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QUỐC HỘI 

****** 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

************ 

Luật số: 75/2006/QH 11 Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2006 

 

QUỐC HỘI NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Khóa XI, kỳ họp thứ 10 

(Từ ngày 17 tháng 10 đến ngày 29 tháng 11 năm 2006) 

LUẬT 

HIẾN, LẤY, GHÉP MÔ, BỘ PHẬN CƠ THỂ NGƢỜI VÀ HIẾN, LẤY XÁC 

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung 

theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; 

Luật này quy định về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác. 

Chƣơng I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Luật này quy định về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể ngƣời và hiến, lấy xác; tổ chức, hoạt động 

của ngân hàng mô và Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể ngƣời. 

2. Việc truyền máu, ghép tủy không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này. 

Điều 2. Đối tƣợng áp dụng 

Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam, ngƣời Việt Nam định cƣ ở nƣớc ngoài, tổ chức, 

cá nhân nƣớc ngoài có liên quan đến hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể ngƣời và hiến, lấy xác tại Việt 

Nam. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Luật này, các từ ngữ dƣới đây đƣợc hiểu nhƣ sau: 

1. Mô là tập hợp các tế bào cùng một loại hay nhiều loại khác nhau để thực hiện các chức năng nhất 

định của cơ thể ngƣời. 

2. Bộ phận cơ thể ngƣời là một phần của cơ thể đƣợc hình thành từ nhiều loại mô khác nhau để thực 

hiện các chức năng sinh lý nhất định. 

3. Noãn là tế bào trứng. 

4. Phôi là sản phẩm của quá trình phát triển do sự kết hợp giữa noãn và tinh trùng. 

5. Bộ phận cơ thể không tái sinh là bộ phận sau khi lấy ra khỏi cơ thể ngƣời thì cơ thể không thể sản 

sinh hoặc phát triển thêm bộ phận khác thay thế bộ phận đã lấy. 

6. Hiến mô, bộ phận cơ thể ngƣời là việc cá nhân tự nguyện hiến mô, bộ phận cơ thể của mình khi còn 

sống hoặc sau khi chết. 

7. Lấy mô, bộ phận cơ thể ngƣời là việc tách mô, bộ phận từ cơ thể ngƣời hiến khi còn sống hoặc sau 

khi chết. 

8. Ghép mô, bộ phận cơ thể ngƣời là việc cấy ghép mô, bộ phận tƣơng ứng của cơ thể ngƣời hiến vào 

cơ thể của ngƣời đƣợc ghép. 



CÔNG TY LUẬT HÙNG THẮNG 

4 

 

9. Chết não là tình trạng toàn não bộ bị tổn thƣơng nặng, chức năng của não đã ngừng hoạt động và 

ngƣời chết não không thể sống lại đƣợc. 

10. Ngân hàng mô là cơ sở y tế tiếp nhận, bảo quản, lƣu giữ, vận chuyển và cung ứng mô. 

Điều 4. Các nguyên tắc trong việc hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể ngƣời và hiến, lấy xác 

1. Tự nguyện đối với ngƣời hiến, ngƣời đƣợc ghép. 

2. Vì mục đích nhân đạo, chữa bệnh, giảng dạy hoặc nghiên cứu khoa học. 

3. Không nhằm mục đích thƣơng mại. 

4. Giữ bí mật về các thông tin có liên quan đến ngƣời hiến, ngƣời đƣợc ghép, trừ trƣờng hợp các bên 

có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác. 

Điều 5. Quyền hiến mô, bộ phận cơ thể ngƣời và hiến xác 

Ngƣời từ đủ mƣời tám tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ có quyền hiến mô, bộ phận cơ 

thể của mình khi còn sống, sau khi chết và hiến xác.  

Điều 6. Quyền hiến, nhận tinh trùng, noãn, phôi trong thụ tinh nhân tạo 

1. Nam từ đủ hai mƣơi tuổi trở lên, nữ từ đủ mƣời tám tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ 

có quyền hiến, nhận tinh trùng, noãn, phôi trong thụ tinh nhân tạo theo quy định của pháp luật. 

2. Việc hiến, nhận tinh trùng, noãn, phôi trong thụ tinh nhân tạo đƣợc thực hiện theo quy định của 

Chính phủ. 

Điều 7. Trách nhiệm quản lý nhà nƣớc về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể ngƣời và hiến, lấy 

xác 

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nƣớc về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể ngƣời và hiến, lấy 

xác. 

2. Bộ Y tế chịu trách nhiệm trƣớc Chính phủ thực hiện quản lý nhà nƣớc về hiến, lấy, ghép mô, bộ 

phận cơ thể ngƣời và hiến, lấy xác trong phạm vi cả nƣớc. 

3. Bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ 

Y tế trong việc thực hiện quản lý nhà nƣớc về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể ngƣời và hiến, lấy 

xác. 

4. Uỷ ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện quản lý nhà nƣớc 

về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể ngƣời và hiến, lấy xác tại địa phƣơng. 

Điều 8. Nội dung quản lý nhà nƣớc về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể ngƣời và hiến, lấy xác 

1. Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ 

thể ngƣời và hiến, lấy xác. 

2. Xây dựng và chỉ đạo thực hiện kế hoạch về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể ngƣời và hiến, lấy 

xác. 

3. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể ngƣời và hiến, lấy xác. 

4. Tổ chức và chỉ đạo việc đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ quản lý và chuyên môn về hiến, lấy, ghép mô, bộ 

phận cơ thể ngƣời và hiến, lấy xác. 

5. Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực cho hoạt động hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể ngƣời 

và hiến, lấy xác. 

6. Tổ chức và quản lý công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ về hiến, lấy, ghép mô, bộ 

phận cơ thể ngƣời và hiến, lấy xác. 
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7. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể ngƣời và hiến, 

lấy xác. 

8. Giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể ngƣời 

và hiến, lấy xác. 

9. Hợp tác quốc tế về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể ngƣời và hiến, lấy xác. 

Điều 9. Thông tin, tuyên truyền về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể ngƣời và hiến, lấy xác 

1. Cơ quan nhà nƣớc, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, tổ chức xã hội, tổ chức 

kinh tế và đơn vị vũ trang nhân dân trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thông 

tin, tuyên truyền về mục đích nhân đạo, chữa bệnh, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và ý nghĩa của 

việc hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể ngƣời và hiến, lấy xác. 

2. Bộ Y tế có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hoá - Thông tin cung cấp cho các cơ quan 

thông tin đại chúng nội dung thông tin, tuyên truyền về mục đích nhân đạo, chữa bệnh, giảng dạy, 

nghiên cứu khoa học và ý nghĩa của việc hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể ngƣời và hiến, lấy xác.  

3. Bộ Văn hoá - Thông tin có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng thƣờng xuyên thông 

tin, tuyên truyền về mục đích nhân đạo, chữa bệnh, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và ý nghĩa của 

việc hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể ngƣời và hiến, lấy xác. 

4. Uỷ ban nhân dân các cấp có trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về mục 

đích nhân đạo, chữa bệnh, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và ý nghĩa của việc hiến, lấy, ghép mô, bộ 

phận cơ thể ngƣời và hiến, lấy xác tại địa phƣơng.  

Điều 10. Chính sách của Nhà nƣớc về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể ngƣời và hiến, lấy xác 

1. Đầu tƣ hoặc hỗ trợ đầu tƣ cho cơ sở y tế thực hiện việc nghiên cứu, lấy, ghép, bảo quản, lƣu giữ mô, 

bộ phận cơ thể ngƣời. 

2. Hỗ trợ việc nghiên cứu và ứng dụng các thành tựu khoa học - công nghệ tiên tiến, đào tạo, trao đổi 

chuyên gia, chuyển giao kỹ thuật trong việc lấy, ghép, bảo quản, lƣu giữ mô, bộ phận cơ thể ngƣời. 

3. Khuyến khích tổ chức, cá nhân trong nƣớc và nƣớc ngoài đầu tƣ, hợp tác trong việc nghiên cứu, lấy, 

ghép, bảo quản, lƣu giữ mô, bộ phận cơ thể ngƣời. 

4. Hỗ trợ việc thông tin, tuyên truyền về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể ngƣời và hiến, lấy xác. 

5. Hỗ trợ nguồn lực phục vụ việc nghiên cứu, nuôi cấy và ghép mô, bộ phận cơ thể ngƣời nhân tạo. 

6. Chăm sóc sức khoẻ cho ngƣời đã tự nguyện hiến mô, bộ phận cơ thể ngƣời theo quy định của pháp 

luật. 

7. Tôn vinh ngƣời tự nguyện hiến bộ phận cơ thể ngƣời và ngƣời tự nguyện hiến xác. 

Điều 11. Các hành vi bị nghiêm cấm 

1. Lấy trộm mô, bộ phận cơ thể ngƣời; lấy trộm xác. 

2. Ép buộc ngƣời khác phải cho mô, bộ phận cơ thể ngƣời hoặc lấy mô, bộ phận cơ thể của ngƣời 

không tự nguyện hiến. 

3. Mua, bán mô, bộ phận cơ thể ngƣời; mua, bán xác. 

4. Lấy, ghép, sử dụng, lƣu giữ mô, bộ phận cơ thể ngƣời vì mục đích thƣơng mại. 

5. Lấy mô, bộ phận cơ thể ở ngƣời sống dƣới mƣời tám tuổi. 

6. Ghép mô, bộ phận cơ thể của ngƣời bị nhiễm bệnh theo danh mục do Bộ trƣởng Bộ Y tế quy định. 
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7. Cấy tinh trùng, noãn, phôi giữa những ngƣời cùng dòng máu về trực hệ và giữa những ngƣời khác 

giới có họ trong phạm vi ba đời. 

8. Quảng cáo, môi giới việc hiến, nhận bộ phận cơ thể ngƣời vì mục đích thƣơng mại. 

9. Tiết lộ thông tin, bí mật về ngƣời hiến và ngƣời đƣợc ghép trái với quy định của pháp luật. 

10. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để làm sai lệch kết quả xác định chết não. 

Chƣơng II: HIẾN, LẤY MÔ, BỘ PHẬN CƠ THỂ Ở NGƢỜI SỐNG 

Mục 1: ĐĂNG KÝ HIẾN MÔ, BỘ PHẬN CƠ THỂ Ở NGƢỜI SỐNG 

Điều 12. Thủ tục đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể ở ngƣời sống  

1. Ngƣời có đủ điều kiện quy định tại Điều 5 của Luật này có quyền bày tỏ nguyện vọng hiến mô, bộ 

phận cơ thể của mình với cơ sở y tế. 

2. Khi nhận đƣợc thông tin của ngƣời có nguyện vọng hiến mô, bộ phận cơ thể ngƣời, cơ sở y tế có 

trách nhiệm thông báo cho Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể ngƣời. 

