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Q U Y ẾT ĐỊNH 
Phê duyệt l)ự  án “ T ran g  bị ghi âm . ghi hinh có ảm  thanh  
tro n g  diều t r a  hình sự  cua CO’quan  Kiểm lâm , Kiêm ngư  

theo quy định cũa Bợ luật Tổ tụng  hình sự**

B ộ  TRƯỜNG BỌ NÔNG NGHIỆP VÀ PIIÁT TR1ÊN NÔNG THÔN

Căn cử Nghị itịnh số 15/2017/NĐ-CP ngày 17 thủng 02 nậm 20ỉ  7 cùa 
Chinh phù quy định cìiirc năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ cấu tô chúc của Bộ 
Nông nghiệp và Phát trien nòng thôn;

Cán cử Quyểt (lịnh số 1172/QĐ-TTg ngày ỉ ỉ  tháng 9 ỉíởni 2019 cùa Tlìit 
/tràng Chinh phú Phê duyệt Đe ân về cơ sở  vợt chat, bộ mảy, cún hộ và lộ trình 
thực hiện việc ghi âm, ghi hinlì cô ânt thanh việc hỏi cung bị can theo quy <lịnh 
của Bộ luật To tụng hình sự  nám 2015;

Xét đề nghị cùa Tống cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp và Tong cục 
Ịrtrởỉtg Tông cục Tlìũy sàn,

QUYẾT D|NH:

Điều I. Phô duyột Dự án “Trang bị ghi âm, ghi hình có âm thanh tronị» 
điều tra hình sự cùa cơ quan Kiểm lâm. Kiêm ngư theo quy định cùa Bộ luật Tổ 
tụng hinh sự". gồm các nội dung chú ycu sau:

I. MỤC TIÊU

1. Bão đàm hoạt động điều tra hình sự cùa cơ quan Kicm lâm. Kicm ngư 
được tuân thủ theo đủng quy djnh của Bộ Luật tỏ tụng hỉnh sự và Thông tư liên 
tịch số 03/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BỌP hưởng dẫn trinh tự, 
thú tục thực hiện ghi âm  hoặc ghi hiiih cỏ âm  thanh, sử  dụng, bảo quân, lưu trừ 
kct quả ghi âm hoặc ghi binh cỏ âm thanh trong quá trinh điểu tra, truy tổ, xẻt 
xử; bão đâm việc chap hãnh pháp luật trong hoạt dộng diêu tra hinh sự của của 
cơ quan Kiểm lãm. Kiểm ngư; choni» oan sai, bao vệ quyển con người, quyền và 
lợi ich hợp pliãp cùa công dân.

2. Nang cao trinh độ chuyên môn. nghiệp vụ. hiệu quá trong công tác dicu 
tra hình sự và xử lý vi phạm hành chinh cùa cơ quan Kiêm lâm. Kiêm ngư.



II. NỘI DUNG T l l ự c  HIỆN

1. C ải tạo, nâng cấp phòng làm  việc kcl họp sứ  d ụng  làm  phòng hói 
c u n »  l>ị c a n ,  l ấ y  l õ i  k h u i  g h i  â m ,  Ị»hi h i n h  c ó  â m  t h a n h

1.1. N guycn tẳc cái tạo. nâng  cốp

Việc cải tụo nâng cấp phải tận dụng tối đa phòng phỏng lảm việc và cơ  sớ 
vật chất hiện cỏ. tict kiệm kinh phi đâu tư. Iren cơ sở kèt hợp vừa lảm việc, vừa 
sử dụng làm phỏng hỏi cung, lấy lời khai của nhừng người có liên quan khi càn 
thiêt; không xây dựng phòng hòi cung mới (trừ trưởng hợp dược cơ  quan cỏ 
thâm quyên phê duyệt xây dựng irụ sơ mới cỏ thiết kê phỏng hỏi cung bị can. 
lẩy lởi khai dương sự. người làm chửng riêng).

