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CCPR/C/VNM/Q/3/Add.1
Các khuôn khổ hiến pháp, luật pháp và định chế được mà theo đó Công ước được thực thi
(Điều 2)
Trả lời cho đoạn 1 (Danh sách các vấn đề liên quan đến bản báo cáo định kỳ thứ ba của Việt Nam)
1.
Việt Nam cam kết tuân thủ các hiệp ước quốc tế mà Việt Nam tham gia (Điều 12 của Hiến pháp; Điều 3 và
80 của Luật về hiệp ước quốc tế). Các cơ quan lập pháp trong nước sẽ không cản trở việc thực hiện các hiệp ước
quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Các điều khoản của Công ước: (i) sẽ chiếm ưu thế so với luật quốc gia khi có sự
khác biệt trong các điều khoản trên cùng vấn đề giữa Công ước và luật quốc gia, ngoại trừ Hiến pháp, và (ii) phải
được phản ánh đầy đủ trong luật quốc gia.1
2.
Như đã nêu trong đoạn 15 của bản báo cáo định kỳ thứ ba của Việt Nam (sau đây gọi là
CCPR/C/SARL/3,), mọi hạn chế về thụ hưởng hoặc thực thi nhân quyền hoặc quyền của công dân Việt Nam phải
được quy định trong các đạo luật do Quốc hội ban hành. Những hạn chế này có thể được áp dụng trong những hoàn
cảnh hạn chế, khi cần, với những lý do được quy định tại Điều 14(2) của Hiến pháp, bao gồm lý do “an ninh quốc
gia”. Theo Luật An ninh Quốc gia, “an ninh quốc gia” đề cập đến sự ổn định và phát triển bền vững của chế độ xã
hội chủ nghĩa và nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, và sự độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh
thổ không thể chuyển nhượng của đất nước (Điều 3). Việc bảo vệ an ninh quốc gia phải tuân theo Hiến pháp, luật
pháp và các quy định, và bảo đảm lợi ích của nhà nước và quyền lợi chính đáng của các tổ chức và cá nhân (Điều 5).
Theo đó, mọi hạn chế về các quyền được thực hiện vì lý do an ninh quốc gia đều tuân theo Hiến pháp; và do đó,
Luật An ninh Quốc gia hoàn toàn phù hợp với Công Ước.
3.
Ngoài các thông tin nêu trong đoạn 46 và Phụ chú 4 của CCPR/ C/SARL/3, Việt Nam đã và đang thực hiện
Chương trình “Kết hợp giáo dục nhân quyền vào hệ thống giáo dục toàn quốc” tại Việt Nam. Theo nghĩa đó, các cơ
sở đào tạo, bao gồm cả các cơ quan thuộc Bộ Công an và Bộ Quốc phòng, đang soạn thảo các chương trình giáo dục
về nhân quyền, và các chương trình này sẽ bắt đầu vào năm 2019. Kết quả phổ biến các điều khoản của Công ước đã
được thực hiện trong sáu tháng đầu của năm 2018 có thể được tìm thấy trong Phụ chú 1.
Trả lời cho đoạn 2
4.
Như đã đề cập trong những đoạn 40-45 của CCPR/C/VNM/3, bất kỳ cá nhân nào bị xâm phạm quyền dân
sự và chính trị, có quyền nộp đơn khiếu nại, tố cáo hoặc kiện cáo các hành vi xâm phạm đó với các cơ quan nhà
nước có thẩm quyền. Luật Tố cáo mới được Quốc hội thông qua vào tháng 6 năm 2018 (có hiệu lực từ ngày 1 tháng
1 năm 2019) có các cơ chế mới cho các cá nhân để thực hiện quyền tố cáo và bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng
của họ và tố cáo những hành vi xâm phạm quyền cá nhân, cũng như bảo vệ pháp luật bằng phương tiện chủ động
của họ.
Khiếu nại, tố cáo và kiến nghị đã nhận và xử lý trong năm 2017

Đã tiếp nhận

Đủ điều kiện

Đã xử lý

Khiếu nại

57.983

24.540

26.210

Tố cáo

15.555

6.602

Tòa án nhân dân

Kiến nghị

82,545

Viện kiểm sát
nhân dân

Kiến nghị

32,530 kiến nghị / 17.857 vấn đề

Cơ quan hành
chính

1

Xem các đoạn18 và 35 của CCPR/C/VNM/3.

2

2.231 kiến nghị /
12.417 vấn đề
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Giám sát và / hoặc thanh tra việc thực hiện pháp luật về khiếu nại và tố cáo năm 2017
Hoạt động

Số lượng

Kiểm soát hoặc thanh tra

1.645

Cơ quan, tổ chức và / hoặc cá nhân chịu sự
kiểm tra

2.779

+ Vi phạm

544

+ Phản đối

+ Xử phạt hành chính

Cơ quan

455

Cá nhân

568

Cơ quan

14

Cá nhân

17

Bồi thường bởi nhà nước trong năm 2017 và sáu tháng đầu năm 2018
Năm

Trường hợp

2017

109

Sáu tháng đầu năm 2018

7

5.
Như đã đề cập trong đoạn 47 của CCPR/C/VNM/3, Việt Nam đang tích cực nghiên cứu kinh nghiệm quốc
tế và nước ngoài và đánh giá thực tế về khả năng thành lập một định chế nhân quyền quốc gia như Ủy ban Nhân
quyền đã đề nghị.
6.
Văn phòng thường trực quốc gia về nhân quyền là một tổ chức có nhiệm vụ cố vấn cho Chính phủ Việt
Nam về cách bảo vệ và quảng bá nhân quyền; nghiên cứu khả năng tham gia và áp dụng các công cụ quốc tế về
nhân quyền; để phổ biến và nâng cao nhận thức về nhân quyền và hợp tác quốc tế về vấn đề này.

Chống phân biệt đối xử và bình đẳng về giới tính (Điều 2, 3, 20 và 26)
Trả lời cho đoạn 3
7.
Việt Nam chưa có kế hoạch ban hành luật chuyên về chống phân biệt đối xử. Tuy nhiên, như được nêu rõ
trong các đoạn 36, 37, 49-60 của CCPR/C/VNM/3, nguyên tắc bất phân biệt đối xử đã được quy định trong Hiến
pháp (bao gồm nhưng không giới hạn ở Điều 5(2), 16, 24(1), 26(1) và 26(3)) và trong các bộ luật khác đã được
Quốc hội Việt Nam thông qua, như luật Tố tụng Hình sự, luật Tố tụng Dân sự, luật Tố tụng Hành chính, luật Lao
động, luật Bình đẳng giới, luật Phòng chống HIV/AIDS, luật Người khuyết tật, luật Đầu tư, luật Doanh nghiệp, v.v.
Nguyên tắc này được áp dụng cho cả lĩnh vực công cộng và tư nhân.
8.
Việt Nam đã và đang thực hiện nhiều biện pháp khác nhau để ngăn chặn sự phân biệt đối xử trong thực tế
đối với phụ nữ và các nhóm yếu thế khác, bao gồm người khuyết tật, người nhiễm HIV và dân tộc thiểu số.2
9.
Việt Nam ủng hộ xóa bỏ bạo lực và phân biệt đối xử trên cơ sở do thiên hướng tình dục và bản dạng giới.
Việt Nam cũng đang sửa đổi các luật và quy định hiện hành hướng tới cởi mở hơn đối với đồng tính nam, đồng tính
nữ, song tính luyến ái và người chuyển giới. Đặc biệt:
2

Xem: Phụ chú 2.A

3
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•

Cấm kết hôn đồng giới tính đã được loại bỏ trong luật Gia đình và Hôn nhân năm 2014. Hôn nhân giữa
những người cùng giới tính không còn bị phạt hành chính theo luật pháp và các quy định về xử phạt hành
chính.

•

Điều 37 của bộ luật Dân sự quy định rằng việc chuyển giới là hợp pháp; người chuyển giới có quyền và
nghĩa vụ nộp đơn đăng ký thay đổi hộ tịch theo quy định của pháp luật và quy định về hộ tịch; người
chuyển giới sẽ được hưởng các quyền cá nhân phù hợp với giới tính sau khi chuyển giới theo quy định của
pháp luật. Việt Nam đang chuẩn bị dự thảo luật về chuyển giới.

Trả lời cho đoạn 4
10.
Như đã đề cập trong những đoạn 50-59 của CCPR/C/VNM/3, luật về Bình đẳng giới đã được thông qua tại
Việt Nam năm 2006. Việt Nam đã duyệt lại các luật và quy định liên quan tới vấn đề này và đang trong quá trình
sửa đổi các quy định của pháp luật, chẳng hạn như các quy định liên quan đến tuổi nghỉ hưu nam và nữ trong bộ luật
Lao động. Xin xem Phụ chú 2-A để biết thêm chi tiết về các biện pháp khác đã được thực hiện.
11.
Các chương trình được đề cập trong đoạn 52 của CCPR /C/VNM/3 về những áp dụng bình đẳng giới trong
thực tế đã chứng minh hiệu quả của chúng. Số lượng nữ đại biểu Quốc hội hiện chiếm 26,8%, cao hơn tỷ lệ 19% ở
châu Á và 21% trên thế giới. Số lượng nữ doanh nhân ở Việt Nam cao nhất Đông Nam Á; và Việt Nam xếp thứ 19
trong số 54 quốc gia theo Chỉ số phát triển nữ doanh nhân và 7 trong số 54 quốc gia có nhiều doanh nhân là phụ nữ.
Trả lời cho đoạn 5
12.
Như đã đề cập trong những đoạn 190 và 191 của CCPR/C/VNM/3, Hiến pháp của Việt Nam cấm mọi hành
vi phân biệt đối xử, chia rẽ sắc tộc và phá hoại hòa bình, gây chiến tranh mà Bộ Luật Hình Sự đã quy định. Ngoài ra,
các bộ luật khác như luật Xuất bản, luật Báo chí, luật An ninh mạng3 và luật Tín ngưỡng và Tôn giáo, nghiêm cấm
mọi hành vi phân biệt đối xử, chia rẽ các sắc tộc, phá hoại sự đoàn kết dân tộc hoặc xúc phạm tín ngưỡng, tôn giáo.
13.
Thất vọng bởi các chức sắc Công giáo cực đoan địa phương, những người liên tục vu khống, xuyên tạc lịch
sử hoặc các sự kiện chính trị - xã hội, xúc phạm cố lãnh đạo Hồ Chí Minh, và thường xuyên xâm phạm trật tự và an
ninh xã hội ở địa phương, một bộ phận dân chúng Tỉnh Nghệ An đã tự động thành lập cái gọi là “Hội Cờ Đỏ”. Việt
Nam không khuyến khích thành lập các hiệp hội như Hội Cờ Đỏ, và chính quyền địa phương đã sử dụng các biện
pháp để tăng cường quản lý để đảm bảo các hoạt động của các hiệp hội đó không vi phạm luật pháp và quy định,
hoặc gây ra sự phân biệt đối xử, hay phá vỡ sự đoàn kết giữa người Công giáo và không thuộc Công giáo.