3. Khi nhận đƣợc thông báo về trƣờng hợp hiến mô, bộ phận cơ thể ngƣời, Trung tâm điều phối quốc 

gia về ghép bộ phận cơ thể ngƣời có trách nhiệm thông báo cho cơ sở y tế quy định tại Điều 16 của 

Luật này để tiến hành các thủ tục đăng ký cho ngƣời hiến. 

4. Khi nhận đƣợc thông báo của Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể ngƣời, cơ sở y 

tế quy định tại Điều 16 của Luật này có trách nhiệm sau đây: 

a) Trực tiếp gặp ngƣời hiến để tƣ vấn về các thông tin có liên quan đến hiến, lấy mô, bộ phận cơ thể 

ngƣời;  

b) Hƣớng dẫn việc đăng ký hiến theo mẫu đơn; thực hiện việc kiểm tra sức khỏe cho ngƣời hiến; 

c) Báo cáo danh sách ngƣời đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể ở ngƣời sống cho Trung tâm điều phối 

quốc gia về ghép bộ phận cơ thể ngƣời. 

5. Việc đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể ở ngƣời sống có hiệu lực kể từ khi cơ sở y tế nhận đơn đăng 

ký hiến mô, bộ phận cơ thể ở ngƣời sống. 

6. Bộ trƣởng Bộ Y tế quy định mẫu đơn đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể ở ngƣời sống; việc tƣ vấn, 

kiểm tra sức khỏe cho ngƣời hiến mô, bộ phận cơ thể ở ngƣời sống. 

Điều 13. Thủ tục thay đổi, hủy bỏ đơn đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể ở ngƣời sống 

1. Trƣờng hợp muốn thay đổi hoặc hủy bỏ đơn đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể ở ngƣời sống thì 

ngƣời đã đăng ký hiến gửi đơn đề nghị thay đổi hoặc hủy bỏ đến cơ sở y tế đã tiếp nhận đơn đăng ký 

hiến.  

2. Cơ sở y tế quy định tại khoản 1 Điều này có trách nhiệm sau đây: 

a) Tiếp nhận đơn thay đổi hoặc hủy bỏ đơn đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể ở ngƣời sống của ngƣời 

đã đăng ký hiến;  

b) Trong thời gian hai ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đơn, thông báo cho Trung tâm điều phối 

quốc gia về ghép bộ phận cơ thể ngƣời về việc thay đổi, hủy bỏ đơn đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể ở 

ngƣời sống. 

3. Việc thay đổi hoặc hủy bỏ đơn đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể ở ngƣời sống có hiệu lực kể từ khi 

cơ sở y tế nhận đơn thay đổi hoặc hủy bỏ đơn đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể ở ngƣời sống. 

4. Bộ trƣởng Bộ Y tế quy định mẫu đơn thay đổi, huỷ bỏ đơn đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể ở ngƣời 

sống. 
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Mục 2: LẤY MÔ, BỘ PHẬN CƠ THỂ Ở NGƢỜI SỐNG  

Điều 14. Điều kiện, thủ tục lấy mô, bộ phận cơ thể ở ngƣời sống 

1. Chỉ cơ sở y tế quy định tại Điều 16 của Luật này mới đƣợc tiến hành lấy mô, bộ phận cơ thể ở ngƣời 

sống. 

2. Chỉ lấy mô, bộ phận cơ thể ở ngƣời sống đã đăng ký hiến. Trong trƣờng hợp cấp cứu mà cần phải 

ghép mô hoặc cần ghép mô cho cha, mẹ, anh, chị, em ruột thì đƣợc phép lấy mô của ngƣời chƣa đăng 

ký hiến nếu có sự đồng ý của ngƣời đó.  

3. Cơ sở y tế trƣớc khi tiến hành lấy mô, bộ phận cơ thể ở ngƣời sống có trách nhiệm sau đây: 

a) Tƣ vấn về sức khỏe, tâm lý xã hội cho ngƣời hiến; 

b) Kiểm tra các thông số sinh học của ngƣời hiến. 

4. Bộ trƣởng Bộ Y tế quy định cụ thể việc tƣ vấn, kiểm tra các thông số sinh học của ngƣời hiến mô, 

bộ phận cơ thể ở ngƣời sống. 

Điều 15. Điều kiện, thủ tục lấy bộ phận cơ thể không tái sinh ở ngƣời sống  

1. Việc lấy bộ phận cơ thể không tái sinh ở ngƣời sống phải tuân theo quy định tại Điều 14 của Luật 

này và chỉ đƣợc tiến hành sau khi có ý kiến đồng ý bằng văn bản của Hội đồng tƣ vấn lấy, ghép bộ 

phận cơ thể ngƣời. 

2. Hội đồng tƣ vấn lấy, ghép bộ phận cơ thể ngƣời do cơ sở y tế quy định tại Điều 16 của Luật này 

thành lập. Thành phần của Hội đồng tƣ vấn lấy, ghép bộ phận cơ thể ngƣời phải có ít nhất là năm 

ngƣời, bao gồm các chuyên gia về y tế, pháp luật và tâm lý. 

3. Bộ trƣởng Bộ Y tế quy định cụ thể về tổ chức và hoạt động của Hội đồng tƣ vấn lấy, ghép bộ phận 

cơ thể ngƣời. 

