
KẾT QUẢ CẬP NHẬT QUY PHẠM PHÁP LUẬT  

ĐỀ MỤC ĐA DẠNG SINH HỌC 

I. DANH SÁCH VĂN BẢN QPPL ĐƯỢC CẬP NHẬT 

1. Văn bản QPPL mới ban hành được cập nhật 

STT Tên văn bản Ký hiệu văn bản 

trong đề mục 

1 Thông tư 15/2019/TT-BTNMT Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định hồ sơ đề 

nghị cấp giấy phép tiếp cận nguồn gen để nghiên cứu vì mục đích thương mại, phát triển sản phẩm 

thương mại 

TT.7 

 



II. KẾT QUẢ CẬP NHẬT QPPL 

1. QPPL được bổ sung mới 

STT Vị trí điều được 

bổ sung mới 

Nội dung được bổ sung mới 

1 Chương I 

NHỮNG QUY 

ĐỊNH CHUNG 

Điều 21.2.TT.7.1. Phạm vi điều chỉnh 

(Điều 1 Thông tư số 15/2019/TT-BTNMT Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định hồ 

sơ đề nghị cấp giấy phép tiếp cận nguồn gen để nghiên cứu vì mục đích thương mại, phát triển sản 

phẩm thương mại ngày 11/09/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 

28/10/2019) 

Thông tư này quy định chi tiết khoản 5 Điều 13 Nghị định số 59/2017/NĐ- CP ngày 12 tháng 5 năm 

2017 của Chính phủ về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen thuộc 

thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 
2 Chương I 

NHỮNG QUY 

ĐỊNH CHUNG 

Điều 21.2.TT.7.2. Đối tượng áp dụng 

(Điều 2 Thông tư số 15/2019/TT-BTNMT, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/10/2019) 

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước về môi trường, đa dạng sinh học và tổ chức, cá 

nhân có hoạt động liên quan đến thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen để nghiên 

cứu vì mục đích thương mại, phát triển sản phẩm thương mại. 
3 Điều 

21.2.NĐ.4.13. 

Thẩm định và cấp 

Giấy phép tiếp 

cận nguồn gen 

Điều 21.2.TT.7.3. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy 

phép tiếp cận nguồn gen để nghiên cứu vì mục đích thương mại, phát triển sản phẩm thương mại 

(Điều 3 Thông tư số 15/2019/TT-BTNMT, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/10/2019) 

1. Hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen để nghiên cứu vì mục đích 

thương mại, phát triển sản phẩm thương mại (sau đây gọi là Hội đồng) do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quyết định thành lập đối với từng hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen để 

nghiên cứu vì mục đích thương mại, phát triển sản phẩm thương mại theo mẫu quy định tại Phụ lục số 

01 ban hành kèm theo Thông tư này. 

2. Hội đồng có chức năng tư vấn cho Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc xem xét hồ sơ đề 

nghị cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen để nghiên cứu vì mục đích thương mại, phát triển sản phẩm 

thương mại (sau đây gọi là Hồ sơ). 

3. Các hoạt động của Hội đồng thực hiện thông qua Cơ quan thường trực thẩm định Hồ sơ đề nghị cấp 

Giấy phép tiếp cận nguồn gen để nghiên cứu vì mục đích thương mại, phát triển sản phẩm thương mại 



(sau đây gọi là Cơ quan thường trực thẩm định). Trách nhiệm của Cơ quan thường trực thẩm định quy 

định tại Điều 9 Thông tư này. 

4. Hội đồng có quyền yêu cầu Cơ quan thường trực thẩm định cung cấp thông tin, tài liệu và những vấn 

đề liên quan đến Hồ sơ để nghiên cứu, thẩm định. 

5. Thành viên Hội đồng hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, được hưởng thù lao theo quy định của pháp 

luật hiện hành. 

6. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 
4 Điều 

21.2.NĐ.4.13. 

Thẩm định và cấp 

Giấy phép tiếp 

cận nguồn gen 

Điều 21.2.TT.7.4. Nguyên tắc làm việc của Hội đồng 

(Điều 4 Thông tư số 15/2019/TT-BTNMT, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/10/2019) 

1. Hội đồng làm việc theo nguyên tắc thảo luận tập thể, công khai, biểu quyết và quyết định theo đa số. 

2. Ý kiến của từng thành viên Hội đồng và ý kiến thẩm định của Hội đồng được thể hiện trong biên bản 

cuộc họp Hội đồng theo mẫu quy định tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư này. 