Bạo lực đối với phụ nữ (Điều 2, 3, 6, 7 và 26)
Trả lời cho đoạn 6
14.
Như đã đề cập trong đoạn 59 và 60 của CCPR/C/VNM/3, Việt Nam đã thực hiện nhiều biện pháp khác
nhau, bao gồm việc áp dụng luật Phòng,chống bạo lực Gia đình, để chống lại bạo lực giới . Thành tựu được nêu
trong những đoạn 2-15 của báo cáo của Đảng Nhà Nước về việc thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban về Xóa bỏ
phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW/C/ Jacob /VNM/CO/7-8/Add.1).
15.
Để nâng cao nhận thức về phòng chống bạo lực gia đình, từ năm 2007, Việt Nam đã thực hiện nhiều kế
hoạch, chương trình và hoạt động phổ biến và giáo dục về phòng chống bạo lực gia đình, chẳng hạn như tổ chức các
buổi họp hay phát hành các ấn phẩm nhằm nâng cao nhận thức, và thay đổi hành vi của công chúng. Kể tên một vài
trong số đó.4

3
4

Luật An ninh mạng sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2019
Xem: Phụ lục 2-B
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Các biện pháp giúp đỡ nạn nhân của bạo lực gia đình
Năm 2017
Số phòng khám tư vấn

9.459

Số thủ phạm của bạo lực gia đình được nhận tư vấn

5.906

Số nạn nhân bạo lực gia đình được nhận tư vấn

6.583

Số phòng khám y tế

12.524

Số nạn nhân được các phòng khám y tế tiếp nhận

2.173

Số trung tâm bảo trợ xã hội

418

Số nạn nhân được các trung tâm bảo trợ xã hội tiếp nhận

241

Số trung tâm giúp đỡ nạn nhân

5.923

Số nạn nhân được các trung tâm giúp đỡ nạn nhân tiếp nhận

1.327

Số địa chỉ đáng tin cậy trong cộng đồng

48.697

Số nạn nhân được các địa chỉ đáng tin cậy trong cộng đồng tiếp nhận

4.648

16.
Điều 141 của Bộ Luật Hình Sự định nghĩa hiếp dâm là một hành động sử dụng vũ lực, đe dọa sử dụng vũ
lực, hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự bảo vệ bản thân của nạn nhân, hoặc dùng thủ đoạn khác giao cấu với nạn
nhân trái với ý muốn của họ. Do đó, chủ thể của tội phạm này là bất cứ ai có năng lực trách nhiệm hình sự, không
ngoại trừ người có quan hệ hôn nhân với nạn nhân.

Tình trạng khẩn cấp và chống khủng bố (Điều 2, 4, 7, 9 và 14)
Trả lời cho đoạn 7
17.
•

•

Trích đoạn 61 của CCPR/C/VNM/3:
Trong trường hợp khẩn cấp (khi đất nước có nguy cơ bị xâm chiếm ngay trước mắt, hoặc một cuộc xâm
lược vũ trang, hoặc bạo loạn vũ trang xảy ra nhưng chưa tới tình trạng chiến tranh), các biện pháp có thể
được áp dụng bao gồm luật quân sự và lệnh giới nghiêm và sẽ chỉ được áp dụng theo các điều kiện nghiêm
ngặt được quy định trong Điều 21 và 22 của luật Quốc phòng năm 2018.5
Trong trường hợp xảy ra thảm họa lớn hoặc dịch bệnh nguy hiểm, các biện pháp đặc biệt có thể được áp
dụng để hạn chế người và các phương tiện giao thông đi vào khu vực nguy hiểm hoặc khu vực có dịch bệnh
(Điều 9 - 28 của Nghị định 71/2002/NĐ -CP).
o

Theo đó, các biện pháp được thực hiện trong các trường hợp khẩn cấp nói trên phù hợp với các
quy định tại Điều 4 (1) của Công uớc, và không trái với các điều khoản bắt buộc, theo khoản 2 của
Điều này. Từ năm 2002, Việt Nam chưa ban bố tình trạng khẩn cấp.

18.
Việt Nam đã ký kết nhiều hiệp ước quốc tế đa phương và song phương về chống khủng bố.6 Theo quy định
của các hiệp ước quốc tế này, Việt Nam đã sửa đổi, bổ sung và ban hành nhiều bộ luật, bao gồm cả bộ luật Hình sự
và luật Chống khủng bố.
Luật Quốc phòng năm 2018 sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2019.
Việt Nam chủ động tham gia và thực hiện 13/19 hiệp ước quốc tế về chống khủng bố của Liên Hợp Quốc và ASEAN; đã ký nhiều thỏa thuận
hợp tác đa phương và song phương với nhiều quốc gia khác và tổ chức quốc tế về chống và ngăn chặn khủng bố như INTERPOL, ASEANPOL,
v.v.
5
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19.
Theo Điều 3 của luật Chống khủng bố, khủng bố là một hay nhiều hành vi của các tổ chức hoặc cá nhân
chống lại chính phủ nhân dân, ép buộc chính phủ nhân dân hoặc các tổ chức nước ngoài và quốc tế, cản trở quan hệ
ngoại giao của Việt Nam, hoặc gây hoảng loạn cho công chúng.7
20.
Những người bị nghi ngờ hoặc bị truy tố vì tội khủng bố hoặc các tội phạm có liên quan sẽ được đối xử
tương đương với các đối tượng khác theo quy định của pháp luật, như đã nêu trong những đoạn 136, 137, 145 -151
của CCPR/C/VNM/3.
21.
Theo điều 14 của bộ luật Hình sự, việc chuẩn bị các vụ tấn công khủng bố chống lại chính quyền nhân dân
và chuẩn bị thực hiện khủng bố được hiểu là các hành động tìm kiếm hoặc chuẩn bị các công cụ, phương tiện, hoặc
tạo điều kiện để thực hiện các hành vi khủng bố (Điều 113 và 299 của bộ luật Hình sự).
22.
Bộ luật Hình sự định nghĩa khủng bố (Điều 299) và khủng bố chống lại chính quyền nhân dân (Điều 113).
Sự khác biệt cơ bản giữa khủng bố và khủng bố chống lại chính quyền nhân dân nằm ở mục đích của thủ phạm và
các mối quan hệ xã hội mà thủ phạm xâm phạm. Mục đích của thủ phạm theo Điều 113 là “chống lại chính quyền”
trong khi mục đích của thủ phạm theo Điều 229 là gây hoảng loạn cho công chúng.
Số vụ án hình sự về khủng bố và khủng bố chống lại chính quyền nhân dân trong giai đoạn 2005 - tháng 6 năm 2018
2005-2011

2011-2017

2017-Tháng 6 2018

Số trường hợp

Bị cáo

Số trường hợp

Bị cáo

Số trường hợp

Bị cáo

Khủng bố

2

10

5

10

0

0

Khủng bố chống lại chính
quyền nhân dân

-

-

3

18

0

0

Quyền sống (Điều 6, 7, 9, 10 và 14)
Phản hồi cho đoạn 8
23.
Theo Điều 40 của Bộ luật Hình sự, hình phạt tử hình là hình phạt bất thường chỉ áp dụng đối với những
người phạm tội cực kỳ nghiêm trọng được quy định trong 18 khoản/điều khoản của bộ luật Hình sự, bao gồm: (i) tội
xâm phạm an ninh quốc gia; (ii) các tội xâm phạm đến tính mạng hoặc sức khỏe; (iii) tội phạm kinh tế; (iv) các tội
phạm liên quan đến ma túy;(v) các tội xâm phạm trật tự công cộng hoặc an ninh công cộng; (vi) tội phạm tham
nhũng; và (vi) tội ác phá hoại hòa bình, tội ác chống lại loài người và tội ác chiến tranh.8
Các hành vi cụ thể sau đây sẽ được coi là hành vi khủng bố:
(i) xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe và quyền tự do thân thể hoặc đe dọa xâm phạm đến tính mạng hoặc đe dọa tâm lý của người
khác;
(ii) Chiếm đoạt, gây thiệt hại, phá hủy hoặc đe dọa phá hủy tài sản; tấn công, xâm phạm, cản trở hoặc gây rối cho hoạt động của mạng
máy tính, mạng viễn thông, Internet và thiết bị kỹ thuật của các cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân;
(iii) Hướng dẫn sản xuất, sản xuất và sử dụng, hoặc sản xuất, lưu trữ, vận chuyển, buôn bán vũ khí, chất nổ, chất phóng xạ, chất độc,
chất gây cháy và các dụng cụ và phương tiện khác để thực hiện các hành vi được xác định tại điểm a và điểm b trong khoản 1 của
Điều này;
(iv) Tuyên truyền, xúi giục, ép buộc, tuyển dụng hoặc tạo điều kiện hoặc hỗ trợ cho việc thực hiện các hành vi nêu trên;
(v) Thành lập, tham gia tổ chức, tuyển dụng, huấn luyện và huấn luyện các đối tượng với mục đích thực hiện các hành vi được xác
định tại các điểm a, b, c và d trong khoản 1 của Điều này;
(vi) Các hành vi khác được coi là khủng bố theo các hiệp ước quốc tế chống khủng bố mà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt
Nam là thành viên.
8
Các tội phạm có thể phải chịu hình phạt tử hình theo bộ luật Hình sự:
- Các tội chống lại an ninh quốc gia (06 tội): tội phản quốc; các hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân; gián điệp; nổi loạn; khủng bố để
chống lại chính quyền nhân dân; phá hoại các cơ sở của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Các tội xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của con người (02 tội): giết người, hiếp dâm người dưới 16 tuổi;
- Các tội phạm kinh tế (02 tội): sản xuất và buôn bán thuốc giả để điều trị hoặc phòng ngừa bệnh;
- Các tội phạm ma túy (03 tội): sản xuất trái phép chất ma túy; vận chuyển trái phép chất ma túy; buôn bán trái phép chất ma túy;
- Các tội vi phạm trật tự công cộng và an toàn công cộng (01 tội): khủng bố;
- Các tội liên quan đến tham nhũng (02 tội): tham ô; nhận hối lộ;
7
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24.
Tiêu chuẩn để xác định tội phạm cực kỳ nghiêm trọng là: (i) các quy định của bộ luật Hình sự;9 (ii) bản
chất và mức độ nguy hiểm đối với xã hội đối với các hành vi phạm tội của bị cáo; và (iii) hậu quả của hành phạm tội
của bị cáo.
25.
Những người bị tử hình đang bị giam giữ tạm thời có quyền được cung cấp các bữa ăn, quần áo, chỗ ở,
chăm sóc y tế, nhận quà tặng, gửi và nhận thư, sách, báo và tài liệu, như những người bị giam giữ khác như đã nêu
trong đoạn 110 của CCPR/C/VNM/3. Những người bị kết án tử hình sẽ được đảm bảo quyền thăm viếng, quyền
kháng cáo, quyền yêu cầu kháng cáo hoặc xét xử lại, quyền nộp đơn xin giảm án tử hình theo quy định tại chương
VI của luật Tạm giam và Lưu ký.
26. Theo các quy định của bộ luật Tố tụng Hình sự, các biện pháp hợp pháp được đưa ra để phúc thẩm một bản án
được tuyên là trái luật hoặc vi phạm các nguyên tắc xét xử công bằng, bao gồm các bản án tử hình, gồm có: (i) thủ
tục phúc thẩm;10 (ii) xét lại bản án có hiệu lực thi hành theo thủ tục giám đốc thẩm;11 (iii) xem xét lại bản án có hiệu
lực thi hành theo thủ tục xét xử lại;12 và (iv) thủ tục xem xét các quyết định của Hội đồng Thẩm phán của Tòa án
Nhân dân tối cao.13 Về việc kháng cáo bản án tử hình, Bộ luật Tố tụng Hình sự cũng quy định về thủ tục gửi hồ sơ
vụ án lên Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao để quyết định có phản đối hay không phản đối vụ án phú hợp với thủ
tục tái xét giám đốc thẩm, ngay khi bản án có hiệu lực.14
27. Giảm án tử hình là một trong những mục tiêu chính của cải cách tư pháp ở Việt Nam như đã nêu trong đoạn 67
của Báo cáo. Trong quá trình soạn thảo bộ luật Hình sự, các điều khoản liên quan đến giảm án tử hình đã được tham
vấn với công chúng và nhận được sự ủng hộ rất tích cực từ công chúng.
Phản hồi cho đoạn 9
28.
Tại Việt Nam, phụ nữ có quyền tự phá thai (Điều 44 của Luật Bảo vệ Sức khỏe Nhân dân) và dùng các dịch
vụ phá thai mà không bị phân biệt đối xử (Điều 3 của Luật Kiểm tra và Điều trị Y tế). Tuy nhiên, phá thai để chọn
giới tính của thai nhi bị nghiêm cấm theo Điều 7 của Pháp lệnh Dân số và Điều 10 của Nghị định số 104/2003/NDCP.
29.
Trong những năm gần đây, tỷ lệ phá thai ở Việt Nam có xu hướng giảm nhiều như được nêu trong đoạn 71
của CCPR/C/VNM/3. Chính phủ Việt Nam đã ban hành quy định cụ thể đối với các phòng khám phá thai có cung
cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình/sản khoa để đảm bảo chất lượng dịch vụ phá thai.15
30.
Điều 316 bộ luật Hình sự quy định các hình phạt áp dụng cho phá thai bất hợp pháp. Trong giai đoạn từ
năm 2005 đến cuối tháng 6 năm 2018, số vụ án hình sự liên quan đến phá thai bất hợp pháp đã giảm.

