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THÔNG T ư  LIÊN TỊCH 
về quan hệ phối họp giữa cơ sở giam giữ với cơ quan 
'ền tiến hành tố tụng và Viện kiểm sát có thẩm quyền 
ểm sát quàn lỵ, thi hành tạm giữ, tạm giam

ật Tổ tụng hình sự ngày 27 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 06 năm 2015;

Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chánh án Tòa án 
nhân dân toi cao và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cao tịch ban 
hành quy định về quan hệ phối hợp giữa 
quyên tiên hành tô tụng và Viện kiếm sát có thâm quyển kiếm sát quản lý, thỉ 
hành tạm giữ, tạm giam.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Pham vi điều chỉnh
Thông tư liên tịch này quy định về quan hệ phối họp giữa cơ sở giam giữ 

trong Công an nhân dân, Quân đội nhân dân với cơ quan, người có thẩm quyền 
tiến hành tố tụng và Viện kiểm sát có thẩm quyền kiểm sát quản lý, thi hành tạm 
giữ, tạm giam trong việc thi hành tạm giữ, tạm giam.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Cơ quan, người có thẩm quyền quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam.

2. Cơ quan điều tra, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng thuộc Cơ quan 
điều ữa.

3. Cơ quan, người được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra.

4. Viện kiểm sát, người có thẩm quyền thuộc Viện kiểm sát có thẩm quyền 
tiến hành tố tụng và Viện kiểm sát có thẩm quyền kiểm sát quản lý, thi hành tạm 
giữ, tạm giam.

5. Tòa án, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng thuộc Tòa án.
6. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quản lý, thi hành tạm giữ, 

tạm giam.

Quy định
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1. Việc phối họp phải bảo đảm tuân thủ các nguyên tắc quản lý, thi hành 
tạm giữ, tạm giam quy định tại Điều 4 của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam.

2. Việc phối họp phải trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi 
cơ quan theo quy định của pháp luật.

3. Việc phối hợp phải bảo đảm chủ động, thường xuyên, chặt chẽ, kịp 
thời, tạo điều kiện hỗ trợ nhau thực hiện tốt nhiệm vụ.

4. Việc phối họp phải bảo đảm chế độ bảo mật thông tin theo quy định của 
pháp luật.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Phối họp trong giao, nhận người bị tạm giữ, người bị tạm giam

1. Cơ quan đang thụ lý vụ án có trách nhiệm bàn giao người bị tạm giữ, 
người bị tạm giam, tài liệu, hồ sơ kèm theo, đồ vật, tư trang, tiền, tài sản khác và 
trao đổi thông tin cần thiết liên quan đến người bị tạm giữ, người bị tạm giam 
với cơ sở giam giữ để phân loại, bố trí giam giữ.

2. Cơ sở giam giữ có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra người, tài liệu, hồ sơ 
để xác định đúng người bị tạm giữ, người bị tạm giam theo lệnh, quyết định của 
người có thẩm quyền; việc giao, nhận phải lập biên bản.

3. Khi tiếp nhận người bị tạm giữ, người bị tạm giam cơ sở giam giữ có 
trách nhiệm khám sức khỏe, kiểm tra thân thể người bị tạm giữ, người bị tạm 
giam, trẻ em dưới 36 tháng tuổi đi theo (nếu có). Trường họp phát hiện người bị 
tạm giữ, người bị tạm giam có thương tích, bị bệnh nặng hoặc có dấu hiệu mắc 
bệnh tâm thần, bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển 
hành vi của mình thì cơ sở giam giữ phối họp với cơ quan, người bàn giao đưa 
người bị tạm giữ, người bị tạm giam đến cơ sở y tế cấp huyện trở lên để khám 
xác định mức độ bệnh tật, tình trạng sức khỏe, thương tích của họ. Biên bản 
giao, nhận phải ghi rõ mức độ bệnh tật, tình trạng sức khỏe, dấu vết thương tích, 
kèm theo hồ sơ khám xác định bệnh tật, thương tích của cơ sở y tế.

