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LUẬT
ĐA DẠNG SINH HỌC

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã
được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Quốc hội ban hành �u�t đa ��ng sinh h�c�
CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật ��� �u� ���� �� ��� t�� �� ��ot tRo�� ��� ���� �� ���� so�� ���� �u���

�� ���K� �� �R� t� ����� �� �o� ����� �o ���� tR��� ��� t�� �� ��ot tRo�� ��� ���� ��
���� so�� ����

Điều 2. Đối tượng áp dụng
Luật ��� o� ���� �ốo ��o t� ����� �� �o� ����� �o ���� tR��� ����� ����o

�o�t N�� ���� �� � ���� ����o� t� ����� �o ���� ���� ����o �� ���t ���� tR��
to�� ���� �o�� �u�� ��� ��� t�� �� ��ot tRo�� ��� ���� �� ���� so�� ��� t�o �o�t
N���

Điều 3. Giải thích từ ngữ
TR��� Luật ���� �o� từ ��� ���o ��� ��ợ� �o�u ��� s�u:
1� Bảo tồn đa ��ng sinh h�c �� �o�� ��� �� s� ����� ��� �R� �o� �� so�� t�oo t�

��o�� �u�� tR���� ��� t�� ���� ��o �o��� ��� �� ��o tR���� số�� t� ��o�� t�����
�u��� ���� t��� ��� �R� ���o ����� ��� ���� �u�� ��o tR����� ��t ��� ��� �o� �R�
t� ��o��� �u�o� tR���� ���� s�� ���o t�u�� ���� ��� ���o ��u� ���� �u�� �o�� ��ợ�
�u to�� ��� ��� ��u �o� �� ��� �u�� ��u ��o �o� ��u �ật �o tRu����

2� Bảo tồn t�i chỗ �� ��� t�� ���o ����� �� tR��� ��o tR���� số�� t� ��o�� �R�
������ ��� t�� ���o ��� tR���� �ật �u�o ��� ��u� �� �oo tR� tR��� ��o tR���� số��� ��o
���� t���� �� ��ot tRo�� �o� ��� �o�� ��� tR��� �R� ������

3� Bảo tồn chuyển chỗ �� ��� t�� ���o ����� �� ����o ��o tR���� số�� t� ��o��
t����� �u��� ���� t��� ��� �R� ������ ��� t�� ���o ��� tR���� �ật �u�o ��� ��u� ��
�oo tR� ����o ��o tR���� số��� ��o ���� t���� �� ��ot tRo�� �o� ��� �o�� ��� tR��� �R�
������ ��u �o�� ��� �u�� ��u�� ��� �� ��u �ật �o tRu��� tR��� �o� �� s� ���� ��� ��
���� ���� ���� �� s� ��u �o�� ��� �u�� ��u�� ��� �� ��u �ật �o tRu����



24� C� s� bảo tồn đa ��ng sinh h�c �� �� s� ���� s��� �u�o ������ ��u ���
���� �oố�� ���o ����� ��� ��� tR���� �ật �u�o� �o so�� �ật �� ��� ��� ��u� �� �oo tR��
��u �o�� ��� �u�� ��u�� ��� �� ��u �ật �o tRu��� ���� �� ��� ���� ��� t�� �� ��ot
tRo�� �� ���� so�� ����

5� Đa ��ng sinh h�c �� s� ����� ��� �� ���� ���o so�� �ật �� �� so�� t�oo tR���
t� ��o���

6� Đánh giá rủi ro �o sinh v�t biến đổi gen, mẫu v�t �i truyền của sinh v�t biến
đổi gen gây ra đối với đa ��ng sinh h�c �� �o� ���� t��� ���t ��u� ��o to�� ẩ� ��
��� �� t�o�t ��o �� t�� ��� R� tR��� ���t ���� �o�� �u�� ��� so�� �ật �o�� ��o ����
��u �ật �o tRu��� �R� so�� �ật �o�� ��o ���� ���t �� �o�� sử ����� ����� t���� so�� �ật
�o�� ��o ��� �� ��u �ật �o tRu��� �R� so�� �ật �o�� ��o ����

7� Gen �� ��t ��� �� �o tRu���� ��t ���� �R� �ật ���t �o tRu��� �u� ���� �o�
��� t��� �� t�� �R� so�� �ật�

8� Hành lang đa ��ng sinh h�c �� ��u ��� �ốo �o�� �o� ���� so�� t�oo t� ��o��
��� ���� �o� ���o so�� �ật số�� tR��� �o� ���� so�� t�oo �� �� t�� �o�� �� ��o ���u�

9� Hệ sinh thái �� �u�� �� so�� �ật �� �o� ��u tố ��o so�� �ật �R� ��t ��u ���
��� �� ���t ����� �� to� ���� �u� ��o �� tR�� ��o �ật ���t ��o ���u�

10� Hệ sinh thái t� nhi�n �� �� so�� t�oo ���� t����� ��ot tRo�� t��� �u� �uật t�
��o��� ��� ��� �o� ��ợ� �o� ��t ����� s��

11� Hệ sinh thái t� nhi�n mới �� �� so�� t�oo ��o ���� t���� �� ��ot tRo�� tR��
���� ��o ��o t�o �ử� s��� ��� �o��� ���� �� ��� s� ��o �쳌� �� �o� ���� ��t ��o��

12� Khu bảo tồn thi�n nhi�n (s�u ��� ��o �� ��u ��� t��) �� ��u ��� ��� �� ��ợ�
�o� �ậ� R��� �o�o �� ���� ��u ���� ���� �� ��� t�� �� ���� so�� ����

13� �oài hoang �ã �� ���o ���� �ật� t��� �ật� �o so�� �ật �� ��� so�� số�� ��
��ot tRo�� t��� �u� �uật�

14� �oài bị đe ��a tuyệt chủng �� ���o so�� �ật ���� �� ��u� �� �� su� �o��
���� t��� số ��ợ�� �o t���

15� �oài bị tuyệt chủng trong t� nhi�n �� ���o so�� �ật ��� ��� t�� t�o tR��� �o�u
�o�� �u�o� tR��� ���� t�� ��� ����o ���� �o ���� �ố t� ��o�� �R� ������

16� �oài đ�c h�u �� ���o so�� �ật ��� t�� t�o� ��ot tRo�� tR��� ���� �o ���� �ố
��� �� �o�o ��� tR��� ��t ���� ���� t�� ���t ���� �R� �o�t N�� �� ����� ��ợ� ��o
��ậ� �� �� � ��o ��o� tR�� t�� �o�o�

17� �oài �i cư �� ���o ���� �ật �� t��� �� ���� ��t ���� �u�� t�� �o ��u���
t����� �u���� ���� �� ���� t��� ��� từ ��u ��� ��� �� ��� ��� ��u ��� ��� �� ��o��

18� �oài ngo�i lai �� ���o so�� �ật �u�t �o�� �� ��ot tRo�� � ��u ��� �ố� �����
���o �� ��o tR���� số�� t� ��o�� �R� ������



319� �oài ngo�i lai xâm h�i �� ���o ����o ��o ��� ��o�� ��o so�� số�� ����
��� ��o �ốo ��o �o� ���o so�� �ật ��� ���� ��� ��t ��� ���� so�� t�oo t�o ��o �����
�u�t �o�� �� ��ot tRo���

20� �oài nguy cấp, quý, hiếm được ưu ti�n bảo vệ �� ���o ����� ��� �oố�� ���
tR���� �oố�� �ật �u�o� �o so�� �ật �� ��� ��� ��u� �� �oo tR� ��� �o�t �� ���� ���� � t��
�o�� t�� so�� t�oo� ���� �u��� ��o tR���� ���� ��� ��� - ���� sử �� số ��ợ�� ��� �t
���� �� �� ��� tu��t ��R���

21� �ẫu v�t �i truyền �� ��u �ật t��� �ật� ���� �ật� �o so�� �ật �� ��� ����
�o� ��� �� ���� ���� �o tRu��� ��� ��� ���� too so���

22� Nguồn gen ��� ��� �o� ���o so�� �ật� �o� ��u �ật �o tRu��� tR��� ��u ���
t��� �� s� ��� t�� �� ���� so�� ���� �� s� ���o�� ��u ���� ��� �� ��ot tRo�� ����
���� �� tR��� t� ��o���

23� �hát triển bền v�ng đa ��ng sinh h�c �� �o�� ���o t�o�� sử ���� �ợ� �� �o�
�� so�� t�oo t� ��o��� ��ot tRo�� ��u�� ���� ���o so�� �ật �� ��� ��� ��� ���� so��
t�oo ���� �� ��ot tRo�� �o�� t� - �� ��o�

24� �hóng thích sinh v�t biến đổi gen �� �o�� ��R ���� ��� so�� �ật �o�� ��o
��� ��� ��o tR���� t� ��o���

25� Quản lý rủi ro �� �o�� t��� �o�� �o� �o�� ��o� �� t��� �� ���� ��ừ�� �ử ��
�� ��쳌� ���� RRo R� �ốo ��o �� ���� so�� ��� tR��� �o� ���t ���� �� �o�� �u�� ���
so�� �ật �o�� ��o ��� �� ��u �ật �o tRu��� �R� so�� �ật �o�� ��o ����

26� Quần thể sinh v�t �� ��t ���� �o t�� �R� ���� ��t ���o so�� �ật so�� số��
�� ��ot tRo�� tR��� ��t ��u ��� ���t �����

27� Sinh v�t biến đổi gen �� so�� �ật �� ��u tR�� �o tRu��� �� t��� ��o ���� ����
���� ��u��� ���.

28� Tri thức truyền thống về nguồn gen �� s� �o�u �o�t� �o�� ���o��� so�� �o��
�R� ����o ��� ��� ������ �� ��� t�� �� sử ���� ��u�� ����

29� Tiếp c�n nguồn gen �� ���t ���� �o�u tR�� t�u t�ậ� ��u�� ��� �� ���o��
��u ��ot tRo��� s�� �u�t s�� ��ẩ� t����� ��o�

30� Vùng đệm �� ���� ��� �u���� to�� �oo� ��u ��� t��� �� to� ���� ���� �����
�o�� ��� to� ���� to�u ��� từ ��� ����o �ốo ��o ��u ��� t���

Điều �. Ngum�n t�c �ảo t�n v� phát tRi�n �ền vững đ� dạng �inh h댳c
1� ��� t�� �� ���� so�� ��� �� tRo�� ��o�� �R� N�� ���� �� ��o t� ����� �o

�����
2� ��t �ợ� ��o ��� �o�� ��� t�� ��o ���o t�o�� sử ���� �ợ� �� �� ���� so�� ����

�o�� ��� t��� ���o t�o�� sử ���� �ợ� �� �� ���� so�� ��� ��o �o�� ��� ��o� �o��
������



4�� ��� t�� t�o ��� �� ������ ��t �ợ� ��� t�� t�o ��� ��o ��� t�� ��u���
����

�� T� ����� �o ���� ����� �ợo từ �o�� ���o t�o�� sử ���� �� ���� so�� ��� ���o
��o� s� �ợo ��� ��o �o� ��� �� �o�� �u��� ��� ��� ��o ��� �o�� �ợo ��� �R� N�� ����
��o �ợo ��� �R� t� ����� �o �����

�� ��� ��� �u�� �� RRo R� �� so�� �ật �o�� ��o ���� ��u �ật �o tRu��� �R� so��
�ật �o�� ��o ��� ��� R� �ốo ��o �� ���� so�� ����

Điều �. Chính �ách cR� Nh� nư�c về �ảo t�n v� phát tRi�n �ền vững đ�
dạng �inh h댳c

1� Ưu to�� ��� t�� �� so�� t�oo t� ��o�� �u�� tR���� ��� t�� ���� ��o �o�� ���
��t ���� so�� t�oo� ��� t�� ���o t�u�� ���� ��� ���o ��u� ���� �u�� �o�� ��ợ� �u
to�� ��� ��� ��� ��� �o�� s�ot �o�� to�� �ậ� ��u�� ����

2� ��� ��� �o�� ��� ��� ���t ���� �o�u tR� �� ���� �u�� tR쳌�� t�ố�� ��� ���
���� �� s� �� �o�u �� �� ���� so�� ��� �� �u� ����� ��� t�� �� ���� so�� ���� ��u
t� �� s� �ật ���t - �� t�uật ��� ��u ��� t��� �� s� ��� t�� �� ���� so�� ��� �R� N��
����� ��� ��� s� t��� �o� �R� ���� ��� ��� ������ tR��� �uo tR��� ��� ���� ��
t��� �o�� �u� ����� ��� t�� �� ���� so�� ����

�� ��u��� ����� �� ��� ��� �u���� �ợo ��� �ợ� ��o� �R� t� ����� �o ���� ��u
t�� o� ���� to�� �� ���� ���� ���� ����� tRo t��� tRu��� t�ố�� ��� �o�� ��� t��� ��ot
tRo�� ��� ���� �� ���� so�� ����

�� P�ot tRo�� �u ���� so�� t�oo �쳌� ��o �o�� ��� ��o� �o�� ������ ��� ��� ��
���� �u�� số�� �R� �� �o� ����� �o ���� so�� số�� �ợ� ��o� tR��� ��u ��� t��� ��ot
tRo�� ��� ���� ���� ��� �R� ��u ��� t���

�� P�ot �u� ��u�� ��� tR��� ����� ����o ���� �� ��� t�� �� ��ot tRo�� ���
���� �� ���� so�� ����

Điều 6. TRách nhiệm quản lý nh� nư�c về đ� dạng �inh h댳c
1� C���� ��R t�ố�� ���t �u�� �� ��� ���� �� �� ���� so�� ����
2� �� T�o ��u��� �� M�o tR���� ���u tRo�� ��o�� tR��� C���� ��R t��� �o��

�u�� �� ��� ���� �� �� ���� so�� ����
�� ��� �� �u�� ����� �� tR��� ���� �o ��o�� ��� �u��� ��� �R� ���� t���

�o�� �u�� �� ��� ���� �� �� ���� so�� ��� t��� ���� ���� �R� C���� ��R�
�� �� ��� ���� ��� �o� ��� tR��� ���� �o ��o�� ��� �u��� ��� �R� ���� t���

�o�� �u�� �� ��� ���� �� �� ���� so�� ��� t��� ���� ��� �R� C���� ��R�
Điều 7. Những h�nh vi �ị nghi�m cấm về đ� dạng �inh h댳c
1� S�� �쳌t� �o�� �쳌t� ���o t�o� ���o ����� �� tR��� ���� ��u ��� �� ���o��

���t �R� ��u ��� t��, tRừ �o�� �� ��� ���� ���o�� ��u ���� ���� ��� ��o�� ��t ��o�



5��o ���o ���� �u��� �R� ���o �� so�� t�oo t� ��o��� �u�o tR��� �o� ���o ����o ��o
��� ��o tR��� ��u ��� t���

2� X�� ���� ���� tR���� ��� � tR��� ���� ��u ��� �� ���o�� ���t �R� ��u ���
t��� tRừ ���� tR��� ���� �� ��� ���� �uố� ������ �� �o��� ��� ���� ���� tR���� ��� �
tRoo ���� tR��� ���� ��u ���� ��o so�� t�oo �R� ��u ��� t���

�� Đo�u tR�� ���� sot� t��� ��� ���o t�o� ���o�� s��� ���� �u�o �o� s��� �o� ���
�u� �� tR��� tR�o� �u�o tR��� t�uỷ s�� �u� �� ���� ���o��� �� tR� tRoo ����� ��� �
��oễ� ��o tR���� tR��� ���� ��u ��� �� ���o�� ���t �� ���� ��u ���� ��o so�� t�oo
�R� ��u ��� t���

