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Những điểm mới quy định về “tội phạm”
 trong Bộ luật Hình sự 2015

Ngày 27/11/2015, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Bộ 
luật Hình sự (BLHS). BLHS có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016 (thay thế 
BLHS số 15/1999/QH10 và Luật số 37/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều 
của BLHS).

BLHS gồm có 26 chương, 426 điều. So với BLHS năm 1999, BLHS có bổ 
sung mới 02 chương, trong tổng số 426 điều có 72 điều mới được bổ sung, 
362 điều được sửa đổi, bổ sung, 17 điều giữ nguyên và 07 điều bãi bỏ. Cụ thể 
những điểm mới cơ bản quy định về tội phạm như sau:

Tại Chương III quy định về Tội phạm, bao gồm 12 điều (từ Điều 8 đến 
Điều 19). 

1. Khái niệm tội phạm:
“Tội phạm (TP) là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong 

BLHS, do người có năng lực trách nhiệm hình sự (HS) hoặc pháp nhân 
thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm độc lập, chủ quyền, 
thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, xâm phạm chế độ chính trị, 
chế độ kinh tế, nền văn hóa, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã 
hội, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, xâm phạm quyền con người, 
quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, xâm phạm những lĩnh vực khác 
của trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa mà theo quy định của Bộ luật 
này phải bị xử lý HS”.

2. Phân loại TP:
Căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm 

tội, TP được phân thành bốn loại như sau:
- TP ít nghiêm trọng là TP có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội 

không lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật quy định đối 
với tội ấy là phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù đến 03 năm;

- TP nghiêm trọng là TP có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội lớn 
mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật quy định đối với tội ấy là 
từ trên 03 năm đến 07 năm tù;

- TP rất nghiêm trọng là TP có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội 
rất lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật quy định đối với tội 
ấy là từ trên 07 năm đến 15 năm tù;
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- TP đặc biệt nghiêm trọng là TP có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã 
hội đặc biệt lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật quy định 
đối với tội ấy là từ trên 15 năm đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.

3. Quy định tuổi chịu trách nhiệm HS:
- Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm HS về mọi TP, trừ 

những TP mà Bộ luật có quy định khác.
- Người từ đủ 14 tuổi trở lên, nhưng chưa đủ 16 tuổi chỉ phải chịu trách 

nhiệm HS về tội giết người, tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho 
sức khỏe của người khác, tội hiếp dâm, tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi, tội 
cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, tội cướp tài sản, tội bắt cóc 
nhằm chiếm đoạt tài sản; về TP rất nghiêm trọng, TP đặc biệt nghiêm trọng 
quy định tại một trong các điều sau:

+ Điều 143 (Tội cưỡng dâm); Điều 150 (Tội mua bán người); Điều 151 (Tội 
mua bán người dưới 16 tuổi); Điều 170 (Tội cưỡng đoạt tài sản); Điều 171 
(Tội cướp giật tài sản); Điều 173 (Tội trộm cắp tài sản); Điều 178 (Tội hủy hoại 
hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản); 

+ Điều 248 (Tội sản xuất trái phép chất ma túy); Điều 249 (Tội tàng trữ trái 
phép chất ma túy); Điều 250 (Tội vận chuyển trái phép chất ma túy); Điều 
251 (Tội mua bán trái phép chất ma túy); Điều 252 (Tội chiếm đoạt chất ma 
túy); 

+ Điều 265 (Tội tổ chức đua xe trái phép); Điều 266 (Tội đua xe trái phép); 
+ Điều 285 (Tội sản xuất, mua bán công cụ, thiết bị, phần mềm để sử 

dụng vào mục đích trái pháp luật); Điều 286 (Tội phát tán chương trình 
tin học gây hại cho hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, 
phương tiện điện tử); Điều 287 (Tội cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động 
của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử); Điều 289 
(Tội xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc 
phương tiện điện tử của người khác); Điều 290 (Tội sử dụng mạng máy 
tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm 
đoạt tài sản); 

+ Điều 299 (Tội khủng bố); Điều 303 (Tội phá hủy công trình, cơ sở, 
phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia); Điều 304 (Tội chế tạo, tàng 
trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân 
dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự). 

4. Quy định về “chuẩn bị phạm tội”:
Bộ luật sửa đổi, bổ sung chế định chuẩn bị phạm tội. Quy định này tạo 
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cơ sở pháp lý để chủ động ngăn chặn sớm TP xảy ra, góp phần nâng cao 
hiệu quả phòng ngừa TP, phù hợp với tinh thần của Công ước chống TP có 
tổ chức xuyên quốc gia. Cụ thể:

- “Chuẩn bị phạm tội là tìm kiếm, sửa soạn công cụ, phương tiện hoặc 
tạo ra những điều kiện khác để thực hiện TP hoặc thành lập, tham gia nhóm 
TP trừ trường hợp quy định tại Điều 109 (Tội hoạt động nhằm lật đổ chính 
quyền nhân dân), điểm a khoản 2 Điều 113 (Tội khủng bố nhằm chống 
chính quyền nhân dân) hoặc điểm a khoản 2 Điều 299 (Tội khủng bố) của 
Bộ luật”.

