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-------- 
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LUẬT 

CƠ QUAN ĐẠI DIỆN NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM Ở NƢỚC NGOÀI 

CỦA QUỐC HỘI KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 5 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa 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 Luật cơ quan đại diện nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nƣớc ngoài. 

Chương I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Luật này quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của cơ quan đại diện nƣớc Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nƣớc ngoài (sau đây gọi là cơ quan đại diện) và quản lý nhà nƣớc đối với 

cơ quan đại diện. 

Điều 2. Cơ quan đại diện 

1. Cơ quan đại diện thực hiện chức năng đại diện chính thức của Nhà nƣớc Việt Nam trong quan hệ 

với quốc gia, vùng lãnh thổ, tổ chức quốc tế tiếp nhận và thống nhất quản lý hoạt động đối ngoại phù 

hợp với quy định tại Điều 12 của Luật này. 

2. Cơ quan đại diện bao gồm cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự, cơ quan đại diện 

tại tổ chức quốc tế. 

3. Cơ quan đại diện đƣợc hƣởng đầy đủ quyền ƣu đãi, miễn trừ phù hợp với pháp luật quốc tế. 

Điều 3. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của cơ quan đại diện 

1. Thực hiện chính sách đối ngoại của Nhà nƣớc Việt Nam. 

2. Chịu sự chỉ đạo của Chủ tịch nƣớc, Chính phủ, Thủ tƣớng Chính phủ, sự quản lý trực tiếp của Bộ 

Ngoại giao và sự giám sát của Quốc hội. 

3. Hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, phù hợp với pháp luật quốc tế và pháp luật của 

quốc gia nơi đặt trụ sở của cơ quan đại diện. 

4. Tổ chức và hoạt động theo chế độ thủ trƣởng. 

Điều 4. Giải thích từ ngữ 

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

1. Cơ quan đại diện ngoại giao là Đại sứ quán. 

2. Cơ quan đại diện lãnh sự là Tổng Lãnh sự quán và Lãnh sự quán. 

3. Cơ quan đại diện tại tổ chức quốc tế là Phái đoàn thƣờng trực, Phái đoàn, Phái đoàn quan sát viên 

thƣờng trực và cơ quan có tên gọi khác thực hiện chức năng đại diện của Nhà nƣớc Việt Nam tại tổ 

chức quốc tế liên chính phủ. 

4. Khu vực lãnh sự là bộ phận lãnh thổ của quốc gia tiếp nhận đƣợc nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam và quốc gia tiếp nhận thỏa thuận để cơ quan đại diện lãnh sự thực hiện chức năng lãnh sự. 



CÔNG TY LUẬT HÙNG THẮNG 

   3 

 

5. Thành viên cơ quan đại diện bao gồm ngƣời đứng đầu cơ quan đại diện, viên chức ngoại giao, viên 

chức lãnh sự và nhân viên cơ quan đại diện. 

6. Viên chức ngoại giao là ngƣời đảm nhiệm chức vụ ngoại giao. 

7. Viên chức lãnh sự là ngƣời đảm nhiệm chức vụ lãnh sự. 

8. Lãnh sự danh dự là viên chức lãnh sự không chuyên nghiệp và không phải là cán bộ, công chức, 

viên chức Việt Nam, bao gồm Tổng Lãnh sự danh dự và Lãnh sự danh dự. 

9. Nhân viên cơ quan đại diện là ngƣời đảm nhận công việc hành chính, kỹ thuật hoặc phục vụ. 

Chương II: NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN 

Điều 5. Thúc đẩy quan hệ chính trị - xã hội, quốc phòng - an ninh 

1. Tổng hợp, đánh giá và cung cấp thông tin cho cơ quan có thẩm quyền về tình hình chính trị - xã hội, 

quốc phòng - an ninh của quốc gia, tổ chức quốc tế tiếp nhận. 

2. Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền về biện pháp cần thiết để thúc đẩy sự phát triển quan hệ chính trị - 

xã hội, quốc phòng - an ninh giữa nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và quốc gia, tổ chức 

quốc tế tiếp nhận. 

3. Thiết lập, duy trì và phát triển quan hệ giữa cơ quan đại diện với cơ quan, tổ chức và cá nhân tại 

quốc gia, tổ chức quốc tế tiếp nhận; tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện chính sách đối 

ngoại trong quan hệ với quốc gia, tổ chức quốc tế tiếp nhận. 

Điều 6. Phục vụ phát triển kinh tế đất nước 

1. Nghiên cứu chiến lƣợc, chính sách, pháp luật, xu hƣớng phát triển kinh tế, thƣơng mại, đầu tƣ, viện 

trợ phát triển, khoa học - công nghệ, bảo vệ môi trƣờng, giáo dục - đào tạo, du lịch, hợp tác sử dụng 

nguồn nhân lực và các vấn đề liên quan khác của quốc gia, tổ chức quốc tế tiếp nhận; báo cáo cơ quan 

có thẩm quyền về chủ trƣơng, quyết sách có ý nghĩa chiến lƣợc của quốc gia, tổ chức quốc tế tiếp nhận 

có tác động đến nền kinh tế Việt Nam. 

