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1. Sự cần thiết phải tăng cường sự lãnh
đạo của Đảng đối với công tác đào tạo, bồi
dưỡng các chức danh tư pháp hiện nay

Công tác đào tạo, bồi dưỡng các chức danh tư
pháp có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, là bảo
đảm có tính quyết định đến chất lượng, hiệu quả
của hoạt động tư pháp, góp phần thực hiện thành
công mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ mà cải cách tư
pháp đặt ra, nhất là trong bối cảnh triển khai thực
hiện Chiến lược cải cách tư pháp; xây dựng và
hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ
nghĩa (XHCN) và thực hiện đổi mới căn bản,
toàn diện giáo dục và đào tạo hiện nay. Bởi lẽ,
thực hiện tốt công tác này sẽ cung ứng cho xã
hội, cho các cơ quan tư pháp, các thiết chế bổ trợ
tư pháp nguồn nhân lực chất lượng cao, không
chỉ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất
đạo đức tốt, am hiểu pháp luật, thành thục về kỹ
năng nghiệp vụ để có đủ năng lực thực thi pháp
luật, bảo vệ công lý, bảo vệ pháp luật, bảo đảm
thực hiện trên thực tế các quyền, nghĩa vụ pháp
lý của các chủ thể, tôn trọng và bảo vệ các quyền
và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, của tổ chức,

doanh nghiệp và cá nhân. Từ đó, trực tiếp góp
phần đạt được mục tiêu mà cải cách tư pháp đã
đề ra tại Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày
02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải
cách tư pháp đến năm 2020 là: “Xây dựng nền
tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm
minh, bảo vệ công lý, từng bước hiện đại, phục
vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc Việt Nam xã hội
chủ nghĩa; hoạt động tư pháp mà trọng tâm là
hoạt động xét xử được tiến hành có hiệu quả và
hiệu lực cao”2 và mục tiêu được đề ra tại Nghị
quyết Đại hội Đảng các nhiệm kỳ gần đây, nhất
là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng: “Xây dựng
nền tư pháp Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại,
công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự
Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Hoạt động tư pháp
có trọng trách bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con
người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ
nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, bảo vệ quyền
và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức, cá
nhân”3. Bên cạnh đó, đào tạo, bồi dưỡng nguồn
nhân lực các chức danh tư pháp có chất lượng
cao còn trực tiếp đóng góp vào quá trình xây

1 Tiến sỹ, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn Bộ Tư pháp.
2 Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng Toàn tập, tập 64, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia – Sự thật, Hà Nội,

2016, tr.269-270.
3 Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Tập I, Nhà xuất bản Chính trị Quốc

gia sự thật, Hà Nội, 2021, tr.287.



dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật; nâng cao
hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật, thực thi dân
chủ, tăng cường pháp chế XHCN; xây dựng, bồi
đắp văn hóa pháp lý, ý thức tôn trọng, tuân thủ và
chấp hành pháp luật trong cán bộ và nhân dân.
Với vị trí, vai trò, tầm quan trọng đó, trong mô
hình thể chế chính trị, pháp lý và điều kiện thực
tiễn Việt Nam, cả trong lịch sử và hiện tại đã cho
thấy sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào
tạo, bồi dưỡng các chức danh tư pháp luôn là
nhân tố quyết định sự thành công và là điều kiện
bảo đảm quan trọng cho hoạt động tư pháp và cải
cách tư pháp giữ vững nguyên tắc; đi đúng định
hướng chính trị, không phạm phải sai lầm,
khuyết điểm về đường lối và đạt được các mục
tiêu, yêu cầu đề ra với hiệu quả cao nhất. Vì vậy,
Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của
Bộ Chính trị đã xác định quan điểm chỉ đạo phải
quán triệt đầy đủ và triển khai thực hiện nghiêm
túc trong Chiến lược cải cách tư pháp: “Cải cách
tư pháp phải đặt dưới sự lãnh đạo chặt chẽ của
Đảng, bảo đảm sự ổn định chính trị, bản chất Nhà
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của
nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, quyền lực
nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối
hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực
hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp” 4. 