3. Hội đồng kết luận theo 01 trong 03 mức độ: 

a) Đồng ý thông qua: khi có ít nhất hai phần ba thành viên Hội đồng có phiếu đánh giá đồng ý thông 

qua, trong đó phải có ít nhất 01 Ủy viên Phản biện; 

b) Đồng ý thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung: khi có ít nhất hai phần ba số thành viên Hội 

đồng có phiếu đánh giá đồng ý thông qua hoặc đồng ý thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung, 

trong đó phải có ít nhất 01 Ủy viên Phản biện; 

c) Không đồng ý thông qua: khi có trên một phần ba số thành viên Hội đồng có phiếu đánh giá không 

đồng ý thông qua hoặc cả 02 Ủy viên Phản biện có phiếu đánh giá không đồng ý thông qua. 
5 Điều 

21.2.NĐ.4.13. 

Thẩm định và cấp 

Giấy phép tiếp 

cận nguồn gen 

Điều 21.2.TT.7.5. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng 

(Điều 5 Thông tư số 15/2019/TT-BTNMT, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/10/2019) 

Hội đồng có số lượng thành viên từ 07 đến 09 người, tổng số thành viên phải là số lẻ, trong đó: 

1. Chủ tịch Hội đồng là lãnh đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc lãnh đạo của Cơ quan thường 

trực thẩm định. 

2. Phó chủ tịch Hội đồng và Ủy viên thư ký là các công chức của Cơ quan thường trực thẩm định. 

3. Các Ủy viên gồm đại diện của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các Bộ có liên quan; Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh nơi diễn ra hoạt động tiếp cận nguồn gen và các chuyên gia, cán bộ khoa học có 

chuyên môn phù hợp. 
6 Điều 

21.2.NĐ.4.13. 

Thẩm định và cấp 

Điều 21.2.TT.7.6. Trách nhiệm, quyền hạn của các thành viên Hội đồng 

(Điều 6 Thông tư số 15/2019/TT-BTNMT, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/10/2019) 

1. Ủy viên Hội đồng: 



Giấy phép tiếp 

cận nguồn gen 
a) Xem xét nghiên cứu, đánh giá nội dung hồ sơ và các tài liệu liên quan do Cơ quan thường trực thẩm 

định cung cấp; 

b) Tham gia các cuộc họp của Hội đồng, trường hợp không tham dự cuộc họp Hội đồng, có trách nhiệm 

gửi bản nhận xét đối với Hồ sơ cho Cơ quan thường trực thẩm định trước khi cuộc họp được tiến hành 

ít nhất 01 ngày làm việc; 

c) Viết bản nhận xét và điền phiếu đánh giá theo mẫu quy định tại Phụ lục số 03 và Phụ lục số 04 ban 

hành kèm theo Thông tư này; trình bày bản nhận xét tại cuộc họp của Hội đồng; 

d) Có ý kiến tham gia tại cuộc họp Hội đồng; bảo lưu ý kiến trong trường hợp có ý kiến khác với kết 

luận của Hội đồng; 

đ) Viết nhận xét về Hồ sơ đã  được chỉnh sửa, bổ sung sau cuộc họp của Hội đồng khi có yêu cầu bằng 

văn bản của Cơ quan thường trực thẩm định; 

e) Tham gia các hoạt động có liên quan đến hoạt động của Hội đồng khi Chủ tịch Hội đồng hoặc Cơ 

quan thường trực thẩm định yêu cầu; 

g) Chịu trách nhiệm trước Cơ quan thường trực thẩm định và trước pháp luật về các ý kiến nhận xét, 

đánh giá đối với Hồ sơ và những nội dung công việc được phân công trong quá trình thẩm định; đảm 

bảo các quy định về bảo mật thông tin có trong Hồ sơ, quá trình thẩm định theo quy định của pháp luật 

và nộp lại các tài liệu này khi có yêu cầu của Cơ quan thường trực thẩm định sau khi hoàn thành nhiệm 

vụ. 

2. Chủ tịch Hội đồng: 

Ngoài trách nhiệm và quyền hạn của Ủy viên Hội đồng quy định tại Khoản 1 Điều này, Chủ tịch Hội 

đồng còn có trách nhiệm và quyền hạn sau đây: 

a) Quyết định triệu tập cuộc họp của Hội đồng; 

b) Điều hành cuộc họp của Hội đồng theo quy định tại Điều 8 Thông tư này; 

c) Xử lý các ý kiến được nêu trong cuộc họp của Hội đồng; kết luận cuộc họp của Hội đồng và chịu 

trách nhiệm về các kết luận của Hội đồng; 

d) Ký biên bản cuộc họp của Hội đồng và chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, trung thực của các nội dung 

ghi trong biên bản các cuộc họp của Hội đồng. 