- Người chuẩn bị phạm một trong các tội sau thì phải chịu trách nhiệm 
HS: 

+ Điều 108 (Tội phản bội Tổ quốc); Điều 110 (Tội gián điệp); Điều 111 
(Tội xâm phạm an ninh lãnh thổ); Điều 112 (Tội bạo loạn); Điều 113 (Tội 
khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân); Điều 114 (Tội phá hoại 
cơ sở vật chất - kỹ thuật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam); 
Điều 117 (Tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, 
vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam); 
Điều 118 (Tội phá rối an ninh); Điều 119 (Tội chống phá trại giam); Điều 
120 (Tội tổ chức, cưỡng ép, xúi giục người khác trốn đi nước ngoài hoặc 
trốn ở lại nước ngoài nhằm chống chính quyền nhân dân); Điều 121 (Tội 
trốn đi nước ngoài hoặc trốn ở lại nước ngoài nhằm chống chính quyền 
nhân dân);

+ Điều 123 (Tội giết người); Điều 134 (Tội cố ý gây thương tích hoặc gây 
tổn hại cho sức khỏe của người khác); Điều 168 (Tội cướp tài sản); Điều 169 
(Tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản); 

+ Điều 299 (Tội khủng bố); Điều 300 (Tội tài trợ khủng bố); Điều 301 (Tội 
bắt cóc con tin); Điều 302 (Tội cướp biển); Điều 303 (Tội phá hủy công trình, 
cơ sở, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia); Điều 324 (Tội rửa tiền).

- Người từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi chuẩn bị phạm một trong các tội 
sau thì phải chịu trách nhiệm HS: Điều 123 (Tội giết người); Điều 134 (Tội 
cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác); 
Điều 168 (Tội cướp tài sản); Điều 169 (Tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài 
sản).

5. Quy định về “Đồng phạm”:
Sửa đổi, bổ sung chế định đồng phạm theo hướng quy định cụ thể 

nguyên tắc người đồng phạm không phải chịu trách nhiệm HS về hành vi 
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vượt quá của người thực hành. Cụ thể như sau:
- Đồng phạm là trường hợp có hai người trở lên cố ý cùng thực hiện một 

TP.
- Phạm tội có tổ chức là hình thức đồng phạm có sự câu kết chặt chẽ giữa 

những người cùng thực hiện TP.
- Người đồng phạm bao gồm người tổ chức, người thực hành, người xúi 

giục, người giúp sức:
+ Người thực hành là người trực tiếp thực hiện TP.
+ Người tổ chức là người chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy việc thực hiện TP.
+ Người xúi giục là người kích động, dụ dỗ, thúc đẩy người khác thực 

hiện TP.
Người giúp sức là người tạo điều kiện tinh thần hoặc vật chất cho việc 

thực hiện TP.
- Người đồng phạm không phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi vượt 

quá của người thực hành.
6. Quy định về “Che giấu TP” và “Không tố giác TP”:
Về “Che giấu TP”:
- Người nào không hứa hẹn trước, nhưng sau khi biết TP được thực hiện 

đã che giấu người phạm tội, dấu vết, tang vật của TP hoặc có hành vi khác 
cản trở việc phát hiện, điều tra, xử lý người phạm tội, thì phải chịu trách 
nhiệm hình sự về tội che giấu TP trong những trường hợp mà Bộ luật này 
quy định.

- Người che giấu TP là ông, bà, cha, mẹ, con, cháu, anh chị em ruột, vợ 
hoặc chồng của người phạm tội không phải chịu trách nhiệm hình sự, trừ 
trường hợp che giấu các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc tội đặc biệt 
nghiêm trọng khác.

Về “Không tố giác TP”:
- Người nào biết rõ TP đang được chuẩn bị, đang được thực hiện hoặc đã 

được thực hiện mà không tố giác, thì phải chịu trách nhiệm hình sự về tội 
không tố giác TP trong những trường hợp quy định tại Điều 389 của Bộ luật 
về Tội che giấu TP.

- Người không tố giác là ông, bà, cha, mẹ, con, cháu, anh chị em ruột, vợ 
hoặc chồng của người phạm tội không phải chịu trách nhiệm theo quy định 
trên, trừ trường hợp không tố giác các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc 
tội đặc biệt nghiêm trọng khác. 

- Người bào chữa không phải chịu trách nhiệm HS theo quy định 
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trên trong trường hợp không tố giác TP do chính người mà mình bào 
chữa đã thực hiện hoặc đã tham gia thực hiện mà người bào chữa 
biết được khi thực hiện nhiệm vụ bào chữa, trừ trường hợp không 
tố giác các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc TP đặc biệt nghiêm 
trọng khác.

7. Cố ý và vô ý phạm tội:
- Cố ý phạm tội là phạm tội trong những trường hợp sau:
+ Người phạm tội nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã 

hội, thấy trước hậu quả của hành vi đó và mong muốn hậu quả xảy ra;
+ Người phạm tội nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho 

xã hội, thấy trước hậu quả của hành vi đó có thể xảy ra, tuy không mong 
muốn nhưng vẫn có ý thức để mặc cho hậu quả xảy ra.