4. Khi bàn giao người bị tạm giữ, người bị tạm giam cho cơ sở giam giữ, 
cơ quan đang thụ lý vụ án thấy việc cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam 
gặp thân nhân ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc giải quyết vụ án theo quy định 
tại điểm a khoản 4 Điều 22 của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam thì cơ quan 
đang thụ lý vụ án phải có văn bản đề nghị không cho người bị tạm giữ, người bị 
tạm giam gặp thân nhân; văn bản nêu rõ lý do, thời hạn không cho gặp; cơ sở 
giam giữ có trách nhiệm thông báo cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam và 
thân nhân của họ biết khi có yêu cầu thăm gặp.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp



1. Khi có yêu cầu bố trí giam giữ để bảo đảm yêu cầu điều tra thì Cơ quan 
điều tra đang thụ lý vụ án có văn bản nêu rõ nội dung và thời gian áp dụng, gửi 
Thủ trưởng cơ sở giam giữ để thực hiện. Đồng thời thường xuyên trao đổi với cơ 
sở giam giữ về những thông tin liên quan; phối họp với cơ sở giam giữ bảo đảm 
tuyệt, đối an toàn trong việc bố trí giam giữ. Khi kết thúc, Cơ quan điều tra đang 
thụ lý vụ án có văn bấn đánh giá kết quả và gửi Thủ trưởng cơ sở giam giữ.

2. Cơ sở giam giữ có trách nhiệm phối họp thực hiện bố trí giam giữ để bảo 
đảm yêu cầu điều tra; trường họp không thể thực hiện được thì Thủ trưởng cơ sở 
giam giữ phải trao đổi ngay bằng văn bản với Cơ quan điều tra đang thụ lý vụ án.

3. Khi Viện kiểm sát tiến hành kiểm sát việc quản lý, thi hành tạm giữ, 
tạm giam, cơ sở giam giữ phải thông báo cho Kiểm sát viên biết việc bố trí giam 
giữ phục vụ yêu cầu điều tra.

Điều 6. Trao đổi thông tin

1. Cơ quan đang thụ lý vụ án, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng có 
trách nhiệm trao đổi kịp thời các thông tin có liên quan về người bị tạm giữ, 
người bị tạm giam phục vụ công tác quản lý giam giữ.

2. Khi có yêu cầu của cơ quan đang thụ lý vụ án, cơ sở giam giữ trao đổi 
thông tin về diễn biến tư tưởng, thái độ chấp hành nội quy cơ sở giam giữ, tình 
trạng sức khỏe và các thông tin liên quan đến người bị tạm giữ, người bị tạm 
giam phục vụ công tác giải quyết vụ án.

Cơ sở giam giữ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản các trường họp người 
bị tạm giữ, người bị tạm giam trước khi hết thời hạn tạm giữ, thời hạn tạm giam theo 
quy định tại điểm h khoản 1 Điều 13 của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam.

3. Cơ quan đang thụ lý vụ án có trách nhiệm xử lý kịp thời thông báo của 
cơ sở giam giữ về thời hạn tạm giữ, thời hạn tạm giam đối với người bị tạm giữ, 
người bị tạm giam; thông báo bằng văn bản cho cơ sở giam giữ biết khi chuyển 
hồ sơ vụ án đến cơ quan khác thụ lý.

Điều 7. Pliối hợp quản lý người bị tạm giữ, người bị tạm giam khi 
trích xuất để thực hiện hoạt động điều tra, truy tố, xét xử tại cơ sử giam giữ

1. Cơ quan đang thụ lý vụ án có yêu cầu trích xuất người bị tạm giữ, người 
bị tạm giam để phục vụ hoạt động điều tra, truy tố, xét xử hoặc tống đạt các 
lệnh, quyết định tố tụng và văn bản hành chính tư pháp của Viện kiểm sát, Tòa 
án nhân dân với bị can, bị cáo bến trong khu vực cơ sở giam giữ thì Thủ trưởng 
cơ sở giam giữ cử cán bộ áp giải, bàn giao và phối họp quản lý, giám sát. Người 
có thẩm quyền tiến hành tố tụng được phân công giải quyết vụ án có trách nhiệm 
trực tiếp quản lý người bị tạm giữ, người bị tạm giam trong quá trình làm việc 
đảm bảo an toàn, đúng quy định. Việc giao, nhận phải ghi chép đầy đủ và ký 
nhận vào sổ.