2. Cung cấp thông tin, giới thiệu tình hình, khả năng và nhu cầu hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam 

và doanh nghiệp của quốc gia tiếp nhận. 

3. Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền về chính sách, biện pháp thích hợp và tổ chức thực hiện nhằm 

phát triển quan hệ kinh tế giữa nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và quốc gia, tổ chức quốc tế 

tiếp nhận. 

4. Tham gia xúc tiến, thúc đẩy hợp tác thƣơng mại, đầu tƣ; vận động tranh thủ viện trợ và quảng bá về 

du lịch Việt Nam tại quốc gia, tổ chức quốc tế tiếp nhận; thúc đẩy hợp tác khoa học - công nghệ giữa 

nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và quốc gia tiếp nhận; xúc tiến phát triển thị trƣờng lao 

động ngoài nƣớc; hỗ trợ xác minh thông tin liên quan đến hoạt động kinh tế và tƣ cách pháp nhân của 

doanh nghiệp tại quốc gia tiếp nhận khi có yêu cầu. 

Điều 7. Thúc đẩy quan hệ văn hóa 

1. Tổng hợp, đánh giá và cung cấp thông tin cho cơ quan có thẩm quyền về kinh nghiệm xây dựng và 

phát triển văn hóa của quốc gia, tổ chức quốc tế tiếp nhận. 

2. Kiến nghị biện pháp thúc đẩy hợp tác văn hóa giữa nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 

quốc gia, tổ chức quốc tế tiếp nhận. 

3. Tuyên truyền, quảng bá về lịch sử, văn hóa, hình ảnh đất nƣớc, con ngƣời Việt Nam tại quốc gia, tổ 

chức quốc tế tiếp nhận. 

4. Giới thiệu với cơ quan, tổ chức và nhân dân Việt Nam về lịch sử, văn hóa, hình ảnh đất nƣớc, con 

ngƣời của quốc gia tiếp nhận và hoạt động liên quan đến văn hóa của tổ chức quốc tế tiếp nhận. 



CÔNG TY LUẬT HÙNG THẮNG 

   4 

 

5. Hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi đoàn và hoạt động giao lƣu văn hóa giữa nƣớc 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và quốc gia, tổ chức quốc tế tiếp nhận. 

6. Tổ chức hoặc tham gia tổ chức hoạt động, sự kiện văn hóa Việt Nam tại quốc gia, tổ chức quốc tế 

tiếp nhận. 

Điều 8. Thực hiện nhiệm vụ lãnh sự 

1. Bảo hộ lãnh sự đối với lợi ích của Nhà nƣớc, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, pháp nhân 

Việt Nam và thực hiện các nhiệm vụ lãnh sự đƣợc quy định tại Điều này trên cơ sở tuân thủ pháp luật 

Việt Nam, pháp luật của quốc gia tiếp nhận và điều ƣớc quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam và quốc gia tiếp nhận là thành viên, phù hợp với pháp luật và thông lệ quốc tế. 

2. Thực hiện việc thăm lãnh sự và liên hệ, tiếp xúc với công dân Việt Nam trong trƣờng hợp họ bị bắt, 

tạm giữ, tạm giam, xét xử hoặc đang chấp hành hình phạt tù tại quốc gia tiếp nhận. 

3. Trong trƣờng hợp công dân, pháp nhân Việt Nam không thể bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 

mình theo pháp luật và thực tiễn của quốc gia tiếp nhận, cơ quan đại diện có thể tạm thời đại diện hoặc 

thu xếp ngƣời đại diện cho họ tại tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền của quốc gia tiếp nhận cho đến 

khi có ngƣời khác làm đại diện cho họ hoặc họ tự bảo vệ đƣợc quyền và lợi ích của mình. 

4. Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp đổi, cấp lại, hủy bỏ các loại hộ chiếu, giấy thông hành và giấy tờ 

khác có giá trị xuất cảnh, nhập cảnh Việt Nam phù hợp với quy định của pháp luật. 

5. Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, hủy bỏ thị thực và giấy miễn thị thực của Việt Nam phù hợp 

với quy định của pháp luật. 

6. Thực hiện nhiệm vụ liên quan đến hộ tịch, con nuôi phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam 

và không trái với pháp luật của quốc gia tiếp nhận hoặc điều ƣớc quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam và quốc gia tiếp nhận là thành viên. 

7. Thực hiện nhiệm vụ công chứng, chứng thực phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và điều 

ƣớc quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và quốc gia tiếp nhận là thành viên; tiếp nhận, 

bảo quản giấy tờ, tài liệu và đồ vật có giá trị của công dân, pháp nhân Việt Nam khi có yêu cầu và 

không trái với pháp luật của quốc gia tiếp nhận. 

8. Hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ, tài liệu của nƣớc ngoài đƣợc cơ quan hoặc ngƣời có thẩm quyền của 

quốc gia tiếp nhận công chứng, chứng thực để giấy tờ, tài liệu đó đƣợc công nhận và sử dụng tại Việt 

Nam; chứng nhận lãnh sự giấy tờ, tài liệu đƣợc cơ quan hoặc ngƣời có thẩm quyền của Việt Nam công 

chứng, chứng thực để giấy tờ, tài liệu đó đƣợc công nhận và sử dụng tại quốc gia tiếp nhận. 