Điều 16. Điều kiện đối với cơ sở y tế lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể ngƣời 

1. Cơ sở y tế lấy, ghép bộ phận cơ thể ngƣời phải có đủ các điều kiện sau đây: 

a) Có đủ đội ngũ cán bộ y tế có năng lực, trình độ chuyên môn về lấy, ghép bộ phận cơ thể ngƣời, gây 

mê, hồi sức sau ghép đƣợc cơ sở y tế hoặc cơ sở đào tạo cấp giấy chứng nhận hoặc văn bằng chuyên 

khoa;  

b) Có trƣởng kíp ghép bộ phận cơ thể ngƣời là ngƣời đã trực tiếp thực hiện ca ghép trên ngƣời; 

c) Có ít nhất ba phòng liên hoàn khép kín, bố trí một chiều, bảo đảm vô trùng, bao gồm phòng lấy, xử 

lý và bảo quản bộ phận cơ thể ngƣời, phòng ghép và phòng hồi sức sau ghép; 

d) Có phòng kỹ thuật dành riêng cho việc theo dõi, chăm sóc liên tục ngƣời hiến hoặc ngƣời đƣợc 

ghép; 

đ) Có đơn vị ghép thực nghiệm; 

e) Có phòng xét nghiệm; 

g) Có đơn vị lọc máu, chạy thận nhân tạo đối với trƣờng hợp ghép thận; 

h) Có đủ trang thiết bị, dụng cụ y tế về thăm dò chức năng, huyết học, hóa sinh, vi sinh, miễn dịch, giải 

phẫu bệnh, chẩn đoán hình ảnh, định lƣợng nồng độ thuốc chống thải ghép để bảo đảm việc chẩn đoán 

và theo dõi ngƣời hiến, ngƣời đƣợc ghép trƣớc, trong và sau khi ghép; 

i) Có đủ cơ số thuốc cần thiết đáp ứng yêu cầu thực hiện quá trình lấy, ghép và phục hồi sau khi ghép. 
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 2. Bộ trƣởng Bộ Y tế quy định cụ thể các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này; điều kiện của cơ sở 

y tế lấy, ghép mô; trình tự, thủ tục cho phép cơ sở y tế lấy, ghép bộ phận cơ thể ngƣời, cơ sở y tế lấy, 

ghép mô hoạt động.  

Điều 17. Quyền lợi của ngƣời đã hiến mô, bộ phận cơ thể ngƣời 

1. Ngƣời đã hiến mô đƣợc chăm sóc, phục hồi sức khoẻ miễn phí ngay sau khi thực hiện việc hiến mô 

tại cơ sở y tế. 

2. Ngƣời đã hiến bộ phận cơ thể ngƣời có các quyền lợi sau đây: 

a) Đƣợc chăm sóc, phục hồi sức khoẻ miễn phí ngay sau khi thực hiện việc hiến bộ phận cơ thể ngƣời 

tại cơ sở y tế và đƣợc khám sức khỏe định kỳ miễn phí; 

b) Đƣợc cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí; 

c) Đƣợc ƣu tiên ghép mô, bộ phận cơ thể ngƣời khi có chỉ định ghép của cơ sở y tế; 

d) Đƣợc tặng Kỷ niệm chƣơng vì sức khỏe nhân dân theo quy định của Bộ trƣởng Bộ Y tế. 

3. Bộ trƣởng Bộ Tài chính quy định cụ thể chế độ tài chính về khám sức khỏe định kỳ và cấp thẻ bảo 

hiểm y tế cho ngƣời đã hiến bộ phận cơ thể ngƣời.  

Chƣơng III: HIẾN, LẤY MÔ, BỘ PHẬN CƠ THỂ Ở NGƢỜI SAU KHI CHẾT 

VÀ HIẾN, LẤY XÁC 

Mục 1: ĐĂNG KÝ HIẾN MÔ, BỘ PHẬN CƠ THỂ  Ở NGƢỜI SAU KHI CHẾT VÀ HIẾN XÁC 

Điều 18. Thủ tục đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể ở ngƣời sau khi chết 

1. Ngƣời có đủ điều kiện quy định tại Điều 5 của Luật này có quyền bày tỏ nguyện vọng hiến mô, bộ 

phận cơ thể của mình sau khi chết với cơ sở y tế. 

2. Khi nhận đƣợc thông tin của ngƣời có nguyện vọng hiến mô, bộ phận cơ thể ngƣời sau khi chết, cơ 

sở y tế có trách nhiệm thông báo cho Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể ngƣời. 

3. Khi nhận đƣợc thông báo về trƣờng hợp hiến mô, bộ phận cơ thể ngƣời, Trung tâm điều phối quốc 

gia về ghép bộ phận cơ thể ngƣời có trách nhiệm thông báo cho cơ sở y tế quy định tại Điều 16 của 

Luật này để tiến hành các thủ tục đăng ký cho ngƣời hiến. 

4. Khi nhận đƣợc thông báo của Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể ngƣời, cơ sở y 

tế quy định tại Điều 16 của Luật này có trách nhiệm sau đây: 

a) Trực tiếp gặp ngƣời hiến để tƣ vấn về các thông tin có liên quan đến hiến, lấy mô, bộ phận cơ thể 

ngƣời;  

b) Hƣớng dẫn việc đăng ký hiến theo mẫu đơn; thực hiện việc kiểm tra sức khỏe cho ngƣời hiến; 

c) Cấp thẻ đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể ngƣời sau khi chết cho ngƣời hiến;  

d) Báo cáo danh sách ngƣời đăng ký hiến đã đƣợc cấp thẻ đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể ngƣời sau 

khi chết cho Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể ngƣời. 

5. Việc đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể ngƣời sau khi chết có hiệu lực kể từ khi ngƣời đăng ký đƣợc 

cấp thẻ đăng ký hiến. 

