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THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1359/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số
điều theo Luật số 12/2017/QH14 ngày 20 tháng 6 năm 2017;
Căn cứ Nghị quyết số 41/2017/QH14 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự
số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 và
về hiệu lực thi hành của Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật Tổ chức
cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam số
94/2015/QH13;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Bộ
luật Hình sự.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay
thế Quyết định số 272/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính
phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự.
Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc
Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
THỦ TƯỚNG

Nguyễn Xuân Phúc
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Triển khai thi hành Bộ luật Hình sự
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1359/QĐ-TTg
ngày 13 tháng 9 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ)
Ngày 20 tháng 6 năm 2017, tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV đã thông qua
Luật số 12/2017/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số
100/2015/QH13 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 về việc thi hành Bộ luật Hình sự
số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14
và về hiệu lực thi hành của Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật Tổ
chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam
số 94/2015/QH13 (sau đây gọi là Nghị quyết số 41/2017/QH14).
Để triển khai thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ
sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 (sau đây gọi chung là Bộ luật Hình
sự năm 2015) kịp thời, thống nhất và có hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ ban hành
Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự với các nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
a) Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và
trách nhiệm cũng như cơ chế phối hợp của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân
dân các cấp và cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành
Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14, bảo đảm kịp thời,
đồng bộ, thống nhất và hiệu quả;
b) Xác định cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các bộ, cơ quan ngang bộ với Tòa
án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban Trung ương Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong việc triển khai
thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 trên phạm vi
cả nước.
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2. Yêu cầu:

a) Xác định nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò
chủ động, tích cực của bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trong việc triển khai thi
hành Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14; bảo đảm chất
lượng và tiến độ hoàn thành công việc;
b) Đối với những nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật
Hình sự ban hành kèm theo Quyết định số 272/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2016
của Thủ tướng Chính phủ mà bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức hữu quan
chưa triển khai hoặc đã triển khai nhưng tạm ngừng thực hiện thì sẽ thực hiện theo
nội dung Kế hoạch này;
c) Bảo đảm sự phối hợp có hiệu quả giữa các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các
cấp và cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch;
d) Có lộ trình cụ thể bảo đảm thi hành Bộ luật Hình sự trong giai đoạn chuyển
tiếp để bảo đảm sau ngày 01 tháng 01 năm 2018, Bộ luật được thực hiện thống
nhất, đồng bộ và hiệu quả trên phạm vi cả nước;
đ) Việc triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 là một trong những
nhiệm vụ trọng tâm cần được ưu tiên và tập trung chỉ đạo của Chính phủ, Thủ
tướng Chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ
quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp trong các tháng còn lại
của năm 2017.
II. NỘI DUNG
1. Rà soát các vụ án hình sự và đối tượng thuộc trường hợp quy định tại khoản 2
Điều 2 của Nghị quyết số 41/2017/QH14 để thực hiện việc đình chỉ điều tra, đình
chỉ vụ án, chuyển hình phạt tử hình thành hình phạt tù chung thân, miễn chấp hành
hình phạt, xóa án tích cho người bị kết án:
a) Cơ quan thực hiện:
- Bộ Công an, Bộ Quốc phòng:
+ Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến
hành một số hoạt động điều tra trong Công an nhân dân, Quân đội nhân dân tiến
hành rà soát các vụ án hình sự cơ quan, đơn vị mình đang thụ lý để xem xét khởi tố,
điều tra mà bị can thuộc diện không bị xử lý hình sự theo quy định tại các điểm d, đ
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và e khoản 2 Điều 2 của Nghị quyết số 41/2017/QH14 và đình chỉ điều tra đối với
bị can đó;
+ Chỉ đạo, hướng dẫn các trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự
trong Công an nhân dân, Quân đội nhân dân phối hợp với Tòa án có thẩm quyền rà
soát các đối tượng người bị kết án thuộc diện được chuyển hình phạt tử hình thành
hình phạt tù chung thân theo quy định tại các điểm a, b, c khoản 2 Điều 2 của Nghị
quyết số 41/2017/QH14 mà cơ quan, đơn vị mình đang quản lý để lập hồ sơ trình
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao chuyển hình phạt tử hình thành hình phạt tù
chung thân; tiến hành rà soát các đối tượng người bị kết án thuộc diện được miễn
chấp hành hình phạt theo quy định tại các điểm d, đ và e khoản 2 Điều 2 của Nghị
quyết số 41/2017/QH14 mà cơ quan, đơn vị mình đang quản lý và làm thủ tục đề
nghị Tòa án có thẩm quyền miễn chấp hành hình phạt cho họ, đồng thời, gửi danh
sách các đối tượng được đề nghị miễn chấp hành hình phạt theo quy định tại các
điểm d, đ và e khoản 2 Điều 2 của Nghị quyết số 41/2017/QH14 cho Trung tâm lý
lịch tư pháp quốc gia để cập nhật thông tin xóa án tích đương nhiên vào Lý lịch tư
pháp của người bị kết án đó.
- Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo, hướng dẫn
các cơ quan Hải quan, cơ quan Kiểm lâm tiến hành rà soát các vụ án hình sự cơ
quan, đơn vị mình đang thụ lý để xem xét khởi tố, điều tra mà bị can thuộc diện
không bị xử lý hình sự theo quy định tại các điểm d và đ khoản 2 Điều 2 của Nghị
quyết số 41/2017/QH14 và đình chỉ điều tra đối với bị can đó.
- Bộ Tư pháp:
+ Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thi hành án dân sự tiến hành rà soát các đối
tượng người bị kết án phạt tiền thuộc diện được miễn chấp hành hình phạt theo quy
định tại các điểm d và đ khoản 2 Điều 2 của Nghị quyết số 41/2017/QH14 và làm
thủ tục đề nghị Tòa án có thẩm quyền miễn chấp hành hình phạt tiền cho họ;
+ Chỉ đạo, hướng dẫn Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia, các Sở Tư pháp tiến
hành rà soát các đối tượng người bị kết án thuộc diện đương nhiên được xóa án
tích theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 2 của Nghị quyết số 41/2017/QH14 và
cập nhật thông tin vào Lý lịch tư pháp của người đó và cấp Phiếu lý lịch tư pháp
ghi “không có án tích” cho họ khi có yêu cầu.
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- Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao:

+ Chỉ đạo, hướng dẫn các Viện kiểm sát và cơ quan điều tra Viện kiểm sát
nhân dân tối cao, cơ quan điều tra Viện kiểm sát quân sự trung ương tiến hành rà
soát các vụ án hình sự cơ quan, đơn vị mình đang thụ lý điều tra, truy tố mà bị can
thuộc diện không bị xử lý hình sự theo quy định tại các điểm d, đ và e khoản 2
Điều 2 của Nghị quyết số 41/2017/QH14 và đình chỉ vụ án đối với bị can đó;
+ Chỉ đạo, hướng dẫn các Viện kiểm sát phối hợp với cơ quan điều tra, cơ
quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra trong việc rà soát các
vụ án đang trong quá trình khởi tố, điều tra mà bị can thuộc diện không bị xử lý
hình sự theo quy định tại các điểm d, đ và e khoản 2 Điều 2 của Nghị quyết số
41/2017/QH14 để đình chỉ điều tra đối với họ.