- Các tội phá hoại hòa bình, chống lại loài người và tội ác chiến tranh (03 tội): phá vỡ hòa bình, khiêu khích chiến tranh xâm lược; tội ác chống
lại loài người; và tội ác chiến tranh.
9
Theo Điều 9 của Bộ luật Hình sự, tội phạm cực kỳ nghiêm trọng có nghĩa là tội phạm gây nguy hiểm cho xã hội rất lớn và mức án tối đa được
quy định trong Bộ luật này là từ hơn 15 năm tù đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.
10
Chương XXII Bộ luật tố tụng hình sự.
11
Chương XXV Bộ luật Tố tụng hình sự.
12
Chương XXVI Bộ luật Tố tụng hình sự.
13
Chương XXVII Bộ luật Tố tụng hình sự.
14
Xem: Đoạn 68 của CCPR/C/VNM/3.
15
Quyết định số 4128/QĐ-BYT ngày 29 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt Cẩm nang Quốc gia về Dịch vụ Chăm sóc
Sức khỏe Sinh sản.
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Số vụ án hình sự về phá thai bất hợp pháp (2005 – tháng 6/2018)

Năm

2005-2011

2011-2017

2017-tháng 6/2018

Số vụ án

25

7

0

Số bị cáo

48

8

0

31.
Việt Nam đã nỗ lực cải thiện cơ cấu pháp lý và thực hiện các biện pháp cụ thể về chăm sóc sức khỏe sinh
sản cho người dân để: (1) giảm tỷ lệ tử vong khi sinh, đặc biệt là ở vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn và trong cộng
đồng dân tộc thiểu số; (2) khuyến khích chăm sóc sức khỏe sinh sản và giảm mang thai ở tuổi vị thành niên.16

Cấm tra tấn và đối xử hay trừng phạt tàn nhẫn, vô nhân đạo hoặc hạ thấp, đối xử với
những người bị tước đoạt tự do, bao gồm các tù nhân lương tâm (Điều 2, 6, 7, 9, 10 và 26)
32.
Chi tiết về khuôn khổ pháp lý và thực thi các nghĩa vụ quốc tế, thi hành luật chống tra tấn và các hình thức
đối xử hay trừng phạt tàn ác, vô nhân đạo hoặc làm mất phẩm giá con người đã được cung cấp đầy đủ trong Báo cáo
về việc thực thi Công ước chống tra tấn và Xử phạt hoặc trừng phạt tàn ác, vô nhân đạo hoặc làm mất phẩm giá
(CAT/C/VNM/1).
Trả lời cho đoạn 10
33.
Như đã đề cập trong những đoạn 72 và 74 của CCPR /C/VNM/3 và những đoạn 9-10, 41-43 của CAT/C/
VNM/1, việc cấm tra tấn được công nhận trong Hiến pháp và đồng thời, bất kỳ hành vi nào có tính chất tra tấn đều
được định nghĩa là tội phạm, mặc dù luật pháp của Việt Nam không quy định tra tấn là tội phạm, cũng như không có
định nghĩa về "tra tấn".
34.
Luật pháp của Việt Nam, bao gồm Luật Quản lý và Sử dụng Vũ khí, Chất nổ và Công cụ Hỗ trợ, quy định
những trường hợp cho phép người thi hành công vụ sử dụng vũ lực.17 Do đó, "sử dụng vũ lực ngoài các trường hợp
được pháp luật cho phép" theo như quy định của Điều 137 trong Bộ luật Hình sự sẽ được hiểu là các trường hợp
những người thi hành công vụ sử dụng vũ lực không hợp pháp.
35.
Trong trường hợp người bị tạm giam hoặc người bị giam giữ chết tại nơi giam giữ, cơ quan điều tra và viện
kiểm sát sẽ tiến hành điều tra và làm các thủ tục theo quy định của Điều 26 trong Luật Tạm giam và Bắt giữ, kể cả
khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân cái chết, với sự chứng kiến của gia đình
nạn nhân. Bất kỳ cái chết nào do ảnh hưởng bên ngoài sẽ được điều tra, làm sáng tỏ và kết luận bởi các cơ quan
chuyên môn dưới sự kiểm soát của Viện kiểm sát nhân dân, và gia đình nạn nhân sẽ không bị áp lực khi họ phản
kháng kết luận về cái chết.
36.
Bộ luật Tố tụng Hình sự và Luật Tạm giam và Bắt giữ nghiêm cấm tra tấn trong quá trình tố tụng hình sự
hoặc trong thời gian bắt giữ tạm thời (như đã đề cập trong đoạn 72 của CCPR/C/VNM/3). Tuy nhiên, vẫn còn một
số trường hợp ép buộc nhận tội trong quá trình tố tụng tư pháp, ảnh hưởng đến uy tín của các cơ quan tố tụng. Từ
năm 2012 đến cuối năm 2015, 8 trường hợp ép buộc nhận tội đã được xử lý. (Để biết chi tiết cụ thể về các trường
hợp này, hãy xem đoạn 59 và Phụ chú 11 của CAT /C/VNM/1).

16

Xem: Phụ chú 3.
Luật Quản lý và Sử dụng Vũ khí, Chất nổ và Công cụ Hỗ trợ quy định những người được trang bị vũ khí quân sự, các loại vũ khí quân sự được
cung cấp, thủ tục trang bị vũ khí quân sự, nguyên tắc sử dụng vũ khí quân sự, các trường hợp được phép nổ súng để đảm bảo an ninh và trật tự,
v.v.
17
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Trả lời cho đoạn 11
37.
Chi tiết về tổ chức giam giữ tù nhân, điều kiện giam giữ và quyền của tù nhân theo Luật Thi hành Án hình
sự đã được cung cấp trong các đoạn 57, 58, 152-154, 158, 179 và 180 của CAT/C/VNM/1. Theo đó, các tù nhân
được đối xử bình đẳng bất kỳ họ bị giam giữ tại địa điểm, cơ sở nào.
38.
Ở Việt Nam, không có "tù nhân lương tâm". Những lời buộc tội rằng các tù nhân bị tra tấn hoặc ngược đãi
bởi các bạn tù hành động theo sự xúi giục hoặc với sự đồng thuận của các viên chức cảnh sát là vô căn cứ, được loan
truyền từ các tổ chức không có thiện chí với Việt Nam. Để chứng minh sự thực này, Việt Nam cho phép đại diện các
cơ quan ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam và các tổ chức quốc tế đến thăm một số tù nhân theo yêu cầu của các cơ
quan và tổ chức quốc tế này. Tất cả các chuyến thăm đã cho thấy rằng trên thực tế các quyền lợi hợp pháp của các tù
nhân được đảm bảo theo quy định của pháp luật.
Trả lời cho đoạn 12
39.
Chi tiết về số lượng và điều kiện thực tế của các cơ sở giam giữ bao gồm các cơ sở giam giữ tạm thời, nhà
tù và nơi tạm giữ đã được cung cấp trong những đoạn 178 - 180 của CAT/C/VNM/1.
40.
Trong những năm gần đây, tình trạng quá đông tù nhân và điều kiện tệ hại trong các cơ sở giam giữ đã
được cải thiện đáng kể. Việt Nam đã tăng đầu tư vào các cơ sở quản lý giam giữ tù nhân, và cải thiện chăm sóc y tế
và đời sống tinh thần cho tù nhân và người bị tạm giam.18
41.
Việt Nam đã báo cáo về cơ chế giám sát và kiểm tra thường xuyên áp dụng cho tất cả các cơ sở giam giữ
trong những đoạn 173 - 177 của CAT/C/VNM/1.
Lao động cưỡng bức, xóa bỏ tình trạng nô lệ và tôi tớ (Điều 7, 8 và 9)
Trả lời đoạn 13
42.
Chế độ lao động áp dụng cho tù nhân và người nghiện ma túy tại các cơ sở cai nghiện được quy định trong
Luật Thi hành án hình sự, Luật Phòng chống ma túy và các luật pháp liên quan.19 Theo đó, sắp xếp công việc cho tù
nhân nhằm mục đích đáp ứng yêu cầu trong việc quản lý, giáo dục và giúp tù nhân hòa nhập cộng đồng. Các học
viên trong các trung tâm cai nghiện ma túy tham gia lao động đã giúp họ nhận thức được giá trị của lao động và khôi
phục các kỹ năng làm việc đã bị suy giảm do nghiện ma túy. Những chế độ lao động này không nhằm mục đích sản
xuất hàng hóa thương mại.
43.
Việt Nam đã tích cực tham gia các hoạt động chống buôn người của cộng đồng quốc tế qua các diễn đàn
khu vực và quốc tế.20 Để thực hiện các hiệp ước quốc tế về chống buôn người mà Việt Nam tham gia, khuôn khổ
pháp lý về chống buôn người, định nghĩa về buôn người, đã được biên soạn theo các tiêu chuẩn quốc tế (đoạn 83-87
của CCPR/C/VNM/3).21
44.

Có thể xem tình trạng chống buôn người trong Phụ chú 4.