6. Bộ trƣởng Bộ Y tế quy định mẫu đơn đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể ở ngƣời sau khi chết; việc tƣ 

vấn, kiểm tra sức khỏe cho ngƣời hiến mô, bộ phận cơ thể ở ngƣời sau khi chết. 
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Điều 19. Thủ tục đăng ký hiến xác 

1. Ngƣời có đủ điều kiện quy định tại Điều 5 của Luật này có quyền bày tỏ nguyện vọng hiến xác với 

cơ sở y tế. 

2. Khi nhận đƣợc thông tin của ngƣời có nguyện vọng hiến xác, cơ sở y tế có trách nhiệm thông báo 

cho cơ sở tiếp nhận và bảo quản xác của ngƣời hiến quy định tại Điều 23 của Luật này. 

3. Khi nhận đƣợc thông báo về trƣờng hợp hiến xác, cơ sở tiếp nhận và bảo quản xác của ngƣời hiến có 

trách nhiệm sau đây: 

a) Trực tiếp gặp ngƣời hiến để tƣ vấn về các thông tin có liên quan về hiến xác;  

b) Hƣớng dẫn việc đăng ký hiến theo mẫu đơn; 

c) Cấp thẻ đăng ký hiến xác cho ngƣời hiến. 

4. Việc đăng ký hiến xác có hiệu lực kể từ khi ngƣời đăng ký đƣợc cấp thẻ đăng ký hiến. 

5. Bộ trƣởng Bộ Y tế quy định mẫu đơn đăng ký hiến xác; việc tƣ vấn cho ngƣời hiến xác. 

Điều 20. Thủ tục thay đổi, hủy bỏ đơn đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể ở ngƣời sau khi chết và 

hiến xác 

1. Trƣờng hợp muốn thay đổi hoặc hủy bỏ đơn đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể ở ngƣời sau khi chết 

hoặc hiến xác thì ngƣời đã đăng ký hiến gửi đơn đề nghị thay đổi hoặc hủy bỏ đến cơ sở y tế hoặc cơ 

sở tiếp nhận và bảo quản xác của ngƣời hiến đã tiếp nhận đơn đăng ký hiến.  

2. Cơ sở y tế hoặc cơ sở tiếp nhận và bảo quản xác của ngƣời hiến quy định tại khoản 1 Điều này có 

trách nhiệm sau đây: 

a) Tiếp nhận đơn thay đổi hoặc hủy bỏ đơn đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể ở ngƣời sau khi chết, hiến 

xác của ngƣời đã đăng ký hiến;  

b) Cấp lại thẻ hoặc thu hồi thẻ đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể ở ngƣời sau khi chết, hiến xác cho 

ngƣời đăng ký hiến nếu ngƣời đó đã đƣợc cấp thẻ; 

c) Trong thời gian hai ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đơn, thông báo cho Trung tâm điều phối 

quốc gia về ghép bộ phận cơ thể ngƣời về việc thay đổi, hủy bỏ đơn đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể ở 

ngƣời sau khi chết. 

3. Việc thay đổi hoặc hủy bỏ đơn đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể ở ngƣời sau khi chết, hiến xác có 

hiệu lực kể từ khi cơ sở y tế hoặc cơ sở tiếp nhận và bảo quản xác của ngƣời hiến nhận đơn thay đổi 

hoặc hủy bỏ đơn đăng ký.  

4. Bộ trƣởng Bộ Y tế ban hành mẫu đơn thay đổi, huỷ bỏ đơn đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể ở ngƣời 

sau khi chết, hiến xác. 

Mục 2: LẤY MÔ, BỘ PHẬN CƠ THỂ Ở NGƢỜI SAU KHI CHẾT, LẤY XÁC 

Điều 21. Điều kiện lấy mô, bộ phận cơ thể ở ngƣời sau khi chết  

1. Chỉ cơ sở y tế quy định tại Điều 16 của Luật này mới đƣợc tiến hành lấy mô, bộ phận cơ thể ở ngƣời 

sau khi chết. 

2. Việc lấy mô, bộ phận cơ thể ở ngƣời sau khi chết đƣợc thực hiện trong các trƣờng hợp sau đây: 

a) Có thẻ đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể ngƣời sau khi chết; 

b) Có thẻ đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể ngƣời sau khi chết và đã đƣợc công bố là chết não theo quy 

định tại khoản 5 Điều 27 của Luật này; 
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c) Trƣờng hợp không có thẻ hiến mô, bộ phận cơ thể ngƣời sau khi chết thì việc lấy phải đƣợc sự đồng 

ý bằng văn bản của cha, mẹ hoặc ngƣời giám hộ của ngƣời đó hoặc vợ, chồng hoặc đại diện các con đã 

thành niên của ngƣời đó. 

Điều 22. Điều kiện lấy xác 

1. Chỉ cơ sở tiếp nhận và bảo quản xác của ngƣời hiến quy định tại Điều 23 của Luật này mới đƣợc 

tiến hành lấy xác.  

2. Việc lấy xác đƣợc thực hiện trong các trƣờng hợp sau đây: 

a) Ngƣời chết có thẻ đăng ký hiến xác; 

b) Trƣờng hợp ngƣời chết không có thẻ đăng ký hiến xác thì phải đƣợc sự đồng ý bằng văn bản của 

cha, mẹ hoặc ngƣời giám hộ của ngƣời đó hoặc vợ, chồng hoặc đại diện các con đã thành niên của 

ngƣời đó; 

c) Ngƣời chết không xác định đƣợc nơi cƣ trú cuối cùng và có giấy chứng tử do Uỷ ban nhân dân xã, 

phƣờng, thị trấn nơi ngƣời đó chết cấp. 