2. Quá trình hình thành, phát triển và nội
dung, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với
công tác đào tạo các chức danh tư pháp

Sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tư pháp
và đào tạo, bồi dưỡng các chức danh tư pháp không
phải chỉ đến khi có Chiến lược cải cách tư pháp mới
được đặt ra mà từ nhiều năm trước, nhất là 20 năm
gần đây, vấn đề này đã từng bước được xác lập, chủ
trương, quan điểm, chính sách, nội dung và phương
thức lãnh đạo ngày càng hoàn thiện. Nghị quyết
Hội nghị Trung ương 3, Khóa VIII nhấn mạnh:
“Các cơ quan tư pháp phải là mẫu mực của việc

tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, phải thể hiện công
lý, tính dân chủ, công khai trong hoạt động”; “đào
tạo, phát triển đội ngũ luật sư có phẩm chất, đạo
đức, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ”; “xây
dựng đội ngũ cán bộ tư pháp trong sạch, vững
mạnh, có phẩm chất chính trị, đạo đức và có năng
lực chuyên môn”5. Từ thực tế công tác cán bộ của
các cơ quan tư pháp chưa đáp ứng được yêu cầu
của tình hình; việc triển khai, tổ chức thực hiện các
nghị quyết, chỉ thị của Đảng về cải cách tư pháp
chưa nghiêm, Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày
02/01/2002 của Bộ Chính trị “về một số nhiệm vụ
trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới” đã
xác lập quan điểm chỉ đạo: “Công tác tư pháp phải
thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng,
bám sát và phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ chính
trị trong từng giai đoạn” và đề ra nhiệm vụ: “Xây
dựng đội ngũ cán bộ tư pháp trong sạch, vững
mạnh…Đổi mới công tác đào tạo cán bộ chức danh
tư pháp theo hướng: cán bộ có chức danh tư pháp
phải có trình độ đại học luật và được đào tạo về kỹ
năng nghề nghiệp tư pháp theo chức danh. Nghiên
cứu xây dựng đề án thành lập cơ quan thống nhất
đầu mối đạo tạo nghề nghiệp cho cán bộ có chức
danh tư pháp và nghiên cứu khoa học tư pháp” và
“Nâng cao tiêu chuẩn về chính trị, đạo đức và nghề
nghiệp chuyên môn của các cán bộ tư pháp”;
“Nghiên cứu, tham khảo có chọn lọc kinh nghiệm
quốc tế về đào tạo cán bộ tư pháp” và nhiệm vụ
“Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công
tác tư pháp. Đảng lãnh đạo các cơ quan tư pháp chặt
chẽ về chính trị, tổ chức và cán bộ, bảo đảm hoạt
động tư pháp thực hiện đúng quan điểm của Đảng,
pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục hoàn thiện nội
dung, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công
tác tư pháp”6. Chiến lược cải cách tư pháp đến năm
2020 theo Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày
02/6/2005 của Bộ Chính trị đã xác định phương
hướng: “Xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp, bổ trợ

4 Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng Toàn tập, tập 64, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia – Sự thật, Hà Nội,
2016, tr.270.
5 Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng Toàn tập, tập 56, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia – Sự thật, Hà Nội,
2015, tr.323; tr.325.
6 Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng Toàn tập, tập 61, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia – Sự thật, Hà Nội,
2016, tr.5; 10, 11. 15.