9. Phối hợp với cơ quan hoặc ngƣời có thẩm quyền của quốc gia tiếp nhận hoàn thành thủ tục giúp 

công dân, pháp nhân Việt Nam giải quyết những vấn đề liên quan đến thừa kế tài sản hoặc nhận lại tài 

sản thừa kế đƣợc mở có lợi cho Nhà nƣớc Việt Nam. 

10. Tiếp nhận đơn và chứng cứ liên quan của công dân, pháp nhân Việt Nam để chuyển cho cơ quan có 

thẩm quyền của Việt Nam xem xét, giải quyết. 

11. Thực hiện nhiệm vụ liên quan đến quốc tịch phù hợp với quy định của pháp luật. 

12. Thực hiện việc đăng ký công dân đối với ngƣời có quốc tịch ViệtNam cƣ trú tại quốc gia tiếp nhận 

phù hợp với quy định của pháp luật ViệtNam, pháp luật và thông lệ quốc tế. 

13. Thực hiện việc ủy thác tƣ pháp giữa nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và quốc gia tiếp 

nhận; chuyển giao, tống đạt hồ sơ, giấy tờ, tài liệu của tòa án hoặc cơ quan tiến hành tố tụng khác có 

thẩm quyền của Việt Nam cho công dân, pháp nhân Việt Nam ở quốc gia tiếp nhận phù hợp với quy 

định của pháp luật Việt Nam, pháp luật quốc gia tiếp nhận hoặc điều ƣớc quốc tế mà Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam và quốc gia tiếp nhận là thành viên nếu việc thực hiện nhiệm vụ này không ảnh 
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hƣởng đến quyền ƣu đãi, miễn trừ của cơ quan đại diện và thành viên cơ quan đại diện theo quy định 

của pháp luật và thông lệ quốc tế. 

14. Giúp đỡ tàu biển Việt Nam, tàu bay mang quốc tịch Việt Nam và phƣơng tiện giao thông vận tải 

khác đăng ký tại Việt Nam để bảo đảm tàu biển, tàu bay và phƣơng tiện giao thông vận tải đó đƣợc 

hƣởng đầy đủ quyền và lợi ích tại quốc gia tiếp nhận theo quy định của pháp luật của quốc gia tiếp 

nhận, phù hợp với điều ƣớc quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và quốc gia tiếp nhận là 

thành viên, phù hợp với pháp luật và thông lệ quốc tế. 

15. Thực hiện nhiệm vụ phòng dịch, kiểm dịch động vật, thực vật phù hợp với quy định của pháp luật 

Việt Nam, pháp luật của quốc gia tiếp nhận, điều ƣớc quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

và quốc gia tiếp nhận là thành viên, phù hợp với pháp luật và thông lệ quốc tế. 

16. Thực hiện nhiệm vụ lãnh sự khác theo quy định của pháp luật Việt Nam và không trái với pháp luật 

của quốc gia tiếp nhận hoặc theo điều ƣớc quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và quốc 

gia tiếp nhận là thành viên. 

Điều 9. Hỗ trợ và bảo vệ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài 

1. Tuyên truyền, giới thiệu chính sách và pháp luật Việt Nam liên quan đến ngƣời Việt Nam ở nƣớc 

ngoài. 

2. Tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền về tình hình cộng đồng và công tác vận động, hỗ trợ cộng 

đồng ngƣời Việt Nam ở nƣớc ngoài. 

3. Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền về chính sách, biện pháp thích hợp nhằm duy trì sự gắn bó của 

cộng đồng ngƣời Việt Nam ở nƣớc ngoài với quê hƣơng, đất nƣớc; khuyến khích ngƣời Việt Nam ở 

nƣớc ngoài giữ gìn bản sắc dân tộc, tham gia hoạt động trên các lĩnh vực đời sống xã hội của đất nƣớc. 

4. Tạo điều kiện và hỗ trợ cho ngƣời Việt Nam ở nƣớc ngoài ổn định cuộc sống, hội nhập với xã hội tại 

quốc gia tiếp nhận; kiến nghị biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ngƣời Việt 

Nam, ngăn ngừa hành động phân biệt đối xử đối với cộng đồng ngƣời Việt Nam ở quốc gia tiếp nhận. 

5. Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức hoạt động văn hóa phục vụ cộng đồng ngƣời Việt Nam ở nƣớc 

ngoài. 

6. Kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền hình thức khen thƣởng thích hợp đối với tổ chức, cá nhân 

ngƣời Việt Nam ở nƣớc ngoài có thành tích xuất sắc trong hoạt động xây dựng cộng đồng và đóng góp 

xây dựng đất nƣớc. 

Điều 10. Thống nhất quản lý hoạt động đối ngoại 

1. Chỉ đạo, hƣớng dẫn theo thẩm quyền việc thực hiện thống nhất chính sách đối ngoại đối với đại diện 

của cơ quan, tổ chức Việt Nam tại quốc gia, tổ chức quốc tế tiếp nhận và đoàn đƣợc cơ quan, tổ chức 

Việt Nam cử đi công tác tại quốc gia, tổ chức quốc tế tiếp nhận. 