Điều 23. Điều kiện đối với cơ sở tiếp nhận và bảo quản xác của ngƣời hiến 

Cơ sở tiếp nhận và bảo quản xác của ngƣời hiến là cơ sở nghiên cứu, đào tạo y học có đủ điều kiện về 

cơ sở vật chất bảo quản xác, trang thiết bị, nhân sự và có phòng tƣởng niệm theo quy định của Bộ 

trƣởng Bộ Y tế. 

Điều 24. Trách nhiệm của cơ sở y tế, cơ sở tiếp nhận và bảo quản xác của ngƣời hiến trong việc lấy 

bộ phận cơ thể ở ngƣời sau khi chết, lấy xác 

1. Cơ sở y tế, cơ sở tiếp nhận và bảo quản xác của ngƣời hiến có trách nhiệm sau đây: 

a) Đến nơi có xác để lấy bộ phận cơ thể ngƣời hoặc lấy xác; 

b) Phối hợp với gia đình để tổ chức lễ truy điệu; 

c) Khôi phục về mặt thẩm mỹ thi thể sau khi lấy bộ phận cơ thể ngƣời hoặc khi không còn nhu cầu sử 

dụng xác; 

d) Tổ chức mai táng di hài sau khi không còn nhu cầu sử dụng. 

2. Kinh phí tổ chức tang lễ và mai táng di hài do ngân sách nhà nƣớc chi trả theo quy định của Bộ 

trƣởng Bộ Tài chính.  

Điều 25. Tôn vinh ngƣời hiến bộ phận cơ thể ở ngƣời sau khi chết, hiến xác  

Ngƣời đã hiến bộ phận cơ thể ở ngƣời sau khi chết, hiến xác đƣợc truy tặng Kỷ niệm chƣơng vì sức khỏe 

nhân dân theo quy định của Bộ trƣởng Bộ Y tế. 

Mục 3: CHẾT NÃO 

Điều 26. Mục đích và điều kiện xác định chết não 

1. Việc xác định chết não là cơ sở pháp lý để tiến hành lấy mô, bộ phận cơ thể của ngƣời có thẻ đăng 

ký hiến mô, bộ phận cơ thể ngƣời sau khi chết. 

2. Điều kiện để xác định là chết não bao gồm: 

a) Có đủ tiêu chuẩn về chết não theo quy định tại Điều 28 và Điều 29 của Luật này; 

b) Đƣợc ba chuyên gia quy định tại khoản 3 Điều 27 của Luật này trực tiếp khám và kết luận là chết 

não; 
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c) Việc chẩn đoán chết não chỉ đƣợc thực hiện ở các cơ sở y tế có khoa hồi sức cấp cứu, có máy thở, 

máy phân tích khí, máu và đủ các điều kiện khác theo quy định tại Điều 16 của Luật này. 

Điều 27. Thủ tục và thẩm quyền xác định chết não 

1. Ngƣời đứng đầu cơ sở y tế quy định tại điểm c khoản 2 Điều 26 của Luật này ra quyết định phê 

duyệt danh sách chuyên gia tham gia xác định chết não. 

2. Danh sách chuyên gia xác định chết não là các chuyên gia thuộc các lĩnh vực sau đây: 

a) Hồi sức cấp cứu; 

b) Thần kinh hoặc phẫu thuật thần kinh; 

c) Giám định pháp y. 

3. Khi cần xác định chết não, ngƣời đứng đầu của cơ sở y tế quy định tại khoản 1 Điều này chỉ định 

nhóm chuyên gia gồm ba ngƣời thuộc danh sách chuyên gia tham gia xác định chết não và thuộc ba 

lĩnh vực theo quy định tại khoản 2 Điều này. Bác sỹ trực tiếp tham gia ghép mô, bộ phận cơ thể ngƣời 

và bác sĩ đang trực tiếp điều trị cho ngƣời chết não không đƣợc tham gia nhóm chuyên gia xác định 

chết não. 

4. Kết luận chết não của nhóm chuyên gia xác định chết não chỉ đƣợc công bố khi có kết luận chết não 

bằng văn bản của cả ba thành viên. 

Thành viên nhóm chuyên gia xác định chết não phải chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính khoa học, 

chính xác trong kết luận chết não của mình. 

5. Ngƣời đứng đầu của cơ sở y tế quy định tại khoản 1 Điều này công bố kết luận chết não bằng văn 

bản. 

Điều 28. Tiêu chuẩn lâm sàng và tiêu chuẩn thời gian để xác định chết não 

1. Tiêu chuẩn lâm sàng để xác định chết não bao gồm: 

a) Hôn mê sâu (thang điểm hôn mê Glasgow bằng 3 điểm); 

b) Đồng tử cố định (đƣờng kính đồng tử hai bên giãn trên 4 mm); 

c) Đồng tử mất phản xạ với ánh sáng; 

d) Mất phản xạ giác mạc; 

đ) Mất phản xạ ho khi kích thích phế quản;         

e) Không có phản xạ đầu - mắt; 

g) Mắt không quay khi bơm 50ml nƣớc lạnh vào tai; 

h) Mất khả năng tự thở khi bỏ máy thở. 

2. Tiêu chuẩn thời gian để xác định chết não ít nhất là 12 giờ, kể từ khi ngƣời bệnh có đủ các tiêu 

chuẩn lâm sàng theo quy định tại khoản 1 Điều này và không hồi phục mới đƣợc chẩn đoán chết não.  