- Vô ý phạm tội là phạm tội trong những trường hợp sau:
+ Người phạm tội tuy thấy trước hành vi của mình có thể gây ra hậu quả 

nguy hại cho xã hội nhưng cho rằng hậu quả đó sẽ không xảy ra hoặc có 
thể ngăn ngừa được;

+ Người phạm tội không thấy trước hành vi của mình có thể gây ra hậu 
quả nguy hại cho xã hội, mặc dù phải thấy trước và có thể thấy trước hậu 
quả đó.

8. Quy định về “Phạm tội do dùng rượu, bia hoặc chất kích thích 
mạnh khác”:

Người phạm tội trong tình trạng mất khả năng nhận thức hoặc khả năng 
điều khiển hành vi của mình do dùng rượu, bia hoặc chất kích thích mạnh 
khác, thì vẫn phải chịu trách nhiệm HS.

9. Quy định về “Phạm tội chưa đạt” và “Tự ý nửa chừng chấm dứt 
việc phạm tội”:

- Phạm tội chưa đạt: Là cố ý thực hiện TP nhưng không thực hiện được 
đến cùng vì những nguyên nhân ngoài ý muốn của người phạm tội.

Người phạm tội chưa đạt phải chịu trách nhiệm HS về TP chưa đạt.
- Tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội: Là tự mình không thực hiện TP 

đến cùng, tuy không có gì ngăn cản. 
Người tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội được miễn trách 

nhiệm HS về tội định phạm; nếu hành vi thực tế đã thực hiện có đủ yếu 
tố cấu thành của một tội khác, thì người đó phải chịu trách nhiệm HS 
về tội này./.
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Quy định trình tự, thủ tục chế độ, chính sách 
của công dân trong thời gian đăng ký, khám, 

kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự
Ngày 19/02/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 13/2016/NĐ-CP 

quy định trình tự, thủ tục đăng ký và chế độ, chính sách của công dân (CD) 
trong thời gian đăng ký, khám, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự (NVQS). 
Một số quy định như sau:

1. Trình tự, thủ tục đăng ký, khám, kiểm tra sức khỏe NVQS:
a. Đăng ký NVQS lần đầu: Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự (CHQS) 

huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và đơn vị hành chính tương đương 
(sau đây gọi chung cấp huyện) ký Lệnh gọi đăng ký NVQS, Giấy chứng nhận 
đăng ký NVQS và giao cho Ban CHQS xã, phường, thị trấn, cơ quan, tổ chức 
(sau đây gọi chung là cấp xã) thực hiện.

Hồ sơ bao gồm: Phiếu tự khai sức khỏe NVQS; Bản chụp giấy chứng minh 
nhân dân (CMND) hoặc giấy khai sinh (mang theo bản chính để đối chiếu).

Trình tự thực hiện như sau:
- Trước thời hạn 10 ngày, tính đến ngày đăng ký NVQS, Ban CHQS cấp 

xã có trách nhiệm chuyển Lệnh gọi đăng ký NVQS đến CD. Trường hợp cơ 
quan, tổ chức không có Ban CHQS, thì người đứng đầu hoặc người đại diện 
hợp pháp của cơ quan, tổ chức có trách nhiệm chuyển Lệnh gọi đăng ký 
NVQS đến CD;

- Sau khi nhận được Lệnh gọi đăng ký NVQS của Chỉ huy trưởng Ban 
CHQS cấp huyện, CD thuộc đối tượng NVQS có trách nhiệm đến Ban CHQS 
cấp xã để trực tiếp đăng ký NVQS. Trường hợp cơ quan, tổ chức không có 
Ban CHQS, thì người đứng đầu hoặc người đại diện hợp pháp của cơ quan, 
tổ chức có trách nhiệm chuyển Lệnh gọi đăng ký NVQS đến CD, tổ chức cho 
CD đăng ký NVQS lần đầu tại nơi cư trú;

- Trong thời hạn 01 ngày, Ban CHQS cấp xã có trách nhiệm đối chiếu bản 
gốc giấy CMND hoặc giấy khai sinh; hướng dẫn CD kê khai Phiếu tự khai sức 
khỏe NVQS, đăng ký các thông tin cần thiết của CD vào Sổ danh sách CD 
nam đủ 17 tuổi trong năm, Sổ đăng ký CD sẵn sàng nhập ngũ và chuyển 
Giấy chứng nhận đăng ký NVQS cho CD ngay sau khi đăng ký;

- Trong thời hạn 10 ngày, Ban CHQS cấp xã tổng hợp kết quả báo cáo Ban 
CHQS cấp huyện; Ban CHQS cấp huyện quản lý hồ sơ CD đã đăng ký NVQS 
lần đầu. Tổng hợp kết quả báo cáo Bộ CHQS tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh 
(sau đây gọi chung là Bộ CHQS cấp tỉnh).
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b. Đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị: Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp 
huyện ký Lệnh gọi đăng ký NVQS đối với CD thuộc đối tượng phục vụ trong 
ngạch dự bị đăng ký NVQS phục vụ trong ngạch dự bị, Giấy chứng nhận 
đăng ký quân nhân dự bị và giao cho Ban CHQS cấp xã thực hiện.

Hồ sơ gồm: Phiếu quân nhân dự bị; Bản chụp quyết định xuất ngũ, thôi 
việc trong Quân đội nhân dân hoặc thôi phục vụ trong lực lượng Công an 
nhân dân (mang theo bản chính để đối chiếu) đối với hạ sĩ quan, binh sĩ; 
quân nhân chuyên nghiệp; công nhân và viên chức quốc phòng xuất ngũ, 
thôi việc trong Quân đội nhân dân, lực lượng Cảnh sát biển và CD thôi phục 
vụ trong Công an nhân dân.