Tự do và an ninh của con người (Điều 2, 9 và 14)
Kể từ năm 2009, các trại giam, nhà giam và nhà tù ở Việt Nam đã được xây dựng mới, cải tạo hoặc nâng cấp. Đến tháng 6 năm 2018, 21 nhà tù
mới đã được xây dựng ở Việt Nam. Trong thời gian tới, quy định không gian ngủ hai mét vuông (2m2) cho mỗi tù nhân hoặc người bị tạm giam
tiếp tục được đảm bảo theo luật pháp Việt Nam.
19
Chế độ lao động cho tù nhân được đề cập trong các đoạn 82, 116 của CCPR/C/ VNM/3 và đoạn 158 của CAT/C/VNM/1.
Chế độ lao động cho người nghiện ma túy tại các cơ sở cai nghiện được nêu tại Điều 30 và 32 Luật Phòng chống ma túy và các Nghị định số
221/2013/ND-CP và 136/2016/ND-CP.
20
Việt Nam hiện là một trong các quốc gia tham gia Công ước Liên Hợp Quốc về Chống Tội phạm có Tổ chức xuyên Quốc gia, nhằm ngăn chặn,
đàn áp và trừng phạt nạn buôn người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em.
Trong năm 2012, 2014, 2016 và 2018, Việt Nam viết báo cáo cho Báo cáo viên đặc biệt và Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm về
phòng chống buôn người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Việt Nam chủ động tham gia vào quá trình soạn thảo Hiệp ước toàn cầu về di dân an toàn,
trật tự và bình thường - Global Compact for safe, orderly and regular migration (GCM) và Hiệp ước toàn cầu về người tị nạn - Global Compact
on Refugees (GRCs) của Liên Hợp Quốc nhằm khuyến khích di dân an toàn, trật tự và bình thường, ngăn chặn di dân bất thường và buôn bán
người. Năm 2017, Việt Nam đã tham gia Công ước ASEAN về chống buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em.
21
Xem: đoạn 83-87 của CCPR/C/VNM/3
18
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Trả lời cho đoạn 14
45.
Như đã nêu trong đoạn 93 của CCPR/C/ VNM/3, không được bắt giữ người khi không có quyết định của
Tòa án nhân dân, hoặc quyết định hay phê chuẩn của Viện Kiểm sát nhân dân, trừ khi bị bắt quả tang. Người bị bắt,
ngay cả trong các trường hợp liên quan đến an ninh quốc gia, được đảm bảo các quyền theo luật định, bao gồm
quyền báo cho gia đình hoặc người đại diện, quyền gặp luật sư kịp thời (đoạn 107, 148, 149 của CCPR/VNM/3,
đoạn 54 của CAT/C/VNM/1).22
46.
Nguyên tắc xét xử trong thời hạn luật định đã được quy định trong Hiến pháp và Bộ luật Tố tụng Hình sự
đã chỉ định rõ hơn về các thủ tục từ khi bắt đầu tố tụng đến lúc diễn ra phiên tòa. Trong trường hợp giới hạn thời
gian tố tụng bị vi phạm, các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan có thể khiếu nại với cơ quan hoặc người có thẩm
quyền để xử lý theo quy định tại Chương XXXIII của Bộ luật Tố tụng Hình sự về khiếu nại và tố cáo. Những người
vi phạm các quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự, kể cả vi phạm giới hạn thời gian tố tụng, sẽ chịu trách nhiệm và
hậu quả, tùy thuộc vào tính chất và mức độ nghiêm trọng của hành vi.
47.
Chi tiết về thời gian tạm giam được ghi trong đoạn 56 của Báo cáo CAT/C/VNM/1. Ngoài ra, thời gian tạm
giam người dưới 18 tuổi được rút ngắn xuống còn 2/3 thời gian tạm giam áp dụng cho người trên 18 tuổi (Điều 419
Bộ luật Tố tụng Hình sự). Trong những trường hợp đặc biệt đối với các tội cực kỳ nghiêm trọng như xâm phạm an
ninh quốc gia, biện pháp tạm giam không thể hủy bỏ, thì Kiểm sát Trưởng của Viện kiểm sát nhân dân tối cao có thể
quyết định gia hạn tạm giam cho đến khi điều tra xong, theo bộ luật Tố tụng hình sự (Điều 173 Bộ luật Tố tụng hình
sự). Quy định như vậy để đảm bảo nghiêm ngặt các giao thức, thủ tục và thẩm quyền gia hạn thời gian giam giữ.
48.
Việt Nam cho rằng những lời buộc tội các cơ quan có thẩm quyền quyết định gia hạn thời gian tạm giam
với mục đích trừng phạt hoặc lấy lời khai là không có căn cứ. Việc gia hạn thời gian tạm giam là do sự phức tạp của
vụ án có nhiều thủ phạm, đòi hỏi phải điều tra và làm rõ vụ án, và việc gia hạn thời gian tạm giam được thực hiện
theo các giao thức, thủ tục và quyền tài phán theo quy định của pháp luật.
49.
Nếu có những quyết định hoặc thủ tục không hợp pháp khi tạm giam, bắt giữ trong các trường hợp khẩn
cấp, những người bị bắt giam có thể khiếu nại với các cơ quan hoặc người có thẩm quyền để xử lý theo quy định tại
Chương XXXIII của Bộ luật Tố tụng Hình sự. Theo quy định, tòa án có trách nhiệm xử lý các khiếu nại đó trong
thời gian xét xử (Điều 474 (3)).
50.
Ở Việt Nam, không ai bị giam giữ hoặc tước quyền tự do một cách tùy tiện. Những hành vi vi phạm pháp
luật sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam. Những người đang chấp hành án phạt tù cho các tội phạm
về an ninh quốc gia được đối xử như các tù nhân khác.
51.
Liên quan đến vụ án của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Việt Nam đã cung cấp đầy đủ tin tức và cơ sở pháp lý
cho việc bắt giữ, truy tố, xét xử và bảo đảm quyền của bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh trong các văn bản trả lời cho ý
kiến của Tổ công tác về việc giam giữ tùy tiện của Ủy ban Nhân quyền LHQ.23 Việt Nam khẳng định rằng kết luận
27/2017 của Ủy ban Nhân quyền LHQ không phản ánh đúng sự thực mà dựa trên những tin tức thất thiệt, không có
bằng chứng và không được xác minh, trong khi bỏ qua những quan điểm và tin tức chính thức do Việt Nam cung
cấp.
52.
Cái gọi là “quản thúc tại nhà” không tồn tại theo luật Việt Nam. Về việc tước quyền tự do theo thủ tục hành
chính, pháp luật Việt Nam quy định các biện pháp bắt giữ người theo thủ tục hành chính, đưa người đến các cơ sở
cai nghiện bắt buộc (xử phạt hành chính) và quản lý người tại gia đình (tại gia thay thế cho xử phạt hành chính). Các
biện pháp này sẽ chỉ được áp dụng trong các trường hợp sau đây theo các giao thức và thủ tục pháp luật đã quy
định:
•

Biện pháp bắt giữ người theo thủ tục hành chính chỉ được áp dụng trong trường hợp cần thiết phải phòng
tránh hoặc ngăn cản ngay lập tức những hành vi gây rối trật tự công cộng hay gây thương tích cho người

Xem: đoạn 107, 148, 149 của CCPR/C/VNM/3, và đoạn 54 của CAT/C/VNM/1
Trả lời thông tin liên lạc số 01/2017 ngày 24 tháng 2 năm 2017; Số 04/2017 ngày 26 tháng 6 năm 2017 và Số 03/2018 ngày 13 tháng 3 năm
2018.
22
23

10

CCPR/C/VNM/Q/3/Add.1
khác, hay có căn cứ để tin rằng những hành vi buôn lậu hoặc vận chuyển hàng hóa bất hợp pháp đang xảy
ra, theo quy định của pháp luật về vi phạm hành chính và hải quan.24
•

Biện pháp đưa người đến các cơ sở cai nghiện bắt buộc sẽ được áp dụng cho người nghiện ma túy theo
quyết định của tòa án theo các quy trình và thủ tục được quy định trong Luật Xử lý Vi phạm Hành chính và
Luật Phòng chống ma túy.25 Biện pháp này nhằm giúp người nghiện ma túy tránh xa ma túy đồng thời cung
cấp các kỹ năng sống và kỹ năng nghề nghiệp để ổn định cuộc sống và tìm việc làm.

•

Quản lý người trong gia đình là một trong những giải pháp có tính giáo dục thay thế cho các biện pháp xử
phạt hành chính, được áp dụng cho những người vị thành niên vi phạm hành chính theo các điều kiện được
quy định trong Luật Xử lý Vi phạm hành chính.26

Quyền được xét xử công bằng và độc lập của tư pháp (Điều 14)
Trả lời đoạn 15
53.
Bổ nhiệm, miễn nhiệm hoặc sa thải thẩm phán được trình bày trong những đoạn 142 - 143 của
CCPR/C/VNM/3. Theo quy định mới của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân, ảnh hưởng của các cơ quan khác trong quá
trình bổ nhiệm, miễn nhiệm hoặc sa thải hay bãi nhiệm thẩm phán được giảm thiểu. Đặc biệt là:
•

Trong quy trình bổ nhiệm, Hội đồng Tuyển chọn và Giám sát Thẩm phán Quốc gia sẽ phải được thành lập.
Hội đồng bao gồm 6 đại diện từ các tòa án nhân dân và 5 đại diện từ các cơ quan hoặc tổ chức khác. Theo
phương thức làm việc tập thể, quyết định theo đa số phiếu và sự đa dạng của thành viên, các cơ quan và tổ
chức rất khó can thiệp vào quá trình bổ nhiệm thẩm phán. Việc bổ nhiệm thẩm phán dựa trên năng lực và
uy tín của người dự bổ qua một kỳ thi cạnh tranh.

•

Điều 82 của Luật Tổ chức Tòa án Nhân dân quy định 6 lý do để miễn nhiệm thẩm phán. Các lý do chủ yếu
bao gồm vi phạm pháp luật hoặc đạo đức làm giảm uy tín của các thẩm phán. Việc miễn nhiệm hoặc bãi
nhiệm thẩm phán phải dựa trên kết quả đánh giá của một hội đồng độc lập để đảm bảo rằng việc miễn
nhiệm hoặc bãi nhiệm được xem xét kỹ lưỡng và vô tư mà không có bất kỳ ảnh hưởng tiêu cực nào của các
cơ quan khác.

•

Điều 103 của Hiến pháp và Điều 9 của Luật Tổ chức Tòa án Nhân dân quy định rằng trong một phiên tòa,
Thẩm phán và Hội thẩm Nhân dân là độc lập và chỉ chịu sự điều hành của pháp luật. Các cơ quan, tổ chức
hoặc cá nhân bị cấm can thiệp dưới bất kỳ hình thức nào trong việc xét xử của Thẩm phán và Hội thẩm
Nhân dân. Bất kỳ cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân nào can thiệp vào việc xét xử đó, tùy thuộc vào tính chất
và mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm, sẽ bị kỷ luật hoặc xử phạt hành chính hoặc bị truy tố hình sự
theo pháp luật.

54.
Ngoài danh sách nới rộng gồm những người được hưởng trợ giúp pháp lý đã nêu trong đoạn 150 của
CCPR/C/VNM/3, Luật Trợ giúp Pháp lý 2017 có nhiều điều khoản mới để bảo đảm hữu hiệu hơn quyền được trợ
giúp pháp lý.27

Điều 122 Luật xử lý vi phạm hành chính; Điều 102 Luật Hải quan; và Nghị định số 112/2013/NĐ-CP.
Điều 95, 96, 103, 104, 110 - 114 Luật xử lý vi phạm hành chính.
Điều 140 Luật xử lý vi phạm hành chính.
27
Các quy định mới của Luật Trợ giúp Pháp lý năm 2017 để đảm bảo hữu hiệu hơn quyền được trợ giúp pháp lý bao gồm:
(i) xác nhận cung cấp trợ giúp pháp lý là nghĩa vụ của Nhà nước và trợ giúp pháp lý được cung cấp miễn phí cho người dân đủ điều kiện nhận trợ
giúp pháp lý và chi phí trợ giúp pháp lý được trả bởi ngân sách nhà nước, đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và các nguồn
ngân sách hợp pháp khác;
(ii) quy định về nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức (các cơ quan có chức năng liên quan đến trợ giúp pháp lý trong tố tụng tư pháp, các cơ quan
nhà nước có liên quan và các tổ chức xã hội và nghề nghiệp của luật sư...) để nâng cao trách nhiệm và hợp tác trong việc cung cấp trợ giúp pháp
lý;
(iii) Cung cấp các điều kiện tối thiểu cho các tổ chức liên quan đến trợ giúp pháp lý (luật sư hành nghề và tổ chức tư vấn pháp lý) để giảm sự
tham gia bề ngoài hoặc không hiệu quả trong việc trợ giúp pháp lý; quy định về quản lý chất lượng của các trường hợp trợ giúp pháp lý bằng cách
sử dụng hồ sơ điện tử của từng trường hợp để tăng cường hiệu quả của quản lý hoạt động trợ giúp pháp lý;
(iv) Chỉ định rõ ràng các hình thức trợ giúp pháp lý như tham gia vào thủ tục tư pháp, tư vấn pháp lý và đại diện của nguời ngoài thủ tục tố tụng;
và
24
25
26
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55.
Cải thiện chất lượng xét xử của tòa án luôn là mục tiêu quan trọng và là ưu tiên hàng đầu trong Chiến lược
Cải cách Tư pháp của Việt Nam. Để nâng cao chất lượng xét xử của tòa án, Tòa án Nhân dân Tối cao đã thực hiện
nhiều giải pháp, tập trung vào các biện pháp để đảm bảo các áp dụng luật pháp được thống nhất, cải thiện chất lượng
của các bản án và quyết định của tòa án, để công khai các xét xử và quyết định của tòa án; cải tạo việc sắp xếp các
phiên tòa phù hợp với cải cách tư pháp. Thông qua các biện pháp đó, hệ thống Tòa án Nhân dân đã góp phần đảm
bảo công lý, phổ biến pháp lý cho công chúng và củng cố niềm tin của công chúng vào hệ thống pháp lý.
56. Việt Nam cũng đã thực hiện nhiều biện pháp lập pháp, hành chính và các biện pháp khác để tăng số lượng và
nâng cao chất lượng và mức độ tham gia trợ giúp pháp lý của các nhóm luật sư và các tổ chức tư vấn pháp lý. Một
số ví dụ như sau:
•

Luật về Luật sư (sửa đổi năm 2012) quy định rằng cung cấp trợ giúp pháp lý là nghĩa vụ bắt buộc của luật
sư để nâng cao trách nhiệm xã hội của luật sư, giúp đảm bảo quyền của người nghèo và các nhóm yếu thế
khác đuợc sự giúp đỡ của luật sư. Việc đơn giản hóa thủ tục đăng ký luật sư bào chữa được đề cập trong
đoạn 149 của CCPR/C/VNM/3.