3. Bộ Y tế quy định cụ thể các trƣờng hợp không áp dụng các tiêu chuẩn lâm sàng quy định tại khoản 1 

Điều này để xác định chết não. 

Điều 29. Tiêu chuẩn cận lâm sàng để xác định chết não 

1. Để xác định tiêu chuẩn cận lâm sàng để xác định chết não, phải sử dụng một trong các kỹ thuật 

chuyên môn sau đây: 

a) Ghi điện não; 

b) Chụp cắt lớp vi tính xuyên não; 
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c) Chụp siêu âm Doppler xuyên sọ; 

d) Chụp X quang động mạch não; 

đ) Chụp đồng vị phóng xạ. 

2. Bộ trƣởng Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn cận lâm sàng để xác định chết não và việc áp dụng các kỹ 

thuật chuyên môn quy định tại khoản 1 Điều này. 

Chƣơng IV: GHÉP MÔ, BỘ PHẬN CƠ THỂ NGƢỜI 

Điều 30. Điều kiện đối với ngƣời đƣợc ghép mô, bộ phận cơ thể ngƣời 

1. Có chỉ định ghép của cơ sở y tế đƣợc ghép mô, bộ phận cơ thể ngƣời.  

2. Có đơn tự nguyện xin ghép. Đối với ngƣời dƣới mƣời tám tuổi phải có sự đồng ý bằng văn bản của 

cha, mẹ hoặc ngƣời giám hộ của ngƣời đó. 

3. Đối với trƣờng hợp ghép bộ phận cơ thể không tái sinh ở ngƣời sống phải đƣợc sự đồng ý bằng văn 

bản của Hội đồng tƣ vấn lấy, ghép bộ phận cơ thể ngƣời quy định tại Điều 15 của Luật này. 

Điều 31. Điều kiện đối với cơ sở y tế đƣợc ghép mô, bộ phận cơ thể ngƣời 

Chỉ cơ sở y tế quy định tại Điều 16 của Luật này mới đƣợc thực hiện kỹ thuật ghép mô, bộ phận cơ thể 

ngƣời.  

Điều 32. Chăm sóc sức khỏe sau khi ghép mô, bộ phận cơ thể ngƣời 

1. Ngƣời đã đƣợc ghép mô, bộ phận cơ thể ngƣời đƣợc chăm sóc y tế sau khi ghép; đƣợc theo dõi sức 

khoẻ và khám sức khỏe định kỳ tại cơ sở y tế đã ghép hoặc cơ sở y tế đƣợc ghép mô, bộ phận cơ thể 

ngƣời. 

2. Ngƣời đã đƣợc ghép mô, bộ phận cơ thể ngƣời ở nƣớc ngoài nếu muốn đƣợc chăm sóc sức khoẻ sau 

khi ghép tại Việt Nam phải đăng ký với cơ sở y tế đƣợc ghép mô, bộ phận cơ thể ngƣời. 

3. Cơ sở y tế đƣợc ghép mô, bộ phận cơ thể ngƣời có trách nhiệm chăm sóc sức khoẻ cho các đối 

tƣợng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này. 

4. Bộ trƣởng Bộ Y tế quy định cụ thể quy trình chuyên môn chăm sóc sức khoẻ đối với ngƣời đã đƣợc 

ghép mô, bộ phận cơ thể ngƣời. 

Điều 33. Chế độ bảo hiểm y tế và viện phí đối với ngƣời đƣợc ghép mô, bộ phận cơ thể ngƣời 

1. Ngƣời đƣợc ghép mô, bộ phận cơ thể ngƣời có thẻ bảo hiểm y tế đƣợc cơ quan bảo hiểm y tế thanh 

toán viện phí về việc ghép theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế. 

2. Ngƣời đƣợc ghép mô, bộ phận cơ thể ngƣời không có thẻ bảo hiểm y tế phải thanh toán viện phí. 

Điều 34. Ghép bộ phận cơ thể ngƣời có liên quan đến ngƣời nƣớc ngoài 

1. Ngƣời nƣớc ngoài, ngƣời Việt Nam định cƣ ở nƣớc ngoài đƣợc ghép bộ phận cơ thể của ngƣời Việt 

Nam tại Việt Nam trong trƣờng hợp có cùng dòng máu về trực hệ hoặc có họ trong phạm vi ba đời với 

ngƣời hiến hoặc trong trƣờng hợp ngƣời hiến đã có đơn tự nguyện hiến mà không nêu đích danh ngƣời 

đƣợc ghép. 

2. Ngƣời Việt Nam chỉ đƣợc ra nƣớc ngoài để hiến bộ phận cơ thể ngƣời trong trƣờng hợp có cùng 

dòng máu về trực hệ hoặc có họ trong phạm vi ba đời với ngƣời đƣợc ghép. 

Chƣơng V: NGÂN HÀNG MÔ VÀ TRUNG TÂM ĐIỀU PHỐI QUỐC GIA 

VỀ GHÉP BỘ PHẬN CƠ THỂ NGƢỜI 
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 Điều 35. Ngân hàng mô 

1. Ngân hàng mô là cơ sở y tế do cơ quan, tổ chức, cá nhân thành lập.  

2. Ngân hàng mô đƣợc tiếp nhận, bảo quản, lƣu giữ, vận chuyển mô; cung ứng mô cho các cơ sở y tế 

hoặc cơ sở nghiên cứu, đào tạo y học và hợp tác quốc tế trong việc trao đổi mô. 