1.2. Ycu cầu vẻ kỳ thuật sau khi dược cải tạo, nâng cấp

- Bào đảm  an toàn tuyệt đối cho các dổi tượng tham gia buổi hỏi cung, láy 
lời khai;

- Có du diện tích phù hợp cho việc bo tri bân ghẻ cho nhửnLĩ người tham 
gia hỏi cung và đoi tượng bị hỏi cung, lầy lời khai; có chồ đặt máy ghi hình cỏ 
ám thanh c a  động ghi được đầy dù hình ánh. àm thanh trong SUÔI quá trinh hỏi 
cung, lay lời khai;

- Bao đảm điều kiện về nhiệt dộ, ánh sáng, cách âm phủ hợp không lảm 
ánh hường den chất lượng hình ành. âm thanh trong quá trìiih hôi cung và chổng 
lộ, lọt thông tin.

1.3. Phương án cãi tạo, nâng cấp

a) Đối vởi cơ quan Kiểm lảm

- Đối với cơ quan Kiêm lâm ở  trung ƯƠ1 1 £:

+ Tại Cục Kiềm lâm: cải lạo. nàng cáp 01 phòng làm vi ộc vừa để sử dụng 
làm việc, khi cần thiêt sử dụng làm phòng hỏi cung, lấy lời khai ghi âm. ghi hình 
cổ âm thanh.

+ Tại 04 Chi cục Kicm lâm vùng: Mồi Chi cục cải tạo, nánii cấp 01 phòng 
vừa đc sử dụng làm việc, khi cần thiết sử  dụng làm phòng hoi cung, lây lời khai 
ghi âm, ghi hĩnh có âm thanh.

+ Tại 06 Hạt Kiểm lâm thuộc 6 Vườn Quốc gia thuộc Tổng cục Lâm 
nghiệp: Mồi Hạt cai tạo, nâng cảp 01 phòng vừa đỏ sử dụng lảm việc, khi cẩn 
thiết sử dụng lủm phòng hoi cung, lấy lời khai ghi âm. ghi hình cỏ âm thanh.

- Dối với cơ quan Kiềm lâm ở  địa phương:

+  Tại Chi cục Kiểm làm cấp tinh: Căn cử  vảo yêu cầu thực tể trong hoạt 
động điều tra hình sự của Chi cục Kicm lâm đê cải tạo, nâng câp 01 phòng vừa 
đô sử  dụng lảm việc, khi can thict sứ dụnu làm phòng hoi cung, lây lời khai ghi 
âm. ghi hình có âm thanh.
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+ Tại các Hạt Kiềm lâm: Căn cử vào yêu cẩu thực tề trong hoạt dộng điều 
tra hình sự cúa Hạt Kiêm làm để cài tạo, nàng cấp 01 phòng vừa dc sư dụng làm 
việc, khi cần thiết sir dụng lim  phòng hỏi cung, lay lời khai ghi âm. ghi hỉnh cỏ 
âm thanh.

b) Đối với cơ quan Kiểm ngư

- Tại Cục Kiểm ngư: cai tạo. nàng cấp 01 phòng lảm việc vừa dc sư dụng 
lãm việc, khi cân thiỗt sử dụng làm phòng hòi cung, lấy lời khai ghi âm. ulii hinh 
có âm thanh.

- Tại Chi cục Kiểm ngư Vũng I, Trạm Kiềm ngư Bạch Long Vỹ. Trạm 
Kiểm ngư Phủ Quổc: tủy theo yêu cầu thực tổ trong hoạt động điều tra hình sự 
tại các Chi cục, Trạm đê cải tạo. nâng cấp 01 phòng vừa đê sử dụng làm việc, 
khi cẩn thict sử  cỉụng làm phòng hói cung, lấy lời khai ghi âm. ghi hinh có âm 
thanh.

- Tại 10 tàu Kiêm ngư: tùy theo yêu cẩu thực tế trong hoạt động điều tra 
hinh sự đố cải tạo, nàng cấp 01 phòng vừa đc sử  dụng làm viộc, khi cần thiết sử  
dụng làm phòng hoi cung, lày lời khai ghi ảm, ghi hình có âm thanh.