•

Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền hỗ trợ Liên đoàn luật sư Việt Nam thực hiện các hoạt động để nâng
cao năng lực của luật sư, như hợp tác quốc tế, cải thiện các quy định và quy tắc nội bộ của Liên đoàn, biên
soạn Sổ tay Luật sư và hội thảo đào tạo, tu nghiệp về luật và các kỹ năng tư vấn pháp lý, v.v. nhằm mục
đích thực hiện Công ước.

Số luật sư và cố vấn pháp lý và trung tâm tư vấn pháp lý liên quan đến việc trợ giúp pháp lý
Đơn vị: Số người
Tổ chức hành nghề luật sư

3.700

Luật sư trong cả nước28

12.569

+ Người tập sự

5.000

Trung tâm tư vấn pháp lý

180

Cố vấn pháp lý

600

Hoạt động trợ giúp pháp lý và chuyên nghiệp của luật sư trong giai đoạn 2015 - 2017
Đơn vị: Vụ án
Trợ giúp pháp lý theo Luật Luật sư
110.592
Tham gia vụ án hình sự

43.738

+ Được bổ nhiệm bởi các cơ quan có thẩm quyền

18.749

+ Được mời bởi khách hàng

24.989

Tham gia vụ án dân sự

36.280

Tư vấn pháp lý trong các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và
thương mại
Tham gia vụ án hành chính

41.560

Tham gia vụ án lao động

1.828

2.687

(v) Sửa đổi các quy định về thủ tục và các bước trợ giúp pháp lý để được thân thiện và thuận tiện hơn cho những người đủ điều kiện nhận trợ giúp
pháp lý.
28
Số liệu vào tháng 6 năm 2018.
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57.
Quyền được bào chữa và nhận trợ giúp pháp lý của người bị buộc tội được bảo đảm theo quy định trong Bộ
luật Tố tụng Hình sự và Luật Trợ giúp Pháp lý, và được nêu trong đoạn 149 - 151 của CCPR /C/VNM/3. Danh sách
mở rộng những người đủ điều kiện được trợ giúp pháp lý và danh sách luật sư bào chữa theo luật định giúp cho
người bị buộc tội có nhiều cơ hội hơn khi tiếp cận các dịch vụ trợ giúp pháp lý trong tố tụng hình sự.
58.
Từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 đến ngày 30 tháng 6 năm 2018, các trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước cấp
tỉnh đã trợ giúp pháp lý trong 201.067 trường hợp với 202.381 lượt người, trong đó có 36.763 trường hợp tham gia
tố tụng mà không có khiếu nại nào về chất lượng của dịch vụ hay bị yêu cầu trả tiền dịch vụ.
Trả lời cho đoạn 16
59.
Việt Nam luôn nỗ lực để đảm bảo tốt hơn các quyền của luật sư bào chữa và luật sư trong tố tụng hình sự,
chẳng hạn như quyền của luật sư bào chữa được mở rộng hơn,29 và cơ chế bảo đảm quyền bào chữa.30 Ngoài ra, Bộ
luật Tố tụng Hình sự năm 2015 cũng đảm bảo nguyên tắc tranh tụng trong phiên tòa. Theo đó, luật sư bào chữa có
quyền bình đẳng trong việc cung cấp và đánh giá chứng cớ và yêu cầu làm rõ sự thật khách quan của vụ án. Tòa án
buộc phải tạo điều kiện thuận lợi cho luật sư bào chữa thực hiện đầy đủ các quyền của mình và đưa ra các lập luận
bình đẳng và dân chủ trước tòa án. Trong phiên tòa hình sự, tất cả mọi người, bao gồm cả thẩm phán và luật sư, phải
tuân thủ các quy tắc của phòng xử án được quy định trong Bộ luật Tố tụng Hình sự. Trong trường hợp có người vi
phạm các quy tắc đó, thẩm phán chủ tọa, theo quy định của pháp luật, quyết định buộc người vi phạm rời khỏi
phòng xử án. Do đó, một luật sư vi phạm các quy tắc của phòng xử án sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
60.
Theo nguyên tắc được quy định trong Hiến pháp, luật sư bào chữa với tư cách là công dân có nghĩa vụ bình
đẳng như các công dân khác trong việc báo cáo tội phạm và bảo vệ lợi ích công cộng và quyền lợi hợp pháp của các
cơ quan, tổ chức, cá nhân. Theo nguyên tắc này, Điều 19 (3) Bộ luật Hình sự được thành lập để ràng buộc luật sư
với lợi ích công cộng và quyền lợi hợp pháp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; không ép buộc luật sư vi phạm bí
mật giữa luật sư và khách hàng của họ. Điều này đã được Quốc hội thảo luận kỹ lưỡng và tham khảo ý kiến công
khai qua trang web của Chính phủ và trang web của cơ quan liên quan. Các kết quả tham vấn và thảo luận cho thấy
rằng phần lớn các ý kiến nhận được không đồng ý các luật sư bào chữa được miễn trừ tất cả các bổn phận của họ. So
với dự thảo bộ luật được tham vấn công khai, Điều 19(3) của Bộ luật hình sự hiện tại thu hẹp phạm vi trách nhiệm
của những luật sư bào chữa vì không báo cáo tội phạm.31
61.
Hiến pháp và Bộ luật Tố tụng hình sự quy định rằng các tòa án sẽ xét xử các vụ án kịp thời trong thời hạn
quy định của pháp luật, một cách vô tư và công khai. Thời hạn của một phiên tòa hình sự, tùy thuộc vào mức độ
phức tạp và tình tiết của vụ án, được tuân thủ nghiêm ngặt theo các điều khoản trong Phần 4 “Xét xử vụ án hình sự”
của Bộ luật Tố tụng hình sự. Thực tiễn cho thấy các trường hợp có thể dẫn đến hình phạt nặng thường được xét xử
trong nhiều ngày để đảm bảo rằng bằng chứng được kiểm tra và đánh giá đầy đủ và vô tư.
62.
Luật sư bào chữa được phép tham gia tố tụng hình sự ngay khi quá trình tố tụng hình sự bị cáo bắt đầu.
Trong khi điều tra về các trường hợp tội phạm về an ninh quốc gia phải được giữ bí mật, chỉ có các kiểm sát viên
của cơ quan kiểm sát có thẩm quyền mới có quyền cho phép các luật sư bào chữa tham gia tố tụng hình sự kể từ khi
điều tra kết thúc (Điều 74 của Bộ luật Tố tụng hình sự).

Tự do Tôn giáo và Tín ngưỡng (Điều 2, 18, 26 và 27)
Trả lời đoạn 17

Điều 73 của Bộ luật Tố tụng Hình sự đã thêm các quyền của luật sư bào chữa, bao gồm: (i) được thông báo trước các thủ tục tố tụng hình sự về
thời gian và địa điểm lấy lời khai của người bị buộc tội và thời gian và địa điểm của các hoạt động tố tụng khác theo Bộ luật Tố tụng Hình sự; (ii)
Thu thập chứng cớ; kiểm tra và đánh giá chứng cớ và trình bày ý kiến về chứng cớ, tài liệu và đồ vật liên quan và quyền của luật sư bào chữa
được yêu cầu người tiến hành tố tụng tư pháp kiểm tra và đánh giá; và (iii) Yêu cầu các cơ quan tiến hành tố tụng tư pháp thu thập bằng chứng,
thực hiện… [bản tiếng Anh không rõ nghĩa] hoặc tái thẩm định giá trị bất động sản/tài sản.
30
Bộ luật Tố tụng Hình sự đã bổ sung các quy định về trách nhiệm của cơ quan pháp luật tiến hành tố tụng phải thông báo trước cho các luật sư
bào chữa về thời gian và địa điểm của các hoạt động tố tụng mà các luật sư bào chữa có quyền tham gia (Điều 79); quy định cụ thể về thủ tục gặp
gỡ những người bị buộc tội hình sự đã bị bắt và những người đang bị giam giữ tạm thời (Điều 80); thủ tục bàn giao chứng cớ (Điều 81); thủ tục
đọc, ghi chú và sao chép tài liệu trong hồ sơ vụ án (Điều 82).
31
Theo Điều 19 (3) Bộ luật Hình sự, người bào chữa cũng không chịu trách nhiệm hình sự về việc không báo cáo tội phạm nếu họ có kiến thức
về tội phạm mà người họ đang bào chữa đã gây ra hoặc tham gia, ngoại trừ việc không báo cáo các tội phạm về an ninh quốc gia hoặc các tội
phạm cực kỳ nghiêm trọng khác được quy định tại Điều 389 của Bộ luật này.
29
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63.
Luật Tín ngưỡng và Tôn giáo năm 2016 đã được soạn thảo và thông qua các thủ tục theo quy định của pháp
luật. Dự thảo Luật đã được tham khảo ý kiến công khai, với sự tham gia của nhiều cơ quan, tổ chức và cá nhân khác
nhau, bao gồm cả chuyên gia, chức sắc, tín đồ và các tổ chức quốc tế. Trong Luật này, tôn giáo được hiểu là “đức tin
của con người kèm với một hệ thống các khái niệm và hoạt động bao gồm các đối tượng thờ cúng, giáo lý, giáo luật,
nghi lễ và tổ chức”.
64.
Theo Luật Tín ngưỡng và Tôn giáo, việc công nhận một tổ chức tôn giáo sẽ được thực hiện thông qua hai
bước: (i) tổ chức này được cấp giấy chứng nhận đăng ký cho các sinh hoạt tôn giáo; (ii) tổ chức này, nếu đáp ứng tất
cả các yêu cầu pháp lý, đăng ký để được công nhận là một tổ chức tôn giáo. Các thủ tục công nhận được quy định tại
Điều 19 và 22 của Luật Tín ngưỡng và Tôn giáo.32
65.
Theo quy định của Luật Tín ngưỡng và Tôn giáo, nếu đăng ký hoạt động tôn giáo bị từ chối không được
công nhận là tổ chức tôn giáo, lý do từ chối phải được nêu rõ. Theo đó, các cá nhân hoặc tổ chức tôn giáo trong cả
nước có quyền nộp đơn khiếu nại theo Luật Khiếu nại và các luật khác có liên quan, nếu có lý do để cho rằng một cơ
quan có thẩm quyền nhà nước không tuân thủ luật pháp, do đó xâm phạm quyền lợi hợp pháp của họ.
66.
Luật Tín ngưỡng và Tôn giáo và các tài liệu hướng dẫn của luật này có nhiều điều khoản mới, theo đó việc
đăng ký hoặc chấp thuận được đổi thành thông báo (trong số 96 thủ tục hành chính thì 44 là thủ tục thông báo). Các
thủ tục còn lại là thủ tục đăng ký hoặc thủ tục nộp đơn với các cơ quan có thẩm quyền của nhà nước để giúp các cơ
quan được biết về nội dung, chương trình, quy mô và tư cách thành viên của một tổ chức tôn giáo để rồi tạo điều
kiện tốt hơn cho các hoạt động tôn giáo.
67.
Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng chính sách đoàn kết và hòa hợp giữa các tôn giáo và nỗ lực đảm bảo sự
bình đẳng và không phân biệt đối xử vì lý do tôn giáo. Pháp luật Việt Nam nghiêm cấm mọi hành vi lạm dụng tín
ngưỡng và tôn giáo để kích động hận thù, xung đột, chia rẽ trong xã hội hoặc làm tổn hại đến an ninh quốc gia và sự
ổn định của đất nước, và đời sống hòa bình của người dân.
68.
Hiến pháp và các bộ luật của Việt Nam có các quy định về nghĩa vụ quân sự bắt buộc theo Điều 18 của
Hiệp ước. Ở Việt Nam, đã không có một ai từ chối phục vụ trong quân đội vì lý do lương tâm, tín ngưỡng hay tôn
giáo của mình.
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69.
Thông tin về việc bắt ép từ bỏ tín ngưỡng, bị theo dõi, đe dọa, quấy rối, giam giữ, tra tấn hoặc hạn chế
quyền giáo dục... như đã đề cập trong đoạn 18 của LOIs [List of Issues – Danh sách các Vấn đề (chú thích của người
dịch)] là hoàn toàn sai sự thật. Nhà nước Việt Nam tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo của
mọi người dân, kể cả các dân tộc thiểu số. Các quyền dân sự và chính trị cũng như các quyền kinh tế, xã hội và văn
hóa của các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên của Việt Nam được đảm bảo đầy đủ.
70.
Những nhóm tín đồ tôn giáo, chưa được công nhận về mặt tổ chức hoặc chưa được cấp giấy chứng nhận
đăng ký hoạt động tôn giáo, đã được giúp đỡ để thực hiện các hoạt động tôn giáo tập thể của họ ở những nơi thích
hợp. Chẳng hạn, gần 400 chi nhánh Tin Lành và hơn 1.000 điểm nhóm ở Tây Nguyên và tỉnh Bình Phước đã được
đăng ký với chính quyền địa phương. Trong khi đó, ở khu vực miền núi phía bắc, 693 nhóm Tin Lành đã được đăng
ký và 8 chi nhánh của đạo Tin Lành được công nhận.
71.
Ở Việt Nam, một người bị bắt và giam giữ không phải vì lý do tín ngưỡng hay tôn giáo của họ mà vì vi
phạm pháp luật hoặc hành động gây chia rẽ trong tôn giáo, làm tổn hại quyền lợi của những tín đồ và tôn giáo nói
chung. Việc bắt, giam giữ và xét xử những người vi phạm pháp luật đó được thực hiện theo các quy định của pháp
luật nhằm bảo đảm trật tự và kỷ luật xã hội và pháp quyền.