Điều 5. Phối hợp trong bố trí giam giữ để bảo đảm yêu cầu điều tra
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2. Người có thẩm quyền tiến hành tố tụng được phân công giải quyết vụ 
án khi có yêu cầu làm việc với người bị tạm giữ, người bị tạm giam tại cơ sở 
giam giữ thì phải xuất trình quyết định phân công thụ lý, giải quyết vụ án hoặc 
văn bản đồng ý của Thủ trưởng hoặc người có thẩm quyền của cơ quan đang thụ 
lý vụ án.

Trường họp có yêu cầu làm việc với người bị tạm giữ, người bị tạm giam 
của vụ án khác, phải được sự đồng ý bằng vãn bản của Thủ trưởng hoặc người 
có thẩm quyền cơ quan đang thụ lý vụ án đó.

3. Trường họp người có thẩm quyền tiến hành tố tụng được phân công giải 
quyết vụ án có yêu cầu đưa bị can, bị cáo đang tại ngoại hoặc người tham gia tố 
tụng khác để thực hiện các hoạt động tố tụng tại cơ sở giam giữ phải được sự 
đồng ý bằng văn bản của Thủ trưởng hoặc người có thẩm quyền cơ quan đang 
thụ lý vụ án và gửi cho Thủ trưởng cơ sở giam giữ biết trước khi thực hiện.

Điều 8. Phối hợp quản lý người bị tạm giữ, người bị tạm giam khi 
trích xuất ra ngoài cơ sở giam giữ để phục vụ hoạt động điều tra, truy tố

1. Trường họp thực hiện lệnh trích xuất người bị tạm giữ, người bị tạm 
giam ra ngoài khu vực cơ sở giam giữ, cơ quan áp giải phải có kế hoạch áp giải, 
quản lý; việc giao, nhận phải lập biên bản, ghi rõ tình trạng sức khỏe của người 
đó và ghi vào sổ theo dõi; cơ sở giam giữ trao đổi những thông tin liên quan đến 
người bị tạm giữ, người bị tạm giam cho cán bộ có trách nhiệm áp giải, quản lý.

Trường họp trích xuất người bị tạm giữ, người bị tạm giam để phục vụ 
hoạt động điều tra trong vụ án khác thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của cơ 
quan đang thụ lý vụ án đó.

2. Khi hết thời hạn trích xuất hoặc chưa hết thời hạn trích xuất nhưng đã 
hoàn thành mục đích trích xuất thì cơ quan có yêu cầu trích xuất, cơ quan, người 
có nhiệm vụ áp giải bàn giao người được trích xuất cho cơ sở giam giữ; Thủ 
trưởng cơ sở giam giữ phải tổ chức tiếp nhận người bị tạm giữ, người bị tạm 
giam theo quy định.

Trường họp hết thời hạn trích xuất, nếu có nhu cầu tiếp tục trích xuất thì 
cơ quan có yêu cầu trích xuất phải có lệnh gia hạn trích xuất, ghi rõ lý do; thời 
hạn trích xuất và gia hạn trích xuất không được dài hơn thời hạn tạm giữ, tạm 
giam còn lại và thông báo cho cơ sở giam giữ biết.

3. Trường họp trích xuất nhiều người bị tạm giữ, người bị tạm giam cùng 
một lúc hoặc đối tượng phạm tội rất nghiêm ừọng, đặc biệt nghiêm trọng, tái phạm 
nguy hiểm ra ngoài khu vực cơ sở giam giữ phục vụ hoạt động tố tụng thì cơ quan, 
người có nhiệm vụ áp giải phải có kế hoạch để đảm bào tuyệt đối an toàn.



Điều 9. Phối hợp giải quyết cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam 
gặp thân nhân '

Ị. Việc phối hợp trong tổ chức cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam 
gặp thân nhân thực hiện theo quy định tại Điều 22 và Điều 34 của Luật Thi hành 
tạm giữ, tạm giam.

2. Trường hợp cơ quan đang thụ lý vụ án có yêu cầu giám sát, theo dõi
việc thăm gặp thì Thủ trưởng cơ sở giam giữ kịp thời thông báọ cho cơ quan 
đang thụ lý vụ án biết thời điểm thăm gặp để phối hợp. Cơ quan đang thụ lý vụ 
án có yêu cầu giám sát, theo dõi việc thăm gặp thì cử cán bộ phối hợp với cơ sở 
giam giữ đê thực hiện. ■ ■ 'í ; '

3. Khi tổ chức thăm gặp, nếu người bị tạm giữ, người bị tạm giam hoặc 
thân nhân của họ có hành vi vi phạm nội quy cơ sở giam giữ hoặc cản trở việc 
giải quyết vụ án thì cán bộ giám sát phải dừng ngay cuộc gặp và, lập biên bản 
báo cáo với Thủ trưởng cơ sở giam giữ và thông báo bằng văn bản cho cơ quan 
đang thụ lý vụ án biết để xử lý.

