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Hà Nội, ngày ỈO tháng 10 năm 2019

Q U Y C H Ế PH Ổ I H Ợ P
việc trao đổi thông tin phục vụ điều tra, truy tố, xét x ử tội phạm rửa tiền

Căn cứ Bộ luật Hình sự năm 2015;
Căn cứ Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015;
Căn cứ Luật tồ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015;
Căn cứ Luật Phòng, chống rửa tiền số 07/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Luật Tồ chức Tòa án nhân dân số 62/2014/QH13 ngày 24 tháng
11 năm 2014;
Căn cứ Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân số 63/2014/QH13 ngày 24
tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Luật Công an nhân dân số 37/2018/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2018;
Căn cứ Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2018 cua
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tồ chức của Bộ
Công an;
Căn cứ Nghị định số 116/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2013 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều cùa Luật Phòng, chống rửa tiền;
Để lăng cường cơ chế phối hợp trao đồi thông tin giữa các cơ quan tiến
hành tố tụng nhằm đẩy mạnh công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rừa tiền,
Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao thống
nhất ban hành Quy chế phối hợp như sau:
C hương I
Q U Y Đ ỊN H C H U NG
Đ iều 1. P h ạ m vi đ iều c h ỉn h , đ ố i tư ợ n g á p d ụ n g

Quy chế này quy dịnh nguyên tắc, phương thức và nội dung phối hợp trao
đồi thông tin trong điểu tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền giữa các cơ quan
tiến hành tố tụng thuộc Bộ Công an, Viện Kiềm sát, Tòa án từ trung ương đến
địa phương.

Điều 2. M ục đích phối họp

1. Bảo đảm sự phối hợp, chỉ đạo thống nhất công tác của các cơ quan tiến
hành tố tụng từ trung ương đến địa phương, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng
mắc, nâng cao chắt lượng, hiệu quả của công tác điều tra, truy tô, xét xử tội
phạm rửa tiền.
2. Tăng cường trách nhiệm, hiệu quà thực hiện nhiệm vụ được giao của
các cơ quan tiến hành tố tụng trong trao đổi thông tin phục vụ công tác điều tra,
truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền.
3. Xác định được những nhóm thông tin cần phải cung cấp, trao đồi giữa
cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án ở các cấp phục vụ điều tra, truy tố, xét xử
tội phạm rửa tiền.
Đ iều 3. N guyên tắc phối hợp

1. Bào đảm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ
quan trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền theo quy định
của pháp luật.
2. Hoạt động phối hợp phải được thực hiện thường xuyên, kịp thời, đàm
bào đúng nội dung, hiệu quả.
3. Bảo đảm bí mật nhà nước, bí mật công tác theo quy định của pháp luật.
Đ iều 4. P hư ơng thức phối hợp

Trao đồi trực tiếp, trao đồi bằng văn bản, tổ chức họp liên ngành hoặc
hình thức khác liên quan đến điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền.
Chương II
N Ộ I D U N G VÀ T R Á C H N H IỆ M P H Ố I H Ợ P
Đ iề u 5. P h ố i h ợ p xây d ự n g v ã n b ả n , tr a o đ ổ i th ô n g tin

1. Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao
có trách nhiệm phối hợp xây dựng, ban hành văn bàn liên quan đến công tác
thực thi pháp luật trong điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền theo đúng
trình tự, thủ tục, quy định của pháp luật.
2. Phối hợp cung cấp thông tin liên quan đến những vấn đề cần phải
chứng minh trong điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền.
Điều 6. Phối hợp trong giải quyết vướng m ắc liên quan đến điều tra,
truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền

1.
Các cơ quan tiến hành tố tụng cùng cấp tích cực phối hợp, trao đồi
thông tin nhằm giài quyết vướng mắc trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử
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tội phạm rừa tiền. Trường hợp không thống nhất được quan điểm, hướng xử lý
thì báo cáo cơ quan cấp trên đề kịp thời chi đạo, tháo gờ vướng mắc.
2. Bộ Công an, Viện kiềm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao
trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm chỉ đạo
xử lý kịp thời, nghiêm minh hành vi phạm tội rửa tiền.
3. Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền, nếu cơ quan
nào phát sinh khó khăn, vướng mắc thì có văn bàn gừi các cơ quan còn lại đề
nghị phối hợp giải quyết kịp thời, bảo đảm thực hiện đúng theo quy định của
pháp luật.
Điều 7. P hối hợp tồ chức họp giao ban liên ngành v ề việc thực hiện
quy chế phối h ọ p trong điều tra, truy tố, xct xử tội phạm rửa tiền

1. Hàng năm, Bộ Công an chủ trì tổ chức họp với Viện kiểm sát nhân dân
tối cao và Tòa án nhân dân tối cao, có sự tham gia của các bộ, ngành hữu quan
để đánh giá tình hình phòng, chống tội phạm rửa tiền, kết quà thực hiện Quy
chế, tháo gỡ khó khăn, đề ra giái pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác
điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền.
2. Chậm nhất 10 ngày trước khi tổ chức họp, Viện kiểm sát nhân dân tối
cao và Tòa án nhân dân tối cao có văn bản gừi Bộ Công an về nội dung và các
vấn đề khác có liên quan phục vụ cho việc tồ chức họp.
Điều 8. T rách nhiệm cùa Bộ Công an