�� S�� �쳌t� �o�� �쳌t� ���o t�o� �� ��ậ� �� t��� �o�t� to�u t��� �ậ� ��u���� �u��
�o� tRoo ���� ���o t�u�� ���� ��� ���o ��u� ���� �u�� �o�� ��ợ� �u to�� ��� ���
�u��� �o�� to�� t��� to�u t�� tRoo ���� s�� ��ẩ� �� ��u�� �ố� từ ���o t�u�� ���� ���
���o ��u� ���� �u�� �o�� ��ợ� �u to�� ��� ���

�� Nu�o so�� s��� �u�o so�� tR���� �� tR��� ��� ���� t�� tRoo ���� ���o ���� �ật�
t��� �ật ����� �� t�u�� ���� ��� ���o ��u� ���� �u�� �o�� ��ợ� �u to�� ��� ���

6� N�ậ� ��ẩu� ����� t���� tRoo ���� so�� �ật �o�� ��o ���� ��u �ật �o tRu���
�R� so�� �ật �o�� ��o ����

7� N�ậ� ��ẩu� ��ot tRo�� ���o ����o ��o ��� ��o�
8� To�� �ậ� tRoo ���� ��u�� ��� t�u�� ���� ��� ���o ��u� ���� �u�� �o��

��ợ� �u to�� ��� ���
9� C�u��� ��o tRoo ���� ��� ���� sử ���� ��t tR��� ��u ��� t���

CHƯƠNG II

QUY HOẠCH �RO T�N ĐA DẠNG SINH HỌC
Mục I

QUY HOẠCH TỔNG THỂ �RO T�N ĐA DẠNG SINH HỌC CỦA CR NƯỚC
Điều �. C�n c� lập qum hoạch t�ng th� �ảo t�n đ� dạng �inh h댳c cR� cả nư�c
1� C�o�� ��ợ� ��ot tRo�� �o�� t� - �� ��o� �uố� ������ �� �o���
2� C�o�� ��ợ� ��� �� ��o tR�����
�� Qu� ����� sử ���� ��t� �u� ����� ��ot tRo�� ������ �K�� ����
�� ��t �u� �o�u tR� �� ��� �� �� ���� so�� ���� �o�u �o�� t� ��o��� �o�� t� - ��

��o�
�� ��t �u� t��� �o�� �u� ����� ��� t�� �� ���� so�� ��� tR��� ���
6� T��� tR��� �� �� �o� ��u ��u ���o t�o�� sử ���� �� ���� so�� ����
7� N�u�� ��� �� t��� �o�� �u� ������



6Điều �. Nội dung qum hoạch t�ng th� �ảo t�n đ� dạng �inh h댳c cR� cả
nư�c

1� P����� ������ ��� to�u ��� t�� �� ���� so�� ����
2� Đo�� �oo �o�u �o�� t� ��o��� �o�� t� - �� ��o� �o�� tR��� �� ���� so�� ����

�u� ����� sử ���� ��t� �u� ����� ��ot tRo�� ������ �K�� ���� ��� ������� ��u�� ���
�� t��� �o�� �u� ������

�� �� tR� ��� ��� �o�o ���� �o�� ��o� t� ���� �u�� ��� ��� �� ���� ���� �� ����
so�� ����

�� �� tR� ��� ��� �o�� t���� ���� ���� so�� t�oo� �o�� ��o� t� ���� �u�� ��� ��� ��
�� ��ot tRo�� ��� ���� �� so�� t�oo t� ��o���

�� �� tR� ��� ��� �o�� t���� R��� �o�o �� ��� �� �o� ��u ��� �� �o�� t���� �ậ� ��u
��� t��� ���o ���� ��u ��� t��� �o�� ��o� t� ���� �u�� �� ��u ��� t��� �o�o ��o� ��
���� �u�� số�� �R� �� �o� ����� �o ���� so�� số�� �ợ� ��o� tR��� ��u ��� t���

6� N�u ��u ��� t�� ��u��� ���� ���o ����� số ��ợ��� ���� �ố �� �� ����� ��ot
tRo�� �o� �� s� ��� t�� �� ���� so�� ����

7� Đo�� �oo ��o tR���� ��o�� ��ợ� �� o� �u� ����� t��� t�� ��� t�� �� ����
so�� ����

8� T� ���� t��� �o�� �u� ����� ��� t�� �� ���� so�� ����
Điều 1耀. Lập� ph� dumệt� điều chỉnh qum hoạch t�ng th� �ảo t�n đ� dạng

�inh h댳c cR� cả nư�c� qum hoạch �ảo t�n đ� dạng �inh h댳c cR� �ộ� c� qu�n
ng�ng �ộ

1� �� T�o ��u��� �� M�o tR���� ��R tR� ��ốo �ợ� ��o ��� �� �u�� ����� �� ��
�o�� �u�� t� ���� �ậ�� tR��� C���� ��R ��� �u��t� �o�u ����� �u� ����� t��� t�� ���
t�� �� ���� so�� ��� �R� �� �����

2� ��� �� �u�� ����� �� ��� �� ��� �u� ����� t��� t�� ��� t�� �� ���� so��
��� �R� �� ���� t� ���� �ậ�� ��� �u��t� �o�u ����� �u� ����� ��� t�� �� ���� so��
��� t�u�� ���� �o �u�� ���

�� C���� ��R �u� ���� �� t�� tR��� t�� t�R t�� �ậ�� ��� �u��t� �o�u ����� �u�
����� t��� t�� ��� t�� �� ���� so�� ��� �u� ���� t�o Đo�u ����

Điều 11. C�ng �ố� t� ch�c thực hiện qum hoạch t�ng th� �ảo t�n đ� dạng
�inh h댳c cR� cả nư�c

1� TR��� t��o ��� �0 ����� �� từ ���� ��ợ� C���� ��R ��� �u��t� �� T�o
��u��� �� M�o tR����� ��� �� �u�� ����� �� �� �o�� �u�� �� tRo�� ��o�� ���� �ố
�u� ����� t��� t�� ��� t�� �� ���� so�� ��� �R� �� ���� tR�� tR��� t���� to� �o�� tử
�R� �� T�o ��u��� �� M�o tR����� ��� �� �u�� ����� �� �� �o�� �u��� �� ��� ����
��� t���� t���� ��ố tR�� t�u�� tRu�� ���� (s�u ��� ��o ��u�� �� �� ��� ���� ��� ���
t���) �� �o�� �u�� ���� �ố �u� ����� t��� t�� ��� t�� �� ���� so�� ��� �R� �� ����



7tR�� tR��� t���� to� �o�� tử �R� �� ��� ���� ��� ��� t��� �� t�o tR� s� �� ���
���� ��� �o� ��� �� �o�� �u���

2� �o�� t� ���� t��� �o�� �u� ����� t��� t�� ��� t�� �� ���� so�� ��� �R� ��
���� ��ợ� �u� ���� ��� s�u:

�) �� T�o ��u��� �� M�o tR���� ��R tR� ��ốo �ợ� ��o ��� �� �u�� ����� �� ��
�o�� �u�� ��� ��� �o�� t� ���� t��� �o�� �u� ����� t��� t�� ��� t�� �� ���� so�� ���
�R� �� �����

�) ��� �� �u�� ����� �� t� ���� t��� �o�� �u� ����� t��� t�� ��� t�� �� ����
so�� ��� �R� �� ���� t�u�� ���� �o �u�� ���

�) �� ��� ���� ��� ��� t��� t� ���� t��� �o�� �u� ����� t��� t�� ��� t�� ��
���� so�� ��� �R� �� ���� t�o ��� �������

�) TR��� �uo tR��� t� ���� t��� �o�� �u� ������ tR���� �ợ� �� s� ��o� ���u
�o�� �u� ����� t��� t�� ��� t�� �� ���� so�� ��� �R� �� ���� ��o �u� ����� sử ����
��t �R� t���� t���� ��ố tR�� t�u�� tRu�� ����� �u� ����� ������ �K�� ���� tRừ �u�
����� �uố� ������ �� �o�� t�� �u to�� t��� �o�� �u� ����� ��� t�� �� ���� so�� ����

Mục 2
QUY HOẠCH �RO T�N ĐA DẠNG SINH HỌC

CỦA TỈNH� THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
Điều 12. C�n c� lập qum hoạch �ảo t�n đ� dạng �inh h댳c cR� tỉnh� th�nh

phố tRực thuộc tRung ư�ng
1� Qu� ������ �� ����� ��ot tRo�� �o�� t� - �� ��o� �uố� ������ �� �o�� �R� ���

�������
2� Qu� ����� t��� t�� ��� t�� �� ���� so�� ��� �R� �� �����
�� Qu� ����� sử ���� ��t �R� t���� t���� ��ố tR�� t�u�� tRu�� �����
�� ��t �u� t��� �o�� �u� ����� ��� t�� �� ���� so�� ��� �R� t���� t���� ��ố

tR�� t�u�� tRu�� ���� tR��� ���
�� Ho�� tR��� �� ���� so�� ���� �o�u �o�� t� ��o��� �o�� t� - �� ��o ��� t�� �R�

��� ������ ��o �� �o�� t���� �ậ� ��u ��� t���
6� N�u ��u ��� t��� ���o t�o� �� ���� so�� ��� �R� ��� �������

7� N�u�� ��� �� t��� �o�� �u� ������
Điều 13. Nội dung qum hoạch �ảo t�n đ� dạng �inh h댳c cR� tỉnh� th�nh phố

tRực thuộc tRung ư�ng
1� P����� ������ ��� to�u ��� t�� �� ���� so�� ��� �R� t���� t���� ��ố tR��

t�u�� tRu�� �����
2� Đo�� �oo �o�� tR��� �� ���� so�� ���� �o�u �o�� t� ��o��� �o�� t� - �� ��o ��o



8�� �o�� t���� �ậ� ��u ��� t�� ��� t����
�� �� tR� ��� ��� �o�� t���� R��� �o�o �� ��� �� ��u ��� �� �o�� t���� �ậ� ��u

��� t��� ���o ���� ��u ��� t��� �o�� ��o� t� ���� �u�� �� ��u ��� t��� �o�o ��o� ��
���� �u�� số�� �R� �� �o� ����� �o ���� so�� số�� �ợ� ��o� tR��� ��u ��� t���

�� N�u ��u ��� t�� ��u��� ���� ���o ����� số ��ợ��� ���� �ố �� �� ����� ��ot
tRo�� �o� �� s� ��� t�� �� ���� so�� ��� �R� t���� t���� ��ố tR�� t�u�� tRu�� �����

�� T� ���� t��� �o�� �u� ����� ��� t�� �� ���� so�� ��� �R� t���� t���� ��ố
tR�� t�u�� tRu�� �����

Điều 1�. Lập� thẩm định� th�ng qu�� điều chỉnh qum hoạch �ảo t�n đ� dạng
�inh h댳c cR� tỉnh� th�nh phố tRực thuộc tRung ư�ng

1� �� ��� ���� ��� ��� t��� t� ���� �ậ�� t�ẩ� ����� �o�u ����� �u� ����� ���
t�� �� ���� so�� ��� �R� t���� t���� ��ố tR�� t�u�� tRu�� ���� tR��� H�o ���� ����
��� ���� ��� t���� �u��

2� C���� ��R �u� ���� tR��� t�� t�R t�� �ậ�� t�ẩ� ����� t���� �u�� �o�u �����
�u� ����� ��� t�� �� ���� so�� ��� �R� t���� t���� ��ố tR�� t�u�� tRu�� �����

Điều 1�. C�ng �ố� t� ch�c thực hiện qum hoạch �ảo t�n đ� dạng �inh h댳c
cR� tỉnh� th�nh phố tRực thuộc tRung ư�ng

1� TR��� t��o ��� �0 ����� �� từ ���� ��ợ� H�o ���� ���� ��� t���� �u�� ��
��� ���� ��� ��� t��� �� tRo�� ��o�� ���� �ố �u� ����� ��� t�� �� ���� so�� ���
�R� t���� t���� ��ố tR�� t�u�� tRu�� ���� tR�� tR��� t���� to� �o�� tử �R� �� ���
���� ��� ��� t��� �� t�o tR� s� �� ��� ���� ��� �o� ��� �� �o�� �u���

2� �� ��� ���� ��� ��� t��� t� ���� t��� �o�� �u� ����� ��� t�� �� ���� so��
��� �R� t���� t���� ��ố tR�� t�u�� tRu�� �����

CHƯƠNG III

�RO T�N VÀ PHoT TRIỂN ��N VỮNG HỆ SINH THoI TỰ NHI�N
Mục 1

�HU �RO T�N
Điều 16. �hu �ảo t�n� ph�n cấp �hu �ảo t�n
1� ��u ��� t�� ��� ���:
�) ���� �uố� �o��
�) ��u �� tR� t�o�� ��o���
�) ��u ��� t�� ���o - so�� �����
�) ��u ��� �� ���� �u���



92� C�� �� ��� ��� �� �� ���� so�� ���� �oo tR� �� ���� so�� ���� �u�
�� �o�� t���� ��u ��� t�� ��ợ� ���� t���� ��� �uố� �o� �� ��� t��� �� �� ����� so��
�u�� ��� ��u t� ��� �ợ��

�� ��u ��� t�� ���o ��ợ� t�ố�� ��� �o�� �� �o�� t���� �o� �ậ� �� tR� tR�� ��� ��
�o�� tR��� sử ���� ��t ���� �o� ���� t�� �� tR�� ��t ���� �o���

�� C���� ��R �u� ���� �� t�� to�u ��� ���� ��� ��u ��� t���
Điều 17. Vườn quốc gi�
���� �uố� �o� ���o �� �o� to�u ��� ��R ��u s�u ���:
1� C� �� so�� t�oo t� ��o�� �u�� tR��� �ốo ��o �uố� �o�� �uố� t�� ��� t�� ����

��o �o�� ��� ��t ���� so�� t�oo t� ��o���
2� L� ��o so�� số�� t� ��o�� t����� �u��� ���� t��� ��� �R� �t ���t ��t ���o

t�u�� ���� ��� ���o ��u� ���� �u�� �o�� ��ợ� �u to�� ��� ���
�� C� �oo tR� ��� �o�t �� ���� ���� �oo� ����
�� C� ���� �u�� ��o tR����� ��t ��� ��� �o� �R� t� ��o��� �� �oo tR� �u ����

so�� t�oo�
Điều 1�. �hu dự tRữ thi�n nhi�n
1� ��u �� tR� t�o�� ��o�� ��� ��:
�) ��u �� tR� t�o�� ��o�� ��� �uố� �o��
�) ��u �� tR� t�o�� ��o�� ��� t����
2� ��u �� tR� t�o�� ��o�� ��� �uố� �o� ���o �� �o� to�u ��� ��R ��u s�u ���:
�) C� �� so�� t�oo t� ��o�� �u�� tR��� �ốo ��o �uố� �o�� �uố� t�� ��� t�� ����

��o �o�� ��� ��t ���� so�� t�oo t� ��o���
�) C� �oo tR� ��� �o�t �� ���� ���� �oo� ��� ���� �u ���� so�� t�oo� ���� ������

�� ��u �� tR� t�o�� ��o�� ��� t��� �� ��u t�u�� �u� ����� ��� t�� �� ���� so��
��� �R� t���� t���� ��ố tR�� t�u�� tRu�� ���� ���� ��� ���� ��� t�� �o� �� so�� t�oo
t� ��o�� tR�� ��� ����

Điều 1�. �hu �ảo t�n lo�i - �inh cảnh
1� ��u ��� t�� ���o - so�� ���� ��� ��:
�) ��u ��� t�� ���o - so�� ���� ��� �uố� �o��
�) ��u ��� t�� ���o - so�� ���� ��� t����
2� ��u ��� t�� ���o - so�� ���� ��� �uố� �o� ���o �� �o� to�u ��� ��R ��u s�u

���:
�) L� ��o so�� số�� t� ��o�� t����� �u��� ���� t��� ��� �R� �t ���t ��t ���o

t�u�� ���� ��� ���o ��u� ���� �u�� �o�� ��ợ� �u to�� ��� ���



10�) C� �oo tR� ��� �o�t �� ���� ���� �oo� ����
�� ��u ��� t�� ���o - so�� ���� ��� t��� �� ��u t�u�� �u� ����� ��� t�� ��

���� so�� ��� �R� t���� t���� ��ố tR�� t�u�� tRu�� ���� ���� ��� ���� ��� t�� �o�
���o ����� �� tR�� ��� ����

Điều 2耀. �hu �ảo vệ cảnh qu�n
1� ��u ��� �� ���� �u�� ��� ��:
�) ��u ��� �� ���� �u�� ��� �uố� �o��
�) ��u ��� �� ���� �u�� ��� t����
2� ��u ��� �� ���� �u�� ��� �uố� �o� ���o �� �o� to�u ��� ��R ��u s�u ���:
�) C� �� so�� t�oo ��� t���
�) C� ���� �u�� ��o tR����� ��t ��� ��� �o� �R� t� ��o���
�) C� �oo tR� �� ���� ���� �oo� ���� �u ���� so�� t�oo� ���� ������
�� ��u ��� �� ���� �u�� ��� t��� �� ��u t�u�� �u� ����� ��� t�� �� ���� so��

��� �R� t���� t���� ��ố tR�� t�u�� tRu�� ���� ���� ��� ���� ��� �� ���� �u�� tR��
��� ����

Điều 21. Nội dung cR� dự án th�nh lập �hu �ảo t�n
1� M�� ���� ��� t�� �� ���� so�� ���� �o�� �o� ��� �o� to�u ��� ��R ��u �� �o�

�ậ� ��u ��� t���
2� T��� tR��� �o� �� so�� t�oo t� ��o��� �o� ���o t�u�� ���� ��� ���o ��u� ����

�u�� �o�� ��ợ� �u to�� ��� ��� �o� ���o ����� �� ��o�� ���� �u�� ��o tR����� ��t
��� ��� �o� �R� t� ��o���

�� �o�� t��� ��t� ��t ����� �o�� tR��� sử ���� ��t� ��t ����� số ��ợ�� ��� ��
số�� t�o ��o �� �o�� t���� �ậ� ��u ��� t��� ������ o� ��u��� ��o ��� ���� sử ����
��t�

�� TR��� ��� ��� ��� �� tR� ��� ��� �o�� t��� �� �o�� t���� �ậ� ��u ��� t���
�� �� tR� ��� ��� �o�� t��� ���� ��u ��� �� ���o�� ���t� ���� ��u ���� ��o so��

t�oo� ���� ��u ���� �� - ���� ������ R��� �o�o từ�� ���� ��u� ������ o� �� ����
�u�� số�� ���� �o ��o �� �o� ����� �o ���� R� ��ỏo ��o �� �o�� t���� �ậ� ��u ��� t���

6� �� ����� �u�� �� ��u ��� t���
7� T� ���� �u�� �� ��u ��� t���
8� �� tR� ��� ��� �o�� t���� R��� �o�o ���� ��� �R� ��o �� �o�� t���� �ậ� ��u ���

t���
9� T� ���� t��� �o�� �� o� t���� �ậ� ��u ��� t���
Điều 22. Lập� thẩm định dự án th�nh lập �hu �ảo t�n cấp quốc gi�



111� �o�� �ậ�� t�ẩ� ���� �� o� t���� �ậ� ��u ��� t�� ��� �uố� �o� ��ợ�
t��� �o�� t��� s� ���� ����� ���� ��� �R� C���� ��R�

2� TR��� t�� t�R t�� �ậ� �� o� t���� �ậ� ��u ��� t�� ��� �uố� �o� ��ợ� �u� ����
��� s�u:

�) T� ���� �o�u tR�� �o�� �oo �o�� tR��� �� ���� so�� ��� ��o �� �o�� t���� �ậ�
��u ��� t�� t��� �o� to�u ��� �� �o� �ậ� ��u ��� t�� �u� ���� t�o �o� �o�u 17� 18� 19
�� 20 �R� Luật ��� �� �ậ� �� o� t���� �ậ� ��u ��� t���

�) T� ���� ��� � �o�� ��� �� �u�� ����� �� �� �o�� �u��� �ỷ ��� ���� ��� �o�
���� � �o�� ���� ���� ��� �� so�� số�� �ợ� ��o� tR��� ��u ��� �� �o�� t���� �ậ�
��u ��� t�� ���� to�� �oo� ��o ��u ��� t���

�) T� ���� t�ẩ� ���� �� o� t���� �ậ� ��u ��� t�� ��� �uố� �o� tR��� T�R
t���� C���� ��R �u��t �����

�� H� s� �� o� t���� �ậ� ��u ��� t�� ��� �uố� �o� ��� ��:
�) ��� ��� �� ���� t���� �ậ� ��u ��� t�� �R� �� �u�� �ậ� �� o� t���� �ậ� ��u

��� t�� ��� �uố� �o��
�) �� o� t���� �ậ� ��u ��� t�� ��o �o� ��o �u�� �u� ���� t�o Đo�u 21 �R� Luật

����
�) Ý �o�� �R� �� �u�� ��� ���� �� t�ẩ� �u��� �u�� �� ��u ��� t�� �u� ����

t�o ����� 1 Đo�u 27 �R� Luật ��� �� � �o�� �R� �o� ��� �o�� �u�� �u� ���� t�o �o�� �
����� 2 Đo�u ����

�) ��t �u� t�ẩ� ���� �� o� t���� �ậ� ��u ��� t�� ��� �uố� �o��
Điều 23. Qum�t định th�nh lập �hu �ảo t�n cấp quốc gi�
1� T�R t���� C���� ��R �u��t ���� t���� �ậ� ��u ��� t�� ��� �uố� �o��
2� Qu��t ���� t���� �ậ� ��u ��� t�� ��� �uố� �o� ���o �� �o� ��o �u�� ��R ��u

s�u ���:
�) �� tR� ��� ��� R��� �o�o� �o�� t��� ��u ��� t�� �� ���� ����
�) �� tR� ��� ��� R��� �o�o� �o�� t��� ���� ��u ��� �� ���o�� ���t� ���� ��u

���� ��o so�� t�oo� ���� ��u ���� �� - ���� ������
�) M�� ���� ��� t�� �� ���� so�� ��� �R� ��u ��� t���
�) �� ����� ���� ��o �o� �� so�� t�oo t� ��o�� tR��� ��u ��� t���
�) P����� o� �� ���� ���� �o ��o �� �o� ����� �o ���� so�� số�� tR��� ��u ���

t��� ������ o� ��u��� ��o ��� ���� sử ���� ��t tR��� ��u ��� t���
�) C��� ����� ��o�� �� �� �� ��u t� ���� �R� ��� �u�� �� ��u ��� t���
�� Qu��t ���� t���� �ậ� ��u ��� t�� ��� �uố� �o� ��ợ� �ửo ��� �ỷ ��� ����

��� �o� ��� ��o �� ��u ��� t��� �� �u�� �ậ� �� o� t���� �ậ� ��u ��� t�� t��� �u�



12���� t�o ����� 1 Đo�u 22 �R� Luật ��� �� �� �u�� ��� ���� �� t�ẩ� �u��� �u��
�� ��u ��� t�� �u� ���� t�o ����� 1 Đo�u 27 �R� Luật ����

Điều 2�. Lập� thẩm định dự án th�nh lập �hu �ảo t�n v� qum�t định th�nh
lập �hu �ảo t�n cấp tỉnh

1� C�� �� ��� �u� ����� ��� t�� �� ���� so�� ��� �R� t���� t���� ��ố tR��
t�u�� tRu�� ����� �� ��� ���� ��� ��� t��� �u��t ���� t���� �ậ� ��u ��� t�� ���
t��� s�u ��o �� � �o�� �R� �ỷ ��� ���� ��� �o� ��� �� �o�� �u��� � �o�� ���� ����
��� �� so�� số�� �ợ� ��o� tR��� ��u ��� �� �o�� t���� �ậ� ��u ��� t�� ���� to��
�oo� ��o ��u ��� t�� �� � �o�� ���� t�uậ� �R� �� �u�� ��� ���� �� t�ẩ� �u��� �u��
�� ��u ��� t�� �u� ���� t�o ����� 1 Đo�u 27 �R� Luật ����

2� C� �u�� ��� ���� �� t�ẩ� �u��� �u�� �� ��u ��� t�� �u� ���� t�o ����� 1
Đo�u 27 �R� Luật ��� ��R tR� ��ốo �ợ� ��o ��� �� �u�� ����� �� �� �o�� �u�� �u�
���� tR��� t�� t�R t�� �ậ�� t�ẩ� ���� �� o� t���� �ậ� ��u ��� t�� ��� t���� ��o �u��
�u��t ���� t���� �ậ� ��u ��� t�� ��� t����

Điều 2�. Sử dụng đất tRong �hu �ảo t�n
1� C�� �� �u��t ���� t���� �ậ� ��u ��� t��� �� �u�� �� t�ẩ� �u��� �o�� ��t

t��� �u� ���� �R� Luật ��t ��o �� tRo�� ��o�� �o�� ��t ��� ��� �u�� �� ��u ��� t��
���� t� ���� ��o� ��ợ� �o�� �u�� �� ��u ��� t���

2� �o�� sử ���� ��t �� �o�� ��u��� ��� ���� sử ���� ��t tR��� ��u ��� t��
��ợ� t��� �o�� t��� �u� ���� �R� ��o� �uật �� ��t ��o� Luật ��� �� �o� �u� ���� ��o�
�R� ��o� �uật �� �o�� �u���

Điều 26. Ph�n �hu ch�c n�ng v� R�nh gi�i �hu �ảo t�n
1� ��u ��� t�� �� �o� ���� ��u ���� ���� s�u ���:
�) P��� ��u ��� �� ���o�� ���t�
�) P��� ��u ���� ��o so�� t�oo�
�) P��� ��u ���� �� - ���� ������
2� ��u ��� t�� ���o ��ợ� �쳌� �ố� �� �o� �ậ� R��� �o�o� ���� ��u ��� ��

���o�� ���t tR��� ��u ��� t�� ���o ��ợ� �o� ���� �o�� t���� �� tR� tR�� t��� ��� ����
t�� �� tR�� ��t ���� �o���

�� ��� �u�� �� ��u ��� t�� ���� t� ���� ��ợ� �o�� �u�� �� ��u ��� t�� ��R tR�
��ốo �ợ� ��o �ỷ ��� ���� ��� �o� ��� ��o �� ��u ��� t�� t� ���� �o�� �쳌� �ố� ����
���� R��� �o�o ��u ��� t���

Điều 27. TRách nhiệm quản lý �hu �ảo t�n
1� ��� �� �u�� ����� ��� �ỷ ��� ���� ��� ��� t��� t� ���� �u�� �� ��u ���

t�� t��� s� ���� ����� ���� ��� �R� C���� ��R�



132� �o�� �u�� �� ��u ��� t�� ���o ��ợ� t��� �o�� t��� �u� ���� �R� Luật
��� �� Qu� ��� �u�� �� ��u ��� t���

T�R t���� C���� ��R ��� ���� Qu� ��� �u�� �� ��u ��� t���
Điều 2�. T� ch�c quản lý �hu �ảo t�n
1� ��u ��� t�� ��� �uố� �o� �� ��� �u�� ��� ��� �u�� �� ��u ��� t�� ��� �uố�

�o� �� ��� �� s� ���o�� ���� �ậ� t� ��R �� t�o ����� ���� ��� �� s� ���o�� ���� �ậ�
���� t� ��R �� t�o ������

2� C�� �� ��� t��� ���� t��� t� �R� ��� ������� ��u ��� t�� ��� t��� ��ợ� �o��
��� ��� �u�� �� �� ��� �� s� ���o�� ���� �ậ� t� ��R �� t�o ����� ���� ��� �� s�
���o�� ���� �ậ� ���� t� ��R �� t�o ����� ���� t� ���� ��ợ� �o�� �u�� �� ��u ��� t��
t��� �u� ���� �R� ��o� �uật�

Điều 2�. Qumền v� tRách nhiệm cR� ��n quản lý� t� ch�c được gi�o quản
lý �hu �ảo t�n

��� �u�� �� ��u ��� t��� t� ���� ��ợ� �o�� �u�� �� ��u ��� t�� �� �o� �u���
�� tRo�� ��o�� s�u ���:

1� ��� t�� �� ���� so�� ��� t��� �u� ���� �R� Luật ��� �� �u� ��� �u�� �� ��u
��� t���

2� X�� ����� tR��� �� �u�� �u�� �� ��� ���� �� t�ẩ� �u��� ��� �u��t �� t�
���� t��� �o�� �� ������ ������ tR���� �� o� ��u t� ���� ��o �� so�� t�oo t� ��o��
tR��� ��u ��� t���

�� Qu�� �� ���t ���� ���o�� ��u ���� ���� t�u t�ậ� ��u�� ���� ��u �ật �o
tRu���� t��� ��o� t� ���� t�u t�ậ� t���� to�� số �o�u� ��� ���� �� s� �� �o�u �� �ậ� �o�
�o� �o�� tR��� �� ���� so�� ��� �R� ��u ��� t��� �� �o�� ��o� ������ tRừ ���� ����
tR��� ��u ��� t���

�� �o�� ������ �o�� ����� tR��� �K�� ��� �u ���� so�� t�oo� ���o�� ��u ���� ����
���� ����� �� �o� ���t ���� ���� �� ��o� tR��� ��u ��� t�� t��� �u� ���� �R� ��o�
�uật�

�� P�ốo �ợ� ��o ��� ��ợ�� �o�� ���� ���� sot ��o tR����� ���� sot ����� ��o��
���� ��o� �� ����� �u��� ��� ������ tR��� �o�� ��� t�� �� ���� so�� ��� tR��� ��u
��� t���

6� Đ�ợ� ��o� s� �ợo ��� từ ���t ���� to�� �ậ� ��u�� ��� t�u�� ���� �o ��u ���
t���

7� Qu��� �� tRo�� ��o�� ��o� t��� �u� ���� �R� ��o� �uật�
Điều 3耀. Qumền v� nghK� vụ cR� hộ gi� đ�nh� cá nh�n �inh �ống hợp pháp

tRong �hu �ảo t�n



141� H� �o� ����� �o ���� so�� số�� �ợ� ��o� tR��� ��u ��� t�� �� �o�
�u��� �� ���K� �� s�u ���:

�) ���o t�o� ��u�� �ợo �ợ� ��o� tR��� ��u ��� t�� t��� �u� ���� �R� Luật ����
�u� ��� �u�� �� ��u ��� t�� �� �o� �u� ���� ��o� �R� ��o� �uật �� �o�� �u���

�) T��� �o�� ����� �ợo ��� từ ���t ���� �o�� ������ ���� �� tR��� ��u ��� t���
�) H���� ����� so�� �u ��o� �� tRợ� ��o t������ too ���� �� t��� �u� ���� �R�

��o� �uật�
�) T��� �o�� �u� ��� �u�� �� ��u ��� t���
�) Qu��� �� ���K� �� ��o� t��� �u� ���� �R� ��o� �uật�
2� C���� ��R �u� ���� �� t�� �o�� t��� �o�� Đo�u ����
Điều 31. Qumền v� nghK� vụ cR� t� ch�c� cá nh�n có hoạt động hợp pháp

tRong �hu �ảo t�n
T� ����� �o ���� �� ���t ���� �ợ� ��o� tR��� ��u ��� t�� �� �o� �u��� ��

���K� �� s�u ���:
1� ���o t�o� ��u�� �ợo �ợ� ��o� tR��� ��u ��� t�� t��� �u� ���� �R� Luật ����

�u� ��� �u�� �� ��u ��� t�� �� �o� �u� ���� ��o� �R� ��o� �uật �� �o�� �u���
2� To�� �ậ� ��u�� ���� ��o� s� �ợo ��� từ �o�� to�� �ậ� ��u�� ��� �� �o� ���t

���� �ợ� ��o� ��o� tR��� ��u ��� t�� t��� �u� ���� �R� ��o� �uật�
�� T��� �o�� �u� ��� �u�� �� ��u ��� t���
�� To�� ���� �o� ���t ���� ��o� t��� �u� ���� �R� ��o� �uật�
�� Qu��� �� ���K� �� ��o� t��� �u� ���� �R� ��o� �uật�
Điều 32. Quản lý vùng đệm cR� �hu �ảo t�n
1� �� tR�� �o�� t��� ���� ��� ��ợ� �u� ���� tR��� �u��t ���� t���� �ậ� ��u ���

t�� �� ���o ��ợ� �o� ���� tR�� ��� �� �o�� tR��� sử ���� ��t ���� �o� ���� t�� �� tR��
��t ���� �o���

2� M�o ���t ���� tR��� ���� ��� ���o tu�� t�R �u� ��� �u�� �� ���� ��� ��
T�R t���� C���� ��R ��� �����

�� C�R �� o� ��u t� tR��� ���� ��� �R� ��u ��� t�� ���o �ậ� �o� �o� �o�� �oo
to� ���� ��o tR���� tR��� H�o ���� t�ẩ� ���� t��� �u� ���� �R� ��o� �uật �� ��� ��
��o tR����� tR��� t���� ���� H�o ���� t�ẩ� ���� ���o �� ��o �o�� ��� �u�� �� ��u
��� t���

TR���� �ợ� �� o� ��u t� tR��� ���� ��� to�� ẩ� ��u� �� ��� R� s� �ố ��o
tR���� ���� ��ot to� ���t t��o ��� ��o t�� �u��t ���� ��� �u��t �o� �o� �o�� �oo to�
���� ��o tR���� ���o �o� ���� ������ �o�� �� t��� �� ����� ��� to� ���� ��u ���
��u ��� t��� t� ���� ��ợ� �o�� �u�� �� ��u ��� t���



15Điều 33. �áo cáo về hiện tRạng đ� dạng �inh h댳c cR� �hu �ảo t�n
1� Đ��� �� � ��� ��t ���� ��� �u�� �� ��u ��� t��� t� ���� ��ợ� �o�� �u�� ��

��u ��� t�� �� tRo�� ��o�� �o� �o� �o�� tR��� �� ���� so�� ��� �R� ��u ��� t�� ��o
�� �u�� ��� ���� �� t�ẩ� �u��� �u�� �� ��u ��� t�� �u� ���� t�o ����� 1 Đo�u 27
�R� Luật ����

2� �o� �o� �o�� tR��� �� ���� so�� ��� �R� ��u ��� t�� ���o �� �o� ��o �u��
��R ��u s�u ���:

�) T��� tR���� t��� tR��� ���� ��o �� �� ����� ���� ��o �o� �� so�� t�oo t� ��o��
tR��� ��u ��� t���

�) T��� tR��� �� �� ����� ��� t�� �o� ���o t�u�� ���� ��� ���o ��u� ���� �u��
�o�� ��ợ� �u to�� ��� �� tR��� ��u ��� t���

�) ��u ��u ��t R� �ốo ��o ��� t�� �� ���� so�� ��� tR��� ��u ��� t���
�) Ho�� tR��� sử ���� ��t tR��� ��u ��� t���

Mục 2
PHoT TRIỂN ��N VỮNG CoC HỆ SINH THoI TỰ NHI�N

Điều 3�. Điều tR�� đánh giá v� �ác lập ch� độ phát tRi�n �ền vững các hệ
�inh thái tự nhi�n

1� Co� �� so�� t�oo t� ��o�� ���o ��ợ� �o�u tR�� �o�� �oo �� �o� �ậ� ��� �� ��ot
tRo�� ��� �����

2� H� so�� t�oo Rừ�� t� ��o�� ���o ��ợ� �o�u tR�� �o�� �oo �� �o� �ậ� ��� ��
��ot tRo�� ��� ���� t��� �u� ���� �R� ��o� �uật �� ��� �� �� ��ot tRo�� Rừ�� �� �o�
�u� ���� ��o� �R� ��o� �uật �� �o�� �u���

�� H� so�� t�oo t� ��o�� tR�� �o�� ���o ��ợ� �o�u tR�� �o�� �oo �� �o� �ậ� ��� ��
��ot tRo�� ��� ���� t��� �u� ���� �R� ��o� �uật �� t�R� s�� �� �o� �u� ���� ��o� �R�
��o� �uật �� �o�� �u���

�� H� so�� t�oo t� ��o�� tR�� �o� ���� ��t ��ậ� ���� t� ��o��� ���� ��o �o ��o�
���� ��t ���� sử ���� ����� t�u�� �ốo t�ợ�� �u� ���� t�o ����� 2 �� ����� � Đo�u
��� ��ợ� �o�u tR�� �o�� �oo �� �o� �ậ� ��� �� ��ot tRo�� ��� ���� t��� �u� ���� t�o
Đo�u �� �� Đo�u �6 �R� Luật ��� �� �o� �u� ���� ��o� �R� ��o� �uật �� �o�� �u���

Điều 3�. Phát tRi�n �ền vững hệ �inh thái tự nhi�n tR�n vùng đất ngập
nư�c tự nhi�n

1� Đ�t ��ậ� ���� t� ��o�� �� ���� ��� ���� t��� ��� ���� ���� ���� t�����
�u��� ���� t�� t��o� �� �� ���� �o�� �� �� s�u ����� �uo 6 ��t ��o ���� ���� t�R�
tRo�u t��� ���t�

2� �o�� t�ố�� ��� �o�� �� ���� ��t ��ậ� ���� t� ��o�� ��ợ� t��� �o�� t���
�u� ���� �R� ��o� �uật �� ��t ��o�



16�� �� ��� ���� ��� ��� t��� �o�u tR�� t�ố�� ��� �o�� ��� �o�� �oo �o��
tR��� �� ���� so�� ���� �o� �ậ� ��� �� ��ot tRo�� ��� ���� �� so�� t�oo t� ��o�� ��
�o� �ậ� �� tR�� �o�� t��� ���� ��t ��ậ� ���� t� ��o�� tR�� ��� �� �o�� tR��� sử ����
��t ���� t�� �� tR�� ��t ���� �o���

Điều 36. Phát tRi�n �ền vững hệ �inh thái tự nhi�n tR�n vùng núi đá v�i v�
vùng đất chư� �ử dụng �h�ng thuộc hệ �inh thái Rừng

1� ���� ��o �o ��o �� ���� ��t ���� sử ���� ����� t�u�� �� so�� t�oo Rừ�� ��
�� so�� t�oo t� ��o�� ��� t�� ���� ��o �o�� ��� ��t ���� ���o ��ợ� �o�u tR�� �o�� �oo
�o�� tR��� �� ���� so�� ��� �� �o� �ậ� ��� �� ��ot tRo�� ��� �����

2� �� ��� ���� ��� ��� t��� �o�u tR�� t�ố�� ��� �o�� �oo �o�� tR��� �� ����
so�� ��� �� �o� �ậ� ��� �� ��ot tRo�� ��� ���� �� so�� t�oo t� ��o�� tR�� ���� ��o �o
��o �� ���� ��t ���� sử ���� ����� t�u�� �� so�� t�oo Rừ���

CHƯƠNG I�

�RO T�N VÀ PHoT TRIỂN ��N VỮNG CoC LOÀI SINH VẬT
Mục 1

�RO VỆ LOÀI THUỘC DANH M�C
LOÀI NGUY CẤP� QUÝ� HIẾM ĐƯỢC ƯU TI�N �RO VỆ

Điều 37. Lo�i được đư� v�o D�nh mục lo�i ngum cấp� quý� hi�m được ưu
ti�n �ảo vệ

1� L��o ��ợ� ��� ��t ��� ��� ���� ��� ���o ��u� ���� �u�� �o�� ��ợ� �u to��
��� �� ��� ���:

�) L��o ���� �ật� t��� �ật ����� �� ��u� ���� �u�� �o���
�) Goố�� ��� tR���� �oố�� �ật �u�o� �o so�� �ật �� ��� ��u� ���� �u�� �o���
2� C���� ��R �u� ���� �� t�� to�u ��� �o� ���� ���o �� ��� �� �u�� ��� ��� ��

���o t�u�� ���� ��� ���o ��u� ���� �u�� �o�� ��ợ� �u to�� ��� ��� ��� ���� ����
��� ���o ��u� ���� �u�� �o�� ��ợ� �u to�� ��� ���

Điều 3�. Đề nghị đư� v�o ho�c đư� R� �h�i D�nh mục lo�i ngum cấp� quý�
hi�m được ưu ti�n �ảo vệ

1� C�� �� ��� �u� ���� t�o Đo�u �7 �R� Luật ���� t� ����� �o ���� s�u ��� ��
�u��� �� ���� ���o ��ợ� ��� ��� ���� ��� R� ��ỏo ���� ��� ���o ��u� ���� �u�� �o��
��ợ� �u to�� ��� ��:

�) T� ����� �o ���� t��� �o�� �� t�o� �� o� �o�u tR�� ���o�� ��u �� ���o so�� �ật
� �o�t N���

�) T� ����� �o ���� ��ợ� �o�� �u�� �� Rừ��� ��u ��� t��� ���� ��t ��ậ� �����
�o�� �� �� so�� t�oo t� ��o�� ��o��

�) H�o� �o�� ��o �� t� ���� ��o� �� ���� ��� �� ���� ����� ��o tR�����



172� Đ� ���� ��� ��� ���� ��� R� ��ỏo ���� ��� ���o ��u� ���� �u��
�o�� ��ợ� �u to�� ��� �� ���o ��ợ� �ậ� t���� �� s� �ửo ��� �� �u�� ����� �� �� �o��
�u�� �� t� ���� t�ẩ� ���� t��� �u� ���� t�o ����� 1 Đo�u �9 �R� Luật ����

�� H� s� �� ���� ��� ��� ���� ��� R� ��ỏo ���� ��� ���o ��u� ���� �u�� �o��
��ợ� �u to�� ��� �� ��� ��:

�) T�� ��� t����� t�� ��� ���� t�� ���� ��� �R� ���o ��ợ� �� �����
�) ���� ���� �ố� số ��ợ�� �o t�� ��� t���� �o�u �o�� số�� �� t��� tR��� ��o

so�� số�� t� ��o�� t����� �u��� ���� t��� ��� �R� ���o ��ợ� �� �����
�) Co� ��� t��� �� ���� t��� ��� ��u� �oo tR� ��� �o�t �� ���� ���� � t�� �o�� t��

so�� t�oo� ���� �u��� ��o tR���� ���� ��� ��o - ���� sử �R� ���o ��ợ� �� �����
�) M�� �� �� �� ��� tu��t ��R�� �R� ���o ��ợ� �� �����
�) C�� �� �u�� ��� ��� �� �� ��u ��u ��� t�� ��o��
�) ��t �u� t� �o�� �oo �� �� ���� �o�� ��� ��� ���� ��� R� ��ỏo ���� ��� ���o

��u� ���� �u�� �o�� ��ợ� �u to�� ��� ���
Điều 3�. Thẩm định h� �� đề nghị đư� v�o ho�c đư� R� �h�i D�nh mục lo�i

ngum cấp� quý� hi�m được ưu ti�n �ảo vệ
1� ��� �� �u�� ����� �� s�u ��o ��ậ� ��ợ� �� s� �ợ� �� ���o t� ���� H�o ����

t�ẩ� ���� �� s� �� ���� ��� ��� ���� ��� R� ��ỏo ���� ��� ���o ��u� ���� �u�� �o��
��ợ� �u to�� ��� �� �ửo �� T�o ��u��� �� M�o tR���� �� �ậ� ���� ��� ���o ��u� ����
�u�� �o�� ��ợ� �u to�� ��� �� tR��� C���� ��R �u��t �����

2� C���� ��R �u� ���� �� t�� tR��� t�� t�R t�� t�ẩ� ���� �� s� �� ���� ��� ���
���� ��� R� ��ỏo ���� ��� ���o ��u� ���� �u�� �o�� ��ợ� �u to�� ��� ���

Điều �耀. Qum�t định lo�i được đư� v�o ho�c đư� R� �h�i D�nh mục lo�i
ngum cấp� quý� hi�m được ưu ti�n �ảo vệ

1� C���� ��R �u��t ���� ���o ��ợ� ��� ��� ���� ��� R� ��ỏo ���� ��� ���o
��u� ���� �u� �o�� ��ợ� �u to�� ��� �� ��o �o� ��o �u�� ����� s�u ���:

�) T�� ���o�
�) Đ�� t��� �� ��� �R� ���o�
�) C�� �� �u�� ��� ��� �� ��� t���
2� ���� ��� ���o ��u� ���� �u�� �o�� ��ợ� �u to�� ��� �� ���o ��ợ� ���� �ố

���� ���o tR�� ������ to�� t���� to� ��o ������
�� Đ��� �� � ��� ��t ��� ���� ��o �� ��u ��u� ���o t�u�� ���� ��� ���o ��u�

���� �u�� �o�� ��ợ� �u to�� ��� �� ���o ��ợ� �o�u tR�� �o�� �oo �u�� t�� �� sử� ��o�
�� su���



18Điều �1. �ảo t�n lo�i thuộc D�nh mục lo�i ngum cấp� quý� hi�m
được ưu ti�n �ảo vệ

1� ��u ��� �� ���o t�u�� ���� ��� ���o ��u� ���� �u�� �o�� ��ợ� �u to�� ���
�� �u� ���� t�o �o�� � ����� 1 Đo�u �7 �R� Luật ��� so�� số�� t� ��o�� t�����
�u��� ���� t��� ��� ���o ��ợ� �o�u tR�� �o�� �oo �� �ậ� �� o� t���� �ậ� ��u ��� t���

2� N�� ���� t���� �ậ� ���� �o�� ��� t� ����� �o ���� t���� �ậ� �� s� ��� t��
�� ���� so�� ��� �� ��� t�� ���o t�u�� ���� ��� ���o ��u� ���� �u�� �o�� ��ợ� �u
to�� ��� ���

�� �o�� ��� ���o t�u�� ���� ��� ���o ��u� ���� �u�� �o�� ��ợ� �u to�� ��� ��
��� �u�o� tR��� t�o �� s� ��� t�� �� ���� so�� ��� �� �o�� t�� ���o t�u�� ���� ���
���o ��u� ���� �u�� �o�� ��ợ� �u to�� ��� �� từ �� s� ��u �� ��� ��o so�� số�� t�
��o�� �R� ����� ���o ��ợ� �� �u�� ��� ���� �� t�ẩ� �u��� ���� t�uậ� ���� ���
����

�� C���� ��R �u� ���� �� t�� t�ẩ� �u���� tR��� t�� t�R t�� ��� ���o t�u�� ����
��� ���o ��u� ���� �u�� �o�� ��ợ� �u to�� ��� �� ��� �� s� ��� t�� �� ���� so�� ���
���� t�� ��� ��o so�� số�� t� ��o�� �R� ������

Mục 2
PHoT TRIỂN ��N VỮNG CoC LOÀI SINH VẬT

Điều �2. Th�nh lập c� �� �ảo t�n đ� dạng �inh h댳c
1� C� s� ��� t�� �� ���� so�� ��� ��ợ� t���� �ậ� ���� ��� ���� ��� t�� ��

���� so�� ���� ���o�� ��u ���� ���� �u ���� so�� t�oo� ��� ���:
�) C� s� �u�o� tR��� ���o t�u�� ���� ��� ���o ��u� ���� �u�� �o�� ��ợ� �u

to�� ��� ���
�) C� s� ��u �� ���o ����� ���
�) C� s� ��u �o� �oố�� ��� tR���� �ật �u�o� �o so�� �ật �� ��� ��� ��u� ��u�

���� �u�� �o�� �� �oo tR� ��� �o�t �� ���� ���� � t�� �o�� t�� so�� t�oo� ���� �u��� ��o
tR���� ���� ��� ��� - ���� sử� �� s� ��u �o�� ��� �u�� ��u�� ��� �� ��u �ật �o
tRu����

2� C� s� �� �R �o� �o�u �o�� s�u ��� ��ợ� ��� �o�� ����� ��ậ� �� s� ��� t��
�� ���� so�� ���:

�) �o�� t��� ��t� ��u��� tR�o� �� s� �ật ���t �o� ��� ��u ��u �� �u�o� tR����
�u�o so�� s�� ���o t�u�� ���� ��� ���o ��u� ���� �u�� �o�� ��ợ� �u to�� ��� ��� ��u
�� ���o ����� ��� ��u �o�� ��� �u�� ��u�� ��� �� ��u �ật �o tRu����

�) Co� �� �� t�uật �� ��u��� ��� ��� �ợ��
�) N��� ��� t�o ������ �u�� �� �� s� ��� t�� �� ���� so�� ����
�� H� s� ���� �� t���� �ậ� �� s� ��� t�� �� ���� so�� ��� ��� ��:



19�) Đ�� ���� �� t���� �ậ��
�) �� o� t���� �ậ��
�) Go�� t� ����� �o�� �� �R �o� �o�u �o�� �u� ���� t�o ����� 2 Đo�u ����
�� �� ��� ���� ��� ��� t��� ��� �o�� ����� ��ậ� �� s� ��� t�� �� ���� so��

����
�� C���� ��R �u� ���� �� t�� �o�u �o�� �u�o� tR��� ���o t�u�� ���� ��� ���o

��u� ���� �u�� �o�� ��ợ� �u to�� ��� ��� ��u �� ���o ����� ��� ��u �o� �oố�� ���
tR���� �ật �u�o� �o so�� �ật �� ��� ��� ��u� ��u �o�� ��� �u�� ��u�� ��� �� ��u �ật
�o tRu���� ���� �� t���� �ậ�� ���� t�u ��o �o�� ����� ��ậ� �� s� ��� t�� �� ���� so��
����

Điều �3. Qumền v� nghK� vụ cR� t� ch�c� cá nh�n quản lý c� �� �ảo t�n đ�
dạng �inh h댳c

1� T� ����� �o ���� �u�� �� �� s� ��� t�� �� ���� so�� ��� �� �o� �u��� s�u
���:

�) H���� ����� so��� �� ��� �u ��o� �� tRợ �R� N�� ���� t��� �u� ���� �R�
��o� �uật�

�) To�� ��ậ�� t��� �o�� �� o� �� tRợ từ t� ����� �o ���� tR��� ����� t� ����� �o
���� ���� ����o�

�) H���� �o� ����� t�u từ ���t ���� �u ���� �� �o� ���t ���� ��o� �R� �� s�
��� t�� �� ���� so�� ��� t��� �u� ���� �R� ��o� �uật�

�) Hợ� ���� to�� �ậ� ��u�� ��� �� ��o� s� �ợo ��� ��ot so�� từ ��u�� ��� ��
���� �u�� ���

�) Nu�o� tR���� �u�o so�� s��� ��u �� ���o t�u�� ���� ��� ���o ��u� ���� �u��
�o�� ��ợ� �u to�� ��� ��� ��u �o� �oố�� ��� tR���� �ật �u�o� �o so�� �ật �� ��� ���
��u� ��u �o�� ��� �u�� ��u�� ��� �� ��u �ật �o tRu����

�) TR�� ��o� t��� ��� ���o t�u�� ���� ��� ���o ��u� ���� �u�� �o�� ��ợ� �u
to�� ��� �� ���� �� ��� ���� ��� t�� �� ���� so�� ���� ���o�� ��u ���� ���� �u ����
so�� t�oo t��� �u� ���� �R� ��o� �uật�

�) Qu��� ��o� t��� �u� ���� �R� ��o� �uật�
2� T� ����� �o ���� �u�� �� �� s� ��� t�� �� ���� so�� ��� �� �o� ���K� �� s�u

���:
�) ��� ��� �u�o ������ ���� s�� ���o t�u�� ���� ��� ���o ��u� ���� �u��

�o�� ��ợ� �u to�� ��� ��� ��u �o�� ��� �u�� ��u�� ��� �� ��u �ật �o tRu����
�) Đ��� ��� ���o �o� ��u�� �ố� ���o t�u�� ���� ��� ���o ��u� ���� �u�� �o��

��ợ� �u to�� ��� �� ��o �� �u�� ��u��� ��� �R� �� ��� ���� ��� ��� t����



20�) C� �o�� ��o� ����� ����� ��� �� ���� s��� ���� ���� ��� �o� ���o
t�o �� s� �R� �����

�) T�o�� 12 ���� ��� �o� �o� �� ��� ���� ��� ��� t��� �� t��� tR��� ���o
t�u�� ���� ��� ���o ��u� ���� �u�� �o�� ��ợ� �u to�� ��� �� t�o �� s� �R� �����

�) Đ� ���� �� �u�� ��� ���� �� t�ẩ� �u��� �u� ���� t�o ����� � Đo�u �1 �R�
Luật ��� ��� ���� ��� ���o t�u�� ���� ��� ���o ��u� ���� �u�� �o�� ��ợ� �u to�� ���
�� ��� �u�o� tR��� t�o �� s� ��� t�� �� ���� so�� ��� �R� ���� ���� t�� ���o t�u�� ����
��� ���o ��u� ���� �u�� �o�� ��ợ� �u to�� ��� �� từ �� s� ��u �� �R� ���� ��� ��o
so�� số�� t� ��o�� �R� ������

�) N��K� �� ��o� t��� �u� ���� �R� ��o� �uật�
Điều ��. Lo�i ho�ng dã �ị cấm �h�i thác v� lo�i ho�ng dã được �h�i thác

có điều �iện tRong tự nhi�n
1� �o�� ���o t�o� �� �o�u �o�� ���o ����� �� tR��� t� ��o�� ��ợ� t��� �o�� t���

�u� ���� �R� ��o� �uật �� ��� �� �� ��ot tRo�� Rừ��� ��o� �uật �� t�uỷ s�� �� �o� �u�
���� ��o� �R� ��o� �uật �� �o�� �u���

2� �� N��� ���o�� �� P�ot tRo�� ���� t��� ��R tR� ��ốo �ợ� ��o �� T�o
��u��� �� M�o tR���� �u� ���� �� t�� �o�� ��� �� ���o ����� �� �� ��� ���o t�o�
tR��� t� ��o�� �� �o�� ���o t�o� ���o ����� �� ��ợ� ���o t�o� �� �o�u �o�� tR��� t�
��o��� ���� �� ���� �ố ���� ��� ���o ����� �� �� ��� ���o t�o� tR��� t� ��o�� ��
���� ��� ���o ����� �� ��ợ� ���o t�o� �� �o�u �o�� tR��� t� ��o���

Điều ��� Nu�i� tR�ng lo�i thuộc D�nh mục lo�i ngum cấp� quý� hi�m được
ưu ti�n �ảo vệ

1� L��o t�u�� ���� ��� ���o ��u� ���� �u�� �o�� ��ợ� �u to�� ��� �� ��ợ�
�u�o� tR��� t�o �� s� ��� t�� �� ���� so�� ��� ���� �� ��� ���� ��� t�� �� ����
so�� ���� ���o�� ��u ���� ���� �u ���� so�� t�oo t��� �u� ���� �R� Luật ����

2� �o�� �u�o so�� s��� �u�o so�� tR���� �� tR���� ��� ���� t�� ��t số ���o t�u��
���� ��� ���o ��u� ���� �u�� �o�� ��ợ� �u to�� ��� �� t�o �� s� �u�o so�� s��� �u�o
so�� tR���� �� tR���� ��� ���� t�� ���� �� ��� ���� t����� ��o ��ợ� t��� �o�� t���
�u� ���� �R� ��o� �uật�

Điều �6. TR�o đ�i� �uất �hẩu� nhập �hẩu� mu�� �án� t�ng cho� lưu giữ� vận
chum�n các lo�i thuộc D�nh mục lo�i ngum cấp� quý� hi�m được ưu ti�n �ảo vệ v�
mẫu vật di tRumền� �ản phẩm cR� chúng

�o�� tR�� ��o� �u�t ��ẩu� ��ậ� ��ẩu� �u�� �o�� t��� ���� ��u �o�� �ậ� ��u���
���o t�u�� ���� ��� ���o ��u� ���� �u�� �o�� ��ợ� �u to�� ��� �� �� ��u �ật �o
tRu��� �R� ����� ���� �� ��� ���� ��� t�� �� ���� so�� ���� ���o�� ��u ���� ���� �u
���� so�� t�oo� �o�� tR�� ��o� �u�t ��ẩu� ��ậ� ��ẩu� �u�� �o�� t��� ���� �ậ� ��u��� ��t
số ���o t�u�� ���� ��� ���o ��u� ���� �u�� �o�� ��ợ� �u to�� ��� �� �� �o� s�� ��ẩ�



21�R� ����� ���� �� ��� ���� t����� ��o ��ợ� t��� �o�� t��� �u� ���� �� t��
�R� C���� ��R�

Điều �7. C�u hộ lo�i thuộc D�nh mục lo�i ngum cấp� quý� hi�m được ưu
ti�n �ảo vệ

1� Co t�� ���o t�u�� ���� ��� ���o ��u� ���� �u�� �o�� ��ợ� �u to�� ��� �� ��
��t ��o so�� số�� t� ��o��� �� ���� �� t������ �� ���� ���o ��ợ� ��� ��� �� s� ��u ��
�� ��u ����� �u�o ������ ���� s�� �� t�� ��o ��o so�� số�� t� ��o�� �R� ������

2� T� ����� �o ���� ��ot �o�� �o t�� ���o t�u�� ���� ��� ���o ��u� ���� �u��
�o�� ��ợ� �u to�� ��� �� �� ��t ��o so�� số�� t� ��o��� �� ���� �� t����� ���� ��
���� �� tRo�� ��o�� �o� ���� ��� �� ��� ���� ��� ��� �� ���� �� s� ��u �� ��o ���
���t� S�u ��o ��ậ� ��ợ� t���� to�� �� ��� ���� ��� ��� �� ���o ��� t��o �o� �o� ��o
�� �u�� ��u��� ��� �R� �� ��� ���� ��� ��� t��� ���� �o� �� s� ��u �� ��o ���
���t�

�� Co t�� ���o t�u�� ���� ��� ���o ��u� ���� �u�� �o�� ��ợ� �u to�� ���
�� s�u ��o ��ợ� ��u �� tR� ��o tR��� t�oo ���� t����� ��ợ� ��� ��t t�� ��o ��o
so�� số�� t� ��o�� �R� ������ TR���� �ợ� �o t�� ���o t�u�� ���� ��� ���o ��u�
���� �u�� �o�� ��ợ� �u to�� ��� �� �� ��t ��o so�� số�� t� ��o�� t�� ��ợ� ���
��t ��� ��� �u�o� tR��� t�o �� s� ��� t�� �� ���� so�� ��� ��� �ợ�.

�� C���� ��R �u� ���� �� t�� �o�� ��u �� ���o ����� �� t�u�� ���� ��� ���o
��u� ���� �u�� �o�� ��ợ� �u to�� ��� ���

Điều ��. �ảo vệ giống c�m tR�ng� vật nu�i đ�c hữu ho�c có giá tRị đ�ng �ị
đ� d댳� tumệt chRng

1� �� N��� ���o�� �� P�ot tRo�� ���� t��� ��R tR� ��ốo �ợ� ��o ��� �� �u��
����� �� t� ���� �o�u tR�� �o�� �oo �oố�� ��� tR���� �ật �u�o ��� ��u ���� �� �oo tR�
���� �� �� ��� tu��t ��R�� �� ��� ��� ���� ��� ���o ��u� ���� �u�� �o�� ��ợ� �u
to�� ��� ���

2� �o�� to�� �ậ� ��u�� ��� ��� tR���� �ật �u�o ��� ��u ���� �� �oo tR� ���� ��
�� ��� tu��t ��R�� ��ợ� t��� �o�� t��� �u� ���� t�o M�� 1 �� M�� 2 C����� � �R�
Luật ��� �� �o� �u� ���� ��o� �R� ��o� �uật �� �o�� �u���

Điều ��. �ảo vệ lo�i vi �inh vật v� nấm đ�c hữu ho�c có giá tRị đ�ng �ị đ�
doạ tumệt chRng

1� �� N��� ���o�� �� P�ot tRo�� ���� t��� ��R tR� ��ốo �ợ� ��o ��� �� �u��
����� �� �� �o�� �u�� t� ���� �o�u tR�� �o�� �oo� t�u t�ậ�� ��� �u�� ���o �o so�� �ật
�� ��� ��� ��u ���� �� �oo tR� ���� �� �� ��� tu��t ��R�� �� ��� ��� ���� ��� ���o
��u� ���� �u�� �o�� ��ợ� �u to�� ��� ���

2� �o�� to�� �ậ� ��u�� ��� ���o �o so�� �ật �� ��� ��� ��u ���� �� �oo tR� ����
�� �� ��� tu��t ��R�� ��ợ� t��� �o�� t��� �u� ���� t�o M�� 1 �� M�� 2 C����� �
�R� Luật ��� �� �o� �u� ���� ��o� �R� ��o� �uật �� �o�� �u���
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Điều �耀. Điều tR� v� lập D�nhmục lo�i ngoại l�i ��m hại
1� L��o ����o ��o ��� ��o ��� ��� ���o ����o ��o ��� ��o �� �o�t �� ���o ����o

��o �� ��u� �� ��� ��o�
2� �� ��� ���� ��� ��� t��� t� ���� �o�u tR� �� �ậ� ���� ��� ���o ����o ��o