tư pháp, nhất là cán bộ có chức danh tư pháp…nâng
cao và cụ thể hóa tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất,
đạo đức, chuyên môn, nghiệp vụ và kinh nghiệm,
kiến thức xã hội đối với từng loại cán bộ…Đổi mới
và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai
trò giám sát của các cơ quan dân cử, của công luận
và của nhân dân đối với hoạt động tư pháp” và đề
ra nhiệm vụ “Đào tạo, phát triển đội ngũ luật sư đủ
về số lượng, có phẩm chất chính trị, đạo đức, có
trình độ chuyên môn”; “xây dựng đội ngũ cán bộ tư
pháp và bổ trợ tư pháp trong sạch, vững mạnh. Tiếp
tục đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo cử nhân
luật, đào tạo cán bộ nguồn của các chức danh tư
pháp, bổ trợ tư pháp; bồi dưỡng cán bộ tư pháp, bổ
trợ tư pháp theo hướng cập nhật các kiến thức mới
về chính trị, pháp luật, kinh tế, xã hội, có kỹ năng
nghề nghiệp và kiến thức thực tiễn, có phẩm chất,
đạo đức trong sạch, dũng cảm đấu tranh vì công lý,
bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa. Xây dựng
Trường Đại học Luật Hà Nội và Đại học Luật
Thành phố Hồ Chí Minh thành các trường trọng
điểm đào tạo cán bộ về pháp luật. Xây dựng Học
viện Tư pháp thành trung tâm lớn về đào tạo cán
bộ tư pháp”. Chiến lược cũng đã xác định nhiệm
vụ “Hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với
công tác tư pháp. Đảng lãnh đạo chặt chẽ hoạt động
tư pháp và các cơ quan tư pháp về chính trị, tổ chức
và cán bộ; khắc phục tình trạng cấp ủy đảng buông
lỏng lãnh đạo hoặc can thiệp không đúng vào hoạt
động tư pháp. Tăng cường công tác xây dựng Đảng,
giáo dục, quản lý, kiểm tra hoạt động của các tổ
chức đảng, đảng viên; chăm lo công tác quy hoạch,
đào tạo, tuyển chọn, bố trí, sử dụng đúng cán bộ
trong các cơ quan tư pháp…Xác định rõ trách
nhiệm tập thể và cá nhân cấp ủy viên trong lãnh
đạo, chỉ đạo công tác tư pháp”7. Nghị quyết Đại hội
X của Đảng tiếp tục khẳng định: “Đảng lãnh đạo
cơ quan tư pháp, lãnh đạo công tác đào tạo, bồi
dưỡng, quản lý và sử dụng đội ngũ cán bộ tư
pháp”8. Các Nghị quyết Đại hội XI, XII và nhất là

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tiếp tục phát
triển, hoàn thiện các chủ trương, chính sách; xác
định rõ mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp
tiếp tục cải cách tư pháp; nâng cao trình độ chuyên
môn, nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp của đội
ngũ cán bộ tư pháp và bổ trợ tư pháp. Đồng thời
khẳng định “Nghiên cứu, ban hành Chiến lược
hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm
2045, trong đó có Chiến lược pháp luật và cải cách
tư pháp”9.

Qua quá trình hình thành, phát triển của các
chủ trương, chính sách nêu trên có thể thấy sự
lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo, bồi
dưỡng các chức danh tư pháp thể hiện tập trung
trên các phương diện chủ yếu sau đây:

Thứ nhất, Đảng đề ra chủ trương, đường lối,
quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về cải
cách tư pháp, trong đó có đào tạo, bồi dưỡng các
chức danh tư pháp trong quá trình đổi mới hệ
thống chính trị; xây dựng, hoàn thiện mô hình tổ
chức và hoạt động của Nhà nước, nhất là của các
cơ quan tư pháp và các thiết chế bổ trợ tư pháp để
đạt được mục tiêu cải cách tư pháp; bảo đảm giữ
vững bản chất của Nhà nước ta là Nhà nước pháp
quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân
và vì nhân dân. Quá trình đổi mới nội dung,
phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác
đào tạo, bồi dưỡng các chức danh tư pháp được
đặt trong tổng thể các giải pháp đổi mới nội dung,
phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống
chính trị và đối với nhà nước.

Thứ hai, Đảng lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ
chức đảng và đảng viên, các cơ quan nhà nước và
đội ngũ công chức nhà nước triển khai thực hiện
trên thực tế các chủ trương, chính sách; kịp thời
thể chế hóa, cụ thể hóa các chủ trương, đường lối,
quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về cải
cách tư pháp và đào tạo các chức danh tư pháp
thành pháp luật hoặc các công cụ hành chính (các

7 Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng Toàn tập, tập 64, sdd, tr.271; tr.276; tr.277; tr.279-280.
8 Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, 