2. T ran g  l)ị hộ thống thiết bị ghi âm . ghi h iIIh có âm  thanh CO' dộng

2.1. Nguyên tắc trang bị

Việc trang bị phưcmg tiện, thiết bị ghi âm. ghi hình có âm  thanh CƯ động 
phải căn cứ vào yêu câu thực tẻ trong hoạt động điêu tra hình Sif dù xác định sô 
lượng cho phù hợp. tiết kiệm kinh phi dầu tư, chánh lãng phi.

2.2. Yêu cầu kỹ thuật đỏi với hệ thong thief bị ghi âm, ghi hinh cỏ âm 
thanh cơ động

- Hệ thong thiết bị ghi âm. ghi hình cỏ âm thanh cơ dộng phái bão đảm  
theo dõi, giám  SỔI đầy đủ  quá trình hỏi cung, lấy lởi khai ngirời làm chứng, bị 
hại, đổi chẩt tại trụ sớ cơ quan Kiềm lâm, Kiểm ngư hoặc tại các địa điềm khác 
khi cỏ yêu cẩu ghi âm. ghi hình:

- Hộ thống thiết bị ghi âm, ghi hinh cỏ âm thanh cơ động phái bảo đảm 
cung cốp âm thanh, hình anh chất lượng cao; dược áp dụng công nghệ hiện dại. 
vận hành đơn giản, thuận tiện, cỏ cầu hinh mơ; cỏ chế độ lưu trừ, trích xuất khi 
cần thiết đô phục vụ chơ viộc diều tra, truy tổ. xót xử và kiêm tra giám sát.

- Cẩu hinh thiết bị ghi hình cỏ âm thanh cơ dộng phải bảo đảm chức nàng 
cơ băn sau:

+ Bộ thiết bị bao gồm: mảy trạm di động cài đật sần phần mềm quan lý. 
camera tích hợp micro cỏ độ phân giíii và dộ nhạy cao, có hộp dựnu (năm gọn 
trong I vali di động);

+ Ciiao diện người dùng: giao diện phần mềm trực quan với người sứ 
dụng, có mật khâu bao vệ cho từniỉ người khi đãni» nhập, phân quyền câu hình 
cho tửng người dùng, không uiới hạn tạo các nhóm người dùng;
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+ Cỏ cliirc nâng bảo mật. chức nãng tỉm kiểm cảc phiên hỏi cung, lây lời 
khai, chức năng phát lại. trích xuất dừ liệu ghi âm. ghi hình.

- Thiết bj ghi âm cơ  dộng phải cỏ các chức năng như: bộ nhở trong lởn. 
micro thu ảm cố dộ nhạy cao. có khá năng chống ôn ihông minh: cỏ thê nhớ gân 
ngoải để tảng thời tượng ghi âm: cỏ cổng nối dc sao lưu, chuyển kct quả ghi âm; 
thiết kế nhỏ gọn, dồ sử dụng.

- Tù bảo quản thict bị và lưu trừ kết quả ghi âm, ghi hình có âm thanh 
phái bão đảm cỏ hộ thống chổng âm. mốc dè lưu trữ dừ liệu dược láu dài, cỏ 
khóa bảo mật tlico quy định.

2.3. Phương án trang bị

a) Dối với cơ quan Kiêm lâm

- Dôi với cơ quan Kiềm lâm ở  trung ương:

+ Tại Cục Kiêm lãm Irang bị 01 bộ thiết bị jghi hình cỏ âm thanh cơ động, 
01 bộ thiết bị ghi âm cơ dộng, 01 tu hão quan ihici bị vả lưu trừ kẻt quả ghi âm. 
ghi hình.

+ Tại 04 Chi cục Kiểm lâm vùng: Mồi Chi cục trang bị 01 bộ thiết bị ghi 
hình cỏ âm thanh cơ  động, 01 bộ thiốt bị ghi âm cơ  động, 01 tu bão quàn thiết bj 
vả lưu trử kết quã ghi âm, ghi hình.