Trình tự thực hiện như sau:
- Trước thời hạn 10 ngày, tính đến ngày đăng ký phục vụ trong ngạch 

dự bị, Ban CHQS cấp xã có trách nhiệm chuyển Lệnh gọi đăng ký NVQS đến 
CD thuộc đối tượng vào tháng 4 hằng năm. Trường hợp cơ quan, tổ chức 
không có Ban CHQS thì người đứng đầu hoặc người đại diện hợp pháp của 
cơ quan, tổ chức có trách nhiệm chuyển Lệnh gọi đăng ký NVQS đến CD.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày CD trong độ tuổi thực hiện 
NVQS (thuộc một trong các trường hợp: Hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ; Quân 
nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng thôi phục vụ trong 
Quân đội nhân dân và thôi phục vụ trong lực lượng Cảnh sát biển; CD thôi 
phục vụ trong Công an nhân dân) về địa phương cư trú có trách nhiệm đến 
Ban CHQS cấp xã để trực tiếp đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị vào các 
ngày trong năm (theo lịch làm việc của Ban CHQS cấp xã);

- Trong thời hạn 01 ngày, Ban CHQS cấp xã có trách nhiệm lập Phiếu 
quân nhân dự bị, vào Sổ đăng ký quân nhân dự bị và chuyển Giấy chứng 
nhận đăng ký quân nhân dự bị cho CD đã đăng ký phục vụ trong ngạch dự 
bị. Trường hợp cơ quan, tổ chức không có Ban CHQS thì người đứng đầu 
hoặc người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tổ chức 
cho CD đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị tại nơi cư trú;

- Trong thời hạn 10 ngày, Ban CHQS cấp xã tổng hợp báo cáo Ban CHQS 
cấp huyện. Ban CHQS cấp huyện có trách nhiệm tổng hợp vào Sổ đăng ký 
quân nhân dự bị.

c. Đăng ký NVQS khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập:
Thứ nhất, trường hợp đăng ký NVQS chuyển đi: 
Hồ sơ gồm:
- Giấy giới thiệu di chuyển đăng ký NVQS hoặc Giấy giới thiệu di chuyển 

quân nhân dự bị;
- Bản chụp Giấy chứng nhận đăng ký NVQS hoặc Giấy chứng nhận đăng 

ký quân nhân dự bị (mang theo bản chính để đối chiếu);
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- Bản chụp giấy giới thiệu chuyển hộ khẩu do cơ quan công an huyện, 
quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và đơn vị hành chính tương đương về 
thay đổi nơi cư trú hoặc quyết định của người đứng đầu cơ quan, tổ chức 
về thay đổi nơi làm việc, học tập mới (mang theo bản chính để đối chiếu).

Trình tự thực hiện:
- CD đã đăng ký NVQS khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập 

trực tiếp đến Ban CHQS cấp xã làm thủ tục đăng ký NVQS chuyển đi. Trường 
hợp cơ quan, tổ chức không có Ban CHQS thì người đứng đầu hoặc người 
đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tổ chức cho CD làm 
thủ tục đăng ký NVQS chuyển đi tại nơi cư trú;

- Trong thời hạn 01 ngày, Ban CHQS cấp xã có trách nhiệm làm thủ tục 
cho CD thực hiện đăng ký NVQS chuyển đi và cấp Giấy giới thiệu di chuyển 
đăng ký NVQS hoặc Giấy giới thiệu di chuyển quân nhân dự bị cho CD, 
Phiếu quân nhân dự bị; đưa ra khỏi Sổ đăng ký CD sẵn sàng nhập ngũ hoặc 
Sổ đăng ký quân nhân dự bị;

- Trong thời hạn 10 ngày, Ban CHQS cấp xã tổng hợp kết quả báo cáo Ban 
CHQS cấp huyện. Ban CHQS cấp huyện tổng hợp, đưa ra khỏi Sổ đăng ký CD 
sẵn sàng nhập ngũ hoặc Sổ đăng ký quân nhân dự bị đối với CD thay đổi nơi 
cư trú hoặc nơi làm việc, học tập ngoài địa bàn huyện.

Thứ hai, đăng ký NVQS chuyển đến:
Hồ sơ gồm: Giấy giới thiệu di chuyển đăng ký NVQS hoặc Giấy giới thiệu 

di chuyển quân nhân dự bị; Phiếu quân nhân dự bị.
Trình tự thực hiện:
Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày đến nơi cư trú hoặc nơi làm việc, 

học tập mới, CD có trách nhiệm đến Ban CHQS cấp xã để trực tiếp đăng 
ký NVQS chuyển đến. Trường hợp cơ quan, tổ chức không có Ban CHQS 
thì người đứng đầu hoặc người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức có 
trách nhiệm tổ chức cho CD đăng ký NVQS chuyển đến tại nơi cư trú.