Điều 10. Phối hợp giải quyết cho người bị tạm giữ, ngưòi bị tạm giam 
gặp người bào chữa

1. Việc phối hợp: tổ chức cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam gặp 
người bào chữa thực hiện theo quy định tại Điều 80,của Bộ luật Tố tụng hình sự 
và Điềú 22, Điều 34 của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam.

2. Khi nhận được văn bản thông báo người bào chữa cho người bị tạm giữ, 
người bị tạm giam của cơ quan đang thụ lý vụ án thì cơ sở giam giữ tổ chức cho 
người bào chữa được gặp người bị tạm giữ, người bị tạm giam theo quy định của 
pháp luật.

3. Trường hợp cần phải giám sảt cuộc gặp thì Thủ trưởng, người có thẩm
quyền của cơ quan đang thụ lý vụ án phối họp vói cơ sở giam ậiữ tổ chức giám 
sát. Nếu người bị tạm giữ, người bị tạm giam, người bào chữa có hành vi vi 
phạm nội quy cơ sở giam giữ hoặc cản trở việc giải quyết vụ án thì người có 
thẩm quyền giám sát phải dừng ngay cuộc gặp và lập biên bản, báo cáo với Thủ 
trưởng cơ sở giam giữ và thông báo bằng văn bản cho cơ quan đang thụ lý vụ án 
biết,để xử lý. •;! '

4. Trường họp người bào chữa có yêu cầu gặp người bị tạm giữ, người bị 
tạm giam tại nơi khám bệnh, chữa bệnh ngoài :.cơ sở giam giữ thì cơ sở giam giữ 
trao đổi với bác sỹ điều trị; trường họp được sự đồng ý của bác sỹ điều trị thì cơ 
sở giam giữ thông báo cho người bào chữa biết, đồng thời thông báo cho cơ 
quan đang thụ lý vụ án để có biện pháp phối hợp kịp thời. Người có thẩm quyền 
của cơ sở giam giữ phải quản lý, giám sát chặt chẽ không để người bào chữa 
đưa, chuyển đồ vật cấm cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam hoặc có vi 
phạm khác về việc thăm gặp, gây cản trở việc giải quyết vụ án.
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Điều 11. Phối hợp trong việc tổ chức thăm gặp, tiếp xúc lãnh sự, tổ chức 
nhân đạo đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam là người nước ngoài

1. Việc phối hợp tổ chức thăm gặp, tiếp xúc lãnh sự, tổ chức nhân đạo đối 
với người bị tạm giữ, người bị tạm giam là người nước ngoài thực hiện theo 
Điều 22 của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam.

2. Khi nhận được yêu cầu tiếp xúc lãnh sự, tổ chức nhân đạo đối với người 
bị tạm giữ, người bị tạm giam là người nước ngoài, cơ quan đang thụ lý vụ án có 
trách nhiệm chủ trì, phối họp với cơ sở giam giữ trả lời bằng văn bản về việc 
đồng ý hoặc không đồng ý cho tiếp xúc lãnh sự, tổ chức nhân đạo để thông báo 
cho cơ quan ngoại giao, tổ chức nhân đạo.

Trường hợp đồng ý cho tiếp xúc lãnh sự, tổ chức nhân đạo thì Thủ trưởng 
cơ sở giam giữ quyết định cụ thể thời điểm, địa điểm tổ chức tiếp xúc lãnh sự, tổ 
chức nhân đạo bằng văn bản, lưu hồ sơ giam giữ.

Trường hợp cơ quan đang thụ lý vụ án có yêu cầu giám sát thì phối hợp 
với cơ sở giam giữ để tổ chức thực hiện.

Điều 12. Phối hợp trong việc điều chuyển người bị tạm giữ, người bị 
tạm giam giữa các cơ sở giam giữ

1. Phối họp trong việc điều chuyển người bị tạm giữ, người bị tạm giam 
giữa các cơ sở giam giữ thực hiện theo khoản 4 Điều 19 của Luật Thi hành tạm 
giữ, tạm giam.