��� ��o tR�� ��� ��� �� �o� �o� �� T�o ��u��� �� M�o tR����� �� N��� ���o�� ��
P�ot tRo�� ���� t����

�� �� T�o ��u��� �� M�o tR���� ��R tR� ��ốo �ợ� ��o �� N��� ���o�� �� P�ot
tRo�� ���� t���� ��� �� �u�� ����� �� ��o�� �� ��� ���� ��� ��� t��� t� ���� �o�u
tR�� �o� ���� ���o ����o ��o ��� ��o� t�ẩ� ���� �� ��� ���� ���� ��� ���o ����o ��o
��� ��o�

Điều �1. �i�m �oát việc nhập �hẩu lo�i ngoại l�i ��m hại� �ự ��m nhập từ ��n
ngo�i cR� lo�i ngoại l�i

1� C� �u�� ��o �u�� ��R tR� ��ốo �ợ� ��o �o� �� �u�� �� t�ẩ� �u��� t�o �ử�
��ẩu �o�� tR�� ��ot �o�� �� �ử �� �o ���� tR��� �o�� ��ậ� ��ẩu ���o t�u�� ���� ���
���o ����o ��o ��� ��o�

2� �� ��� ���� ��� ��� t��� ��ốo �ợ� ��o �o� �� �u�� �� t�ẩ� �u��� t� ����
�o�� tR�� �o�� �oo ��� ���� ��� ��ậ� �R� ���o ����o ��o từ ��� ����o �� �� �o�� ��o�
����� ��ừ�� �o�� s�ot ���o ����o ��o ��� ��o�

Điều �2. �i�m �oát việc nu�i tR�ng lo�i ngoại l�i có ngum c� ��m hại
1� �o�� �u�o tR��� ���o ����o ��o �� ��u� �� ��� ��o ��� ��ợ� to�� ���� s�u ��o

�� ��t �u� ���� ���o�� ���o ����o ��o �� ����� �� ��u� �� ��� ��o �ốo ��o �� ����
so�� ��� �� ��ợ� �� ��� ���� ��� ��� t��� ��� �����

2� �o�� �u�o tR���� ��ot tRo�� ���o ����o ��o tR��� ��u ��� t�� ��� ��ợ� to��
���� s�u ��o �� ��t �u� ���� ���o�� ���o ����o ��o �� ����� �� ��u� �� ��� ��o �ốo
��o �� ���� so�� ��� �R� ��u ��� t�� �� ���o ��ợ� �� ��� ���� ��� ��� t��� ���
�����

�� �� T�o ��u��� �� M�o tR���� ��R tR� ��ốo �ợ� ��o �� N��� ���o�� �� P�ot
tRo�� ���� t���� ��� �� �u�� ����� �� �� �o�� �u�� �u� ���� �o�� ���� ���o�� ��
�o�� ��� ���� �u�o tR���� ��ot tRo�� ���o ����o ��o�

Điều �3. �i�m �oát �ự l�m l�n� phát tRi�n cR� lo�i ngoại l�i ��m hại
1� N�� ���� ��u t�� ��u��� ����� t� ����� �o ���� ��u t� t��� �o�� �o�

������ tR��� �� �ậ� �� �o�t tRừ ���o t�u�� ���� ��� ���o ����o ��o ��� ��o�
2� �� ��� ���� ��� ��� t��� t� ���� �o�u tR�� �o� ���� ��u ��� ���� �ố� �ậ� ��

����� �� �ậ� �� �o�t tRừ ���o t�u�� ���� ��� ���o ����o ��o ��� ��o t�o ��� �������



23�� T� ����� �o ���� ��ot �o�� ���o ����o ��o ��� ��o ���o t���� �o� ����
��o �� ��� ���� ��� ��� �� ��o ��� ���t� S�u ��o ��ậ� ��ợ� t���� �o�� �� ��� ����
��� ��� �� ���o ��� t��o �o� �o� ��o �� �u�� ��� tR�� tR�� to�� ���� �� �u�� ��u���
��� �R� �� ��� ���� ��� ��� t��� �� �� �o�� ��o� �o�� s�ot�

Điều ��. C�ng �h�i th�ng tin về lo�i ngoại l�i ��m hại
1� �� T�o ��u��� �� M�o tR����� �� N��� ���o�� �� P�ot tRo�� ���� t���� ��

��� ���� ��� ��� t��� �� tRo�� ��o�� ���� ���o ���� ��� ���o ����o ��o ��� ��o�
t���� to� �� ��u ��� ���� �ố� ��� �� ��� ��o �R� ���o ����o ��o ��� ��o tR�� tR���
t���� to� �o�� tử �R� �����

2� C� �u�� ��o �u�� �� �o� �� �u�� �� t�ẩ� �u��� t�o �ử� ��ẩu �� tRo�� ��o��
�o�� ��t ���� ��� ���o ����o ��o ��� ��o t�o �ử� ��ẩu�

�� Co� �� �u�� t���� to� ��o ����� �� tRo�� ��o�� ��� to�� tu��� tRu��� ��
���o ����o ��o ��� ��o �� �o�� ��o� �o�� s�ot� �� �ậ�� �o�t tRừ ���o ����o ��o ��� ��o�

CHƯƠNG �

�RO T�N VÀ PHoT TRIỂN ��N VỮNG TÀI NGUY�N DI TRUY�N
Mục 1

QURN LÝ� TIẾP CẬN NGU�N G�N VÀ CHIA SRLỢI �CH T� NGU�N G�N

Điều ��. Quản lý ngu�n g�n
1� N�� ���� t�ố�� ���t �u�� �� t��� �� ��u�� ��� tR�� ���� t�� �o�t N���
2� N�� ���� �o�� ��� t� ����� �o ���� �u�� �� ��u�� ��� t��� �u� ���� s�u

���:
�) ��� �u�� �� ��u ��� t��� t� ���� ��ợ� �o�� �u�� �� ��u ��� t�� �u�� ��

��u�� ��� tR��� ��u ��� t���
�) C�R �� s� ��� t�� �� ���� so�� ���� �� s� ���o�� ��u ���� ��� �� ��ot tRo��

���� ����� �� s� ��u �o�� ��� �u�� ��u�� ��� �u�� �� ��u�� ��� t�u�� �� s� �R�
�����

�) T� ����� �� �o� ����� �o ���� ��ợ� �o�� �u�� ��� sử ���� ��t� Rừ��� ��t
���� �u�� �� ��u�� ��� t�u�� ���� �o ��ợ� �o�� �u�� ��� sử �����

�) �� ��� ���� ��� ��� �� �u�� �� ��u�� ��� tR�� ��� ���� tRừ tR���� �ợ� �u�
���� t�o �o� �o�� �� � �� � ����� ����

Điều �6. Qumền v� nghK� vụ cR� t� ch�c� hộ gi� đ�nh� cá nh�n được gi�o
quản lý ngu�n g�n

1� T� ����� �o ���� ��ợ� �o�� �u�� �� ��u�� ��� �� �o� �u��� s�u ���:
�) Đo�u tR�� t�u t�ậ� ��u�� ��� ��ợ� �o�� �u�� ���



24�) TR�� ��o� ��u��� �o��� �u�� ��� ��u�� ��� ��ợ� �o�� �u�� �� ��� t�
����� �o ���� ��o� t��� �u� ���� �R� ��o� �uật�

�) H���� �ợo ��� �� t� ����� �o ���� to�� �ậ� ��u�� ��� ��o� s� t��� �u� ����
t�o Đo�u �8 �� Đo�u 61 �R� Luật ����

2� T� ����� �o ���� ��ợ� �o�� �u�� �� ��u�� ��� �� �o� ���K� �� s�u ���:
�) T���� �o� ��o �� �u�� �u�� �� ��� ���� �� t�ẩ� �u��� �� ���t ���� tR��

��o� ��u��� �o��� �u�� ��� ��u�� ��� ��� t� ����� �o ���� ��o� �� sử ���� ��� ���
���� ���o�� ��u ��ot tRo�� �� s�� �u�t s�� ��ẩ� t����� ��o�

�) Hợ� ���� to�� �ậ� ��u�� ��� �� ��o� s� �ợo ��� ��o t� ����� �o ���� ��ợ� ���
�o�� ���� to�� �ậ� ��u�� ��� �u� ���� t�o Đo�u �9 �R� Luật ����

�) �o�� s�ot �o�� �o�u tR�� t�u t�ậ� ��u�� ��� �R� t� ����� �o ���� ��ợ� ���
�o�� ���� to�� �ậ� ��u�� ����

�) C��u tRo�� ��o�� tR��� ��o� �uật �� �� �u�� �u�� �� ��� ���� �� t�ẩ�
�u��� �� �o�� �u�� �� ��u�� ����

Điều �7. TR�nh tự� thR tục ti�p cận ngu�n g�n
TR��� t�� t�R t�� to�� �ậ� ��u�� ��� ��ợ� �u� ���� ��� s�u:
1� Đ��� �� to�� �ậ� ��u�� ����
2� Hợ� ���� ���� ��� ��� ��o t� ����� �� �o� ����� �o ���� ��ợ� �o�� �u�� ��

��u�� ��� �� �o�� to�� �ậ� ��u�� ��� �� ��o� s� �ợo ��� t��� �u� ���� t�o Đo�u �8 ��
Đo�u 61 �R� Luật ����

�� Đ� ���� ��� �o�� ���� to�� �ậ� ��u�� ��� t��� �u� ���� t�o Đo�u �9 �R�
Luật ����

�� C���� ��R �u� ���� �� t�� tR��� t�� t�R t�� to�� �ậ� ��u�� ����
Điều ��. Hợp đ�ng ti�p cận ngu�n g�n v� chi� �� lợi ích
1� S�u ��o ���� ��� t� ����� �o ���� �� ��u ��u to�� �ậ� ��u�� ��� ���o �ợ�

���� ���� ��� ��� ��o t� ����� �� �o� ����� �o ���� ��ợ� �o�� �u�� �� ��u�� ��� ��
�o�� to�� �ậ� ��u�� ��� �� ��o� s� �ợo ����

2� Hợ� ���� to�� �ậ� ��u�� ��� �� ��o� s� �ợo ��� ���o �� �o� ��ậ� �R� �� ���
���� ��� ��� �� ��o t��� �o�� �o�� to�� �ậ� ��u�� ����

�� Hợ� ���� to�� �ậ� ��u�� ��� �� ��o� s� �ợo ��� ���o �� �o� ��o �u�� ��R ��u
s�u ���:

�) M�� ���� to�� �ậ� ��u�� ����
�) N�u�� ��� ��ợ� to�� �ậ� �� ��ốo ��ợ�� t�u t�ậ��
�) Đ�� �o�� to�� �ậ� ��u�� ����



25�) �� ����� to�� �ậ� ��u�� ����
�) �o�� ��u��� �o�� ��� ��� t�� �� ��t �u� �o�u tR�� t�u t�ậ� ��u�� ����
�) H��t ���� ���o�� ��u ��ot tRo�� �� s�� �u�t s�� ��ẩ� t����� ��o từ ��u��

����
�) Co� ��� t��� �o� ���o�� ��u ��ot tRo�� �� s�� �u�t s�� ��ẩ� t����� ��o từ

��u�� ����
�) Đ�� �o�� to�� ���� ���o�� ��u ��ot tRo�� �� s�� �u�t s�� ��ẩ� t����� ��o

từ ��u�� ����
o) C�o� s� �ợo ��� t�u ��ợ� ��o N�� ���� �� �o� ��� �� �o�� �u��� ��� ��� ��

�o�� ���� ��o� �u��� s� ��u tR� tu� �ốo ��o ��t �u� so�� t�� tR�� �� s� to�� �ậ� ��u��
��� �� ��� �u��� tRo t��� tRu��� t�ố�� �� ��u�� ����

�� Hợ� ���� to�� �ậ� ��u�� ��� �� ��o� s� �ợo ��� ���o ��ợ� �ửo �� ��� ����
��� ��� �� ��o t��� �o�� �o�� to�� �ậ� ��u�� ��� �� �� �u�� ��� ���� �� t�ẩ� �u���
��� �o�� ���� to�� �ậ� ��u�� ��� t��� �u� ���� t�o Đo�u �9 �R� Luật ����

�� TR��� ����� ��o�u ��o �o�� �u�� ��� �o�� to�� �ậ� ��u�� ��� �� ��o� s� �ợo
��� ��ợ� �o�o �u��t t��� �u� ���� �R� ��o� �uật �o�t N�� �� �o�u ��� �uố� t� ��
C��� ��� �� ��o ��R ���K� �o�t N�� �� t���� �o���

Điều ��. Giấm ph㜳p ti�p cận ngu�n g�n
1� Co� �o�u �o�� �� t� ����� �o ���� ��ợ� ��� �o�� ���� to�� �ậ� ��u�� ���

��� ���:
�) Đ��� �� ��o �� �u�� �u�� �� ��� ���� �� t�ẩ� �u����
�) Đ� �� �ợ� ���� to�� �ậ� ��u�� ��� �� ��o� s� �ợo ��� ��o t� ����� �� �o�

����� �o ���� ��ợ� �o�� �u�� �� ��u�� ����
�) �o�� to�� �ậ� ��u�� ��� ����� t�u�� ��t tR��� �o� tR���� �ợ� �u� ���� t�o

����� � Đo�u ����
2� H� s� �� ���� ��� �o�� ���� to�� �ậ� ��u�� ��� ��� ��:
�) Đ�� �� ���� to�� �ậ� ��u�� ����
�) ��� s�� �ợ� ���� to�� �ậ� ��u�� ��� �� ��o� s� �ợo ��� ��o t� ����� �� �o�

����� �o ���� ��ợ� �o�� �u�� �� ��u�� ����
�� Go�� ���� to�� �ậ� ��u�� ��� ���o �� �o� ��o �u�� ��R ��u s�u ���:
�) M�� ���� sử ���� ��u�� ����
�) N�u�� ��� ��ợ� to�� �ậ� �� ��ốo ��ợ�� t�u t�ậ��
�) Đ�� �o�� to�� �ậ� ��u�� ����
�) Co� ���t ���� ��ợ� t��� �o�� �o�� �u�� ��� ��u�� ����



26�) Đ��� �� �o� �o� ��t �u� ���o�� ��u ��ot tRo��� s�� �u�t s�� ��ẩ�
t����� ��o �o�� �u�� ��� ��u�� ��� ��ợ� to�� �ậ��

�� Co� tR���� �ợ� ����� ��� �o�� ���� to�� �ậ� ��u�� ��� ��� ��:
�) N�u�� ��� �R� ���o t�u�� ���� ��� ���o ��u� ���� �u�� �o�� ��ợ� �u to�� ���

��� tRừ tR���� �ợ� ��ợ� �� �u�� ��� ���� �� t�ẩ� �u��� ��� �����
�) �o�� sử ���� ��u�� ��� �� ��u� �� ��� ��o �ốo ��o ��� ����o� ��o tR�����

�� �o��� �uố� ����� �� �ợo ��� �uố� �o��
�� TR���� �ợ� �� �ợo ��� �uố� �o�� �ợo ��� ���� ����� �� �u�� �u�� �� ��� ����

�� t�ẩ� �u��� ��� �o�� ���� to�� �ậ� ��u�� ��� �� �u��� ��� ���� to�� �ậ� ��u��
��� �� ����� ��� ���o �� s� ���� � �R� t� ����� �� �o� ����� �o ���� ��ợ� �o��
�u�� �� ��u�� ����

6� C���� ��R �u� ���� �� t�� t�ẩ� �u���� tR��� t�� t�R t�� ��� �o�� ���� to��
�ậ� ��u�� ����

Điều 6耀. Qumền v� nghK� vụ cR� t� ch�c� cá nh�n được cấp giấm ph㜳p ti�p
cận ngu�n g�n

1� T� ����� �o ���� ��ợ� ��� �o�� ���� to�� �ậ� ��u�� ��� �� �o� �u��� s�u
���:

�) Đo�u tR�� t�u t�ậ� ��u�� ��� �� �o� ���t ���� ��o� t��� �u� ���� �R� �o��
���� to�� �ậ� ��u�� ����

�) Đ�� ��u�� ��� ����� t�u�� ���� ��� ��u�� ��� �� ��� �u�t ��ẩu R� ��ỏo
���� t�� �o�t N�� t��� �u� ���� �R� ��o� �uật�

�) �o�� ����� s�� ��ẩ� s�� �u�t từ ��u�� ��� ��ợ� ���� to�� �ậ��
�) Qu��� ��o� t��� �u� ���� �R� �o�� ���� to�� �ậ� ��u�� ���� �ợ� ���� to��

�ậ� ��u�� ��� �� ��o� s� �ợo ����
2� T� ����� �o ���� ��ợ� ��� �o�� ���� to�� �ậ� ��u�� ��� �� �o� ���K� �� s�u

���:
�) Tu�� t�R �o� �u� ���� �R� �o�� ���� to�� �ậ� ��u�� ����
�) �o� �o� ���� ��� ��� ��o �� �u�� �� t�ẩ� �u��� ��� �o�� ���� to�� �ậ�

��u�� ��� �� ��t �u� ���o�� ��u ��ot tRo��� s�� �u�t s�� ��ẩ� t����� ��o t��� t��o
��� �u� ���� tR��� �o�� ���� to�� �ậ� ��u�� ����

�) C�o� s� �ợo ��� t�u ��ợ� ��o �o� ��� �o�� �u��� ��� ��� �� �o�� ���� ��o�
�u��� s� ��u tR� tu� �ốo ��o ��t �u� so�� t�� tR�� �� s� to�� �ậ� ��u�� ��� �� ���
�u��� tRo t��� tRu��� t�ố�� �� ��u�� ����

�) N��K� �� ��o� t��� �u� ���� �R� �o�� ���� to�� �ậ� ��u�� ���� �ợ� ����
to�� �ậ� ��u�� ��� �� ��o� s� �ợo ����

Điều 61. Chi� �� lợi ích từ việc ti�p cận ngu�n g�n



271� Lợo ��� t�u ��ợ� từ �o�� to�� �ậ� ��u�� ��� ���o ��ợ� ��o� s� ���
�o� ��� s�u ���:

�) N�� �����
�) T� ����� �� �o� ����� �o ���� ��ợ� �o�� �u�� �� ��u�� ����
�) T� ����� �o ���� ��ợ� ��� �o�� ���� to�� �ậ� ��u�� ��� �� �o� ��� �� �o��

�u�� ��o� ��ợ� �u� ���� tR��� �o�� ���� to�� �ậ� ��u�� ����
2� Lợo ��� t�u ��ợ� từ �o�� to�� �ậ� ��u�� ��� ���o ��ợ� ��o� s� tR�� �� s� �ợ�

���� to�� �ậ� ��u�� ��� �� ��o� s� �ợo ���� �o� �u� ���� ��o� �R� ��o� �uật �� �o��
�u���

�� C���� ��R �u� ���� �� t�� �o�� �u�� ��� ��o� s� �ợo ��� t�u ��ợ� từ �o�� to��
�ậ� ��u�� ����

Mục 2
LƯU GIỮ� �RO QURNM�U VẬT DI TRUY�N� ĐoNH GIo NGU�N G�N�

QURN LÝ TH�NG TIN V� NGU�N G�N� �RN QUY�N TRI TH�C
TRUY�N THỐNG V� NGU�N G�N

Điều 62. Lưu giữ v� �ảo quản mẫu vật di tRumền
1� ��� �� �u�� ����� �� tR��� ���� �o ��o�� ��� �u��� ��� �R� ���� t� ����

�o�� ��u �o� �� ��� �u�� ��u ��o ��u �ật �o tRu��� �R� ���o t�u�� ���� ��� ���o ��u�
���� �u�� �o�� ��ợ� �u to�� ��� ��� ���o ��ậ� ��ẩu ���� �� ���� to� ���o�� ��u�
���� �oố��� ��o t�� �oố��� ��� ���� �� ��ot tRo�� ��u�� ����

2� T� ����� �o ���� ��ot �o��� ��u �o� ��u �ật �o tRu��� �R� ���o t�u�� ����
��� ���o ��u� ���� �u�� �o�� ��ợ� �u to�� ��� �� �� �� tu��t ��R�� tR��� t� ��o�� ��
tRo�� ��o�� �o� ��� �� ��� ���� ��� ��� ��� S�u ��o ��ậ� ��ợ� t���� to�� �� ���
���� ��� ��� �� �� tRo�� ��o�� �o� �o� ���� ��o �� �u�� ��u��� ��� �� t�o ��u���
�� ��o tR���� �R� �� ��� ���� ��� ��� t��� �� �� �o�� ��o� �ử ���

�� N�� ���� ��u��� ����� t� ����� �o ���� ��u t� ��u �o� �� ��� �u�� ��u ��o
��u �ật �o tRu��� �� ���� t���� ���� ���� ��� ���� �� ���� to� ��� t�� �� ���� so��
��� �� ��ot tRo�� �o�� t� - �� ��o�

Điều 63. Điều tR�� thu thập� đánh giá� cung cấp� quản lý th�ng tin về ngu�n
g�n

1� ��� �� �u�� ����� �� t� ���� t��� �o�� ������ tR��� �o�u tR�� t�u t�ậ��
�o�� �oo �� ��� ���� �� s� �� �o�u �� ��u�� ��� t�u�� ���� �o �u�� �� �� �u��
��� t���� to� �� �� s� �� �o�u �� ��u�� ��� ��� �� T�o ��u��� �� M�o tR�����

�� T�o ��u��� �� M�o tR���� t�ố�� ���t �u�� �� �� s� �� �o�u �uố� �o� ��
��u�� ����



282� N�� ���� ��u��� ����� t� ����� �o ���� t��� �o�� �o�u tR�� t�u
t�ậ�� �o�� �oo� �u�� ��� t���� to� �� ��u�� ��� �� ��� ���� �� s� �� �o�u �� ��u��
��� �� ��� ��� �u��� ��ợ� to�� �ậ� �� s� �� �o�u �� ��u�� ����

�� C���� ��R �u� ���� �� t�� �o�� �u�� ��� t���� to� �� ��u�� ����
Điều 6�. �ản qumền tRi th�c tRumền thống về ngu�n g�n
1� N�� ���� ��� �� ��� �u��� tRo t��� tRu��� t�ố�� �� ��u�� ���� ��u���

����� �� �� tRợ t� ����� �o ���� ���� �� ��� �u��� tRo t��� tRu��� t�ố�� �� ��u��
����

2� �� ���� ��� �� C��� ���� ��R tR� ��ốo �ợ� ��o ��� �� �u�� ����� �� �� �o��
�u�� ����� ��� t�R t�� ���� �� ��� �u��� tRo t��� tRu��� t�ố�� �� ��u�� ����

Mục 3
QURN LÝ RỦI RO DO SINH VẬT �IẾN ĐỔI G�N� M�U VẬT DI TRUY�N
CỦA SINH VẬT �IẾN ĐỔI G�N G�Y RA ĐỐI VỚI ĐA DẠNG SINH HỌC

Điều 6�. TRách nhiệm quản lý RRi Ro do �inh vật �i�n đ�i g�n� mẫu vật di
tRumền cR� �inh vật �i�n đ�i g�n g�m R� đối v�i đ� dạng �inh h댳c

1� TRo�� ��o�� �u�� �� RRo R� �� so�� �ật �o�� ��o ���� ��u �ật �o tRu��� �R�
so�� �ật �o�� ��o ��� ��� R� �ốo ��o �� ���� so�� ��� ��ợ� �u� ���� ��� s�u:

�) T� ����� �o ���� ���o�� ��u t�� R� so�� �ật �o�� ��o ���� ��u �ật �o tRu���
�R� so�� �ật �o�� ��o ��� ���o ���� �� ��o �� ���� ��� �� C��� ���� �� ���o �� �o�
�o�u �o�� �� �� s� �ật ���t - �� t�uật� ���� ���� �� �o� �� ��u��� ��� t��� �u� ����
�R� �� ���� ��� �� C��� �����

�) T� ����� �o ���� ��ậ� ��ẩu so�� �ật �o�� ��o ���� ��u �ật �o tRu��� �R�
so�� �ật �o�� ��o ��� ���o ��ợ� �� �u�� ��� ���� �� t�ẩ� �u��� ��� �����

�) T� ����� �o ���� ���o�� ��u� ��ậ� ��ẩu� �u�� �o�� ����� t���� so�� �ật
�o�� ��o ���� ��u �ật �o tRu��� �R� so�� �ật �o�� ��o ��� ���o ���� ���o t���� to� ��
��� �� RRo R� �� �o� �o�� ��o� �u�� �� RRo R� t��� �u� ���� t�o Đo�u 67 �R� Luật ����

2� C���� ��R �u� ���� �� t�� tRo�� ��o�� �R� ��� �� �u�� ����� �� �� t� �����
�o ���� tR��� �o�� �u�� �� RRo R� �� so�� �ật �o�� ��o ���� ��u �ật �o tRu��� �R� so��
�ật �o�� ��o ��� ��� R� �ốo ��o �� ���� so�� ����

Điều 66. Lập� thẩm định �áo cáo đánh giá RRi Ro do �inh vật �i�n đ�i g�n�
mẫu vật di tRumền cR� �inh vật �i�n đ�i g�n g�m R� đối v�i đ� dạng �inh h댳c� cấp
giấm ch�ng nhận �n to�n cR� �inh vật �i�n đ�i g�n� mẫu vật di tRumền cR� �inh
vật �i�n đ�i g�n đối v�i đ� dạng �inh h댳c

1� T� ����� �o ���� ���o�� ��u t�� R�� ��ậ� ��ẩu� ����� t���� so�� �ật �o��
��o ���� ��u �ật �o tRu��� �R� so�� �ật �o�� ��o ��� ���o �ậ� �o� �o� �o�� �oo RRo R�
�� so�� �ật �o�� ��o ��� ��� R� �ốo ��o �� ���� so�� ����



292� �o� �o� �o�� �oo RRo R� �� so�� �ật �o�� ��o ���� ��u �ật �o tRu��� �R�
so�� �ật �o�� ��o ��� ��� R� �ốo ��o �� ���� so�� ��� ���o �� �o� ��o �u�� ��R ��u
s�u ���:

�) M� t� �o�� ��o� �o�� �oo RRo R��
�) M�� �� RRo R� �ốo ��o �� ���� so�� ����
�) �o�� ��o� �u�� �� RRo R��
�� �o� �o� �o�� �oo RRo R� �� so�� �ật �o�� ��o ���� ��u �ật �o tRu��� �R� so��

�ật �o�� ��o ��� ��� R� �ốo ��o �� ���� so�� ��� ���o ��ợ� �� �u�� �u�� �� ��� ����
�� t�ẩ� �u��� t�ẩ� �����

�� C���� ��R �u� ���� �� t�� �o�� �ậ�� t�ẩ� ���� �o� �o� �o�� �oo RRo R� ��
so�� �ật �o�� ��o ���� ��u �ật �o tRu��� �R� so�� �ật �o�� ��o ��� ��� R� �ốo ��o ��
���� so�� ��� �� �o�� ��� �o�� ����� ��ậ� �� t��� �R� so�� �ật �o�� ��o ���� ��u �ật
�o tRu��� �R� so�� �ật �o�� ��o ��� �ốo ��o �� ���� so�� ����

Điều 67. C�ng �h�i th�ng tin về m�c độ RRi Ro v� �iện pháp quản lý RRi Ro
do �inh vật �i�n đ�i g�n� mẫu vật di tRumền cR� �inh vật �i�n đ�i g�n g�m R� đối
v�i đ� dạng �inh h댳c

1� T� ����� �o ���� ���o�� ��u t�� R�� ��ậ� ��ẩu� �u�� �o�� ����� t���� so��
�ật �o�� ��o ���� ��u �ật �o tRu��� �R� so�� �ật �o�� ��o ��� ���o ���� ���o t���� to�
�� ��� �� RRo R� �� �o�� ��o� �u�� �� RRo R� �ốo ��o �� ���� so�� ����

2� C���� ��R �u� ���� �� t�� �o�� ���� ���o t���� to� �� �o�� ��o� �u�� �� RRo
R��

Điều 6�. Quản lý c� �� dữ liệu về �inh vật �i�n đ�i g�n� mẫu vật di tRumền
cR� �inh vật �i�n đ�i g�n li�n qu�n đ�n đ� dạng �inh h댳c

1� �� T�o ��u��� �� M�o tR���� t�ố�� ���t �u�� �� �� s� �� �o�u �� so�� �ật
�o�� ��o ���� ��u �ật �o tRu��� �R� so�� �ật �o�� ��o ��� �o�� �u�� ��� �� ���� so��
���� ��� ���� tR��� t���� to� �o�� tử �� so�� �ật �o�� ��o ���� ��u �ật �o tRu��� �R�
so�� �ật �o�� ��o ��� �o�� �u�� ��� �� ���� so�� ����

2� T� ����� �o ���� ���o�� ��u t�� R�� ��ậ� ��ẩu� �u�� �o�� ����� t���� so��
�ật �o�� ��o ���� ��u �ật �o tRu��� �R� so�� �ật �o�� ��o ��� �o�� �u�� ��� �� ����
so�� ��� ���o �u�� ��� t���� to� ��� �� T�o ��u��� �� M�o tR�����

�� T� ����� �o ���� ���o�� ��u t�� R�� ����� t���� so�� �ật �o�� ��o ���� ��u
�ật �o tRu��� �R� so�� �ật �o�� ��o ��� �o�� �u�� ��� �� ���� so�� ��� ���o �u�� ���
t���� to� ��� �� ��� ���� ��� ��� t��� ��o ���o�� ��u t�� R�� ����� t���� so�� �ật
�o�� ��o ���� ��u �ật �o tRu��� �R� so�� �ật �o�� ��o ����

�� T� ����� �o ���� �u�� ��� t���� to� �� so�� �ật �o�� ��o ���� ��u �ật �o
tRu��� �R� so�� �ật �o�� ��o ��� �o�� �u�� ��� �� ���� so�� ��� ���o ���u tRo�� ��o��
�� t��� ����� �o� �R� t���� to� �� ���� �u�� ����
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HỢP ToC QUỐC TẾ V� ĐA DẠNG SINH HỌC
Điều 6�. Hợp tác quốc t� v� việc thực hiện điều ư�c quốc t� về đ� dạng

�inh h댳c
1� N�� ���� C��� ��� �� ��o ��R ���K� �o�t N�� ��� ��t t��� �o�� �o�u ���

�uố� t� �� �� ���� so�� ��� �� C��� ��� �� ��o ��R ���K� �o�t N�� �� t���� �o�� ��
�� R��� �ợ� to� �� ��� t�� �� ��ot tRo�� ��� ���� �� ���� so�� ��� ��o �o� ����� ����
���� t��� t� ����� �o ���� ���� ����o�

2� Hợ� to� �uố� t� �� ��� t�� �� ��ot tRo�� ��� ���� �� ���� so�� ��� ��ợ�
t��� �o�� tR�� ��u��� t쳌� ���� ����� �o� ��� ���� �� �ợo� ����� ��� t�o�� ��� ����
�o�� ��o �� �R� ���u� �� ��� ���� ��� t�� �� ��ot tRo�� ��� ���� �� ���� so�� ����
��� ��� ��� ���� so�� t�oo � �o�t N�� �� tR�� tRoo ��t�

�� �� T�o ��u��� �� M�o tR���� ��R tR� ��ốo �ợ� ��o ��� �� �u�� ����� �� ��
�o�� �u�� ���o�� ��u� �� �u�t �o�� ��� ��o�� ��� �o� ��ậ� �o�u ��� �uố� t� �� ��
���� so�� ����

�� N�� ���� ��u��� ������ t�� �o�u �o�� ��� t� ����� �o ���� �o�t N��� ����o
�o�t N�� ���� �� � ���� ����o� t� ����� �o ���� ���� ����o t��� �o�� �o� ������
tR���� �� o� �ợ� to� �uố� t� �� �� ���� so�� ����

Điều 7耀. Hợp tác v�i các nư�c có chung �i�n gi�i v�i Việt N�m
N�� ���� �u to�� �ợ� to� ��o �o� ���� �� ��u�� �o�� �o�o ��o �o�t N�� ����

�o� ���t ���� s�u ���:
1� TR�� ��o t���� to�� �� �o� t��� ����� �o�� ���� �� �� ���� so�� ����
2� P�ốo �ợ� �u�� �� ���� ���� �� ���� so�� ���� tu��� �o �� �u��� �o�� �o�o

�R� �o� ���o� ��� �� �o� ���o �o ���
�� T��� �o� �o� ������ tR��� ��� t�� �� ��ot tRo�� ��� ���� �� ���� so�� ����

�o� ������ tR���� �� o� ��� �� �o� ���o �o �� �� ��� �� ���� ���� �� ���� so�� ����
CHƯƠNG �II

CƠ CHẾ� NGU�N LỰC �RO T�N
VÀ PHoT TRIỂN ��N VỮNG ĐA DẠNG SINH HỌC

Điều 71. Điều tR� c� �ản� nghi�n c�u �ho� h댳c� quản lý th�ng tin� �ố liệu
về đ� dạng �inh h댳c

1� N�� ���� ��u t� ��� �o�� �o�u tR� �� ��� �� so�� t�oo t� ��o��� ���o ����� ���
�oố�� ��� tR���� �oố�� �ật �u�o� �o so�� �ật �� ���� ��u�� ��� �� �oo tR� ���� ��
���� to� ��� t�� �� ��ot tRo�� ��� ���� �� ���� so�� ����



312� N�� ���� ��u t� �� ��u��� ����� t� ����� �o ���� ��u t� ���o��
��u ���� ��� ���� �� ���� to� ��� t��� ��ot tRo�� ��� ���� �� ���� so�� ��� �� ��ot
tRo�� �o�� t� - �� ��o�

�� T���� to�� số �o�u �o�u tR� �� ���� ��t �u� ���o�� ��u ���� ��� �� �� ����
so�� ��� ���o ��ợ� t�u t�ậ� �� �u�� �� t�ố�� ���t tR��� C� s� �� �o�u �� �� ����
so�� ��� �uố� �o��

�� T� ����� �o ���� �� ���t ���� �o�� �u�� ��� �� ���� so�� ��� �� tRo��
��o�� �u�� ��� t���� to�� số �o�u �o�u tR� �� ���� ��t �u� ���o�� ��u ���� ��� t���
��u ��u �R� �� T�o ��u��� �� M�o tR���� �� ��ợ� ��o� s� t���� to� �� �� ���� so��
��� t��� �u� ���� �R� ��o� �uật�

�� �� T�o ��u��� �� M�o tR���� �u� ���� �� t�� �� ���t ���� �o�u tR� �� ����
�o�� �u�� ���� tR�� ��o �� �u�� �� t���� to� �� �� ���� so�� ���� t�ố�� ���t �u�� ��
C� s� �� �o�u �� �� ���� so�� ��� �uố� �o��

Điều 72. �áo cáo về đ� dạng �inh h댳c
1� �o� �o� �� �� ���� so�� ��� �� ��t ���� �R� �o� �o� ��o tR���� �uố� �o��
2� �o� �o� �� �� ���� so�� ��� ���o �� �o� ��o �u�� ��R ��u s�u ���:
�) Ho�� tR��� �� �oễ� �o�� �R� �o� �� so�� t�oo t� ��o�� ��R ��u�
�) Ho�� tR���� ���� ���� �ố� số ��ợ�� �o t�� ��� t���� ��� �o�� �R� ���o t�u��

���� ��� ���o ��u� ���� �u�� �o�� ��ợ� �u to�� ��� ��� so�� �ật �o�� ��o ��� ��
���o ����o ��o ��� ��o�

�) T��� tR��� ��� t�� �� ���� so�� ���� o� ���� t�o�� t��� �ốo ��o �� ���� so��
����

�) ��u ��u ��t R� �ốo ��o �� ���� so�� ����
�) Đo�� �oo �ợo ��� �R� ��� t�� �� ��ot tRo�� ��� ���� �� ���� so�� ��� �ốo ��o ��ot

tRo�� �o�� t� - �� ��o�
�) Go�o ��o� �� �� ����� ��� t�� �� ���� so�� ����
�� �� T�o ��u��� �� M�o tR���� ��R tR� ��ốo �ợ� ��o ��� �� �u�� ����� �� �� �o��

�u�� ��� ���� �o� �o� �� �� ���� so�� ����
Điều 73. T�i chính cho việc �ảo t�n v� phát tRi�n �ền vững đ� dạng �inh

h댳c
1� �o�� ��� ��� �o�� ��� t�� �� ��ot tRo�� ��� ���� �� ���� so�� ��� ��ợ� ����

t���� từ �o� ��u�� s�u ���:
�) N��� so�� ��� �����
�) Đ�u t�� ���� ��� �R� t� ����� �o ���� tR��� ����� t� ����� �o ���� ����

����o�



32�) T�u từ ���� �� ��o tR���� �o�� �u�� ��� �� ���� so�� ��� �� �o�
��u�� ��o� t��� �u� ���� �R� ��o� �uật�

2� C�o ��u t� ��ot tRo�� từ ���� so�� ��� ���� ��� �o�� ��� t�� �� ��ot tRo��
��� ���� �� ���� so�� ��� ��ợ� sử ���� ��� �o� ��� ���� s�u ���:

�) Đo�u tR� �� ��� �� �� ���� so�� ����
�) P��� ��o �o� �� so�� t�oo t� ��o���
�) ��� t�� ���o t�u�� ���� ��� ���o ��u� ���� �u�� �o�� ��ợ� �u to�� ��� ���
�) Đ�u t� ��� ����� ���� ���� ��o t�� �� s� ��� t�� �� ���� so�� ��� �R� N��

�����
�) T��� �o�� �o� ������ tR��� �o�� s�ot� �� �ậ�� �o�t tRừ �o� ���o ����o ��o ���

��o�
�) Đ�u t� ��o� �o�� �u�� ��� �o�� ��� t�� �� ��ot tRo�� ��� ���� �� ���� so��

��� t��� �u� ���� �R� ��o� �uật�
�� C�o t����� �u��� từ ���� so�� ��� ���� ��� ��� t�� �� ��ot tRo�� ��� ����

�� ���� so�� ��� ��ợ� sử ���� ��� �o� ��� ���� s�u ���:
�) Qu�� tR쳌�� t�ố�� ��� �u�� �� t���� to�� �� �o�u �� �� ���� so�� ���� ���

���� �� s� �� �o�u �� �� ���� so�� ����
�) T� ���� ��� ���� �o� �o� �o�� tR��� �� ���� so�� ���� �o� �o� �o�� tR���

��u ��� t��� �ậ�� t�ẩ� ���� �u� ����� ��� t�� �� ���� so�� ���� ������ tR���� �� o�
��� t�� �� ���� so�� ����

�) Lậ�� t�ẩ� ���� ���� ��� ���o ��u� ���� �u�� �o�� ��ợ� �u to�� ��� ��� ����
��� ���o ����o ��o ��� ��o� ���� ��� ���o ����� �� �� ��� ���o t�o� tR��� t� ��o���
���� ��� ���o ����� �� ��ợ� ���o t�o� �� �o�u �o�� ����o t� ��o��� ���� ���
��u�� ��� �� ��� �u�t ��ẩu� �o�u tR�� �o�� �oo �u�� t�� �� sử� ��o� �� su�� ����
��� ���o ��u� ���� �u�� �o�� ��ợ� �u to�� ��� ���

�) Qu�� �� ��u ��� t��� �� s� ��� t�� �� ���� so�� ��� �R� N�� �����
�) X�� ���� �� t�ử ���o�� �� ���� ��� t�� �� ��ot tRo�� ��� ���� �� ����

so�� ����
�) Tu��� tRu���� �oo� ��� ��o� �uật� ���� ��� � t��� �� ��� t�� �� ��ot tRo��

��� ���� �� ���� so�� ����
�) Đ�� t��� ��o ����� ���� ��� tR��� �� ��u��� ��� ���o�� �� �� �� ���� so�� ����
�) Hợ� to� �uố� t� �� ��� t�� �� ��ot tRo�� ��� ���� �� ���� so�� ����
Điều 7�. Dịch vụ m�i tRường li�n qu�n đ�n đ� dạng �inh h댳c
1� T� ����� �o ���� sử ���� ���� �� ��o tR���� �o�� �u�� ��� �� ���� so��

��� �� tRo�� ��o�� tR� to�� ��� t� ����� �o ���� �u�� ��� ���� ���



332� C���� ��R �u� ���� �� t�� �� ���� �� ��o tR���� �o�� �u�� ��� ��
���� so�� ����

Điều 7�. ��i thường thiệt hại về đ� dạng �inh h댳c
1� T� ����� �o ���� ��� ��o ��u ��� t��� �� s� ��� t�� �� ���� so�� ����

�oố�� ��� tR���� �ật �u�o� �o so�� �ật �� ��� ��� ��u� �� �oo tR�� ���o t�u�� ���� ���
���o ��u� ���� �u�� �o�� ��ợ� �u to�� ��� ��� ���� ���� �� ���� so�� ��� t�� ���o ��o
t����� t�o�t ��o t��� �u� ���� �R� ��o� �uật�

2� �o�� ��o t����� t�o�t ��o �� � ��oễ�� su� t��oo ��o tR���� ��� R� �ốo ��o ��
���� so�� ��� ��ợ� t��� �o�� t��� �u� ���� �R� ��o� �uật�

�� To�� ��o t����� t�o�t ��o �� �� ���� so�� ��� ��� N�� ���� ��ợ� ��u t� ���
���t ���� ��� t�� �� ��ot tRo�� ��� ���� �� ���� so�� ��� t��� �u� ���� �R� Luật
��� �� �o� �u� ���� ��o� �R� ��o� �uật �� �o�� �u���

CHƯƠNG �III

ĐI�U �HORN THI HÀNH
Điều 76. Qum định chum�n ti�p
1� Co� ���� �uố� �o�� ��u �� tR� t�o�� ��o��� ��u ��� t�� ���o - so�� ����� ��u

��� �� ���� �u��� ��u ��� t�� �o��� ��u ��� t�� ���� ���� ��o ���� ��u �� tR� t�o
��u��� t�o�� ��o�� t�R� so�� �� t���� �ậ� t��� �u� ���� �R� Luật ��� �� �� ��ot tRo��
Rừ��� Luật t�R� s�� tR��� ��o Luật ��� �� �o�u ��� ��u �o� ��� �o� to�u ��� �o� �ậ�
��u ��� t�� t��� �u� ���� �R� Luật ��� t�� ����� ���o R� �u��t ���� t���� �ậ� ��o�

2� Co� ���o �o�� ����� �o�� ����� ��ậ� �� ��� ��� �o� �� s� ��� t�� �� ����
so�� ���� �� s� �u�o so�� s��� �u�o so�� tR����� tR��� ��� ���� t�� �o� ���o ���� �ật�
t��� �ật ����� �� ��u� ���� �u�� �o�� tR��� ��o Luật ��� �� �o�u ��� ��u ��� �ợ�
��o �u� ���� �R� Luật ��� t�� ��� �� �oo tR� t�o �����

Điều 77. Hiệu lực thi h�nh
Luật ��� �� �o�u ��� t�o ���� từ ���� 01 t�o�� 7 ��� 2009�
Điều 7�. Qum định chi ti�t v� hư�ng dẫn thi h�nh
C���� ��R �u� ���� ��o to�t �� ����� ��� t�o ���� �o� �o�u� ����� ��ợ� �o��
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	Điều 5. Chính sách của Nhà nước về bảo tồn 
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	Điều 17. Vườn quốc gia
	Vườn quốc gia phải có các tiêu chí chủ yếu sau đây
	1. Có hệ sinh thái tự nhiên quan trọng đối với qu
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	1. Mục đích bảo tồn đa dạng sinh học; việc đáp ứ
	2. Thực trạng các hệ sinh thái tự nhiên, các loài 
	3. Diện tích đất, mặt nước; hiện trạng sử dụng đất
	4. Trích lục bản đồ, vị trí địa lý, diện tích dự k
	5. Vị trí địa lý, diện tích phân khu bảo vệ nghiêm
	6. Kế hoạch quản lý khu bảo tồn.
	7. Tổ chức quản lý khu bảo tồn.
	8. Vị trí địa lý, diện tích, ranh giới vùng đệm củ
	Điều 22. Lập, thẩm định dự án thành lập khu bảo tồ
	1. Việc lập, thẩm định dự án thành lập khu bảo tồn
	2. Trình tự, thủ tục lập dự án thành lập khu bảo t
	a) Tổ chức điều tra, đánh giá hiện trạng đa dạng s
	b) Tổ chức lấy ý kiến bộ, cơ quan ngang bộ có li
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	3. Ban quản lý khu bảo tồn hoặc tổ chức được 
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	Trường hợp dự án đầu tư trong vùng đệm tiềm ẩn n
	Điều 33. Báo cáo về hiện trạng đa dạng sinh học củ
	1. Định kỳ 3 năm một lần, Ban quản lý khu bảo tồn,
	2. Báo cáo hiện trạng đa dạng sinh học của khu bả
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	Điều 41. Bảo tồn loài thuộc Danh mục loài nguy
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	Mục 2
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	b) Cán bộ kỹ thuật có chuyên môn phù hợp;
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	a) Thông báo với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm 
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	4. Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích 
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	Điều 67. Công khai thông tin về mức độ rủi ro
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	d) Yêu cầu đặt ra đối với đa dạng sinh học;
	đ) Đánh giá lợi ích của bảo tồn và phát triển bền 
	e) Giải pháp và kế hoạch bảo tồn đa dạng sinh học.
	3. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp vớ
	Điều 73. Tài chính cho việc bảo tồn và phát tr
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	a) Ngân sách nhà nước;
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	a) Điều tra cơ bản về đa dạng sinh học; 
	b) Phục hồi các hệ sinh thái tự nhiên; 
	c) Bảo tồn loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý,
	d) Đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo cơ sở bảo 
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