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NGUYỄN THỊ MAI * 

Tóm tắt: Luật Thi hành án hình sự năm 2019 đã có nhiều sửa đổi, bổ sung về cơ quan có thẩm 

quyền thi hành án hình sự và cơ quan quản lí thi hành án hình sự nhằm nâng cao hiệu quả của công 

tác thi hành án và bảo đảm quyền con người của người bị kết án. Bài viết tập trung làm rõ những quy 

định mới tại Chương II Luật Thi hành án hình sự năm 2019 về cơ quan có thẩm quyền thi hành án 

hình sự, cơ quan Nhà nước trong quản lí thi hành án hình sự; luận giải tính cần thiết và phù hợp của 

những quy định mới này với đòi hỏi của thực tiễn. 
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CRIMINAL JUDGMENT EXECUTION AGENCIES AND CRIMINAL JUDGMENT EXECUTION 

MANAGEMENT AGENCIES FOLLOWING THE  LAW ON EXECUTION OF CRIMINAL 

JUDGMENTS 2019 

Abstract: The Law on Execution of Criminal Judgments 2019 has made many amendments and 

supplements to criminal judgment execution and criminal judgment execution management agencies in 

order to improve its effectiveness of criminal judgment execution and to guarantee convicted human 

rights. The article focuses on clarifying new provisions in Chapter II of the Law on Execution of 

Criminal Judgments 2019 regarding criminal judgment execution agencies, State agencies in the 

management of criminal judgment execution; explains the necessity and suitability of these new 

regulations to practical requirements.  
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ua thực tế 10 năm thi hành Luật Thi hành 

án hình sự (THAHS) năm 2010, bên 

cạnh những kết quả đã đạt được, Luật cũng 

bộc lộ những bất cập đòi hỏi phải được sửa 

đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn. Luật 

THAHS năm 2019 đã được Quốc hội khoá 

XIV, kì họp thứ 7 thông qua và chính thức có 

hiệu lực từ ngày 01/01/2020. Luật THAHS 

năm 2019 gồm 16 chương, 207 điều và có 

nhiều nội dung mới về phạm vi điều chỉnh, 

tha tù trước thời hạn có điều kiện, thi hành án 

tử hình, thi hành án đối với pháp nhân thương 

mại, bổ sung các quyền và nghĩa vụ của 

phạm nhân đang chấp hành án... Đồng thời, 

Luật THAHS năm 2019 đã khắc phục nhiều 

bất cập, hạn chế trong thực tiễn công tác thi 

hành án, thể hiện tính nhân văn sâu sắc nhằm 

bảo đảm quyền lợi của phạm nhân, đảm bảo 

quyền con người, quyền công dân. Cơ quan 

có thẩm quyền thi hành án hình sự, cơ quan  
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