Một tổ chức có chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo sẽ được công nhận là tổ chức tôn giáo theo các điều kiện sau: (i) Đã hoạt động thường
xuyên và liên tục trong ít nhất 05 năm kể từ khi được chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo; (ii) Có hiến chương tuân theo Điều 23 của Luật
này; (iii) Người đại diện hoặc người đứng đầu tổ chức có quốc tịch Việt Nam, thường trú tại Việt Nam, có đủ năng lực hành vi dân sự, không bị
ràng buộc bởi bất kỳ biện pháp hành chính khắc phục nào liên quan đến tín ngưỡng hay tôn giáo, không có tiền án và không bị buộc tội về tội
phạm nào theo pháp luật về tố tụng hình sự; (iv) Cơ cấu tổ chức tuân thủ điều lệ đã được công nhận; (v) Có tài sản độc lập với các tổ chức và cá
nhân khác và chịu trách nhiệm với các tài sản của chính mình và (vi) Tham gia vào các quan hệ pháp lý một cách độc lập.
32
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72.
Nhiều miếng đất lớn được phân bổ cho các tổ chức nhằm mục đích tôn giáo. Chính sách miễn thuế nhà đất
đã được Nhà nước Việt Nam thực hiện trong nhiều năm. Từ năm 2003 đến nay, để đáp ứng nhu cầu hoạt động tôn
giáo của người dân, hơn 20.000 cơ sở thờ cúng đã được sửa chữa, nâng cấp hoặc xây dựng, trong đó có khoảng
3.000 cơ sở mới được xây dựng. Ngoài ra, để nâng cao mức sống của người dân cũng như thực hiện chính sách phát
triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia và công cộng, việc thu hồi đất được thực hiện cho mục đích xây dựng cơ sở và
khu đô thị. Việc thu hồi đất được thực hiện theo các quy định của pháp luật và quy định về đất đai. Tuy nhiên, một
số tổ chức và cá nhân tôn giáo đã không tuân thủ chính sách loại bỏ các cơ sở tôn giáo vì lợi ích của sự phát triển
kinh tế và xã hội ở địa phương. Thay vào đó, họ đã thực hiện các hành vi nhằm kích động các kiến nghị và biểu tình,
ảnh hưởng xấu đến cuộc sống và công việc của mọi người.

Tự do ngôn luận và quyền riêng tư (Điều 17 và 19)
Trả lời đoạn 19
73.
Nhà nước Việt Nam áp dụng chính sách nhất quán để bảo vệ và phát huy đến mức tối đa quyền tự do ngôn
luận, quyền tự do báo chí và quyền tiếp cận tin tức của người dân. Nhà nước Việt Nam không cản trở tự do ngôn
luận như đã đề cập trong đoạn 19 của LOIs.
74.
Việc áp dụng các Điều 109, 116, 117 và 331 của Bộ luật Hình sự phù hợp với các Điều 18 (3), 19 (3), 20,
21 và 22 (2) của Công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị (ICCPR). Ngoài việc tuân thủ các điều khoản đã nêu
ở trên của ICCPR, Điều 331 của Bộ luật hình sự cũng quy định thêm Điều 17 (2) của ICCPR.
75.
Thực tế là mọi người thuộc mọi tầng lớp xã hội đã tự do đưa ra ý kiến và đóng góp cho các văn bản quy
phạm (điều này đã được phản ánh đầy đủ trước Quốc hội - cơ quan lập pháp cao nhất trong cả nước trong quá trình
thảo luận và xem xét các dự thảo như dự thảo Hiến pháp, dự thảo Bộ luật Hình sự hoặc dự thảo Bộ luật Dân sự) là
bằng chứng rõ ràng về việc đảm bảo quyền tự do ngôn luận và phát ngôn tại Việt Nam. Đối với nhiều dự thảo luật
pháp và chính sách, thời gian soạn thảo đã được Quốc hội gia hạn để thu hút thêm ý kiến và đóng góp từ công
chúng. Các lời bình và ý kiến đa dạng được đưa ra một cách dân chủ và minh bạch với mục đích xây dựng quốc gia
và phát triển quốc gia không bao giờ phải chịu sự trả thù chính trị như đã nêu trong LOIs.
76.
Như đã nêu trong đoạn 36 của CCPR/C/VNM/3, tại Việt Nam, tất cả mọi nguời đều bình đẳng trước pháp
luật và tất cả đều có nghĩa vụ tuân thủ luật pháp. Các vụ truy tố hình sự được thực hiện theo Bộ luật Hình sự, quy
định rằng “một người chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự nếu hành vi phạm tội đó được quy định trong Bộ luật hình
sự”, và tuân thủ nguyên tắc rằng “tất cả các tội phạm được phát hiện và xử lý kịp thời, nhanh chóng và minh bạch
theo quy định của pháp luật”.
77.
Tại Việt Nam, các cá nhân không bị bắt hoặc giam giữ với lý do dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, địa vị xã
hội, nhưng với lý do họ đã vi phạm pháp luật hoặc lạm dụng quyền tự do ngôn luận, báo chí, niềm tin hoặc tôn giáo,
hội họp, hoặc các quyền tự do dân chủ khác để kích động bạo lực, hận thù, gây rối loạn xã hội, hoặc phá hoại an
ninh quốc gia, an toàn xã hội hoặc trật tự công cộng, những hành vi phạm pháp theo Bộ luật Hình sự. Điều tra, giam
giữ và xét xử các tội phạm đó được thực hiện theo quy định của pháp luật.
78.
Điều tra, giam giữ và xét xử được tiến hành theo các thủ tục do pháp luật Việt Nam và tuân thủ các tiêu
chuẩn quốc tế được công nhận rộng rãi cũng như phù hợp với thông lệ xét xử ở nhiều quốc gia. Điều này đảm bảo
các quyền và tự do của công dân trong một xã hội an toàn, trật tự và công bằng. Các cuộc xử án được tiến hành công
khai với sự tham dự và báo cáo của báo chí.
Phản hồi cho đoạn 20
79.
Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin và viễn thông, và trong bối cảnh tác động ngày càng
tăng của nội dung web đối với người dùng mạng, Nhà nước Việt Nam có một chính sách để “tạo ra một môi trường
mạng lành mạnh không gây hại cho an ninh quốc gia, trật tự và an toàn xã hội, và các quyền lợi hợp pháp của các cơ
quan, tổ chức và cá nhân”.
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80.
Trong bối cảnh các cuộc tấn công mạng ngày càng gia tăng ở quy mô lớn hơn, với tần suất, mức độ nghiêm
trọng ngày càng tăng và mức độ đe dọa trực tiếp gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia và trật tự an toàn công cộng,
sự phát triển của Internet phải đi đôi với sự phát triển tương thích các nhu cầu quản lý. Do đó, Luật về An toàn
thông tin mạng và An ninh mạng đã được ban hành để đảm bảo an toàn thông tin trong không gian mạng, giúp đảm
bảo quyền riêng tư của cá nhân. Hai luật này đã quy định rõ ràng các hành vi bị cấm trong không gian mạng.33
81.
Các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, internet và các dịch vụ giá trị gia tăng trong không gian mạng chỉ
phải ngưng và sẽ không cung cấp dịch vụ cho các tổ chức, cá nhân đã xuất bản nội dung vi phạm quyền lợi hợp pháp
của Nhà nước, cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân theo quy định trong Luật.34 Do đó, biện pháp này phù hợp với Điều 19
của Công ước.
82.
Việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật để ngăn ngừa và chống tội phạm trên mạng không phải là ưu tiên
trong các chính sách và luật pháp của Việt Nam. Việt Nam hiện đang phổ biến tin tức đến công chúng để giúp mọi
người nhận thức được những điểm lợi và bất lợi của Internet để tự thực hiện các biện pháp bảo vệ cần thiết. Chính
phủ Việt Nam hiện đang hợp tác với các tổ chức liên quan trong việc xây dựng Quy tắc Ứng xử cho các Mạng xã
hội.
83.
Điều khoản nội địa hóa dữ liệu đòi hỏi các doanh nghiệp nước ngoài tham gia vào lĩnh vực viễn thông,
cung cấp dịch vụ internet phải lưu trữ một số dữ liệu nhất định trên lãnh thổ Việt Nam (Điều 26 của Luật An ninh
mạng). Điều này nhằm mục đích xử lý các hành vi xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự và an toàn xã hội trên không
gian mạng, theo nhu cầu của thời hiện đại. Điều này tương tự như điều kiện mà mạng internet Việt nam và các cơ sở
cung cấp dịch vụ viễn thông của Việt Nam phải tuân theo, và không có tác động tiêu cực đến hoạt động bình thường
của các doanh nghiệp.35
84.
Nói về đoạn 189 của CCPR/C/VNM/3, mặc dù đã có những nỗ lực to lớn để phát triển Internet ở quốc
gia,36 vì là một quốc gia đang phát triển, Việt Nam gặp khó khăn khi đầu tư vào cơ sở hạ tầng Internet. Chỉ trong
năm 2018, đã có ít nhất 10 trường hợp trong đó tuyến cáp quang xuyên biển để kết nối Việt Nam với các quốc gia
khác trong khu vực và thế giới đã phải sửa chữa, ảnh hưởng đến tốc độ truy cập vào các trang web và blog trong các
máy chủ ở nước ngoài.
85.
Để đảm bảo các biện pháp bảo vệ an ninh mạng, Lực lượng Đặc nhiệm An ninh mạng đã được thành lập và
hoạt động theo luật pháp và quy định hiện hành.
86.
Để đảm bảo quyền truy cập thông tin của công dân, Nhà nước, tổ chức và cá nhân phải triển khai toàn thể
các biện pháp, từ đảm bảo nguồn nhân lực đến cải thiện và cập nhật cơ sở dữ liệu, cơ sở hạ tầng công nghiệp thông
tin, quy trình kiếm tài liệu, lưu trữ và xử lý thông tin giữa những tác giả của nội dung và nhà cung cấp nội dung. Các
biện pháp cụ thể được quy định tại Điều 33 của Luật Tiếp cận Thông tin.
87.
Luật Báo chí khẳng định rằng các tổ chức giáo dục, tư nhân, tổ chức khoa học và công nghệ có nước ngoài
đầu tư được phép phát hành tạp chí khoa học. Ngoài ra, một cơ quan báo chí có thể liên kết trong các hoạt động báo
chí với một cơ quan báo chí khác, với cơ quan pháp lý hoặc cá nhân có đăng ký kinh doanh vào lĩnh vực liên quan
theo quy định của pháp luật (Điều 37 của Luật Báo chí).
88.
Về đoạn 187 của CCPR /C/VNM/3 và đoạn 19 của các kết luận trước đó, báo chí không bị kiểm duyệt
trước khi in, truyền bá hoặc phát hành. Nhà nước không kiểm duyệt nội dung trước khi sách báo được xuất bản
(Điều 13 của Luật Báo chí, Điều 5 của Luật Xuất bản). Luật Xuất bản quy định rằng trước khi xuất bản hoặc tái bản
tác phẩm hoặc tài liệu, nhà xuất bản phải đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước phụ trách các hoạt động xuất bản và
phải được sự chấp thuận của cơ quan này (Điều 22). Đăng ký xuất bản với cơ quan quản lý nhà nước là cần thiết để
ghi lại số lượng và loại ấn phẩm đã được xuất bản và để đảm bảo rằng nội dung của các ấn phẩm không vi phạm
Điều 8 của Luật An ninh mạng và Điều 7 của Luật An toàn thông tin mạng.
Những thông tin này bao gồm: thông tin chứa tuyên truyền chống lại Nhà nước Việt Nam hoặc thông tin có thể kích động bạo loạn, phá vỡ trật
tự và an toàn xã hội; sỉ nhục, vu khống; xâm phạm trật tự quản lý kinh tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
35
Trước khi ban hành Luật An ninh mạng (kể từ cuối tháng 1 năm 2018), Google đã thuê 1.781 máy chủ và Facebook thuê 441 máy chủ từ các
doanh nghiệp Việt Nam để lưu trữ dữ liệu tại Việt Nam.
36
Theo báo cáo nghiên cứu thị trường của Akamai Technologies, Inc., tốc độ Internet ở Việt Nam đứng thứ 58 trên thế giới và thứ 9 ở khu vực
châu Á - Thái Bình Dương.
33
34
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quyền lợi công cộng, giá trị chung, hoặc vi phạm pháp luật và quy định của Việt Nam; và đồng thời để bảo vệ quyền
sở hữu trí tuệ liên quan đến các ấn phẩm đó.