Hà Nội, 2006, tr.308.
9 Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII , Tập I, sdd, tr.177



cơ chế, chính sách, chương trình, kế hoạch) của
Nhà nước và lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức triển
khai thực hiện để các chủ trương, quan điểm,
chính sách và các quy định pháp luật đó đi vào
thực tế cuộc sống. Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán
sự đảng Chính phủ và các tổ chức đảng trong các
cơ quan tư pháp, các cấp ủy đảng và chính quyền
địa phương có trách nhiệm thể chế hóa, cụ thể hóa
thông qua việc xây dựng, ban hành và triển khai
thực hiện các chương trình, kế hoạch để tổ chức
triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong
các văn bản, nghị quyết của Đảng; kịp thời sơ kết,
tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo
với cấp ủy, tổ chức đảng cấp trên để có giải pháp
chỉ đạo, tháo gỡ hoặc điều chỉnh, hoàn thiện chủ
trương, chính sách, mục tiêu. Trong đó Ban cán
sự đảng Chính phủ lãnh đạo việc đào tạo, bồi
dưỡng đội ngũ cán bộ tư pháp có trình độ chuyên
môn, năng lực và phẩm chất chính trị, đủ số lượng
cho các cơ quan tư pháp. Các cơ quan, tổ chức có
liên quan có trách nhiệm bảo đảm các nguồn lực
về nhân lực, kinh phí, các điều kiện khác để tổ
chức thực hiện chủ trương, chính sách đó trên thực
tế trong chương trình, kế hoạch công tác hằng
năm…

Thứ ba, thông qua việc thành lập các Ban
Chỉ đạo cải cách tư pháp ở Trung ương, cấp tỉnh
và cấp huyện với sự tham gia của đội ngũ cán bộ
chủ chốt; qua công tác tổ chức bộ máy, cán bộ
và qua các đảng viên, Đảng lãnh đạo, chỉ đạo
việc thực hiện các chủ trương, chính sách về cải
cách tư pháp, trong đó có đào tạo, bồi dưỡng các
chức danh tư pháp. Nói cách khác, bằng việc bố
trí các Đảng viên giữ các vị trí chủ chốt trong các
Ban Chỉ đạo, các cơ quan quản lý nhà nước, các
cơ sở đào tạo, bồi dưỡng các chức danh tư pháp,
Đảng thực hiện việc lãnh đạo, chỉ đạo các Đảng
viên phát huy tính tiền phong, gương mẫu và ý
thức trách nhiệm nêu gương, chịu trách nhiệm
trước Đảng trong việc chấp hành; tham mưu tổ
chức, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ
trương, chính sách của Đảng về cải cách tư pháp
và đào tạo, bồi dưỡng các chức danh tư pháp.
Đặc biệt, qua công tác công tác quản lý đội ngũ
cán bộ, đảng viên trong việc chấp hành các chủ

trương, chính sách của Đảng về cải cách tư pháp
và qua công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ
luật Đảng cũng sẽ là những bảo đảm quan trọng
để các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp
luật của Nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng các
chức danh tư pháp được thực thi trên thực tế.

Thứ tư, về phương thức lãnh đạo của Đảng
đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng các chức
danh tư pháp, Đảng thực hiện nhiều phương thức
lãnh đạo nhưng chủ yếu vẫn là phương pháp vận
động, giáo dục, thuyết phục quần chúng; phát
huy tinh thần trách nhiệm, ý thức tiền phong,
gương mẫu và nêu gương của tổ chức đảng, của
đảng viên, cán bộ và qua công tác kiểm tra, giám
sát, thi hành kỷ luật Đảng, bảo đảm Đảng lãnh
đạo các cơ quan tư pháp chặt chẽ cả về chính trị,
tổ chức và cán bộ để hoạt động đào tạo, bồi
dưỡng các chức danh tư pháp được thực hiện
theo đúng quan điểm của Đảng, pháp luật của
Nhà nước.

3. Một số giải pháp tăng cường sự lãnh đạo
của Đảng đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng
các chức danh tư pháp trong thời gian tới

Với nội dung, phương thức lãnh đạo rất rộng
và rất toàn diện như đã phân tích trên đây cho
thấy để tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của
Đảng đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng các
chức danh tư pháp đáp ứng yêu cầu của thực tiễn
phát triển đất nước trong thời gian tới cần chú
trọng các giải pháp sau đây:

Một là, tiếp tục quán triệt, phổ biến để nâng
cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân
dân, nhất là đội ngũ giảng viên, học viên, các nhà
quản lý trong các cơ sở đào tạo các chức danh tư
pháp về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp
luật của Nhà nước về cải cách tư pháp và đào tạo,
bồi dưỡng các chức danh tư pháp thể hiện tập
trung tại Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị
quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ
Chính trị; Kết luận số 84-KL/TW ngày 29/7/2020
của Bộ Chính trị về tổng kết 15 năm thực hiện
Nghị quyết số 49-NQ/TW, Quyết định 2083/QĐ-
TTg ngày 08/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt Đề án “Xây dựng Học viện Tư pháp
thành trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư



pháp” để thống nhất trong nhận thức, đồng thuận
trong triển khai thực hiện. Các cấp ủy đảng, nhất
là trong các cơ quan tư pháp, các cơ sở đào tạo
các chức danh tư pháp cần quán triệt đầy đủ và
thấm nhuần các chủ trương, chính sách, mục tiêu,
quan điểm của Đảng và Nhà nước về cải cách tư
pháp và công tác đào tạo các chức danh tư pháp
trước yêu cầu của thực tiễn phát triển đất nước,
trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục
và đào tạo. Công tác đào tạo các chức danh tư
pháp phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của các
cấp ủy, tổ chức đảng, là nhiệm vụ trọng yếu,
thường xuyên của cán bộ, đảng viên; phải theo
đúng các quan điểm, đường lối, chủ trương của
Đảng; phục vụ đắc lực cho sự nghiệp cải cách tư
pháp, góp phần vào việc hoàn thành mục tiêu của
cải cách tư pháp đã đề ra. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ
đạo thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục tư
tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, bảo vệ nền
tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các
quan điểm sai trái, thù địch trong công tác đào
tạo, bồi dưỡng các chức danh tư pháp. Qua đó xác
lập vững chắc Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng
Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, chính sách
của Đảng và Nhà nước nói chung và về đào tạo,
bồi dưỡng các chức danh tư pháp nói riêng trong
nhận thức và hành động của đội ngũ giảng viên,
học viên và những người làm công tác quản lý
đào tạo, bồi dưỡng các chức danh tư pháp.

Hai là, tiếp tục tổng kết thực tiễn, nghiên cứu
lý luận, tham khảo có chọn lọc kinh nghiệm về
đào tạo, bồi dưỡng các chức danh tư pháp của
các nước phù hợp với điều kiện thực tiễn Việt
Nam để tham mưu cho Đảng và Nhà nước tiếp
tục hoàn thiện chủ trương, chính sách, mục tiêu,
quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp về đào tạo, bồi
dưỡng các chức danh tư pháp đáp ứng yêu cầu
cải cách tư pháp và thực tiễn phát triển đất nước,
nhất là trong quá trình nghiên cứu, xây dựng
Chiến lược pháp luật và cải cách tư pháp trong
quá trình xây dựng, hoàn thiện Chiến lược hoàn
thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt
Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.

Quá trình tham mưu cần bám sát kết quả tổng kết
thực hiện việc thực hiện Nghị quyết số 49-
NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị; Quyết
định 2083/QĐ-TTg ngày 08/11/2013 của Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng
Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn đào tạo
các chức danh tư pháp” để kế thừa những thành
tựu, kết quả đã đạt được, kịp thời đề ra các giải
pháp khắc phục tồn tại, hạn chế và nguyên nhân;
đề xuất các giải pháp tiếp tục thực hiện trong thời
gian tới đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện
Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Từ đó, nghiên
cứu, xây dựng, trình Ban Bí thư Trung ương
Đảng ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo
của Đảng đối với công tác đào tạo các chức danh
tư pháp nhằm hệ thống hóa đầy đủ chủ trương,
chính sách của Đảng về đào tạo, bồi dưỡng các
chức danh tư pháp và “Tạo đột phá trong đổi mới
căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển
nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút, trọng
dụng nhân tài. Thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao
ứng dụng mạnh mẽ thành tựu của cuộc Cách
mạng công nghiệp lần thứ tư vào mọi lĩnh vực
của đời sống xã hội”; “Đa dạng hóa các loại hình
đào tạo. Thúc đẩy xây dựng xã hội học tập, học
tập suốt đời”10. Tiếp tục thể chế hóa, cụ thể hóa chủ
trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về cải
cách tư pháp và đào tạo, bồi dưỡng các chức danh
tư pháp thành pháp luật, các chương trình, kế
hoạch, các đề án với lộ trình thực hiện để cụ thể hóa
các nhiệm vụ và đạt mục tiêu đề ra. Sớm nghiên
cứu, xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền ban
hành văn bản có hiệu lực pháp lý cao, ở tầm luật
hoặc pháp lệnh về đào tạo, bồi dưỡng các chức
danh tư pháp để thể chế hóa chủ trương: “Xây dựng
Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn đào tạo các
chức danh tư pháp”; tạo cơ sở pháp lý thống nhất,
đồng bộ điều chỉnh toàn diện các quan hệ xã hội
phát sinh trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng các
chức danh tư pháp; bảo đảm thống nhất về mục
tiêu, nội dung, chương trình, giáo trình, tài liệu, sách
tham khảo; đa dạng hóa các loại hình và chương
trình đào tạo, bồi dưỡng; chuẩn hóa đội ngũ giảng