+ Tại 06 Mạt Kiểm lâm thuộc 6 Vườn Quốc gia thuộc Tổng cục Lãm 
nghiệp: Mồi Hạt trang hị 01 bộ thiết bị ghi hình cỏ âm thanh cơ dộng, 01 bộ 
thict bị ghi âm cơ động, 01 tù bảo quản thiết bj và lưu trử kct quã ghi âm. ghi 
hình.

- Đổi với cơ quan Kiêm làm ớ  địa phương:

+ Tại Chi cục Kiêm lâm cáp tinh: Căn cứ vào yêu cầu thực tề trong hoạt 
động dieu Ira liinh sự cua Chi cục dế đè xuất nhu cầu trang bị thiết bị ghi âm, uỉìi 
hình có âm thanh cho phủ hợp.

+ Tại các Hạt Kiêm lâm: Cân cử vào yêu cầu thực tố trong hoụt dộng điều 
tra hình sự cùa Hạt Kiêm làm. Chi cục Kiếm lâm đề xuẳt nhu cầu trang bị thiết 
bị ghi âm. ghi hình cỏ âm thanh ca  động cho phù hợp.

b) Doi với c a  quan Kiểm ngư:

- Tại Cục Kiêm ngư trang bị 01 bộ thiết bị ghi hình có âm thanh cơ động. 
01 bộ thiết bị lĩlìi âm  cơ  động. 01 lũ bão quan thiết bị và lưu trữ kct quã ghi âm» 
ghi hình.

- Tại Chi cục Kicm ngư Vùng I. Trạm Kiêm ngư Bạch Long Vỷ. Trạm 
Kicm ngư Phú Quốc: Mồi dơn vị trang bị 01 hộ thict bị ghi hình cỏ âm thanh cơ 
dộng, 01 bộ thỉct bị ghi âm cơ động, 01 tu bão quân thict bị và lưu trử kết qua 
ghi âm. ghi hình.
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- Tại 10 tàu Kiêm ngư: tùy Iheo yêu cầu thực tế trong hoạt tỉộng đièu tra 
hình sự dê đề xuất nhu cầu trang bị thiết bị ghi âm. ghi hình cỏ âm thanh cho 
phù hợp.

3. Kiện toản bộ m áy cán bộ

3 .1. Nguyen lac hố tri cán bộ

- Cán bộ được phân công lảm còng tác dicu tra. quan lỷ và sư dụng thiết 
bị ghi âm, ghi hình cỏ âm thanh phai có lập trường chính trị vừng vàng, dạo dức 
tốt; có năng lực. am hiếu nghiệp vụ vê điều tra hinh sự, cỏ chứng chi đà được 
lộp huấn nghiệp vụ vê điêu tra hình sự.

- Việc bỏ tri cán bộ dirợc phân công làm công tác điểu tra. quản lỷ vả sư 
dụng thiôl bị ghi âm. ghi hình có âm thanh được Sừ dụng từ nguôn cán bộ hiện 
cò. không phái sinh thêm biên ché.

- Cán bộ được phân công làm cóng tác điêu tra, quan lỷ và sử dụng Ihiểt 
bị ghi âm, ulìi hình cỏ  âm thanh Ihuộc cơ quan Kicm lâm trung ương do Cục 
trưởng Cục Kiềm lãm phc duyệt; thuộc cơ quan Kiếm lâm địa phương do Chi 
cục trường Chi cục Kiêm lãm cấp tinh phê duyệt; thuộc cơ quan Kiểm ngu do 
Cục trưởng cục Kiêm ngư phê duyệt.

3.2. Phương án bố tri cản bộ

a) Đổi với cơ quan Kiểm lâm

- Căn cử vào yêu cầu nhiệm vụ. cơ  quan kiếm lãm các cấp phân công cản 
bộ làm công lác điếu ira, quản lỷ và sử  dụng thiết bị ghi âm, ghi hình cỏ âm 
thanh cho phủ hợp.