2. Chủ trì, phối hợp tổ chức và trực tiếp tham gia hoạt động đối ngoại của nƣớc Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam đƣợc tổ chức tại quốc gia, tổ chức quốc tế tiếp nhận. 

3. Thực hiện biện pháp thích hợp và báo cáo ngay cho cơ quan có thẩm quyền về hoạt động của đại 

diện cơ quan, tổ chức hoặc của đoàn Việt Nam đƣợc cử đi công tác tại quốc gia, tổ chức quốc tế tiếp 

nhận không phù hợp với chính sách đối ngoại, làm ảnh hƣởng đến quan hệ giữa nƣớc Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam và quốc gia, tổ chức quốc tế tiếp nhận. 

4. Tổng kết, đánh giá hoạt động đối ngoại tại quốc gia, tổ chức quốc tế tiếp nhận; kiến nghị biện pháp 

cần thiết nhằm bảo đảm chính sách đối ngoại của Nhà nƣớc Việt Nam đƣợc thực hiện thống nhất ở 

nƣớc ngoài. 
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Điều 11. Quản lý cán bộ và cơ sở vật chất của cơ quan đại diện 

1. Quản lý về tổ chức, cán bộ; công tác văn thƣ, lƣu trữ và bảo vệ bí mật nhà nƣớc. 

2. Quản lý, sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả tài sản, cơ sở vật chất đƣợc giao và kinh phí đƣợc cấp. 

3. Thực hiện biện pháp cần thiết nhằm bảo vệ an ninh, an toàn đối với thành viên và trụ sở cơ quan đại 

diện. 

Điều 12. Phân công thực hiện chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan đại diện 

1. Cơ quan đại diện thực hiện chức năng, nhiệm vụ cụ thể theo quyết định thành lập của Chính phủ, 

phù hợp với thỏa thuận giữa nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và quốc gia, tổ chức quốc tế 

tiếp nhận, phù hợp với pháp luật quốc tế. 

2. Cơ quan đại diện ngoại giao là cơ quan đại diện cao nhất của Nhà nƣớc Việt Nam tại quốc gia tiếp 

nhận. 

Cơ quan đại diện ngoại giao có thể thực hiện chức năng đại diện tại một hay nhiều quốc gia hoặc tổ 

chức quốc tế và có thể thực hiện chức năng, nhiệm vụ ngoại giao, lãnh sự do quốc gia khác ủy nhiệm. 

Cơ quan đại diện ngoại giao có trách nhiệm thống nhất quản lý hoạt động đối ngoại của nƣớc Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại quốc gia tiếp nhận và có quyền kiểm tra hoạt động đối ngoại của cơ 

quan đại diện lãnh sự tại quốc gia tiếp nhận. 

3. Cơ quan đại diện lãnh sự thực hiện chức năng, nhiệm vụ lãnh sự tại khu vực lãnh sự và có thể thực 

hiện chức năng, nhiệm vụ này ngoài khu vực lãnh sự theo thỏa thuận giữa nƣớc Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam và quốc gia tiếp nhận. 

Cơ quan đại diện lãnh sự có thể thực hiện chức năng, nhiệm vụ lãnh sự tại một hay nhiều quốc gia 

hoặc chức năng, nhiệm vụ lãnh sự do quốc gia khác ủy nhiệm tại quốc gia tiếp nhận và chức năng, 

nhiệm vụ ngoại giao tại quốc gia tiếp nhận theo thỏa thuận giữa nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam và quốc gia tiếp nhận. 

Cơ quan đại diện lãnh sự có trách nhiệm thống nhất quản lý hoạt động đối ngoại của nƣớc Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam tại quốc gia tiếp nhận trong trƣờng hợp không có cơ quan đại diện ngoại giao 

tại quốc gia đó. 

4. Cơ quan đại diện tại tổ chức quốc tế có thể thực hiện chức năng, nhiệm vụ đại diện tại một hay nhiều 

tổ chức quốc tế và có thể thực hiện một số nhiệm vụ lãnh sự tại quốc gia nơi đặt trụ sở của tổ chức 

quốc tế theo thỏa thuận giữa nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và quốc gia đó. 

Chương III: TỔ CHỨC BỘ MÁY, BIÊN CHẾ, KINH PHÍ VÀ TRỤ SỞ CỦA CƠ 

QUAN ĐẠI DIỆN 

Điều 13. Thành lập, tạm đình chỉ, chấm dứt hoạt động 

1. Cơ quan đại diện đƣợc Chính phủ thành lập và do Bộ Ngoại giao trực tiếp quản lý. 

2. Căn cứ yêu cầu hoạt động và quan hệ đối ngoại, trên cơ sở thỏa thuận với quốc gia, tổ chức quốc tế 

tiếp nhận và sau khi trao đổi ý kiến với các cơ quan hữu quan, Bộ Ngoại giao trình Chính phủ quyết 

định việc thành lập, tạm đình chỉ hoặc chấm dứt hoạt động của cơ quan đại diện. 

3. Sau khi Chính phủ quyết định, Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức 

thực hiện và hoàn thành thủ tục đối ngoại cần thiết. 

