
PHỤ LỤC 14 

Hệ thống tổ chức Cơ quan điều tra hình sự và thi hành án hình sự của Việt Nam 

 

1. Hệ thống Cơ quan Điều tra hình sự 

a. Sơ đồ tổ chức Cơ quan điều tra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CƠ QUAN ĐIỀU TRA 

Cơ quan điều tra trong 

Quân đội nhân dân 

 

Cơ quan điều tra của Viện 

kiểm sát nhân dân tối cao 

tối cao 

 
Cơ quan  n ninh điều 

tra  ộ C ng an 

Cơ quan C nh sát 

điều tra  ộ C ng an 

Cơ quan  n ninh điều 

tra C ng an c p t nh 

Cơ quan C nh sát 

điều tra C ng an c p 

t nh 

Cơ quan C nh sát 

điều tra C ng an 

c phu ện 

Cơ quan điều tra của 

Công an nhân dân 

Cơ quan  n ninh điều 

tra  ộ Quốc ph ng 

Cơ quan điều tra h nh 

s   ộ Quốc ph ng 

Cơ quan điều tra 

Viện kiểm sát 

nhân dân tối cao 

Cơ quan điều tra 

Viện kiểm sát quân 

s  trung ương 

 
Cơ quan  n ninh điều 

tra quân khu v  tương 

đương 

Cơ quan điều tra h nh 

s  quân khu v  tương 

đương 

Cơ quan điều tra h nh 

s  khu v c 

 

Các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến 

h nh một số hoạt động điều tra 
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b. Pháp luật về cơ quan điều tra 

STT Văn bản pháp luật có liên quan 
Ngày ban hành; 

Ngày hiệu lực 
Điều, khoản quy định 

1. 
Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự 

 

26/11/2015; 

(chưa xác định) 

Cơ quan điều tra h nh 

s  
Các điều 4, 5, 6, 7, 8 

Cơ quan được giao 

tiến h nh một số 

nhiệm vụ điều tra 

Các điều 9, 10 

 

2. Hệ thống các Cơ quan Thi hành án hình sự 

 

STT Văn bản pháp luật có liên quan 
Ngày ban hành; 

Ngày hiệu lực 
Điều, khoản quy định 

1. Luật thi hành án hình sự 17/6/2010; 

01/7/2011 

Cơ quan thi hành án 

h nh s  

Từ Điều 10 đến Điều 

20 

 