- Đề nghị Tòa án nhân dân tối cao chỉ đạo, hướng dẫn các Tòa án nhân dân,
Tòa án quân sự các cấp, các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao tiến hành:
+ Rà soát các vụ án hình sự mà Tòa án, đơn vị mình đang thụ lý, giải quyết;
nếu thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 2 của Nghị quyết số 41/2017/QH14
thì tiếp tục thực hiện việc chuyển hình phạt tử hình thành hình phạt tù chung thân,
miễn chấp hành phần hình phạt còn lại hoặc miễn chấp hành toàn bộ hình phạt,
đình chỉ vụ án theo khoản 2 Điều 2 của Nghị quyết số 41/2017/QH14;
+ Phối hợp với Viện Kiểm sát, các cơ sở giam giữ, cơ quan thi hành án hình
sự, cơ quan thi hành án dân sự rà soát các đối tượng người bị kết án thuộc diện
được chuyển hình phạt tử hình thành hình phạt tù chung thân hoặc được miễn hình
phạt theo Nghị quyết số 41/2017/QH14 để làm thủ tục chuyển hình phạt tử hình
thành hình phạt tù chung thân hoặc miễn chấp hành hình phạt cho họ.
b) Thời gian thực hiện: Từ ngày Luật số 12/2017/QH14 được công bố (ngày 03
tháng 7 năm 2017) đến hết quý IV năm 2017.
2. Biên soạn tài liệu phục vụ việc quán triệt, phổ biến, tuyên truyền, tập huấn:
a) Biên soạn tài liệu quán triệt chung, phổ biến, giới thiệu Bộ luật Hình sự năm
2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14; tài liệu tập huấn chuyên sâu chung về Bộ
luật Hình sự năm 2015, bảo đảm sự đầy đủ, thống nhất về nội dung của tài liệu tập
huấn chuyên sâu.
- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.
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- Cơ quan phối hợp:
+ Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các cơ quan, tổ chức có liên quan;
+ Đề nghị Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao phối hợp
với Bộ Tư pháp trong việc thực hiện nhiệm vụ này.
- Thời gian hoàn thành: Trong tháng 9, tháng 10 năm 2017.
b) Trên cơ sở tài liệu tập huấn chuyên sâu chung, các bộ, ngành, cơ quan, tổ
chức hữu quan có thể biên soạn tài liệu tập huấn chuyên sâu riêng cho từng nhóm
đối tượng cụ thể.
- Cơ quan thực hiện: Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức
hữu quan.
- Thời gian thực hiện: Trong tháng 10, tháng 11 năm 2017.
3. Tổ chức quán triệt, tập huấn báo cáo viên, phổ biến, tuyên truyền Bộ luật
Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14.
a) Tổ chức quán triệt việc thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015
- Cơ quan thực hiện:
+ Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt việc thi hành Bộ luật Hình
sự năm 2015 cho đại diện các bộ, ngành hữu quan, đại diện của cơ quan, tổ chức
có liên quan ở trung ương và cấp tỉnh.
Cơ quan phối hợp: Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành hữu quan, Tòa án
nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan;
+ Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức quán
triệt việc thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 với hình thức thích hợp trên địa
bàn tỉnh.
Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp và các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan;
+ Đề nghị Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận,
Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam quán triệt việc thi hành Bộ
luật Hình sự năm 2015 trong hệ thống các cơ quan, tổ chức của mình.
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- Thời gian thực hiện:

+ Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt việc thi hành Bộ luật Hình
sự năm 2015: Trong tháng 10 năm 2017;
+ Tổ chức quán triệt việc thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 ở các bộ, ngành,
cơ quan tổ chức hữu quan và địa phương: Trong quý IV năm 2017.
b) Tổ chức tập huấn báo cáo viên về Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết
số 41/2017/QH14.
- Tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn cho báo cáo viên pháp luật trung ương
và cấp tỉnh, đại diện của Sở Tư pháp và các sở, ban, ngành liên quan, đại diện của
Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận, Hội Luật gia tỉnh,
Đoàn Luật sư.
+ Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp;
+ Cơ quan phối hợp: Các bộ, ngành và cơ quan, tổ chức có liên quan;
+ Thời gian thực hiện: Trong tháng 10 năm 2017.
- Tổ chức tập huấn cho báo cáo viên pháp luật cấp huyện; tuyên truyền viên
pháp luật cấp xã; cán bộ, công chức tư pháp; người làm công tác phổ biến giáo dục
pháp luật; người làm công tác hòa giải ở cơ sở của địa phương.
