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V/v quán triệt thi hành một số văn bản
quy phạm pháp luật mới được ban hành Hà ngày À'l tháng 3 năm 2018

r

- Các Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự các câp;
r

- Các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tôi cao.

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, 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, thời gian qua, Chính phủ đã 
ban hành 01 Nghị định; Tòa án nhân dân tối cao đã phối họp với các Bộ, ngành 
có liên quan ban hành 05 Thông tư liên tịch, cụ thể như sau:

1. Nghị định'Số 19/2018/NĐ-CP ngày 02-02-2018 của Chính phủ quy định 
về việc tính tổng khối lượng hoặc thể chất ma túy tại một số điều của Bộ luật 
Hình sự năm 2015, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02-02-2018;

2. Thông tư liên tịch số 02/2017/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP 
ngày 22-12-2017 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, 
Bộ Công an và Bộ Quốc phòng “Quv định việc phoi hợp giữa các cơ quan tiến 
hành tô tụng trong thực hiện một sô quy định của Bộ luật Tô tụng hình sự vê trả 
hồ sơ để điều tra bổ sung”, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06-02-2018;

3. Thông tư liên tịch số 01/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC
ngày 23-01-2018 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Tòa án nhân dân tối cao và 
Viện kiểm sát nhân dân tối cao “Quy định về quan hệ phối hợp giữa cơ sở giam 
giữ với cơ quan có tham quyên tiến hành tổ tụng và Viện kiêm sát có thâm 
quyền kiếm sát quản lý, thi hành tạm giữ, tạm có hiệu lực thi hành kê từ
ngày 12-3-2018;

4. Thông tư liên tịch số 02/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP
ngày 01-02-2018 của Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân 
dân tối cao và Bộ Quốc phòng “ Quy định về trình tự, thủ tục, thời hạn, địa điếm 
bị can hoặc người đại diện theo pháp luật của pháp nhân thương mại phạm tội 
đọc, ghi chép bản sao tài liệu hoặc tài liệ được sổ hóa quan đến việc buộc 
tội, gỡ tội hoặc bản sao tài liệu khác liên quan đến việc bào ”, có hiệu lực thi

hành kể từ ngày 18-3-2018;

5. Thông tư liên tịch số 03/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP 
ngày 01-02-2018 của Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân 
tối cao và Bộ Quốc phòng Hướng dan về trình tự, thủ tục thực hiện ghi âm 
hoặc ghi hình có âm thanh; sử dụng, bảo quản, lưu trữ kết quả ghì âm hoặc ghi
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hình có âm thanh trong quá trình điều tra, truy xét ”, có hiệu lực thi hành 
kể từ ngày 18-3-2018;

6. Thông tư liên tịch số 04/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC 
ngày 09-02-2018 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Tòa án nhân dân tối cao và 
Viện kiểm sát nhân dân tối cao “Quy định phối hợp thực hiện quy định của 
Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tha tù trước thời hạn có điều kiện”, 
có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28-3-2018.

Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu các đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân 
và Tòa án quân sự các cấp, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao 
ngay khi nhận được Công văn này cần tổ chức quán triệt, triển khai thi hành 
nghiêm túc các văn bản nêu trên. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc 
thì báo cáo Tòa án nhân dân tối cao (thông qua Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học 
hoặc qua hòm thư điện tử phapchetoaan2016@gmail.com) để có sự giải thích, 
hướng dẫn k’~ '

Nơi nhận:
- Nhu trên;
- Chánh án TANDTC (để báo cáo);
- Các Phó Chánh án TANDTC;
- Cậc Thẩm phán TANDTC;
- Cọng TTĐT TANDTC 

(để đăng tải);
- Lưu: VT, PC&QLKH.
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