
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /UBND-THNC Lạng Sơn, ngày          tháng   8  năm 2020 

V/v góp ý Hồ sơ đề nghị xây dựng 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

Luật Tổ chức CQĐTHS năm 2015 

 

 
Kính gửi: Bộ Công an. 

 

Thực hiện Công văn số 2736/BCA-V03 ngày 07/8/2020 của Bộ Công an 

về việc đề nghị tham gia ý kiến Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều Luật Tổ chức CQĐTHS năm 2015, sau khi nghiên cứu, UBND tỉnh Lạng 

Sơn tham gia góp ý một số nội dung sau: 

1. Về hình thức, bố cuc̣: Thống nhất với Hồ sơ dư ̣thảo.  

 2. Về nội dung, UBND tỉnh Lạng Sơn tham gia ý kiến như sau: 

 2.1. Dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều Luật Tổ chức Cơ quan điều tra hình sự năm 2015 

 - Tại ý (4) gạch đầu dòng thứ nhất của trang 2: Bỏ từ “và” trong cụm từ “ … 

thành Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu” sửa 

thành “ … thành Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn 

lậu”. Lý do: Tại khoản 3 Điều 2 Thông tư số 26/2018/TT-BCA ngày 10/8/2018 của 

Bộ trưởng Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2017/TT-

BCA ngày 16/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Công an đã quy định đổi tên thành Phòng 

Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu.  

 - Tại khổ 1, trang 3:  

+ Sửa cụm từ: “… Cụ thể, tại các điều luật cụ thể của Bộ luật Tố tụng hình 

sự năm 2015 quy định một số hoạt động tố tụng như triệu tập và hỏi cung…”, sửa 

thành “… Cụ thể, tại một số điều luật của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 quy 

định một số hoạt động tố tụng hình sự như triệu tập và hỏi cung…”. Lý do: Lặp từ. 

+ Bổ sung “Điều 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39” vào cụm từ “… Tuy nhiên, tại 

Điều 33 Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015 và Điều 40 Bộ luật Tố 

tụng hình sự năm 2015 đều giao cho cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số 

hoạt động điều tra có thẩm quyền tiến hành các hoạt động điều tra nêu trên” sửa 

thành “… Tuy nhiên, tại Điều 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 Luật Tổ chức cơ quan 

điều tra hình sự năm 2015 và Điều 40 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 đều giao 

cho cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra có thẩm 

quyền tiến hành các hoạt động điều tra nêu trên”. Lý do: Viện dẫn đầy đủ hơn các 

cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra. 
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 - Tại gạch đầu dòng thứ nhất, phần V, trang 6: Thay từ  “ma túy” bằng từ 

“tội phạm” trong cụm từ “Tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật, tổ chức các 

đợt tập huấn, tập huấn chuyên sâu cho những người làm công tác phòng, chống ma 

túy…”, sửa thành “Tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật, tổ chức các đợt tập 

huấn, tập huấn chuyên sâu cho những người làm công tác phòng, chống tội 

phạm…”. Lý do: Đầy đủ nghĩa. 

 2.2. Báo cáo sơ kết 02 năm thi hành Luật Tổ chức Cơ quan điều tra hình sự 

(2018 - 2019) 

 - Bỏ cụm từ “VÀ NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC” 

trong cụm từ “PHẦN THỨ HAI KẾT QUẢ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC TRONG ÁP 

DỤNG LUẬT TỔ CHỨC CƠ QUAN ĐIỀU TRA HÌNH SỰ NĂM 2015 VÀ 

NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC” sửa thành “PHẦN THỨ 

HAI KẾT QUẢ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC TRONG ÁP DỤNG LUẬT TỔ CHỨC CƠ 

QUAN ĐIỀU TRA HÌNH SỰ NĂM 2015”. Lý do: Trong nội dung phần thứ hai 

không có nội dung những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc. Nội dung những thuận 

lợi, khó khăn, vướng mắc được trình bày tại “PHẦN THỨ BA THUẬN LỢI, 

KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC, NGUYÊN NHÂN VÀ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT”. 

 - Tại khổ cuối của trang 12: Sửa “Cơ quan Cảnh sát điều tra cấp tỉnh…; 

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế, chức vụ và tham 

nhũng; …” thành “Cơ quan Cảnh sát điều tra cấp tỉnh…; Phòng Cảnh sát điều 

tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; …”. Lý do: Viết đúng theo tên 

gọi đã được chỉnh lý theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Thông tư số 26/2018/TT-

BCA ngày 10/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư 56/2017/TT-BCA ngày 16/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Công an đã 

quy định đổi tên thành Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, 

buôn lậu. 

- Tại khổ thứ 3, mục VI, trang 25: Sửa cụm từ “kho tang vật” thành “kho 

vật chứng”. 

 2.3. Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong dự án Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật tổ chức Cơ quan điều tra hình sự năm 2015 

 - Tại trang 5:  

 + Tại phần cuối khổ 2, trang 5: Sửa cụm từ “điều chỉnh tên gọi của Cục 

Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và chức vụ và Phòng Cảnh sát 

điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và chức vụ” thành “điều chỉnh tên gọi 

của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và Phòng 

Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu”. Lý do: Tại khoản 2, 

3 Điều 2, Thông tư số 26/2018/TT-BCA ngày 10/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Công 

an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 56/2017/TT-BCA ngày 16/11/2017 

của Bộ trưởng Bộ Công an đã quy định đổi tên thành cục Cảnh sát điều tra tội 

phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về 

tham nhũng, kinh tế, buôn lậu. 
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+ Tại khổ 3, trang 5: Bỏ khổ 3. Lý do: Tại khổ 2, trang 6 đã nêu rõ, bỏ 

khổ 3 để không trùng.  