+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp quận, huyện, thị xã, thành phố
thuộc tỉnh tham mưu cho Ủy ban nhân dân cùng cấp tổ chức thực hiện;
+ Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp và cơ quan, tổ chức có liên quan;
+ Thời gian thực hiện: Trong quý IV năm 2017.
c) Tổ chức phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Hình sự năm 2015.
- Tổ chức phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số
41/2017/QH14 tại các bộ, ngành, địa phương với nội dung và hình thức phù hợp
với từng đối tượng cụ thể để bảo đảm công tác tuyên truyền phải đem lại hiệu quả,
góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ, công chức, viên chức và nhân
dân về Bộ luật, nhất là những nội dung mới để nghiêm chỉnh chấp hành.
+ Cơ quan thực hiện: Các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp;
+ Đề nghị Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư
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Việt Nam, các cơ quan, tổ chức khác tổ chức phổ biến, tuyên truyền Bộ luật hình
sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 trong cơ quan, tổ chức, ngành mình;
phối hợp với Bộ Tư pháp và các bộ, ngành hữu quan trong việc tổ chức phổ biến,
tuyên truyền Bộ luật và Nghị quyết số 41/2017/QH14;
+ Thời gian thực hiện: Trong quý IV năm 2017 và quý I năm 2018.
- Tổ chức phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số
41/2017/QH14 trên các phương tiện thông tin đại chúng.
+ Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí có kế hoạch
tuyên truyền sâu rộng Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 trên
các phương tiện thông tin đại chúng;
+ Báo Nhân dân, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và các
phương tiện thông tin đại chúng khác ở trung ương và địa phương xây dựng
chương trình, chuyên mục, chuyên trang giới thiệu, tuyên truyền về Bộ luật hình
sự năm 2015, nhất là những nội dung mới và Nghị quyết số 41/2017/QH14, đồng
thời, có tin, bài phản ánh kịp thời về tình hình triển khai thi hành Bộ luật hình sự
năm 2015;
+ Các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp chỉ đạo các cơ quan báo chí, Cổng
thông tin điện tử của mình xây dựng chương trình, chuyên mục, chuyên trang giới
thiệu, tuyên truyền về nội dung của Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số
41/2017/QH14;
+ Thời gian thực hiện: Trong quý III, quý IV năm 2017 và tiếp tục trong năm 2018.
4. Tổ chức tập huấn chuyên sâu về Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết
số 41/2017/QH14.
a) Cơ quan thực hiện:
- Bộ Công an tổ chức tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm
công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, trong đó chú trọng cán bộ làm công tác
điều tra, thi hành án hình sự trong Công an nhân dân;
- Bộ Quốc phòng tổ chức tập huấn chuyên sâu cho quân nhân trực tiếp làm
công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, trong đó chú trọng quân nhân làm công
tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự trong Quân đội nhân dân;
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- Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức tập huấn
chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ trong ngành trực tiếp làm nhiệm vụ điều tra, phục
vụ điều tra tội phạm;
- Bộ Tư pháp tổ chức tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi
hành án dân sự, trợ giúp pháp lý, lý lịch tư pháp về những nội dung có liên quan
của Bộ luật Hình sự năm 2015;
- Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức tập huấn chuyên sâu cho đội
ngũ cán bộ làm công tác điều tra, thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư
pháp trong lĩnh vực hình sự;
- Đề nghị Tòa án nhân dân tối cao tổ chức tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ
cán bộ làm công tác xét xử, phục vụ xét xử;
- Đề nghị Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức tập huấn chuyên sâu cho đội
ngũ các luật sư;
- Các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức khác tùy tình hình và yêu cầu nhiệm vụ có
thể tổ chức tập huấn chuyên sâu cho từng nhóm đối tượng cụ thể.
b) Thời gian thực hiện: Trong quý IV năm 2017 và tiếp tục trong năm 2018.
5. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Bộ luật Hình sự
năm 2015, đặc biệt là các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong
các lĩnh vực và đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các
văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm thi hành hiệu quả Bộ luật.
a) Cơ quan thực hiện:
- Bộ Công an rà soát Luật Thi hành án hình sự, Luật Đặc xá và các văn bản thi
hành Luật; các văn bản quy phạm pháp luật khác trong lĩnh vực quản lý của mình
có nội dung liên quan đến quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 để tự mình hoặc
đề nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành
mới cho phù hợp với Bộ luật;
- Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà
soát các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý của mình có nội dung
liên quan đến quy định của Bộ luật hình sự năm 2015 để tự mình hoặc đề nghị cơ
quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới cho phù
hợp với Bộ luật;
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- Bộ Tư pháp rà soát các thông tư liên tịch hướng dẫn áp dụng các quy định
của Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) để đề nghị bãi bỏ; rà
soát Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Lý lịch tư pháp, Luật Thi hành án dân sự
và các văn bản quy phạm pháp luật khác trong lĩnh vực quản lý của mình có nội
dung liên quan đến Bộ luật Hình sự năm 2015 để đề nghị cơ quan có thẩm quyền
sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới cho phù hợp với Bộ luật; tổng
hợp kết quả rà soát của các bộ, ngành và xây dựng Báo cáo về kết quả rà soát trình
Thủ tướng Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế, Bộ Tài chính và các bộ, ngành khác rà soát các
văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý của mình có nội dung liên quan
đến quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 để đề nghị cơ quan có thẩm quyền sửa
đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới cho phù hợp với Bộ luật;
- Đề nghị Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao rà soát các
văn bản quy phạm pháp luật do mình ban hành hoặc cùng các bộ, ngành khác ban
hành có nội dung liên quan đến Bộ luật Hình sự năm 2015 để tự mình hoặc đề nghị
cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới cho
phù hợp với Bộ luật.
b) Thời gian hoàn thành:
- Các bộ, ngành: Gửi kết quả rà soát về Bộ Tư pháp trước ngày 30 tháng 11
năm 2017 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp: Trình Thủ tướng Chính phủ Báo cáo về kết quả rà soát trước
ngày 31 tháng 12 năm 2017.
6. Xây dựng các văn bản của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Bộ luật Hình
sự được giao tại Nghị quyết số 41/2017/QH14:
a) Dự thảo Nghị định quy định chi tiết về các biện pháp giám sát, giáo dục áp
dụng trong trường hợp được miễn trách nhiệm hình sự quy định tại Mục 2 Chương XII
của Bộ luật Hình sự năm 2015.
- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.
- Cơ quan phối hợp: Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Viện
Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao.
- Xây dựng theo trình tự, thủ tục rút gọn, thời gian trình, ban hành: Trong quý IV
năm 2017.
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b) Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về việc tính tổng khối lượng
hoặc thể tích chất ma túy tại một số điều của Bộ luật hình sự năm 2015.
- Cơ quan chủ trì: Bộ Công an.
- Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, Viện Kiểm sát
nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao.
- Xây dựng theo trình tự, thủ tục rút gọn, thời gian trình, ban hành: Trong quý IV
năm 2017.
c) Bộ Tài chính tiếp tục rà soát để bảo đảm thể hiện đầy đủ, rõ ràng nội dung
quy định về việc định giá đối với hàng hóa Nhà nước cấm kinh doanh, cấm lưu
hành, cấm sử dụng hoặc hàng hóa chưa được phép lưu hành, chưa được phép sử
dụng tại Việt Nam trong dự thảo Nghị định quy định chi tiết việc thành lập và hoạt
động của Hội đồng định giá; trình tự, thủ tục định giá tài sản (đã được trình Chính
phủ ngày 27 tháng 5 năm 2016).
d) Đề nghị Tòa án nhân dân tối cao thông qua tổng kết việc áp dụng pháp luật,
giám đốc việc xét xử bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử các quy
định về “gây hậu quả nghiêm trọng”, “gây hậu quả rất nghiêm trọng”, “gây hậu quả
đặc biệt nghiêm trọng”, “số lượng lớn”, “số lượng rất lớn”, “số lượng đặc biệt
lớn”, “giá trị lớn”, “giá trị rất lớn”, “giá trị đặc biệt lớn” để hướng dẫn áp dụng
thống nhất pháp luật trong xét xử các điều, khoản, điểm khác trong Bộ luật hình sự
năm 2015.