Trong thời hạn 01 ngày, Ban CHQS cấp xã, cơ quan, tổ chức có trách 
nhiệm hướng dẫn cho CD đăng ký NVQS chuyển đến; vào Sổ đăng ký CD 
sẵn sàng nhập ngũ hoặc Sổ đăng ký quân nhân dự bị; lập Phiếu quân nhân 
dự bị.

Trong thời hạn 10 ngày, Ban CHQS cấp xã tổng hợp kết quả báo cáo Ban 
CHQS cấp huyện. Ban CHQS cấp huyện tổng hợp, quản lý danh sách CD 
đăng ký NVQS chuyển đến, Phiếu quân nhân dự bị; vào Sổ đăng ký CD sẵn 
sàng nhập ngũ hoặc Sổ đăng ký quân nhân dự bị.

d. Đăng ký NVQS tạm vắng:
Hồ sơ gồm: Bản chụp Giấy chứng nhận đăng ký NVQS hoặc Giấy chứng 

nhận đăng ký quân nhân dự bị (mang theo bản chính để đối chiếu).
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Trình tự thực hiện như sau:
- CD đã đăng ký NVQS, khi đi khỏi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập 

từ 03 tháng trở lên phải đến Ban CHQS cấp xã đã đăng ký NVQS để trực tiếp 
đăng ký NVQS tạm vắng. Trường hợp cơ quan, tổ chức không có Ban CHQS 
thì người đứng đầu hoặc người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức có 
trách nhiệm tổ chức cho CD đăng ký NVQS tạm vắng tại nơi cư trú.

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày trở về nơi cư trú hoặc nơi làm việc, 
học tập, CD đã đăng ký NVQS tạm vắng phải đến Ban CHQS cấp xã để trực 
tiếp đăng ký lại;

- Trong thời hạn 01 ngày, Ban CHQS cấp xã có trách nhiệm làm thủ tục 
đăng ký NVQS tạm vắng; bổ sung các thông tin vào Sổ đăng ký CD sẵn sàng 
nhập ngũ hoặc Sổ đăng ký quân nhân dự bị; lập danh sách CD đăng ký 
NVQS tạm vắng hoặc đăng ký lại cho CD (trường hợp CD trở về);

- Trong thời hạn 10 ngày, Ban CHQS cấp xã tổng hợp kết quả báo cáo Ban 
CHQS cấp huyện.

2. Chế độ, chính sách của CD trong thời gian đăng ký, khám, kiểm 
tra sức khỏe NVQS:

a. Chế độ, chính sách trong thời gian thực hiện đăng ký NVQS:
CD đang làm việc tại cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà 

nước, doanh nghiệp nhà nước trong thời gian thực hiện đăng ký NVQS 
được hưởng nguyên lương, phụ cấp và tiền tàu xe đi, về theo chế độ quy 
định hiện hành của pháp luật.

CD không thuộc các cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà 
nước, doanh nghiệp nhà nước trong thời gian thực hiện đăng ký NVQS 
được đảm bảo các chế độ sau:

- Tiền ăn bằng mức tiền một ngày ăn cơ bản của hạ sĩ quan, binh sĩ bộ 
binh;

- Thanh toán tiền tàu xe đi, về theo chế độ quy định hiện hành của pháp 
luật.

Chế độ chính sách trên được thực hiện đối với các trường hợp CD trong 
thời gian thực hiện đăng ký NVQS lần đầu, đăng ký phục vụ trong ngạch 
dự bị.

b. Chế độ, chính sách trong thời gian thực hiện khám, kiểm tra sức 
khỏe NVQS:

CD đang làm việc tại cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà 
nước, doanh nghiệp nhà nước trong thời gian thực hiện khám, kiểm tra sức 
khỏe theo lệnh gọi của Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp huyện được hưởng 
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nguyên lương, phụ cấp hiện hưởng và tiền tàu xe đi, về theo chế độ quy 
định hiện hành của pháp luật.

CD không thuộc các cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà 
nước, doanh nghiệp nhà nước trong thời gian thực hiện khám, kiểm tra sức 
khỏe theo lệnh gọi của Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp huyện được đảm bảo 
các chế độ sau:

- Tiền ăn bằng mức tiền một ngày ăn cơ bản của hạ sĩ quan, binh sĩ bộ 
binh;

- Thanh toán tiền tàu xe đi, về theo chế độ quy định hiện hành của pháp 
luật.

c. Nguyên tắc hưởng chế độ: Thời gian đi, về và thực hiện đăng ký NVQS 
hoặc khám, kiểm tra sức khỏe từ 4 giờ trở lên trong ngày được tính cả ngày; 
dưới 4 giờ trở xuống tính 1/2 ngày.

Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/4/2016.
Lưu ý: Các quy định về quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, viên chức 

quốc phòng đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị có hiệu lực thi hành kể từ ngày 
01/7/2016./.

Đối tượng và tiêu chuẩn tuyển sinh 
vào các trường trong quân đội

Ngày 11/3/2016, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 17/2016/TT-
BQP quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các 
trường trong Quân đội. Quy định về đối tượng tuyển sinh và tiêu chuẩn 
tuyển sinh như sau:

Đối tượng tuyển sinh gồm:
1. Hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ theo quy định của pháp luật 

về nghĩa vụ quân sự, có thời gian phục vụ tại ngũ 6 tháng trở lên; quân nhân 
chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng phục vụ Quân đội đủ 
12 tháng trở lên (tính đến tháng 9 năm tuyển sinh).