- Tại khổ 1, trang 6:  

+ Bỏ cụm từ  “cụ thể”, thêm cụm từ “năm 2015” trong cụm từ “ Cụ thể, 

tại các điều luật cụ thể của Bộ luật Tố tụng hình sự quy định một số hoạt động tố 

tụng như triệu tập và hỏi cung bị can ...” sửa thành “Cụ thể, tại các điều luật của 

Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 quy định một số hoạt động tố tụng như triệu 

tập và hỏi cung bị can ...”. Lý do: Lặp từ. 

+ Bổ sung “Điều 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39” vào cụm từ “Tuy nhiên, tại 

Điều 33 Luật Tổ chức Cơ quan điều tra hình sự và Điều 30, 40 Bộ Luật Tố tụng 

hình sự …” thành “Tuy nhiên, tại Điều 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 Luật Tổ chức 

Cơ quan điều tra hình sự và Điều 30, 40 Bộ Luật Tố tụng hình sự …” . Lý do: 

Viện dẫn đầy đủ hơn các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động 

điều tra. 

- Tại mục 1.1.2. Hậu quả, trang 8: Thêm cụm từ “nhân dân” vào cụm từ 

“ … và các cơ quan của công an được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động 

điều tra …” sửa thành “ … và các cơ quan của Công an nhân dân được giao 

nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra …”. Lý do: Tên gọi đầy đủ. 

 - Tại mục 1.3. Các giải pháp đề xuất giải quyết vấn đề, trang 9: Nhất trí 

giải pháp 1. Lý do: Đảm bảo tính thống nhất, phù hợp với thực trạng tổ chức và 

hoạt động của cơ quan điều tra hình sự và quan điểm chỉ đạo của Đảng. 

 -  Tại mục 1.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu 

sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan, trang 9: 

Nhất trí giải pháp 1. Lý do: Phù hợp thực tiễn và thống nhất với quan điểm chỉ 

đạo của Đảng.  

 - Tại dấu cộng thứ hai, điểm 1.4.1. Gải pháp 1, trang 9: Bỏ từ “và” trong 

cụm từ “… thành Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và 

buôn lậu” sửa thành “… thành Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham 

nhũng, kinh tế, buôn lậu”. Lý do: Tại khoản 3 Điều 2, Thông tư số 

26/2018/TT-BCA ngày 10/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư 56/2017/TT-BCA ngày 16/11/2017 của Bộ trưởng 

Bộ Công an đã quy định đổi tên thành Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về 

tham nhũng, kinh tế, buôn lậu. 

 - Tại phần đối với nhà nước, điểm b, tác động tiêu cực, mục 1.4.2.1, trang 

12: Bổ sung từ “nhân” vào cụm từ “ … cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành 

một số hoạt động điều tra của Công an dân” sửa thành “… cơ quan được giao 

nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra của Công an nhân dân” 

 - Tại mục 2.3. Các giải pháp đề xuất giải quyết vấn đề, trang 15: Nhất trí 

phương án 1. Lý do: Phù hợp thực tiễn và thống nhất với quan điểm chỉ đạo 

của Đảng. 



4 

 

 

 - Tại mục 2.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng 

chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan: 

Nhất trí giải pháp 1. Lý do: Phù hợp thực tiễn và thống nhất với quan điểm 

chỉ đạo của Đảng. 

 - Tại mục 2.4.1. Giải pháp 1, trang 15: Thay từ “sát” bằng từ “tra” trong cụm 

từ “Bổ sung trách nhiệm kiểm sát, xác minh sơ bộ ..” sửa thành “Bổ sung trách 

nhiệm kiểm tra, xác minh sơ bộ ..” 

 2.4. Dự thảo Đề cương Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ 

chức Cơ quan điều tra hình sự 

 - Sửa tên đề cương: Thêm cụm từ “năm 2015” vào cuối tên đề cương, sửa 

thành “ Đề cương Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Cơ quan 

điều tra hình sự năm 2015”. 

 - Tại dấu cộng thứ hai, trang 1: Bỏ từ “và” trong cụm từ “…; chỉnh lý 

tên gọi Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và chức vụ 

thành Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu” 

sửa thành “… chỉnh lý tên gọi Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham 

nhũng, kinh tế và chức vụ thành Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham 

nhũng, kinh tế, buôn lậu”. 

 2.5. Bổ sung ngoài hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều Luật Tổ chức Cơ quan điều tra hình sự năm 2015 

Tại Điều 32, Luật Tổ chức Cơ quan điều tra hình sự năm 2015: Bổ sung 

quy định về thẩm quyền điều tra cho Bộ đội Biên phòng đối với các tội danh quy 

định tại Điều 190, 191, 232, 234 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung 

năm 2017. Lý do: Các hành vi sai phạm về pháo, hàng cấm, động vật hoang dã, 

lâm sản thường được phát hiện, bắt giữ tại khu vực biên giới cần áp dụng ngay 

các biện pháp ngăn chặn. 

 Ngoài ra còn nhiều lỗi chính tả do đánh máy trong Hồ sơ dự thảo. 

UBND tỉnh Lạng Sơn tham gia ý kiến gửi Cục Pháp chế và cải cách hành 

chính, tư pháp - Bộ Công an xem xét, tổng hợp./. 

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp,  

Bộ Công an; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Công an tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các Phòng: THNC, KT, TT THCB; 

- Lưu: VT, (PVD). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 
 

Nguyễn Long Hải 
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