- Tại Cục Kiêm làm, Chi cục Kiềm lâm cấp tinh tùy theo yêu cầu cụ the 
bo trí 01 cán bộ kiêm nhiộm lảm công tác quàn lý, xử lý sự co kỳ thuật và theo 
dõi việc sử dụng thiết bị ghi âm, ghi hình cỏ âm thanh thuộc phạm vi quản lý 
cua dơn vị.

- Thủ trường cư quan Kicm lãm các câp khi thực hiện hoạt dộng điểu tra 
chịu trách nhiệm quán lý trang thict bị. tinh bào mật, lưu tnr tải liộu iỉlìi âm. ghi 
hĩnh cỏ âm thanh theo quy định của pháp luật.

b) Đối với cơ quan Kiêm ngư

- Cản cừ  vào yêu cầu thực tc trong hoạt động điều tra hình sự. cơ  quan 
Kiểm  ngư phân công cán bộ IÙI11 công  lác điều tra. quan lý và SỪ dụng thiết bj 
ghi âm. ghi hinh cỏ ảm thanh cho phù hợp.

- Tại Cục Kiêm ngư, Chi cục Kicm ngư Vùng I. Trạm Kiểm ngư Bạch 
Long Vỷ, Trạm Kiểm ngư Phú Ọuổe tủy theo yêu cầu cụ thể bổ tri 01 cán bộ 
kiêm nhiệm làm công lác quản lý. xứ lý sự cổ kỳ thuật vã theo dõi việc sứ dụng 
thict bị ghi âm, ghi hình cỏ âm thanh thuộc phạm vi quản lỷ của đơn vị.
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- Thu trưởng cơ  quan Kiểm ngư các cấp khi thực hiện hoại động điều tra 
chịu trách nhiệm quản lý trang ihiết bị, tinh háo một, lưu trừ tài liệu ghi âm, ghi 
hỉnh có âm thanh theo quy định của pháp luật.

4. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ

4.1. Dôi tirợng tham aía tập huấn:

- Cán bộ dược phân công làm công tác diêu tra. quàn lý và sư dụng tlìici 
bị ghi âm, ghi hình cỏ âm thanh của cơ quan Kiểm làm. Kiêm ngư các cấp phái 
tham gia lứp lụp huấn nghiệp vụ vể quản lỷ. sử dụng thiểt bị ghi âm. ghi hình cỏ 
âm thanh.

- Dự kiên so lượng cản bộ tham gia tập huấn của cơ quan Kiêm lâm là 500 
người, cua cơ quan Kiêm ngư là 100 người.

4.2. Nội dung tập huấn

- Triển khai Thông tư liên tịch số 03/2018ATTLT-BCA-VKSNDTC- 
TANDTC-BQP;

- Công tác quản lý, sư dụng thiổt bị chi âm, ghi hình có âm thanh.

4.3. Thòi gian thực hiện: năm 2 0 2 1.

4.4. Đơn vị tố chức tập huấn:

- Cục Kiểm lâm to chức tập huấn cho công chức Kiếm lâm.

- Cục Kiêm ngư tô chức lập huấn cho công chức Kiêm ngư.

III. KẺ HOẠCH THỰ C HIỆN

1. Năm 2020

-1 ỉoàn thành phê duyệt dự ân;

- Kiện toàn bộ m áy, cán bộ dược pliân công làm  công tác điểu tra, quản lý 
và sứ dụng Ihiết bị ghi âm, ghi hinh có âm thanh.

2. Năm 2021

-Q u ý  U I :

+ Tập huấn cho cản bộ được phân công lãm công tác điều tra, quan lý và 
sử dụng thiết bị ghi âm, uhi liinh cỏ âm thanh cùa cơ quan Kiêm lãm. Kiêm ngư 
các cấp;

+ Cải tạo, nâng câp phòng làm việc két hợp làm phòng hỏi cung bị can; 
mua sấm thiết bị ghi âm, ghi hình cỏ âm thanh tại ca  quan Kicm lảm, Kicm nmr 
các cấp.