Các đối tượng trên có nguyện vọng đăng ký dự tuyển, đơn vị tổ chức sơ 
tuyển, lập hồ sơ sơ tuyển, trường hợp đủ tiêu chuẩn, gửi đến các trường và 
Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng theo đúng quy trình và bảo đảm đủ 
quân số cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu.

2. Nam thanh niên ngoài Quân đội (kể cả quân nhân đã xuất ngũ), số 
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lượng đăng ký dự tuyển không hạn chế.
3. Nữ thanh niên ngoài Quân đội và nữ quân nhân:
- Tuyển 10% chỉ tiêu cho các ngành: Bác sĩ quân y tại Học viện Quân y và 

các ngành: Quan hệ quốc tế về quốc phòng, Ngoại ngữ tại Học viện Khoa 
học quân sự;

- Tuyển không quá 06% trên tổng chỉ tiêu vào đào tạo các ngành: Công 
nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, Điện tử Y sinh, Khí tài quang, Địa tin học 
tại Học viện Kỹ thuật quân sự.

Tiêu chuẩn tuyển sinh:
Thí sinh tự nguyện đăng ký dự tuyển vào các trường trong Quân đội; khi 

trúng tuyển vào học phải tuyệt đối chấp hành sự phân công công tác của 
nhà trường và Bộ Quốc phòng.

1. Tiêu chuẩn về chính trị, đạo đức như sau:
- Phẩm chất đạo đức tốt, là đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí 

Minh, lý lịch chính trị gia đình và bản thân phải rõ ràng, đủ điều kiện để kết 
nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, không vi phạm quy định tại Điều 2 Quy 
định số 57-QĐ/TW ngày 03/5/2007 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
quy định một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng;

- Quân nhân phải được cấp có thẩm quyền đánh giá hoàn thành tốt 
nhiệm vụ trong thời gian phục vụ tại ngũ;

- Trên cơ thể không có hình xăm mang tính kinh dị, kỳ quái, kích động, 
bạo lực gây phản cảm.

2. Tiêu chuẩn về văn hóa, độ tuổi:
a. Về trình độ văn hóa:
- Tính đến thời điểm xét tuyển, đã tốt nghiệp trung học phổ thông (theo 

hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt 
nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề (sau đây viết gọn là tốt 
nghiệp trung học).

- Trường hợp  thí sinh tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt 
nghiệp trung học phổ thông phải học và được công nhận hoàn thành các 
môn văn hóa trong chương trình giáo dục trung học phổ thông theo quy 
định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b. Độ tuổi, tính đến năm dự tuyển:
- Thanh niên ngoài Quân đội từ 17 đến 21 tuổi;
- Quân nhân tại ngũ hoặc đã xuất ngũ từ 18 đến 23 tuổi (riêng đối tượng 

thiếu sinh quân từ 17 đến 23 tuổi).
3. Tiêu chuẩn về sức khỏe:
- Tuyển chọn thí sinh (cả nam và nữ) đạt sức khỏe loại 1 và loại 2 ở các 
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chỉ tiêu: Nội khoa, tâm thần kinh, ngoại khoa, da liễu, mắt, tai - mũi - họng, 
răng - hàm - mặt, vòng ngực.

- Một số tiêu chuẩn quy định riêng:
+ Các trường đào tạo sĩ quan chỉ huy, chính trị, hậu cần, gồm các học 

viện: Hậu cần, Phòng không - Không quân, Hải quân, Biên phòng và các 
trường sĩ quan: Lục quân 1, Lục quân 2, Chính trị, Pháo binh, Công binh, 
Tăng - Thiết giáp, Thông tin, Đặc công, Phòng hóa thì phải có điều kiện về 
thể lực như sau: Thí sinh nam cao từ 1,65m trở lên, cân nặng từ 50kg trở lên;

+ Các trường đào tạo sĩ quan chuyên môn - kỹ thuật, gồm các học viện: 
Kỹ thuật quân sự, Quân y, Khoa học quân sự; Trường Đại học Văn hóa nghệ 
thuật Quân đội; Hệ đào tạo kỹ sư hàng không thuộc Học viện Phòng không 
- Không quân và Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự (Vin-Hem Pích), thì phải 
có điều kiện sau:

* Thể lực: Thí sinh nam cao từ 1,63m trở lên, cân nặng từ 50kg trở lên; thí 
sinh nữ (nếu có) phải đạt tiêu chuẩn loại 1 (cao từ 1,54m trở lên, cân nặng 
từ 48kg trở lên);

* Được tuyển những thí sinh (cả nam và nữ) mắc tật khúc xạ cận thị hoặc 
viễn thị không quá 3 đi-ốp; kiểm tra thị lực qua kính đạt mắt phải 10/10, 
tổng thị lực 2 mắt đạt 19/10 trở lên.

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 03 năm trở lên thuộc khu vực 1, hải 
đảo và thí sinh là người dân tộc thiểu số, dự tuyển vào các trường: Được lấy 
đến sức khỏe loại 2 về thể lực (cả nam và nữ), nhưng thí sinh nam phải đạt 
chiều cao từ 1,62m trở lên. Thí sinh nam là người dân tộc thiểu số dự tuyển 
vào Trường Sĩ quan Chính trị: Được lấy chiều cao từ 1,60m trở lên (các tiêu 
chuẩn khác thực hiện theo quy định).