2. Khi nhận được quyết định điều chuyển người bị tạm giữ, người bị tạm 
giam của cơ quan, người có thẩm quyền thì Thủ trưởng cơ sở giam giữ nơi 
chuyển đi có trách nhiệm bàn giao người, hồ sơ, đồ vật, tư trang, tiền, tài sản 
khác đã gửi lưu. ký cho cơ quan, người có nhiệm vụ áp giải điều chuyển. Cơ sở 
giam giữ nơi nhận có trách nhiệm tổ chức tiếp nhận, bố trí giam giữ, báo cáo 
Thủ trưởng cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam và Viện kiểm sát có thẩm quyền 
kiếm sát quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam biết.

Điều 13. Phối hợp quản lý người bị tạm giam khi trích xuất phục vụ 
xét xử tại phiên tòa

1. Tòa án có thầm quyền phải gửi quyết định đưa vụ án ra xét xử và lệnh 
trích xuất người bị tạm giam cho cơ sở giam giữ nơi đang giam giữ người bị tạm 
giam chậm nhất là 10 ngày trước khi mở phiên tòa, đồng thời trao đối với cơ 
quan, người có nhiệm vụ áp giải về tính chất phức tạp của vụ án, mức độ nguy 
hiểm, số lượng đối tượng đưa ra xét xử.

2. Cơ quan có nhiệm vụ áp giải phải phối hợp với cơ sở giam giữ xây 
dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc áp giải người bị tạm giam đến địa điểm 
mở phiên tòa đúng thời gian, phối hợp với lực lượng bảo vệ phiên tòa đảm bảo 
an ninh, an toàn trong quá trình áp giải và quá trình xét xử tại phiên tòa.



3. Cơ quan, người có nhiệm vụ áp giải có trách nhiệm bàn giao người bị 
tạm giam được trích xuất để phục vụ xét xử tại phiên tòa cho Thẩm phán chủ tọa 
phiên tòa. Khi kết thúc phiên tòa, Thẩm phán chủ tọa phiên tòa có trách nhiệm 
bàn giao người bị tạm giam được trích xuất cho cơ quan, người có nhiệm vụ áp 
giải, trừ trường hợp người bị tạm giam là bị cáo được trả tự do theo bản án, 
quyết định của Tòa án; trường họp hết thời hạn tạm giam thì phải kèm theo 
Quyết, định tạm giam, trừ trường họp bị cáo bị phạt tử hình theo quy định tại 
khoản 4 Điều 329 của Bộ luật Tố tụng hình sự. Việc bàn giao phải được lập 
thành biên bản, có ghi rõ tình trạng sức khỏe.

4. Trong quá trình ,xét xử, trường hợp phiên tòa tạm nghỉ mà không có 
điều kiện áp giải người bị tạm giam về cơ sở giam giữ phải lưu lại tại nơi xét xử 
thì Tòa án bố trí nơi để quản lý người bị tạm giam; cơ quan, người có nhiệm vụ 
áp .giải có trách nhiệm quản lý, giám sát chặt chẽ, phối họp với cơ sở giam giữ tổ
chức cho người bị tạm giam ăn, uống theo chế độ quy định.

"' • /  r . ! ■ ■ c : 1 ■
Điêu 14. Phôi hợp quản lý người bị tạm giữ, người bị tạm giam khi 

đưa đi khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở y tế ngoài cơ sở giam giữ và giám 
định pháp y, giám định pháp y tâm thần

1. Trường hợp đưa người bị tạm giữ, người bị tạm giam đi khám bệnh, 
chữa bệnh tại cơ sở y tế ngoài cơ sở giam giữ thì Thủ trưởng cơ sở giam giữ ra 
lệnh trích xuất; đồng thời thông báo bằng văn bản cho cơ quan đang thụ lý vụ 
án, Viện kiểm sát có thẩm quyền kiểm sát quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam 
biết và thông báo cho thân nhân hoặc đại diện hợp pháp của người bị tạm giữ, 
người bị tạm giam biết để phối họp chăm sóc, điều trị.

Khi nhận được thông báo của cơ sở giam giữ, nếu cần phối hợp quản lý,
giám sát thì cơ quan đang thụ lý vụ án cử cán bộ phối họp với cơ sở giam giữ để
có biện pháp quản lý, giám sát chặt chẽ người bị tạm giữ, người bị tạm giam 
trong thời gian khám bệnh, chữa bệnh.