- Quỷ III, IV: Tiếp tục trien khai cãi tạo. nâng cấp cơ  sở vật chẳt; mua 
sẳm thiết bị ghi âm, ghi hình có âm thanh tại cơ quan Kicm lâm, Kiếm ngư các 
cấp cỏ yêu cầu thực hiện các hoại động điều tra.
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3. Từ ngày 01 tháng 01 nám 2021 thông nhât thực hiện việc ghi ảm. ghi 
hình có âm thanh trong hoạt động điểu tra của cơ quan Kiểm lâm. Kiểm ngư 
trong phạm vi toàn quốc.

IV. KINH PHÍ

1. K inh phí tru n g  trnmg

1.1. Khái toán kinh phí năm 2021 và kinh phi vận lìànlì hàng năm:

Khái toán kinh phí thực hiện dự án tại Bộ Nông nghiệp vả Phát trien nông 
thôn là: 12.333.950.000 dồng (Mười hai tỷ, ba trăm ba mươi ba triộu. chin trăm 
năm mươi niỊỈìin đồng chằn); trong đỏ:

- Kinh phí thực hiện của cơ quan Kiểm lâm ờ trung ương là: 
8.120.180.ÍXX) đồng.

- Kinh phí thực hiện của cơ quan Kiêm ngư là: 4.213.770 đồng.

(Biểu dự toán toán kinlì ph i kèm theo)

1.2. Nguồn kinh phi: Chi thường xuyên (Nguồn sự nghiệp kinh tế).

2. Kinh phí (lịa phương

Trên cơ  sở Dự án nảy. Sở Nông nghiệp và Phát trien nòng thôn (Chi cục 
Kiêm làm) các tinh, thành phố trực thuộc trung ương xác định nhu cầu kinh phi 
thực hiện Dự ản.

3. Q uăn lý và sử  dụng  kinh phí

Kinh phí thực hiện Dự án do ngân sách nhà nước đảm  bảo vã được sử 
dụng trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm cua Bộ Nòng nuhiệp và Phát 
triển nông thôn, các địa phương theo quy định vè phân cấp ngân sách nhả nước 
hiện hành. Việc quản lý và sử dụng kinh phi lừ ngân sách nhà nước thực hiện 
theo quy định cua Luật Ngân sách nhả nước. Luật Dâu tư công vả các văn bản 
hướng dẫn thi hành.

V. TÒ CHỨC THỤC HIỆN

1. Các cơ quan trực thuộc Bộ

a) Tỏng cục Lâm nghiệp. Tồng cục Thúy sản chù tri, chi dạo Cục Kiêm 
làm. Cục Kiêm ngư tố chức thực hiện đúng tiến độ; quan lý, sứ dụng, thanh 
quyết toán kinh phi dược giao theo đúng quy định cùa phảp luật:

b) Vụ Tài chinh phân bố, giao dự toán cho các dem vị đề thực hiện các nội 
dung cũa dự án.

2. ủ y  han nhân dãn các tinh, tlìành phố trực thuộc trung irơne

a) Tròn CƯ sờ  Dự án này. giao Sứ N ông nghiệp vả Phát triẻn nòng thôn 
(Chi cục Kiểm lâm) xây dựng kế hoạch, dự  toán chi tiết trình cơ quan có thẳm 
quyền thâm định, phê duyệt vả tồ chức triển khai thực hiện;



b) Chi dạo các Sỡ. Ngành có liên quan phổi hợp với Sở Nông nghiệp và 
Phát triên nông thôn triên khai thực hiộn dự  án.

Diều 2. Quyết định này cỏ hiệu lực thi hàuh kc từ uyày kỷ.

Diều 3. Chánh Văn phỏng Bộ. Tông cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, 
Tóne cục trưởng Tông cục Thủy sản, Thũ tnrõmg các dơn vị liên quan trực thuộc 
thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát tricn nông thôn. Sở Nông nghiệp vả Phát tricn 
nông thôn các tinh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm ihi hành 
Quyết định này./.

KT. B ộ  TRƯỜNG
N ai nhộn:
- Như Điều 3;
- Bộ trương (hão cáo);
- Lưu VT.TCLN
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