Điều 14. Tổ chức bộ máy và biên chế 

1. Bộ Ngoại giao có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan hữu quan xây dựng đề 

án về tổ chức bộ máy và chỉ tiêu biên chế của cơ quan đại diện. Bộ trƣởng Bộ Ngoại giao trình Thủ 

tƣớng Chính phủ phê duyệt đề án. 
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2. Biên chế của cơ quan đại diện bao gồm cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Ngoại giao và căn cứ 

vào yêu cầu công tác, có cán bộ, công chức, viên chức của một số cơ quan hữu quan làm việc theo chế 

độ biệt phái phù hợp với quy định của pháp luật (sau đây gọi là cán bộ biệt phái). 

3. Trên cơ sở đề án đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt, căn cứ yêu cầu hoạt động và quan hệ đối 

ngoại, sau khi trao đổi thống nhất với các cơ quan hữu quan, Bộ trƣởng Bộ Ngoại giao quyết định cụ 

thể về cơ cấu tổ chức và nhân sự của từng cơ quan đại diện để phụ trách các lĩnh vực sau đây: 

a) Chính trị; 

b) Quốc phòng - an ninh; 

c) Kinh tế, thƣơng mại, đầu tƣ, du lịch, lao động, khoa học - công nghệ; 

d) Văn hóa, thông tin, báo chí và giáo dục - đào tạo; 

đ) Lãnh sự và công tác cộng đồng ngƣời Việt Nam ở nƣớc ngoài; 

e) Hành chính, lễ tân, quản trị. 

Điều 15. Kinh phí 

1. Nhà nƣớc bảo đảm kinh phí cần thiết để cơ quan đại diện thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền 

hạn đƣợc giao. 

2. Kinh phí của cơ quan đại diện đƣợc cấp từ ngân sách nhà nƣớc và đƣợc phân bổ nhƣ sau: 

a) Kinh phí đầu tƣ xây dựng cơ bản đƣợc cấp cho Bộ Ngoại giao để phân bổ cho cơ quan đại diện; 

b) Kinh phí hoạt động thƣờng xuyên đƣợc cấp cho Bộ Ngoại giao để phân bổ cho cơ quan đại diện, trừ 

kinh phí dành cho lĩnh vực quốc phòng – an ninh; 

c) Kinh phí dành cho hoạt động chuyên môn đặc thù đƣợc cấp cho cơ quan hữu quan phụ trách hoạt 

động đó để phân bổ thực hiện. Chính phủ quy định chi tiết điểm này. 

3. Việc phân bổ, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí của cơ quan đại diện đƣợc thực hiện theo quy 

định của pháp luật. 

Điều 16. Trụ sở, cơ sở vật chất 

1. Cơ quan đại diện có trụ sở tại quốc gia tiếp nhận hoặc tại quốc gia nơi đặt trụ sở của tổ chức quốc tế 

tiếp nhận. Trụ sở cơ quan đại diện phải treo quốc kỳ, quốc huy của nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam và có biển đề tên cơ quan đại diện. 

2. Nhà nƣớc bảo đảm các điều kiện về trụ sở, cơ sở vật chất, kỹ thuật và trang thiết bị cần thiết để cơ 

quan đại diện và thành viên cơ quan đại diện thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đƣợc giao. 

Cơ quan đại diện đƣợc trang bị và sử dụng hệ thống thông tin liên lạc riêng để duy trì liên lạc thƣờng 

xuyên và bảo mật với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. 

Chương IV: THÀNH VIÊN CƠ QUAN ĐẠI DIỆN 

Điều 17. Tiêu chuẩn thành viên cơ quan đại diện 

1. Thành viên cơ quan đại diện phải là cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật và 

đáp ứng quy định của Bộ Ngoại giao. 

Quy định này không áp dụng đối với nhân viên hợp đồng đƣợc quy định tại Điều 29 của Luật này. 

2. Thành viên cơ quan đại diện phải có trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ và kinh 

nghiệm phù hợp với yêu cầu công tác. 
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Điều 18. Chức vụ ngoại giao, chức vụ lãnh sự 

1. Chức vụ ngoại giao bao gồm:  

a) Đại sứ đặc mệnh toàn quyền;  

b) Đại sứ; 

c) Công sứ; 

d) Tham tán Công sứ; 

đ) Tham tán; 

e) Bí thƣ thứ nhất; g) Bí thƣ thứ hai; h) Bí thứ thứ ba; 

i) Tùy viên. 

2. Chức vụ lãnh sự bao gồm: 

a) Tổng Lãnh sự; 

b) Phó Tổng Lãnh sự; 

c) Lãnh sự; 

d) Phó Lãnh sự; 

đ) Tùy viên lãnh sự. 

Điều 19. Người đứng đầu cơ quan đại diện 

1. Ngƣời đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao là Đại sứ đặc mệnh toàn quyền hoặc Đại biện trong 

trƣờng hợp chƣa cử Đại sứ đặc mệnh toàn quyền. 

2. Ngƣời đứng đầu Tổng Lãnh sự quán là Tổng Lãnh sự. Ngƣời đứng đầu Lãnh sự quán là Lãnh sự. 

3. Ngƣời đứng đầu cơ quan đại diện tại tổ chức quốc tế là Đại diện thƣờng trực, Quan sát viên thƣờng 

trực hoặc Đại diện của Chủ tịch nƣớc tại tổ chức quốc tế. 