■ • ■ . ị ‘ ’ I ‘ •; •• y ~

2. Trường hợp cơ quan đang thụ lý vụ án cần làm việc với người bị tạm
giữ, người bị tạm giam, tại nơi khám bệnh, chữa bệnh phải trao đổi trực tiếp và 
được sự nhất trí của bác sỹ điều trị và phối họp với cơ sở giam giữ để thực hiện.

3. Trường họp cần trưng cầu giám định pháp y, pháp y tâm thần đối với 
người bị tạm giữ, người bị tạm giam thì cơ quan đang thụ lý vụ án chủ trì hoàn 
chinh các thủ tục đề nghị giám định, phối họp VỚI cơ quan, người có nhiệm vụ 
áp giải người bị tạm giữ, người bị tạm giam đến nơi giám định.

Cơ quan, người có nhiệm vụ áp giải có trách nhiệm phối họp với cơ quan 
giám định quản lý, giám sát người bị tạm giữ, người bị tạm giam trong quá trình 
giám định. Cơ quan đang thụ lý vụ án có trách nhiệm gửi bản sao kết quả giám 
định cho cơ sở giam giữ.

Trường họp có quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh của cơ 
quan có thẩm quyền, cơ quan đang thụ lý vụ án chủ trì phối hợp với cơ sở giam
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giữ đưa người bị tạm giữ, người bị tạm giam đến cơ sở chữa bệnh nêu trong 
quyết định.

Điều 15. Phối hợp giải quyết trường hợp người bị tạm giữ, người bị 
tạm giam bỏ trốn

1. Việc phối họp giải quyết trường họp người bị tạm giữ, người bị tạm 
giam bỏ trốn được thực hiện theo Điều 25 của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam.

2. Khi người bị tạm giữ, người bị tạm giam trốn khỏi cơ sở giam giữ thì 
Thủ trưởng cơ sở giam giữ có trách nhiệm tổ chức ngay lực lượng truy bắt đối 
tượng bỏ trốn, áp dụng các biện pháp khẩn cấp, bảo vệ hiện trường, lập biên 
bản, báo cáo vụ việc với cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam trực tiếp. Đồng thời 
thông báo ngay bằng văn bản cho cơ quan đang thụ lý vụ án; Cơ quan điều tra 
và Viện kiểm sát có thẩm quyền tiến hành tố tụng; Viện kiểm sát có thẩm quyền 
kiểm sát quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam.

3. Khi người bị tạm giữ, người bị tạm giam bỏ trốn trong trường hợp được 
trích xuất ra ngoài cơ sở giam giữ hoặc tại phiên tòa thì cơ quan, người có trách 
nhiệm áp giải phải tổ chức truy bắt ngay đối tượng bỏ trốn, đồng thời thông báo 
cho cơ sở giam giữ, cơ quan đang thụ lý vụ án; Cơ quan điều tra và Viện kiểm 
sát có thẩm quyền tiến hành tố tụng; Viện kiểm sát có thẩm quyền kiểm sát quản 
lý, thi hành tạm giữ, tạm giam theo quy định của pháp luật.

4. Khi nhận được thông báo của Thủ trưởng cơ sở giam giữ về việc người 
bị tạm giữ, người bị tạm giam bỏ trốn, Cơ quan điều tra phối họp truy bắt và tiến 
hành các hoạt động điều tra theo quy định của pháp luật.

Điều 16. Phối hợp giải quyết trường hợp ngưòi bị tạm giữ, ngưòi bị 
tạm giam chết UI ' ư

1. Việc phối hợp giải quyết trường họp người bị tạm giữ, người bị tạm 
giam chết thực hiện theo Điều 26 của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam.

2. Thủ trưởng cơ sở giam giữ có trách nhiệm báo cáo vụ việc với cơ quan 
quản lý tạm giữ, tạm giam trực tiếp. Đồng thời thông báo ngay bằng văn bản cho 
cơ quan đang thụ lý vụ án, Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát có thẩm quyền 
tiến hành tố tụng; Viện kiểm sát có thẩm quyền kiểm sát quản lý, thi hành tạm 
giữ, tạm giam.