3. Phó Chủ tịch Hội đồng: 

Ngoài trách nhiệm và quyền hạn của Ủy viên Hội đồng quy định tại Khoản 1 Điều này, Phó Chủ tịch 

Hội đồng còn có trách nhiệm và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng trong trường hợp được Chủ tịch Hội 

đồng ủy quyền. 

4. Ủy viên Hội đồng là đại diện của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi diễn ra hoạt động tiếp cận nguồn gen: 



Ngoài trách nhiệm và quyền hạn của Ủy viên Hội đồng quy định tại Khoản 1 Điều này, Ủy viên Hội 

đồng là đại diện của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi diễn ra hoạt động tiếp cận nguồn gen còn có trách 

nhiệm cung cấp cho Hội đồng các thông tin, tài liệu liên quan đến nguồn gen được đề nghị tiếp cận tại 

địa phương; chịu trách nhiệm về các thông tin, tài liệu cung cấp cho Hội đồng. 

5. Ủy viên Thư ký: 

Ngoài trách nhiệm và quyền hạn của Ủy viên Hội đồng quy định tại Khoản 1 Điều này, Ủy viên Thư ký 

còn có trách nhiệm và quyền hạn sau đây: 

a) Cung cấp các mẫu bản nhận xét và phiếu đánh giá Hồ sơ cho các thành viên Hội đồng; 

b) Trước cuộc họp của Hội đồng, báo cáo Chủ tịch Hội đồng về những nội dung chính của Hồ sơ trên 

cơ sở tự nghiên cứu và tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng; 

c) Thông tin cho Hội đồng ý kiến nhận xét của các thành viên Hội đồng không tham dự cuộc họp của 

Hội đồng; 

d) Ghi và ký biên bản cuộc họp Hội đồng, chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, trung thực của các nội dung 

ghi trong biên bản các cuộc họp của Hội đồng; 

đ) Lập hồ sơ chứng từ phục vụ việc thanh quyết toán các khoản chi cho các hoạt động của Hội đồng; 

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác phục vụ cho hoạt động của Hội đồng theo yêu cầu của Chủ tịch Hội 

đồng và Cơ quan thường trực thẩm định. 
7 Điều 

21.2.NĐ.4.13. 

Thẩm định và cấp 

Giấy phép tiếp 

cận nguồn gen 

Điều 21.2.TT.7.7. Điều kiện tiến hành cuộc họp Hội đồng 

(Điều 7 Thông tư số 15/2019/TT-BTNMT, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/10/2019) 

Cuộc họp Hội đồng được tiến hành khi đáp ứng đồng thời các yêu cầu sau đây: 

1. Có sự tham dự của Chủ tịch Hội đồng hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng khi được Chủ tịch Hội đồng ủy 

quyền điều hành cuộc họp trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng vắng mặt. 

Trường hợp Ủy viên thư ký vắng mặt có lý do, người chủ trì cuộc họp chỉ định 01 Ủy viên Hội đồng 

thực thi các trách nhiệm của Ủy viên thư ký tại cuộc họp và bàn giao lại kết quả cho Ủy viên thư ký. 

2. Có sự tham gia của ít nhất hai phần ba tổng số Ủy viên Hội đồng theo quyết định thành lập và có ít 

nhất 01 Ủy viên phản biện. 

3. Có sự tham gia của đại diện có thẩm quyền của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép tiếp cận 

nguồn gen hoặc người được ủy nhiệm bằng văn bản. 
8 Điều 

21.2.NĐ.4.13. 

Thẩm định và cấp 

Giấy phép tiếp 

Điều 21.2.TT.7.8. Trình tự tiến hành cuộc họp Hội đồng 

(Điều 8 Thông tư số 15/2019/TT-BTNMT, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/10/2019) 

1. Ủy viên Thư ký đọc quyết định thành lập Hội đồng, giới thiệu thành phần tham dự và trình bày tóm 

tắt về quá trình xử lý Hồ sơ. 



cận nguồn gen 2. Chủ tịch Hội đồng điều hành cuộc họp theo thẩm quyền được quy định tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư này. 

3. Đại diện có thẩm quyền của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen hoặc người 

được ủy nhiệm bằng văn bản trình bày những nội dung chính của Hồ sơ. 