Điều 20. Cử, bổ nhiệm, triệu hồi người đứng đầu cơ quan đại diện 

1. Chủ tịch nƣớc cử, triệu hồi ngƣời đứng đầu cơ quan đại diện là Đại sứ đặc mệnh toàn quyền, Đại 

diện thƣờng trực tại Liên hợp quốc và Đại diện của Chủ tịch nƣớc tại tổ chức quốc tế theo đề nghị của 

Thủ tƣớng Chính phủ. 

2. Bộ trƣởng Bộ Ngoại giao bổ nhiệm, triệu hồi ngƣời đứng đầu cơ quan đại diện, trừ trƣờng hợp quy 

định tại khoản 1 Điều này. 

3. Ngƣời đứng đầu cơ quan đại diện tại một quốc gia, tổ chức quốc tế có thể đƣợc cử hoặc bổ nhiệm 

kiêm nhiệm làm ngƣời đứng đầu cơ quan đại diện tại quốc gia, tổ chức quốc tế khác. 

Điều 21. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đại diện 

1. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan đại diện và chịu trách nhiệm trƣớc Chủ 

tịch nƣớc, Chính phủ, Thủ tƣớng Chính phủ, Bộ trƣởng Bộ Ngoại giao về việc thực hiện chức năng, 

nhiệm vụ đó; chỉ đạo xây dựng và thực hiện chƣơng trình, kế hoạch công tác của cơ quan đại diện. 

2. Phân công, bố trí công việc của thành viên cơ quan đại diện phù hợp với quyết định bổ nhiệm của 

Bộ trƣởng Bộ Ngoại giao và yêu cầu công tác của cơ quan đại diện; phối hợp với cơ quan hữu quan chỉ 

đạo công tác đối với cán bộ biệt phái; tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách 

đối với thành viên cơ quan đại diện; quản lý kỷ luật lao động và đánh giá thành viên cơ quan đại diện; 

khen thƣởng, kỷ luật theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền khen thƣởng, kỷ luật; giải 

quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật. 
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3. Tham gia tổ chức hoạt động của đoàn cấp cao Việt Nam sang thăm và làm việc tại quốc gia, tổ chức 

quốc tế tiếp nhận. 

4. Chịu trách nhiệm về việc quản lý, sử dụng hợp lý, tiết kiệm kinh phí và cơ sở vật chất của cơ quan 

đại diện theo quy định của pháp luật. 

5. Tổ chức sơ kết, tổng kết và trực tiếp báo cáo với cơ quan có thẩm quyền về hoạt động của cơ quan 

đại diện; kiến nghị Bộ trƣởng Bộ Ngoại giao biện pháp hoàn thiện tổ chức bộ máy, biên chế và chế độ, 

chính sách đối với cơ quan đại diện. 

6. Trong trƣờng hợp khẩn cấp, có quyền quyết định biện pháp cần thiết để bảo vệ tính mạng, sức khỏe, 

tài sản của thành viên cơ quan đại diện và gia đình, tài liệu và tài sản của cơ quan đại diện, đồng thời 

báo cáo ngay Bộ trƣởng Bộ Ngoại giao. 

7. Trong trƣờng hợp đặc biệt, quyết định đƣa về nƣớc thành viên cơ quan đại diện không hoàn thành 

nhiệm vụ hoặc có hành vi gây hậu quả nghiêm trọng đến an ninh quốc gia, quan hệ với quốc gia, tổ 

chức quốc tế tiếp nhận, đồng thời báo cáo ngay Bộ trƣởng Bộ Ngoại giao. 

8. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 22. Người tạm thời đứng đầu cơ quan đại diện 

1. Trong trƣờng hợp ngƣời đứng đầu cơ quan đại diện tạm thời vắng mặt hoặc vì lý do khác không 

thực hiện đƣợc nhiệm vụ của mình, ngƣời đứng đầu cơ quan đại diện chỉ định một thành viên cơ quan 

đại diện của Bộ Ngoại giao có chức vụ kế tiếp tạm thời đứng đầu cơ quan đại diện và báo cáo ngay Bộ 

trƣởng Bộ Ngoại giao. 

2. Bộ trƣởng Bộ Ngoại giao có thể chỉ định một ngƣời khác tạm thời đứng đầu cơ quan đại diện. 

3. Trong từng trƣờng hợp cụ thể, ngƣời đứng đầu cơ quan đại diện hoặc Bộ trƣởng Bộ Ngoại giao giới 

thiệu với quốc gia, tổ chức quốc tế tiếp nhận ngƣời đƣợc chỉ định tạm thời đứng đầu cơ quan đại diện. 

Điều 23. Bổ nhiệm, triệu hồi thành viên khác của cơ quan đại diện 

1. Bộ trƣởng Bộ Ngoại giao bổ nhiệm, triệu hồi thành viên khác của cơ quan đại diện. 

2. Thủ tục bổ nhiệm, triệu hồi thành viên khác của cơ quan đại diện do Bộ trƣởng Bộ Ngoại giao quy 

định. 