10 Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Tập I, sdd, tr.115; 137.



viên (thỉnh giảng và cơ hữu); làm rõ địa vị pháp lý
của giảng viên, học viên, nhà quản lý; việc thẩm
định, đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng; củng
cố và tăng cường các cơ chế phối hợp giữa các cơ
quan, tổ chức trong đào tạo, bồi dưỡng các chức
danh tư pháp bảo đảm sự kết nối, liên thông, không
trùng lắp. Gắn kết chặt chẽ giữa hoạt động đào tạo,
bồi dưỡng các chức danh tư pháp với các cơ quan
tư pháp, các thiết chế bổ trợ tư pháp và hoạt động
tư pháp.

Ba là, lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy phối hợp
chặt chẽ với người đứng đầu các cơ sở đào tạo, bồi
dưỡng các chức danh tư pháp tập trung lãnh đạo,
chỉ đạo triển khai việc cập nhật, bổ sung chủ
trương, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật
của Nhà nước về cải cách tư pháp và đào tạo, bồi
dưỡng các chức danh tư pháp; về đổi mới căn bản,
toàn diện giáo dục, đào tạo trong nội dung chương
trình, giáo trình, tài liệu, sách tham khảo phục vụ
công tác đào tạo, bồi dưỡng các chức danh tư pháp.
Đa dạng hóa các hình thức, loại hình đào tạo;
nghiên cứu mở rộng phạm vi đối tượng cũng như
nội dung đào tạo, bồi dưỡng; tiếp tục đổi mới nội
dung chương trình, giáo trình, tài liệu, sách tham
khảo và các tài liệu bổ trợ phục vụ công tác đào
tạo, bồi dưỡng các chức danh tư pháp đáp ứng yêu
cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo,
bảo đảm sự cân đối, hợp lý giữa lý luận với thực
hành và trải nghiệm thực tiễn; giữa lý luận chính
trị, kiến thức pháp luật với kỹ năng và đạo đức
nghề nghiệp. Để sau khi được đào tạo, bồi dưỡng,
các chức danh tư pháp không chỉ vững vàng, cả về
bản lĩnh chính trị và chuyên môn, nghiệp vụ;
không chỉ am hiểu sâu sắc pháp luật, thành thục về
kỹ năng, nghề nghiệp mà còn trong sáng về phẩm
chất đạo đức, có ý thức trách nhiệm cao đối với
nghề nghiệp; nêu gương sáng trong ý thức tuân thủ
và chấp hành pháp luật, tham gia xây dựng Đảng
và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây
dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật; tổ chức thi
hành pháp luật cũng như bảo vệ pháp luật và pháp
chế XHCN.

Bốn là, lãnh đạo, chỉ đạo việc rà soát, củng
cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý
công tác đào tạo, bồi dưỡng các chức danh tư

pháp có đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng,
luôn tâm huyết và trách nhiệm với công việc.
Xây dựng đội ngũ giảng viên đủ về số lượng,
bảo đảm chất lượng đáp ứng yêu cầu công tác
cải cách tư pháp và đào tạo các chức danh tư
pháp cũng như đổi mới căn bản, toàn diện giáo
dục và đào tạo trong tình hình mới. Tiếp tục đào
tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn,
kỹ năng nghề nghiệp cho đội ngũ giảng viên cơ
hữu; thu hút, lựa chọn các giảng viên thỉnh
giảng có chức danh tư pháp, giỏi chuyên môn
nghiệp vụ, tâm huyết với nghề tham gia giảng
dạy tại các lớp đào tạo, bồi dưỡng cũng như
tham gia xây dựng, chủ biên giáo trình, tài liệu,
sách tham khảo phục vụ công tác đào tạo, bồi
dưỡng các chức danh tư pháp.