Các nhà bảo vệ nhân quyền (Điều 6, 7, 9, 12, 14 và 19)
Trả lời các đoạn 21 và 22
89.
Ở Việt Nam, không có “cảnh sát mặc thường phục” là những người đánh đập các “người bảo vệ nhân
quyền”, “người hoạt động”, người viết blog và nhà báo. Cán bộ an ninh và trật tự công cộng luôn mặc đồng phục.
Bất kỳ hành vi quấy rối, cưỡng bức hoặc đe dọa các quyền tự do hợp pháp của công dân đều bị cấm và xử lý theo
quy định của pháp luật.37
90.
Việt Nam đã tích cực truyền đạt tin tức liên quan đến nhân quyền qua các phương tiện thông tin đại chúng
để nâng cao nhận thức của người dân về nhân quyền và quyền công dân; hội thảo xây dựng năng lực đã được tổ
chức để nâng cao kiến thức chuyên môn cho các cán bộ thực thi pháp luật; các hành vi lạm dụng quyền lực hoặc
chức vụ để phá hoại quyền tự do của công dân đều bị cấm.
91.
Quyền tự do đi lại và cư trú trong nước và quyền ra nước ngoài và trở về của công dân được ghi nhận trong
Hiến pháp. Luật pháp Việt Nam không cấm các người hoạt động cho nhân quyền hay người bảo vệ nhân quyền rời
Việt Nam. Nghị định số 36/2007/ND-CP quy định các trường hợp không được phép xuất cảnh và những cơ quan có
thẩm quyền quyết định vấn đề này. Dự thảo Luật Di trú sẽ được Quốc hội thảo luận năm 2019 nhằm đảm bảo quyền
tự do đi lại.
92.
Như đã đề cập trong đoạn 52, việc “bắt giữ tại nhà” không tồn tại ở Việt Nam. Một người đã thi hành xong
bản án của họ có thể bị buộc phải cư trú, làm việc và sống tại một địa phương dưới sự giám sát và tư vấn của chính
quyền địa phương và người dân nếu người đó bị quản chế theo quyết định của tòa án theo Bộ luật Hình sự.38
Trả lời cho đoạn 23
93.
Tại Việt Nam, các hoạt động nghề nghiệp của luật sư luôn được đảm bảo bởi Luật Luật sư, Bộ luật Tố tụng
hình sự và các quy định pháp lý khác có liên quan để giúp các cá nhân và tổ chức bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp
của họ.39 Không có những trường hợp luật sư bị bắt hoặc bị đe dọa vì các hoạt động nghề nghiệp hợp pháp như được
đề cập trong các cáo buộc. Liên đoàn luật sư Việt Nam và các liên đoàn luật sư địa phương có nhiệm vụ đại diện cho
luật sư; luật sư có quyền khiếu nại và tố cáo, và những khiếu nại và tố cáo đó được xử lý theo các quy định của Luật
Luật sư và pháp luật liên quan đến khiếu nại và tố cáo.
94.
Trong pháp lý, ngoài nghĩa vụ công dân, luật sư còn bị ràng buộc bởi nhiệm vụ chuyên môn theo quy định
của pháp luật và Quy tắc đạo đức nghề nghiệp và hành vi của luật sư phù hợp với chuẩn mực nghề nghiệp của quốc
tế. Một luật sư đã vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Các biện pháp kỷ luật đối với luật sư đã vi phạm
pháp luật, Quy tắc đạo đức nghề nghiệp và hành vi luật sư hoặc Điều lệ của Liên đoàn luật sư Việt Nam được thực
hiện nghiêm ngặt và minh bạch của hiệp hội luật sư mà luật sư là thành viên. Trong mọi trường hợp, luật sư có
quyền nộp đơn khiếu nại lên Liên đoàn luật sư Việt Nam để duyệt lại những biện pháp kỷ luật đối với họ. Nếu luật
sư bị “đình chỉ tư cách thành viên của hiệp hội luật sư từ 6 tháng đến 24 tháng” hoặc “xóa tên khỏi danh sách luật sư
của hiệp hội luật sư”, họ cũng có quyền nộp đơn khiếu nại các biện pháp kỷ luật này với Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Tự do lập hội và hội họp ôn hòa (Điều 7, 9, 21 và 22)
Bộ luật hình sự năm 2015 có một chương (Chương XV) xử lý các vi phạm chống lại con người, quyền công dân và tự do, bao gồm 11 tội như:
Vi phạm quyền liên kết, quyền hội họp (Điều 163), vi phạm tự do ngôn luận, tự do báo chí, quyền tiếp cận thông tin và quyền phản kháng của
công dân (Điều 167)...
38
Điều 43 của Bộ luật Hình sự quy định rằng giám sát bắt buộc có nghĩa là buộc một người bị kết án tù phải cư trú, làm việc và sống trong một
khu vực chỉ định dưới sự giám sát của chính quyền địa phương và người dân. Đây là một điều kiện bổ sung và được quyết định bởi tòa án.
39
Từ 2015-2017, các Hội Luật sư và Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã tổng hợp và chuyển hơn 100 khuyến nghị, ý kiến của luật sư đến các cơ
quan nhà nước có thẩm quyền. Phần lớn những khuyến nghị và ý kiến đó có liên quan đến quyền hành nghề hợp pháp và các quyền khác của luật
sư, bao gồm các vấn đề liên quan đến việc thực thi Bộ luật Tố tụng Hình sự. Tất cả những khuyến nghị và ý kiến đã được nhận bởi các cơ quan
có thẩm quyền nhà nước để xem xét.
37
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Trả lời đoạn 24
95.
Việc thực thi nhân quyền, bao gồm quyền tự do lập hội và hội họp ôn hòa phải dựa trên luật pháp và tôn
trọng quyền lợi của công chúng.
96.
Về Nghị định số 12/2012/NĐ-CP về Đăng ký và Quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước
ngoài tại Việt Nam, Chính phủ Việt Nam hiện đang xem xét để cải thiện các quy định pháp luật liên quan cho phù
hợp với Hiến pháp năm 2013 và để đáp ứng nhu cầu quản lý của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam
trong bối cảnh mới.
97.
Các hiệp hội tại Việt Nam đang đóng một vai trò ngày càng quan trọng như những tổ chức vận động chính
sách trong các ngành và các lĩnh vực lợi ích. Phát triển các hiệp hội, đặc biệt là các hiệp hội dựa vào cộng đồng
trong các vùng khó khăn đã trở thành biện pháp ưu tiên và trọng tâm cho các tổ chức chuyên về phát triển để tăng
cường năng lực và phát huy các quyền của người nghèo. Tính đến cuối năm 2017, tại Việt Nam có 67.627 hiệp hội,
513 trong số đó có hoạt động trên toàn quốc. Ngoài ra, hàng ngàn tổ chức phi chính phủ đã đăng ký hoạt động trong
các lĩnh vực khác nhau, như từ thiện, giảm nghèo, văn hóa, nghệ thuật, phát triển cộng đồng, bảo vệ và chăm sóc trẻ
em.
Trả lời cho đoạn 25
98.
Hội họp đông người ở nơi công cộng phải được đăng ký trước với Ủy ban nhân dân có thẩm quyền theo
Nghị định số 38/2005/NĐ-CP. Điều kiện này nhằm duy trì trật tự công cộng, góp phần đảm bảo quyền dân chủ và tự
do của công dân và đảm bảo cuộc sống bình thường của người dân và quyền lợi hợp pháp của công dân.
99.
Gần đây, các cá nhân bên ngoài các doanh nghiệp, nhân danh các nghiệp đoàn, đã khai thác các vấn đề lớn
mà các doanh nghiệp phải đối mặt để kích động nhân viên cùng nhau đình công, phá hủy máy móc, gây thiệt hại cho
doanh nghiệp và ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh chính trị, trật tự xã hội, an toàn và quyền làm việc của nhân viên.
Những cá nhân này đã vi phạm pháp luật Việt Nam và bị xử lý theo quy định của pháp luật. Những hành vi này đã
được thúc đẩy vì lý do chính trị, chứ không phát sinh từ các mối quan hệ lao động.
100.
Để tuân thủ các hiệp ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, gồm cả những điều liên quan đến tiêu chuẩn
lao động quốc tế, đặc biệt là các hiệp định tự do giao thương của thời đại mới, các vấn đề liên quan đến các nghiệp
đoàn đại diện cho nhân viên trong các doanh nghiệp đang được Việt Nam nghiên cứu trong quá trình sửa đổi Bộ luật
Lao động, dự kiến sẽ được Quốc hội thông qua vào tháng 10 năm 2019.
101.
Kể từ nạn môi trường biển từ Nhà máy thép Formosa, Việt Nam đã cố gắng rất nhiều để khắc phục hậu
quả, giúp đỡ người dân địa phương và bồi thường cho các cá nhân bị ảnh hưởng bởi nạn này. Khắc phục hậu quả
của nạn này cần sự tham gia và hợp tác tích cực của Chính phủ, doanh nghiệp, cộng đồng và cá nhân. Tuy nhiên,
một số cá nhân đã khai thác sự phức tạp của vấn đề để kích động mọi người tấn công các giới chức đang thi hành
công vụ. Trong một số trường hợp, các giới chức đã bị thương; tài sản của Nhà nước, cơ quan và công dân bị thiệt
hại; văn phòng nhà nước đã bị lục tung. Vào tháng 4 năm 2017, các cá nhân tham gia vào vụ gây rối thậm chí còn
cản trở các hoạt động y tế. Đến nay, nhờ nỗ lực của tất cả những thành phần có trách nhiệm, cuộc sống của người
dân ở khu vực bị ảnh hưởng đã trở nên ổn định.