Điều 24. Trách nhiệm của thành viên cơ quan đại diện 

1. Tuân thủ pháp luật Việt Nam, thực hiện các quy định của Bộ Ngoại giao và của cơ quan đại diện; 

bảo vệ và đề cao hình ảnh, uy tín, danh dự và lợi ích của nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại 

quốc gia, tổ chức quốc tế tiếp nhận. 

2. Tôn trọng pháp luật và phong tục tập quán của quốc gia tiếp nhận; tích cực góp phần tăng cƣờng 

quan hệ hữu nghị hợp tác giữa nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và quốc gia, tổ chức quốc tế 

tiếp nhận. 

3. Chấp hành sự chỉ đạo và điều hành của ngƣời đứng đầu cơ quan đại diện; báo cáo và chịu trách 

nhiệm trƣớc ngƣời đứng đầu cơ quan đại diện về việc thực hiện nhiệm vụ đƣợc giao. 

4. Bảo vệ bí mật nhà nƣớc. 

5. Không đƣợc lạm dụng quyền ƣu đãi, miễn trừ vì lợi ích cá nhân, làm ảnh hƣởng đến danh dự, uy tín 

của nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và cơ quan đại diện. Trong thời gian công tác tại cơ 

quan đại diện, không đƣợc tiến hành hoạt động nghề nghiệp nhằm mục đích thu lợi riêng. 

Điều 25. Trách nhiệm của thành viên gia đình 

1. Thực hiện quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 24 của Luật này. 
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2. Không đƣợc lạm dụng quyền ƣu đãi, miễn trừ vì lợi ích cá nhân, làm ảnh hƣởng đến danh dự, uy tín 

của nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và cơ quan đại diện. 

Điều 26. Chế độ dành cho thành viên cơ quan đại diện và vợ hoặc chồng thành viên cơ quan đại 

diện 

1. Thành viên cơ quan đại diện, vợ hoặc chồng đƣợc cử đi công tác nhiệm kỳ cùng với thành viên cơ 

quan đại diện trong thời gian công tác tại cơ quan đại diện đƣợc hƣởng: 

a) Chế độ lƣơng, phụ cấp, trợ cấp; chế độ nhà ở; chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và chế độ nghỉ 

hàng năm theo quy định của pháp luật; 

b) Trợ cấp trong trƣờng hợp bị thƣơng hoặc chết; 

c) Trợ cấp và chế độ ƣu đãi trong trƣờng hợp công tác tại khu vực đang xảy ra xung đột vũ trang, thảm 

họa do thiên tai, dịch bệnh, hoặc trong điều kiện công tác đặc biệt khó khăn. 

2. Nữ thành viên cơ quan đại diện hoặc vợ của thành viên cơ quan đại diện đƣợc cử đi công tác nhiệm 

kỳ cùng với thành viên cơ quan đại diện, khi sinh con đƣợc hƣởng chế độ thai sản theo quy định của 

pháp luật. Thời gian nghỉ sinh con của nữ thành viên cơ quan đại diện đƣợc tính vào nhiệm kỳ công 

tác. 

Điều 27. Nhiệm kỳ công tác 

1. Nhiệm kỳ công tác của thành viên cơ quan đại diện là 36 tháng và có thể đƣợc kéo dài trong trƣờng 

hợp cần thiết theo quy định tại khoản 7 Điều 32 của Luật này. 

2. Trong thời hạn 3 tháng kể từ khi kết thúc nhiệm kỳ công tác về nƣớc, thành viên cơ quan đại diện, 

vợ hoặc chồng đƣợc cử đi công tác nhiệm kỳ cùng với thành viên cơ quan đại diện là cán bộ, công 

chức, viên chức chƣa đến tuổi nghỉ hƣu đƣợc tiếp nhận và bố trí làm việc trở lại tại cơ quan, tổ chức 

trƣớc khi đi công tác nhiệm kỳ. 

Điều 28. Lãnh sự danh dự 

1. Trong trƣờng hợp có yêu cầu về công tác lãnh sự nhƣng chƣa có điều kiện thành lập cơ quan đại 

diện lãnh sự hoặc bổ nhiệm viên chức lãnh sự thì Bộ trƣởng Bộ Ngoại giao có thể bổ nhiệm Lãnh sự 

danh dự. 

2. Thủ tục bổ nhiệm, chấm dứt hoạt động, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Lãnh sự danh dự 

đƣợc thực hiện theo quy định của pháp luật. 

Điều 29. Nhân viên hợp đồng 

1. Cơ quan đại diện có thể tuyển dụng ngƣời cƣ trú tại quốc gia nơi cơ quan đại diện có trụ sở làm 

nhân viên hợp đồng. 

2. Quyền và nghĩa vụ của nhân viên hợp đồng đƣợc quy định tại hợp đồng tuyển dụng. 

Chương V: CHỈ ĐẠO, QUẢN LÝ, GIÁM SÁT VÀ PHỐI HỢP CÔNG TÁC ĐỐI 

VỚI CƠ QUAN ĐẠI DIỆN 

Điều 30. Chỉ đạo và quản lý cơ quan đại diện 

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nƣớc về cơ quan đại diện. 