Năm là, lãnh đạo, chỉ đạo việc đầu tư cơ sở vật
chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc phục vụ
công tác đào tạo, bồi dưỡng các chức danh tư
pháp. Đầu tư hệ thống sách báo, tài liệu thông tin
tư liệu, thư viện trong các cơ sở đào tạo các chức
danh tư pháp để có sự kết nối, liên thông và chia
sẻ tư liệu nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn và
thực tiễn hoạt động nghề nghiệp của các chức
danh tư pháp phục vụ hoạt động đào tạo. Đầu tư
nâng cấp phòng học, các trung tâm thực hành nghề
luật bảo đảm hiện đại, đa năng. Tăng cường ứng
dụng công nghệ thông tin trong công tác lãnh đạo,
chỉ đạo và triển khai các hoạt động đào tạo, bồi
dưỡng các chức danh tư pháp

Sáu là, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo,
sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và chất
lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong các cơ sở
đào tạo, bồi dưỡng các chức danh tư pháp. Định
kỳ cấp ủy, tổ chức đảng nghe báo cáo về kết quả
triển khai thực hiện, kịp thời tháo gỡ những vướng
mắc, bất cập nảy sinh từ thực tiễn và đề ra các giải
pháp để lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm sát sao, thường
xuyên và kịp thời. Tiếp tục tăng cường công tác
kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng trong
việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công
tác đào tạo, bồi dưỡng các chức danh tư pháp.
Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các tổ
chức đảng trong các cơ sở đào tạo các chức danh
tư pháp./.
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1. Khái quát về công chứng số
Nếu như công chứng từ xa, công chứng

trực tuyến vẫn mang nét đặc trưng của công
chứng truyền thống đòi hỏi sự chứng kiến trực
tiếp của công chứng viên (CCV) nhưng không
cần sự hiện diện của các bên tham gia do có
sự hỗ trợ của phương tiện nghe, nhìn hiện đại
và vẫn phải cần đến những tài liệu, giấy tờ
gốc thì đến công chứng số, cách thức tương
tác sẽ dựa vào nền tảng dữ liệu số để hình
thành giao dịch điện tử. Một cách khái quát,
Công chứng số hay công chứng điện tử, là
cách thức CCV thực hiện chứng nhận bằng
phương thức điện tử thông qua công cụ số với
nền tảng dữ liệu số, để tạo ra văn bản công
chứng (VBCC) điện tử phục vụ cho các giao

dịch điện tử và lưu trữ điện tử của cá nhân, tổ
chức theo trình tự, thủ tục luật định.

Ở Việt Nam cũng như các quốc gia khác
trên khắp thế giới, giãn cách xã hội và hạn chế
đi lại do COVID-19 gây ra đã đẩy nhanh sự
trỗi dậy của giao dịch số. Sự trỗi dậy này diễn
ra và trở nên đặc biệt nở rộ trong thời gian giãn
cách. Theo số liệu của Tổ chức Ngân hàng Thế
giới có tới 60% các doanh nghiệp nội địa ở Việt
Nam đến nay đã thiết lập hoặc tăng sự hiện
diện trực tuyến của mình để có thể cung cấp
dịch vụ và bán hàng cho những khách hàng
đang ngày càng kết nối tốt hơn. Chính phủ
cũng đã số hóa hơn 2.000 thủ tục hành chính và
dịch vụ công3. 

Đây không chỉ là cách giúp Việt Nam ứng

1 Thạc sỹ, NCS, Trưởng Khoa Đào tạo Công chứng viên và các chức danh khác, Học viện Tư pháp.
2 Thạc sỹ, Trưởng phòng Công chứng số 7 Thành phố Hồ Chí Minh.
3 Theo số liệu của The World Bank, Digital Vietnam: The part to tomorrow, Aug.2021.



phó với những khó khăn về giao dịch tương tác
trực tiếp trong đại dịch, mà còn có những tác
động sâu sắc và lâu dài đến những dịch vụ liên
quan trong đời sống xã hội trong đó có dịch vụ
công chứng. 