7. Rà soát hệ thống giáo trình, tài liệu giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại
học, giáo dục nghề nghiệp, cơ sở đào tạo nghề tư pháp, đào tạo các chức danh tư
pháp và chương trình, sách giáo khoa môn Giáo dục công dân cấp trung học phổ
thông có nội dung liên quan đến Bộ luật Hình sự năm 2015 để sửa đổi, bổ sung
hoặc biên soạn lại cho phù hợp với quy định mới của Bộ luật:
- Cơ quan đầu mối theo dõi, tổng hợp báo cáo: Bộ Tư pháp.
- Cơ quan thực hiện: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh
và Xã hội và các bộ, ngành chủ quản của các cơ sở đào tạo hữu quan hướng dẫn
các Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ sở
giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, cơ sở đào tạo nghề tư pháp, đào tạo các
chức danh tư pháp, các trường trung học phổ thông thuộc quyền quản lý của
mình tiến hành:
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+ Rà soát và sửa đổi, bổ sung các giáo trình, tài liệu của mình có nội dung liên
quan đến Bộ luật Hình sự năm 2015 để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định
mới của Bộ luật;
+ Hướng dẫn giảng viên, giáo viên giảng dạy môn Pháp luật, Giáo dục công
dân cập nhật ngay những nội dung quy định mới của Bộ luật khi giảng dạy các bộ
môn có liên quan trong khi chưa sửa đổi, bổ sung giáo trình, tài liệu.
- Đề nghị Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên Mặt trận, các cơ
quan, tổ chức khác chủ quản các cơ sở giáo dục đào tạo phối hợp thực hiện nhiệm
vụ này.
- Thời gian thực hiện:
+ Việc hướng dẫn của bộ, ngành và hướng dẫn giảng viên, giáo viên cập nhật
thông tin mới về Bộ luật Hình sự năm 2015 trong giảng dạy: Trong quý IV năm 2017;
+ Việc rà soát, sửa đổi, bổ sung giáo trình, tài liệu: Trong quý IV năm 2017 và
tiếp tục trong năm 2018.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức hữu quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ nội dung Kế hoạch này và tình hình thực
tế tại Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức, địa phương mình ban hành Kế hoạch chi tiết
triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015; tích cực triển khai thực hiện và hoàn
thành các nội dung công việc được phân công trong Kế hoạch này theo đúng tiến
độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí; gửi báo
cáo kết quả triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 về Bộ Tư pháp trước
ngày 30 tháng 4 năm 2018 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu phát sinh vướng mắc, bất cập thì kịp
thời phản ánh về Bộ Tư pháp để báo cáo cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo, hướng
dẫn giải quyết.
2. Kinh phí thực hiện Kế hoạch do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp
quản lý ngân sách nhà nước hiện hành và các nguồn tài chính hợp pháp khác.
Cơ quan được phân công chủ trì thực hiện các nội dung, nhiệm vụ cụ thể quy
định trong Kế hoạch này có trách nhiệm chủ động sắp xếp, bố trí kinh phí trong
nguồn ngân sách năm đã được phê duyệt; dự toán bổ sung kinh phí thực hiện
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Kế hoạch và huy động các nguồn kinh phí hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật
để tổ chức thực hiện.
Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân các cấp bảo đảm kinh phí để triển khai thực
hiện có hiệu quả nhiệm vụ của các bộ, ngành và địa phương.
3. Bộ Tư pháp theo dõi, đôn đốc các bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan có liên quan trong việc
triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch theo đúng tiến độ và
báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Kế hoạch này./.
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