2. Chủ tịch nƣớc, Chính phủ, Thủ tƣớng Chính phủ chỉ đạo hoạt động của cơ quan đại diện. 

3. Bộ Ngoại giao chịu trách nhiệm trƣớc Chính phủ thực hiện quản lý nhà nƣớc về cơ quan đại diện; 

trực tiếp quản lý, chỉ đạo và điều hành về tổ chức và hoạt động của cơ quan đại diện. 
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Điều 31. Giám sát cơ quan đại diện 

Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và đại biểu Quốc hội thực hiện quyền giám sát đối với hoạt động 

của cơ quan đại diện theo quy định của pháp luật. 

Điều 32. Trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao 

1. Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

về cơ quan đại diện. 

2. Chủ trì nghiên cứu, đề xuất trình Chính phủ chủ trƣơng đàm phán, ký kết, gia nhập và thực hiện điều 

ƣớc quốc tế về cơ quan đại diện. 

3. Trình Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt đề án về tổ chức bộ máy và chỉ tiêu biên chế của cơ quan đại 

diện. 

4. Thống nhất chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện đƣờng lối, chính sách đối ngoại và việc thực 

hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan đại diện và thành viên cơ quan đại diện theo quy định của pháp 

luật. 

5. Tổ chức thực hiện quy định của pháp luật về cơ quan đại diện. 

6. Kiến nghị Thủ tƣớng Chính phủ trình Chủ tịch nƣớc cử và triệu hồi Đại sứ đặc mệnh toàn quyền, 

Đại diện thƣờng trực tại Liên hợp quốc và Đại diện của Chủ tịch nƣớc tại tổ chức quốc tế. 

7. Bổ nhiệm, kéo dài nhiệm kỳ, triệu hồi thành viên của cơ quan đại diện, trừ trƣờng hợp đƣợc quy 

định tại khoản 6 Điều này. Bổ nhiệm, chấm dứt hoạt động đối với Lãnh sự danh dự. 

8. Tổ chức và chỉ đạo việc phối hợp hoạt động giữa cơ quan đại diện với cơ quan, tổ chức có liên quan 

ở trong nƣớc và nƣớc ngoài. 

9. Chỉ đạo việc quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, kỹ thuật và kinh phí của cơ quan đại diện. 

10. Khen thƣởng, kỷ luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật. 

Điều 33. Phối hợp công tác giữa cơ quan, tổ chức Việt Nam và cơ quan đại diện 

1. Cơ quan, tổ chức Việt Nam có trách nhiệm: 

a) Cung cấp thông tin cần thiết phục vụ cho hoạt động đối ngoại của cơ quan đại diện; 

b) Thông báo kịp thời cho cơ quan đại diện dự kiến chƣơng trình, kế hoạch hoạt động đối ngoại tại 

quốc gia, tổ chức quốc tế tiếp nhận; 

c) Phối hợp với cơ quan đại diện tổ chức thực hiện hoạt động đối ngoại của cơ quan, tổ chức Việt Nam 

tại quốc gia, tổ chức quốc tế tiếp nhận; 

d) Phối hợp với cơ quan đại diện chỉ đạo hoạt động đối ngoại của đại diện cơ quan, tổ chức Việt Nam 

tại quốc gia, tổ chức quốc tế tiếp nhận. 

2. Trong trƣờng hợp cơ quan đại diện cần xử lý công việc thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành, nếu ý 

kiến của cơ quan đại diện khác với ý kiến của cơ quan, tổ chức hữu quan thì ngƣời đứng đầu cơ quan 

đại diện có quyền quyết định, đồng thời báo cáo ngay với Bộ Ngoại giao và thông báo cho cơ quan, tổ 

chức hữu quan. 

Điều 34. Phối hợp công tác giữa đoàn được cử đi công tác nước ngoài và cơ quan đại diện 

Đoàn đƣợc cử đi công tác nƣớc ngoài thông báo kịp thời cho cơ quan đại diện về nội dung, chƣơng 

trình hoạt động tại quốc gia, tổ chức quốc tế tiếp nhận để phối hợp công tác và thông báo kết quả hoạt 

động cho cơ quan đại diện sau khi kết thúc đợt công tác. 
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Điều 35. Phối hợp công tác giữa cơ quan có cán bộ biệt phái và cơ quan đại diện 

1. Cơ quan có cán bộ biệt phái phối hợp với cơ quan đại diện trong việc xây dựng chƣơng trình, kế 

hoạch công tác của cơ quan đại diện đối với lĩnh vực chuyên môn do cơ quan phụ trách và hƣớng dẫn 

chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ biệt phái thông qua ngƣời đứng đầu cơ quan đại diện, trừ trƣờng 

hợp đặc biệt. 

2. Cơ quan đại diện phối hợp với cơ quan có cán bộ biệt phái chỉ đạo, quản lý công tác của cán bộ biệt 

phái và đánh giá về việc hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ biệt phái. 

Chương VI: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 36. Hiệu lực thi hành 

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 02 tháng 9 năm 2009. 

2. Pháp lệnh lãnh sự ngày 13 tháng 11 năm 1990 và Pháp lệnh về cơ quan đại diện nƣớc Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam ở nƣớc ngoài ngày 15 tháng 12 năm 1993 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có 

hiệu lực. 

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 5 thông 

qua ngày 18 tháng 6 năm 2009. 
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