- Đối tượng đào tạo sĩ quan của các quân, binh chủng: Nếu tuyển chọn 
sức khỏe theo các tiêu chuẩn riêng vẫn phải đảm bảo tiêu chuẩn chung. 
Tuyển sinh phi công, sĩ quan dù tại Trường Sĩ quan Không quân: Chỉ tuyển 
chọn những thí sinh đã được Quân chủng Phòng Không - Không quân tổ 
chức khám tuyển sức khỏe, kết luận đủ điều kiện dự tuyển.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2016./.

Trình tự cấp, đổi, cấp lại 
thẻ Căn cước công dân

Ngày 04/3/2016, Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 11/2016/TT-
BCA quy định về trình tự thực hiện cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân 
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(CCCD). Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/4/2016 (thay thế Thông 
tư số 07/2014/TT-BCA ngày 13/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định 
về quy trình cấp, đổi, cấp lại Chứng minh nhân dân).

1. Quy trình tiếp nhận hồ sơ:
- Khi tiếp công dân đến làm thủ tục đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD, 

cán bộ tiếp công dân yêu cầu người đến làm thủ tục viết Tờ khai CCCD 
theo mẫu; kiểm tra thông tin công dân (CD) kê khai trong Tờ khai CCCD, 
các giấy tờ, tài liệu liên quan và tập hợp thành hồ sơ. Trường hợp CD kê 
khai đúng quy định thì thực hiện theo quy định. Trường hợp CD kê khai 
không đúng quy định thì hướng dẫn CD kê khai lại Tờ khai CCCD.

- Cán bộ tiếp CD đối chiếu thông tin trong hồ sơ của CD đến làm thủ tục 
với thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu CCCD và 
giải quyết như sau:

a) Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện thì thực hiện theo quy định sau:
Sau khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD, cán bộ chịu 

trách nhiệm thu nhận thông tin thực hiện như sau:
+ Thu Chứng minh nhân dân, cắt góc và trả lại cho CD (nếu có); thu thẻ 

CCCD đối với trường hợp đổi thẻ CCCD.
+ Nhập thông tin về loại cấp thẻ CCCD (cấp, đổi, cấp lại), thông tin nhân 

thân, đặc điểm nhận dạng của CD.
+ Thu nhận vân tay của CD: Thu nhận vân tay chụm của 4 ngón bàn tay 

phải; vân tay chụm của 4 ngón bàn tay trái; vân tay của 2 ngón cái.
Trường hợp nếu không thu nhận được đủ 10 vân tay của CD thì mô tả và 

nhập thông tin về tình trạng vân tay không thu nhận được.
+ Chụp ảnh chân dung của CD.
+ In Phiếu thu nhận thông tin CCCD, chuyển cho CD kiểm tra, ký, ghi rõ 

họ tên và cán bộ thu nhận thông tin kiểm tra, ký, ghi rõ họ tên.
Trường hợp CD có điều chỉnh thông tin so với thông tin trong hồ sơ 

cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD trước đây hoặc thông tin trong Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu CCCD thì phải nhập thông tin về căn 
cứ, nội dung điều chỉnh và in Phiếu điều chỉnh thông tin CCCD, chuyển 
cho CD kiểm tra, ký, ghi rõ họ tên. Cán bộ thu nhận thông tin ký, ghi rõ 
họ tên vào Phiếu này và lưu vào hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD.

+ Thu lệ phí đối với trường hợp đổi, cấp lại thẻ CCCD theo quy định.
+ Giao giấy hẹn trả kết quả giải quyết cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD cho CD.
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+ Cán bộ chịu trách nhiệm thu nhận thông tin cuối ca hoặc cuối buổi 
tiếp dân, bàn giao hồ sơ đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD cho cán bộ phân 
loại hồ sơ đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD.

b) Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện nhưng thông tin chưa đầy đủ, chính xác 
thì hướng dẫn CD bổ sung hoặc kê khai lại. Nếu thiếu giấy tờ liên quan theo 
quy định thì hướng dẫn bằng văn bản cho CD, ghi rõ nội dung cần bổ sung. 
Khi đã bổ sung đầy đủ thì thực hiện theo quy định trên.

c) Trường hợp qua đối chiếu thông tin thấy không đủ điều kiện thì trả lại 
hồ sơ cho CD và ghi rõ lý do vào Tờ khai CCCD.

d) Trường hợp CD chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân 
cư thì yêu cầu CD xuất trình các giấy tờ hợp pháp về những thông tin cần 
ghi trong Tờ khai CCCD để đối chiếu. Sau khi đối chiếu thấy chính xác thì 
thực hiện theo quy định.

đ) Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật thì xử lý theo quy 
định.

2. Xử lý, duyệt hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD:
- Tại Công an cấp huyện:
+ Cán bộ được phân công phân loại hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD tiến 

hành phân loại hồ sơ đủ điều kiện và không đủ điều kiện, lập văn bản đề 
xuất Đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính (QLHC) về trật tự xã hội 
(TTXH).

+ Đội trưởng Đội Cảnh sát QLHC về TTXH kiểm tra các hồ sơ đủ điều kiện 
và báo cáo Trưởng Công an cấp huyện; đối với các hồ sơ không đủ điều kiện 
thì thông báo bằng văn bản cho CD.