4. Các thành viên Hội đồng có ý kiến đề nghị làm rõ về các nội dung trình bày hoặc đặt câu hỏi; đại 

diện tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen hoặc người được ủy nhiệm bằng văn 

bản phản hồi, cung cấp bổ sung thông tin. 

5. Ủy viên Hội đồng trình bày bản nhận xét, đánh giá về Hồ sơ; Ủy viên Thư ký đọc bản nhận xét của 

các thành viên Hội đồng vắng mặt (nếu có). 

6. Các đại biểu tham dự cuộc họp phát biểu ý kiến (nếu có). 

7. Hội đồng có thể họp riêng (do Chủ tịch Hội đồng quyết định) để thống nhất nội dung kết luận của 

Hội đồng. 

8. Chủ tịch Hội đồng công bố kết luận của Hội đồng. 

9. Các thành viên Hội đồng phát biểu nếu có ý kiến khác với kết luận của Chủ tịch Hội đồng. 

10. Đại diện có thẩm quyền của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen hoặc người 

được ủy nhiệm bằng văn bản phát biểu (nếu có). 

11. Chủ tịch Hội đồng tuyên bố kết thúc cuộc họp. 
9 Điều 

21.2.NĐ.4.13. 

Thẩm định và cấp 

Giấy phép tiếp 

cận nguồn gen 

Điều 21.2.TT.7.9. Trách nhiệm của Cơ quan thường trực thẩm định 

(Điều 9 Thông tư số 15/2019/TT-BTNMT, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/10/2019) 

1. Giao Tổng cục Môi trường làm Cơ quan thường trực thẩm định. 

2. Cơ quan thường trực thẩm định có các nhiệm vụ sau đây: 

a) Dự thảo và trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ra quyết định thành lập Hội đồng; 

b) Yêu cầu tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen cung cấp bổ sung các tài liệu 

liên quan trong trường hợp cần thiết và gửi đến các thành viên Hội đồng trong thời hạn 05 ngày làm 

việc, kể từ ngày có quyết định thành lập Hội đồng; 

c) Trong trường hợp cần thiết, lựa chọn tổ chức, cá nhân tư vấn trong nước và quốc tế có chuyên môn 

phù hợp, lấy ý kiến bằng văn bản về Hồ sơ; 

d) Báo cáo kết quả xử lý hồ sơ và đề xuất Chủ tịch Hội đồng tổ chức cuộc họp Hội đồng; 

đ) Tổ chức các cuộc họp của Hội đồng theo trình tự quy định tại Điều 8 Thông tư này; Thông báo, mời 

Ủy viên Hội đồng, đại diện của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen tham dự 

cuộc họp của Hội đồng; 

e) Thông báo bằng văn bản kết luận của Hội đồng cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép tiếp cận 

nguồn gen; 



g) Kiểm tra, rà soát Hồ sơ đ   được chỉnh sửa, bổ sung theo kết luận của Hội đồng; trong trường hợp cần 

thiết, gửi văn bản đề nghị một số thành viên Hội đồng cho ý kiến nhận xét về Hồ sơ sau khi chỉnh sửa; 

h) Dự thảo văn bản báo cáo kết quả thẩm định Hồ sơ trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 

xem xét, quyết định về việc cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen; 

i) Thanh quyết toán các khoản chi phục vụ cho các hoạt động của Hội đồng theo quy định của pháp luật; 

k) Quản lý, lưu giữ hồ sơ và tài liệu có liên quan đến các cuộc họp của Hội đồng; 

l) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ Tài nguyên và Môi trường giao liên quan đến quá trình thẩm 

định, cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen. 
11 Chương VIII 

ĐIỀU KHOẢN 

THI HÀNH 

Điều 21.2.TT.7.10. Hiệu lực thi hành 

(Điều 10 Thông tư số 15/2019/TT-BTNMT, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/10/2019) 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 10 năm 2019. 
12 Chương VIII 

ĐIỀU KHOẢN 

THI HÀNH 

Điều 21.2.TT.7.11. Trách nhiệm thi hành 

(Điều 11 Thông tư số 15/2019/TT-BTNMT, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/10/2019) 

1. Tổng cục Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra và theo dõi việc thực hiện Thông tư này. 

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Thông 

tư này. 

 

 
 Hà Nội, ngày         tháng         năm 2020 

XÁC THỰC KẾT QUẢ PHÁP ĐIỂN 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 
  

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Phương Hoa 
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