1. Thực hiện các nhiệm vụ được quy định trong Quy chế này.
2. Xây dựng và tồ chức thực hiện Chương trình, kế hoạch phối hợp trong
công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rừa tiền theo chức năng của Bộ Công an.
3. Tiến hành điều tra, xác minh các dấu hiệu của tội phạm rửa tiền trong
quá trình điều tra tội phạm nguồn. Trước khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội
danh rửa tiền cần trao đổi với Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp để áp dụng
thống nhất, đúng quy định của pháp luật.
4. Chỉ đạo, hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của cơ
quan điều tra các cấp trong Công an nhân dân trong quá trình điều tra các vụ án
về tội rửa tiền.
5. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tồ chức họp giao ban liên
ngành hàng năm.
Điều 9. T rách nhiêm cùa Viên kiềm sát nhân dân tối cao
•

•

1. Thực hiện các nhiệm vụ được quy định trong Quy chế này.
2. Xây dựng và tồ chức thực hiện Chương trình, kế hoạch phối hợp trong
công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền theo chức năng của Viện
Kiểm sát.
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3. Phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng thường xuyên cập nhật, bổ
sung các dấu hiệu của tội rửa tiền gắn với từng loại tội phạm nguồn, để kịp thời
đề ra yêu cầu điều tra, thu thập chứng cứ đối với tội phạm này.
4. Chỉ đạo, hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của Viện
Kiểm sát các cấp trong công tác kiểm sát điều tra và thực hiện quyền công tố
các vụ án về tội rừa tiền.
5. Đánh giá, tổng hợp kết quà thực hiện công tác phối họp trong lĩnh vực
quản lý và gửi Bộ Công an tổng hạp xây dựng báo cáo chung để tồ chức giao ban.
Đ iều 10. Trách nhiêm của T òa án nhân dân tối cao
ề

1. Thực hiện các nhiệm vụ được quy định trong Quy chế này.
2. X ây dựng và tồ chức thực hiện Chương trình, kế hoạch phối hợp trong
công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền theo chức năng của Tòa án.
3. Ban hành Nghị quyết của Hội dồng thầm phán Tòa án nhân dân tối cao
hướng dẫn áp dụng thống nhất quy định của pháp luật về tội phạm rửa tiền
trong xét xử.
4. Chĩ đạo, hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của Tòa án
các cấp trong công tác xét xử các vụ án về tội rửa tiền.
5. Đánh giá, tồng hợp kết quà thực hiện công tác phối hợp trong lĩnh vực
quản lý và gửi Bộ Công an tồng họp xây dựng báo cáo chung để tổ chức giao ban.
C hương i n
TÓ C H Ứ C T H Ự C H IỆ N
Điều 11. Trách nhiệm thi hành

1. Các cơ quan phối hợp thống nhất cử Cục Cành sát điều tra tội phạm về
tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an); Vụ Thực hành quyền công tố và
kiểm sát điều tra án kinh tế (Viện Kiềm sát nhân dân tối cao), Vụ Giám đốc kiềm
tra I (Tòa án nhân dân tối cao) là đơn vị đầu mối của các cơ quan phối hợp.
2. Đơn vị đầu mối có trách nhiệm tham mưu cho lãnh đạo cơ quan phối
hợp kiềm tra, hướng dẫn việc thực hiện Quy chế này; tổng hợp kết quả thực
hiện nhiệm vụ gửi đơn vị dầu mối của Bộ Công an đề tồng hợp, xây dựng báo
cáo theo quy định.
Đ iều 12. Kinh phí thực hiện

1.
Kinh phí phục vụ công tác phối hợp sử dụng trong ngân sách nhà
nước cấp hàng năm của các cơ quan phối hợp theo quy định của Luật N gân
sách nhà nước.
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2.
Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, các đơn vị đầu mối
phối họp có tránh nhiệm lập dự toán, thanh quyết toán kinh phí đề xuất thủ
trường cơ quan phối hợp cấp cho hoạt động phối hợp theo quy định.
Điều 13. H iệu lự c thi hành

1. Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
2. Trong quá trình thực hiện Quy chế, nếu có khó khăn, vướng mắc, các
đơn vị đầu mối ghi nhận, tổng họp, phối hợp với các cơ quan, tồ chức có liên
quan đề xuất biện pháp giải quyết./.
KT.CHÁNH ÁN
KT.VIỆN TRƯỜNG
TÒA ÁN NHÂN DÂNTỐI CAO VỆN KEÊMSÁT NHÂN DÂN TỐI CAO
PHÓ CHÁNH ÁN
PHÓ VIÊN TRƯỜN

guyễn Trí Tuệ

KT.BỘ TRƯỜNG
B ộ CỒNG AN
TRƯỜN

g Bùi Văn Nam

Nơi nhận:
- V ăn phòng Chính phù;
- Ban Nội chính T rung ương;
- Bộ Công an;
- V iện Kiem sát nhân dân tối cao;
- T òa án nhân dân tối cao;
- N gân hàng N hà nước V iệt N am ;
- C ông an các tinh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- V iện kicm sát nhân dân các tinh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- T ò a án nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- W ebsite Chính phủ, Bộ C ông an, VKSND tối cao, TA N D tối cao;
- Lưu: VT, BCA (C 03), V K SN D T C (Vụ 3), TAND TC (Vụ 1).

5