Quyền tham gia đời sống công cộng và chống tham nhũng (Điều 25)
Trả lời cho đoạn 26
102.
Mỗi quốc gia lựa chọn hệ thống chính trị tùy vào hoàn cảnh và điều kiện lịch sử cụ thể của quốc gia đó. Hệ
thống chính trị hiện nay ở Việt Nam được người dân Việt Nam lựa chọn dựa trên lịch sử đấu tranh chống chủ nghĩa
đế quốc và chủ nghĩa thực dân để giải phóng dân tộc và xây dựng quốc gia. Vai trò lãnh đạo Nhà nước và xã hội là
một nhiệm vụ danh dự được ủy thác cho Đảng Cộng sản Việt Nam bởi người dân Việt Nam. Nhiệm vụ này được
xác nhận trong Hiến pháp năm 2013. Đảng Cộng sản Việt Nam liên kết chặt chẽ với nhân dân, phục vụ nhân dân,
chịu sự giám sát của nhân dân và chịu trách nhiệm trước nhân dân về các quyết định của mình. Sự lựa chọn hệ thống
chính trị của người dân Việt Nam hoàn toàn phù hợp với Điều 1 (1) của ICCPR “Tất cả các dân tộc có quyền tự
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quyết. Theo quyền đó, các dân tộc tự do xác định quy chế chính trị và tự do phát triển kinh tế, xã hội và văn hóa của
mình.”
103.
Bầu cử ở Việt Nam luôn được tiến hành dựa trên các nguyên tắc bầu cử phổ thông và bình đẳng, bỏ phiếu
trực tiếp, bí mật theo quy định của pháp luật.40
104.
Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015 quy định rõ các thủ tục tiến hành bầu cử và
điều kiện để đề cử các cá nhân. Luật này không yêu cầu ứng cử viên phải là thành viên của Đảng Cộng sản Việt
Nam hoặc phải được Đảng Cộng sản Việt Nam chấp thuận.
105.
Điều 30 của Luật bầu cử đại biểu tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015 quy định cho trường hợp
công dân không được phép đăng ký tên của mình vào danh sách cử tri nếu họ đang thụ án hoặc có án treo. Điều 37
của Luật này cũng quy định rằng một người đang thụ án tù không thể ra tranh cử vào Quốc hội hoặc Hội đồng Nhân
dân.
106.
Điều 117 của Hiến pháp quy định: “Hội đồng bầu cử quốc gia là một cơ quan do Quốc hội thành lập, chịu
trách nhiệm tổ chức bầu cử Quốc hội. Hội đồng này sẽ chỉ đạo và định hướng công việc bầu cử của Hội đồng nhân
dân các cấp. Cơ cấu tổ chức cụ thể, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng bầu cử quốc gia và số lượng thành viên sẽ
được quy định bởi luật pháp.” Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân xác định cơ cấu tổ chức,
nguyên tắc hoạt động, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng bầu cử quốc gia (Điều 12-16), bao gồm cả nhiệm vụ và
quyền hạn để giải quyết khiếu nại và đơn tố cáo liên quan đến quá trình bầu cử các Đại biểu Quốc hội, và giám sát
việc tiến hành bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân.
107.
Tùy thuộc vào nội dung của từng khiếu nại hoặc đơn tố cáo liên quan đến bầu cử, Luật bầu cử Đại biểu
Quốc hội và Hội đồng nhân dân quy định các cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại và tố cáo, bao gồm Hội
đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban Bầu cử, Tiểu ban Bầu cử và các Toán Bầu cử.
108.
Các biện pháp phòng ngừa và chống tham nhũng được quy định bởi, Luật Chống tham nhũng, Luật Cán bộ
và Công chức, Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo và những luật khác. Theo Điều 3 của Luật Chống tham nhũng, hối lộ
thụ động là một hành vi tham nhũng.
109.
Tại Việt Nam, các nỗ lực chống tham nhũng không chừa ai và không nhằm vào cá nhân cụ thể nào. Một
người có hành vi tham nhũng, tùy thuộc vào tính chất và mức độ nghiêm trọng của hành vi đó, sẽ bị xử lý kỷ luật
hoặc bị truy tố hình sự bất kể chức danh hoặc chức vụ của mình.41
110.
Năm 2011, Việt Nam đã hoàn thành chu kỳ kiểm tra đầu tiên về Công ước Liên Hợp Quốc về chống tham
nhũng liên quan đến hình sự hóa và thực thi pháp luật (Chương III) và hợp tác quốc tế (Chương IV). Các chuyên gia
đã đưa ra kết luận rằng Việt Nam về cơ bản đã tuân thủ các quy định của Công ước. Việt Nam hiện đang chuẩn bị
cho chu kỳ kiểm tra thứ hai của Công ước liên quan đến các biện pháp phòng ngừa (Chương II) và thu hồi tài sản
(Chương V).42

Quyền của người dân thiểu số (Điều 2 và 27)
Trả lời đoạn 27
111.
Ở Việt Nam, các dân tộc thiểu số gặp nhiều khó khăn về điều kiện kinh tế xã hội. Tuy nhiên, tất cả các dân
tộc thiểu số đều bình đẳng, sống hòa thuận và tôn trọng lẫn nhau và hỗ trợ nhau để cùng phát triển. Quy kết theo
định kiến về phân biệt đối xử, đàn áp tôn giáo, đàn áp truyền thống văn hóa, giam giữ tùy tiện hoặc chiếm đoạt đất
mà không tham khảo ý kiến trước như đã đề cập trong đoạn 27 của LOIs là hoàn toàn không chính xác.

Xem: đoạn 227 của CCPR /C/VNM/3.
Điều 4 của Luật Chống tham nhũng quy định rằng bất kỳ ai thực hiện hành vi tham nhũng đều phải bị xử lý theo pháp luật, bất kể vị trí của
người đó; và Điều 69 của cùng một Luật quy định rằng một người có hành vi tham nhũng, tùy thuộc vào tính chất và mức độ nghiêm trọng của
hành vi, sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy tố hình sự; nếu bị kết án và bản án của tòa án có hiệu lực, người đó sẽ bị buộc rời bỏ công việc của mình;
đối với một đại biểu của Quốc hội hoặc Hội đồng Nhân dân, tư cách đại biểu của người đó sẽ bị thu hồi tự động (Điều 69).
42
Xem chi tiết tại https://www.unodc.org/unodc/treaties/CAC/country-profile /CountryProfile.html?Code=VNM.
40
41
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112.
Theo Ngân hàng Thế giới, đời sống vật chất và tinh thần của các dân tộc thiểu số đã được cải thiện đáng kể.
Tỷ lệ gia đình nghèo ở các vùng dân tộc và miền núi giảm xuống 4,3% mỗi năm, tốc độ giảm nhanh hơn so với tốc
độ giảm nghèo toàn quốc.
113.
Việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số đã tiếp tục được thúc đẩy
qua các hoạt động văn hóa, lễ hội, nghiên cứu, và phổ biến và giảng dạy các di sản văn hóa, v.v. Nhiều đặc điểm văn
hóa của các dân tộc thiểu số đã được bảo tồn, phát triển hơn nữa, và được đưa vào danh sách các di sản văn hóa phi
vật thể quốc gia (như các sản phẩm gốm truyền thống của người Chăm, nghệ thuật Khen của người Mông, và lễ kỷ
niệm của người Nùng), hoặc được đề nghị đưa vào danh sách các di sản văn hóa phi vật thể thế giới của UNESCO,
như là “Nghệ thuật Xoe Thai”, một phong tục của người Tày, Nùng và người Thái ở Việt Nam.
114.
Để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội quốc gia và đảm bảo an ninh năng lượng, Việt Nam đã xây dựng các
dự án thủy lợi và nhà máy thủy điện. Như là một phần của công trình xây cất và để đảm bảo an toàn cho người dân
sống trong khu vực ngập nước của hồ chứa, người địa phương đã được tái định cư. Để giảm thiểu các tác động tiêu
cực và để khôi phục cuộc sống ổn định của những người dân địa phương có đất bị trưng dụng để xây dựng các đập
thủy điện và cơ sở hạ tầng thủy lợi, họ đã được bồi thường, giúp đỡ và tái định cư một cách toàn diện theo các quy
định pháp lý liên quan đến vấn đề đất đai, chẳng hạn như Luật đất đai và các quy định hướng dẫn thi hành luật,
Quyết định số 64/2014 / QĐ-TOT về chính sách đặc biệt về tái định cư để xây dựng các dự án thủy lợi...
115.
Nói về đoạn 233 của CCPR/C/VNM/3, khi triển khai kế hoạch sử dụng đất, các cơ quan có thẩm quyền có
nhiệm vụ lấy ý kiến của người dân về các kế hoạch (Điều 43 của Luật Đất đai). Luật pháp của Việt Nam quy định
chi tiết các thủ tục trưng dụng đất với mục đích phát triển kinh tế xã hội hay vì lợi ích quốc gia, kể cả tham khảo ý
kiến với những người bị ảnh hưởng về kế hoạch bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tổ chức đối thoại trong trường hợp
có bất đồng ý kiến về các kế hoạch bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Những điều khoản này được đặt ra để đảm bảo
quyền lợi của những người có đất bị thu hồi và nâng cao sự tham gia trực tiếp của người dân địa phương cũng như
đặt trách nhiệm đối thoại cho các cơ quan có thẩm quyền khi người dân không đồng ý về cải tạo đất, bồi thường và
hỗ trợ tái định cư.
116.
Việc sử dụng thuật ngữ người Montagnard/người Degar (người Thượng trong tiếng Việt) để chỉ người dân
tộc thiểu số ở Tây Nguyên (vùng cao) không phù hợp vì thuật ngữ này được sử dụng bởi thực dân Pháp trong thời
cai trị Việt Nam. Tin tức về sự đàn áp các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên vì lý do phân biệt chủng tộc, tín ngưỡng,
tôn giáo là không chính xác.
117.
Như đã đề cập trong đoạn 239 của CCPR/C/VNM/3, Hội đồng Dân tộc được bầu bởi Quốc hội. Một ủy ban
về các dân tộc thiểu số là một cơ quan nội các dưới sự bảo trợ của Chính phủ. Hội đồng Dân tộc là một cơ quan có
quyền giám sát theo Luật Giám sát năm 2015 của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân.
118.
Nhiều tổ chức, như Trung tâm Nghiên cứu Nhân quyền của Dân tộc thiểu số và dân Vùng núi hoặc Trung
tâm Nghiên cứu và Phát triển Dân tộc thiểu số, dân Vùng núi và Lưu vực Sông Hồng, đã được thành lập để hỗ trợ sự
phát triển của các dân tộc thiểu số và miền núi cũng như để đảm bảo các quyền dân sự và chính trị của các dân tộc
thiểu số ở Việt Nam.
119.
Nhằm tăng cường hiệu quả của các chính sách liên quan đến dân tộc thiểu số và tạo điều kiện thuận lợi cho
sự phát triển toàn diện và bền vững của đồng bào dân tộc thiểu số, chính phủ Việt Nam đang xây dựng Luật Hỗ trợ
Phát triển Dân tộc Thiểu số và Miền núi.
______________
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