3. Cơ quan điều tra vụ án có người bị tạm giữ, người bị tạm giam chết
phải trao đổi với cơ sở giam giữ những thông tin liên quan đến việc đảm bảo an 
ninh, trật tự đối với trường hợp giải quyết cho thân nhân của người chết có đơn 
đề nghị xin nhận thi hài về an táng. , l ụ i .

4. Trường họp người bị tạm giữ, người bị tạm giam chết mà không có nơi 
cư trú rõ ràng, không xác định được thân nhân, người đại diện hợp pháp thì Thủ 
trưởng cơ sở giam giữ trao đổi thống nhất với Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát 
có thẩm quyền để tổ chức an táng.



Ị

Điều 17. Phối hợp trong việc trực tiếp kiểm sát tại cơ sử giam giữ

1. Cơ sở giam giữ có trách nhiệm phối hợp với Viện kiểm sát khi thực
hiện nhiệm vụ, quyền hạn kiểm sát tại cơ sở giam giữ theo quy định tại khoản 2 
Điều 42 của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam; cử cán bộ phối hợp khi Kiểm sát 
viên gặp, hỏi người bị tạm giữ, người bị tạm giam về việc tạm giữ, tạm giam; 
kiểm sát hồ sơ tạm giữ, tạm giam và thực hiện ngay quyết định trả tự do cho 
người bị tạm giữ, người bị tạm giam không có căn cứ và trái pháp luật của cơ 
quan, người có thẩm quyền. 1 ‘li*

2 .  Việc kiểm sát hàng ngày tại nhà tạm giữ, hàng tuần tại trại tạm giam 
của Viện kiểm sát phải được ghi vào sổ, nếu phát hiệri vi phạm phải lập biên bản 
có ký xác nhận của đại diện cơ sở giam giữ và Kiểm sát viên.

’ ! ' ’ , , ■ 'I
Việc kiêm sát định kỳ, đột xuât phải có quyêt định và do Viện trưởng, Phó 

Viện trưởng hoặc Kiểm sát viên được phân công tiến hành khi kết thúc phải có 
kết luận bằng văn bản. Trước khi tiến hành kiểm sát định kỳ ít nhất 05 ngày làm 
việc, Viện kiểm sát có quyết định, kế hoạch gửi cho cơ sở giam giữ. Quyết định, 
kết luận kiểm sát, kiến nghị và kháng nghị (nếu có) phải được gửi'cho cơ quan 

. quản lý tạm giữ, tạm giam cấp trên trực tiếp để phối họp chỉ đạo.

3. Cơ sở giam giữ có ừách nhiệm bố trí phòng hoặc địa điểm làm việc; cung 
cấp hồ sơ, tài liệu và báo cáo các nội dung theo yêu cầu để Viện kiểm sát thực hiện 
kiểm sát quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam theo quy định của pháp luật.

Điều 18. Phối họp trong việc xử lý các vụ, việc đột xuất tại cơ sở giam giữ

1. Khi xảy ra các vụ, việc đột xuất như thiên tai, dịch bệnh, cháy, nổ; 
người bị tạm giữ, người bị tạm giam có hành vi chống phá, gây rối trật tự, phạm 
tội mới hoặc các vụ, việc đột xuất khác ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đảm 
bảo an toàn của cơ sở giam giữ thì cơ sở giam giữ phải báo cáo ngay bằng văn 
bản cho cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam trực tiếp và Viện kiểm sát có thẩm 
quyền kiểm sát quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam. í

2. Trường hợp do điều kiện thực tế mà nhà tạm giữ, trại tạm giam, buồng 
tạm giữ đồn biên phòng không thể đáp ứng được yêu cầu giam giữ riêng hoặc để 
đảm bảo an toàn cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam thì Thủ trưởng cơ sở 
giam giữ chủ trì, phối họp với cơ quan đẩng thụ lý vụ án để ra quyết định bằng 
văn bản về những người được giam giữ chung.

Trường họp để bảo đảm yêu cầu điều tra, truy tố, xét xử thì cơ quan đang 
thụ lý vụ án chủ trì, phối họp với cơ sở giam giữ để Thủ trưởng cơ sở giam giữ 
ra quyết định bằng văn bản về những người được giam giữ chung.

Cơ sở giam giữ thông báo cho Viện kiểm sát có thẩm quyền kiểm sát quản 
lý, thi hành tạm giữ, tạm giam về những người được giam giữ chung khi kiểm 
sát tại cơ sở giam giữ.