3. Điều kiện thành lập của ngân hàng mô: 

a) Có đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự theo quy định tại khoản 6 Điều này; 

b) Ngƣời quản lý chuyên môn của ngân hàng mô phải có đủ các tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 4 

Điều này. 

4. Tiêu chuẩn của ngƣời quản lý chuyên môn ngân hàng mô:  

a) Có bằng tốt nghiệp đại học y, dƣợc hoặc chuyên ngành sinh học, hóa học; 

b) Có thời gian công tác từ ba năm trở lên tại các cơ sở y tế hoặc chuyên ngành sinh học, hoá học; 

c) Có đạo đức nghề nghiệp; 

d) Có đủ sức khỏe hành nghề; 

đ) Không đang trong thời gian bị cấm hành nghề, cấm làm công việc liên quan đến chuyên môn theo 

bản án, quyết định của Toà án; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang trong thời gian chấp hành 

bản án hình sự của tòa án hoặc quyết định áp dụng biện pháp hành chính đƣa vào cơ sở giáo dục, cơ sở 

chữa bệnh; đang trong thời gian bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên có liên quan trực tiếp đến hoạt động 

chuyên môn; mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự. 

5. Ngân hàng mô có tƣ cách pháp nhân và chỉ đƣợc hoạt động sau khi có giấy phép của Bộ Y tế. 

6. Bộ trƣởng Bộ Y tế quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự, hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép 

hoạt động của ngân hàng mô. 

7. Ngân hàng mô hoạt động không nhằm mục đích thƣơng mại. Chính phủ quy định cụ thể loại hình tổ 

chức hoạt động của ngân hàng mô phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội. 

Điều 36. Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể ngƣời 

1. Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể ngƣời là tổ chức sự nghiệp, có tƣ cách pháp 

nhân, trực thuộc Bộ Y tế.  

2. Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể ngƣời có chức năng, nhiệm vụ sau đây:  

a) Tiếp nhận và xử lý thông tin về việc hiến, thay đổi hoặc huỷ bỏ việc hiến mô, bộ phận cơ thể ngƣời; 

b) Quản lý danh sách chờ ghép mô, bộ phận cơ thể ngƣời của quốc gia; 

c) Quản lý việc cấp thẻ hiến mô, bộ phận cơ thể ngƣời sau khi chết, hiến xác; 

d) Quản lý các thông tin liên quan đến ngƣời hiến, ngƣời đƣợc ghép mô, bộ phận cơ thể ngƣời; 

đ) Điều phối việc lấy, ghép, bảo quản, lƣu giữ, vận chuyển mô, bộ phận cơ thể ngƣời; 

e) Hợp tác quốc tế trong việc điều phối lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể ngƣời. 

3. Chính phủ quyết định thành lập và quy định cụ thể về tổ chức và hoạt động của Trung tâm điều phối 

quốc gia về ghép bộ phận cơ thể ngƣời. 

Điều 37. Nguyên tắc điều phối ghép mô, bộ phận cơ thể ngƣời 

1. Việc điều phối ghép mô, bộ phận cơ thể ngƣời phải bảo đảm nguyên tắc hòa hợp giữa ngƣời hiến và 

ngƣời đƣợc ghép và bảo đảm công bằng giữa những ngƣời đƣợc ghép. 

2. Thứ tự ƣu tiên ghép mô, bộ phận cơ thể ngƣời đƣợc quy định nhƣ sau: 
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a) Trẻ em; 

b) Trƣờng hợp cấp cứu; 

c) Ngƣời đã hiến bộ phận cơ thể ngƣời khi có chỉ định ghép hoặc ngƣời có tên đầu tiên trong danh sách 

chờ ghép của Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể ngƣời hoặc trong danh sách chờ 

ghép của cơ sở y tế lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể ngƣời; 

d) Trƣờng hợp nhiều ngƣời có cùng thông số sinh học với ngƣời hiến thì ƣu tiên đối với ngƣời có tên 

trong danh sách chờ ghép của cơ sở y tế đã lấy bộ phận cơ thể của ngƣời hiến đó. 

Điều 38. Mã hóa thông tin 

1. Mọi thông tin về ngƣời hiến, ngƣời đƣợc ghép bộ phận cơ thể ngƣời phải đƣợc mã hóa thông tin và 

bảo mật. 

2. Trong trƣờng hợp công bố thông tin quy định tại khoản 1 Điều này thì phải bảo đảm tính vô danh để 

không xác định đƣợc ngƣời hiến và ngƣời đƣợc ghép, trừ trƣờng hợp ngƣời hiến và ngƣời đƣợc ghép 

là ngƣời có cùng dòng máu về trực hệ hoặc có họ trong phạm vi ba đời. 

3. Trong trƣờng hợp đặc biệt vì mục đích chữa bệnh theo yêu cầu của ngƣời đứng đầu cơ sở y tế hoặc 

theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng thì cơ sở lƣu giữ thông tin mới đƣợc phép cung cấp thông 

tin. 

4. Hồ sơ về ngƣời hiến và ngƣời đƣợc ghép phải đƣợc lƣu giữ, bảo quản trong ba mƣơi năm. 

Chƣơng VI: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 39. Hiệu lực thi hành 

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2007.  

Điều 40. Hƣớng dẫn thi hành 

Chính phủ quy định chi tiết và hƣớng dẫn thi hành Luật này. 

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 10 thông 

qua ngày 29 tháng 11 năm 2006. 

 

 CHỦ TỊCH QUỐC HỘI 

 

 

 

 

Nguyễn Phú Trọng 
  

                          

  