+ Trưởng Công an cấp huyện kiểm tra kết quả xử lý hồ sơ và duyệt các hồ 
sơ đủ điều kiện cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD.

+ Sau khi hồ sơ đã được Trưởng Công an cấp huyện duyệt, Đội trưởng 
Đội Cảnh sát QLHC về TTXH chuyển dữ liệu điện tử đề nghị cấp, đổi, cấp lại 
thẻ CCCD lên Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH.

- Tại Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH:
+ Đối với dữ liệu điện tử cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD do Công an cấp huyện 

chuyển lên thì thực hiện theo quy định sau:
Thẩm định dữ liệu điện tử đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD, báo cáo 

Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH về kết quả thẩm định. Đối với trường 
hợp đủ điều kiện cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD thì thực hiện việc chuyển dữ liệu 
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điện tử đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD hợp lệ lên Trung tâm CCCD quốc 
gia; đối với trường hợp đủ điều kiện nhưng thông tin chưa đầy đủ, chính 
xác hoặc trường hợp không đủ điều kiện thì xem xét phê duyệt trả dữ liệu 
điện tử cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD cho nơi làm thủ tục để xử lý theo quy định.

+ Đối với hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD do Phòng Cảnh sát QLHC về 
TTXH trực tiếp tiếp nhận thì thực hiện như sau:

Cán bộ được phân công phân loại hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD tiến 
hành phân loại hồ sơ đủ điều kiện và không đủ điều kiện, lập văn bản đề 
xuất Đội trưởng Đội CCCD.

Đội trưởng Đội CCCD kiểm tra các hồ sơ đủ điều kiện và báo cáo Trưởng 
phòng Cảnh sát QLHC về TTXH; đối với các hồ sơ không đủ điều kiện thì 
thông báo bằng văn bản cho CD.

+ Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH kiểm tra kết quả xử lý hồ sơ và 
duyệt các hồ sơ đủ điều kiện cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD.

+ Sau khi hồ sơ đã được Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH duyệt, 
Đội trưởng Đội CCCD thực hiện việc chuyển dữ liệu điện tử đề nghị cấp, đổi, 
cấp lại thẻ CCCD hợp lệ lên Trung tâm CCCD quốc gia.

3. Phê duyệt cấp, đổi, cấp lại và in hoàn chỉnh thẻ CCCD:
- Cục trưởng Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về 

dân cư phê duyệt cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD.
- Ngày cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD là ngày Cục trưởng Cục Cảnh sát đăng 

ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư phê duyệt cấp, đổi, cấp lại 
thẻ CCCD.

- Giám đốc Trung tâm CCCD quốc gia tổ chức in hoàn chỉnh thẻ CCCD 
sau khi đã được phê duyệt.

4. Trả thẻ CCCD và kết quả giải quyết cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD:
- Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH tiếp nhận, cập nhật dữ liệu kết quả phê 

duyệt cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD được trả về để quản lý theo quy định và 
chuyển trả dữ liệu kết quả phê duyệt cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD cho nơi làm 
thủ tục.

- Nơi làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD có trách nhiệm:
+ Tiếp nhận, cập nhật dữ liệu kết quả phê duyệt cấp, đổi, cấp lại thẻ 

CCCD để quản lý theo quy định.
+ Trả thẻ CCCD, cấp giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân (nếu có) 

cho CD.
Đối với CD có đăng ký trả thẻ CCCD tại địa chỉ theo yêu cầu thì bàn giao 
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thẻ CCCD và giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân (nếu có) cho đơn vị 
cung cấp dịch vụ chuyển phát để trả cho CD.

+ Chuyển hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD về tàng thư căn cước CD nơi 
CD đăng ký thường trú theo quy định.

5. Thời hạn xử lý hồ sơ đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD tại Công an 
cấp tỉnh, cấp huyện:

- Công an cấp huyện hoàn thành việc xử lý, duyệt hồ sơ và chuyển dữ liệu 
điện tử đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD lên Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH 
trong thời hạn như sau:

+ Đối với thành phố, thị xã thì trong thời hạn 1,5 ngày làm việc đối với 
trường hợp cấp, đổi thẻ CCCD và 05 ngày làm việc đối với trường hợp cấp lại 
thẻ CCCD, kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD.

+ Đối với các huyện miền núi, vùng cao, biên giới, hải đảo: Trong thời 
hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp, đổi, cấp 
lại thẻ CCCD.

+ Đối với các khu vực còn lại: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày 
tiếp nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD.

- Tại Công an cấp tỉnh:
+ Đối với dữ liệu điện tử do Công an cấp huyện chuyển lên thì ngay trong 

ngày đối với trường hợp cấp, đổi và 02 ngày làm việc đối với trường hợp cấp 
lại, kể từ khi nhận đủ dữ liệu điện tử, Công an cấp tỉnh phải hoàn thành việc 
xử lý và chuyển dữ liệu điện tử lên Trung tâm CCCD quốc gia.

+ Đối với hồ sơ do Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH tiếp nhận thì trong 
thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ khi tiếp nhận hồ sơ, phải hoàn thành việc xử 
lý và chuyển dữ liệu điện tử lên Trung tâm CCCD quốc gia./.