9



Điều 19. Phối hợp thực hiện các yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị, quyết 
định của Viện kiểm sát trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam

1. Việc phối hợp thực hiện các yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị, quyết định 
của Viện kiểm sát trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam thực hiện theo quy 
định tại Điều 43 của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam.

2. Cơ quan, người có thẩm quyền quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam; cơ 
quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm xem xét, giải quyết và trả lời 
cho Viện kiểm sát trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được kiến nghị của 
Viện kiểm sát có thẩm quyền kiểm sát quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam.

Điều 20. Phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo về quản lý, thi hành tạm 
giữ, tạm giam

1. Cơ sở giam giữ khi nhận được khiếu nại, tố cáo về quản lý, thi hành tạm 
giữ, tạm giam của người bị tạm giữ, người bị tạm giam và cơ quan, tổ chức, cá 
nhân khác có liên quan thì phải vào sổ theo dõi; trong thời hạn 24 giờ kể từ khi 
nhận được khiếu nại, tố cáo phải chuyển đơn đến Viện kiểm sát có thẩm quyền 
kiểm sát quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam giải quyết theo quy dịnh.

2. Viện kiểm sát có thẩm quyền có trách nhiệm gửi quyết định giải quyết 
khiếu nại cho người khiếu nại và người bị khiếu nại trong thời hạn 24 giờ, kể từ 
khi ra quyết định giải quyết khiếu nại; thông báo về kết luận nội dung tố cáo cho 
người tố cáo theo yêu cầu.

Điều 21. Phối hợp trong huy động lực lượng của cơ sở giam giữ

1. Cơ quan đang thụ lý vụ án nếu có yêu cầu cơ sở giam giữ cử người 
tham gia phối họp thực hiện các hoạt động tố tụng hình sự thì phải có văn bản 
trao đổi trước ít nhất 01 ngày với cơ sở giam giữ về nội dung, yêu cầu phối hợp, 
số lượng người tham gia, thời gian, địa điểm thực hiện.

Thủ trưởng cơ sở giam giữ có trách nhiệm cử người tham gia phối hợp 
thực hiện yêu cầu của cơ quan đang thụ lý vụ án theo chức năng, nhiệm vụ được 
giao; nếu không thể thực hiện được yêu cầu thì phải trao đổi lại ngay đế cơ quan 
đang thụ lý vụ án biết.

2. Các trường họp tiến hành hoạt động tố tụng hình sự trong cơ sở giam 
giữ thì cơ quan, người tiến hành tố tụng phải trao đổi thống nhất với Thủ trưởng 
cơ sở giam giữ về nội dung, yêu cầu cần phối họp và chấp hành pháp luật về thi 
hành tạm giữ, tạm giam.

Chương i n

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 22. Hiệu lực thi hành

Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 3 năm 2018.



Điều 23. Trách nhiêm tổ chức thi hành ‘ 1► 0

1. Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Tòa án nhân dân tối cap, Viện kiểm sát nhân 
• dân tối cao chịu ừách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư liên tịch này.

2. Trong quá trình thực hiện Thông tự liên tịch, nếu có vướng mắc, các cơ 
quan, đơn vị báo cáo về Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Tòa án nhân dân tối cao, 
Viện kiểm sát nhân dân tối cao để có-hướng dẫn, giải quyết kịp thời./.

- Bộ Công an;
- Bộ Quốc phòng; ’
- Tòa án nhân dân tối cao; ^
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cục kiểm ừa văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo; -
- Cổng thông tin điện tử các bộ, ngành: BCA, BQP, 
TANDTC, VKSNDTC;
- Lưu: VT, V19, BCA (C81-C84); BQP (C87), 
TANDTC (vụ PC&QLKH), VKSNDTC (Vụ 8, Vụ 14).

TÒA ÁN NHÂN DÂN TÓI c a o ’
- -

SỐ: 04/SY-TANDTC-VP

Nơi nhận:
-  Lãnh đạò TẠNDTC;

- Thẩm phán TANDTC;
- Các đon yị thuộc TANDTC;
- TAND cấp cao';
- Tòa án quân sự Trung ưong;
- TAND tỉnh,^TP trực thuộc TW (để triển khai 
đến TAND cấp huyện);-
- Cổng Thông tin điện tử TANDTC;

SAO Y BẢN CHÍNH 
Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2018
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