Chuyển đổi số với những tiềm năng về việc
cung cấp nhiều thông tin hơn, tốc độ cao hơn,
minh bạch hơn và dễ dàng cung cấp dịch vụ
cho cư dân hơn, kể cả ở những nơi xa xôi nhất.
Sự lan tỏa của các công cụ số sẽ làm giảm chi
phí giao dịch cho cá nhân, tổ chức, mở ra
những cơ hội mới để phát triển, đa dạng hóa và
số hóa các ngành dịch vụ. 

Hiệu quả của công chứng số được xác định
bằng khả năng tiếp cận nhanh, dễ dàng, xóa bỏ
khoảng cách, chất lượng thông tin chính xác
của sản phẩm mà công cụ công chứng số mang
đến cho CCV cũng như cho người thụ hưởng
dịch vụ công chứng. Hiện nay việc tiếp cận dữ
liệu thông tin quốc gia của CCV trong các lĩnh
vực gần như bị hạn chế tối đa mặc dù Chính
phủ đã ra mắt cổng thông tin dữ liệu dịch vụ
công quốc gia vào giữa năm 2020.

Luật công chứng hiện hành không có quy
định về trình tự, thủ tục và hồ sơ công chứng
đối với công chứng số. Tuy nhiên, các dữ liệu
số về giao dịch công chứng đã được các địa
phương trong cả nước thực hiện xây dựng và
khai thác cơ sở dữ liệu thông tin công chứng
dùng chung về giao dịch công chứng, bao
gồm những thông tin về giao dịch, tài sản đã
thực hiện công chứng và thông tin về những
giao dịch, tài sản bị hạn chế hoặc bị ngăn chặn
không được phép giao dịch4. Hiện nay một số
địa phương ở trong bối cảnh dịch bệnh, hạn
chế việc cư dân di chuyển trong thời gian thực
hiện giãn cách xã hội, yêu cầu công chứng và
việc cung cấp thông tin liên quan đến yêu cầu
công chứng được chuyển trực tuyến cho CCV

thông qua những ứng dụng của thư điện tử
hoặc những phần mềm trực tuyến khác đã
được hình thành, phục vụ cho việc hướng dẫn,
khuyến nghị, giải thích tình trạng pháp lý và
hệ quả pháp lý liên quan, soạn thảo dự thảo
của giao dịch và chuyển dự thảo này cho các
bên để thỏa thuận thống nhất với những nội
dung của dự thảo, cũng như việc các bên tiến
hành thanh toán phí công chứng, chi phí liên
quan hoặc thanh toán tiền mua bán, chuyển
nhượng, thuê tài sản… cũng được thực hiện
thông qua nền tảng trực tuyến thay thế cho
việc thanh toán trực tiếp như trước đây. Đây là
những bước khởi đầu trong bối cảnh kinh tế -
xã hội có nhiều thay đổi cơ bản về cách thức
tiếp cận, phương thức và hình thức giao dịch,
phương tiện thực hiện, rào cản không gian…
vừa là thách thức, vừa là cơ hội để hoạt động
công chứng truyền thống ở Việt Nam phải
chuyển đổi sang công chứng số theo phương
thức trực tuyến. 

2. Định hướng triển khai và phát triển
công chứng số

Hoạt động số trong công chứng, chứng
thực ở Việt Nam hiện nay mới chỉ dừng ở việc
chứng thực chữ ký điện tử, chứng thực bản sao
điện tử thông qua hình thức cấp chứng thư điện
tử cho người có chữ ký điện tử cần chứng thực
hoặc cấp bản sao điện tử. Theo đó bản sao điện
tử được hiểu là bản chụp dưới dạng điện tử từ
bản chính dạng văn bản giấy hoặc tập tin có
nội dung đầy đủ, chính xác như nội dung ghi
trong sổ gốc, bản chính dạng văn bản giấy.
Người có thực hiện chứng thực điện tử của cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền căn cứ vào bản
chính dạng văn bản giấy để chứng thực bản sao
bằng hình thức điện tử là đúng với bản chính5.

Việt Nam là một trong những nền kinh tế
internet tăng trưởng nhanh nhất trong khu vực,

4 Đến thời điểm hết háng 6 năm 2021, đã có 47/63 địa phương hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin
công chứng chiếm tỉ lệ 74,6%, theo số liệu báo cáo của Bộ Tư pháp đến 30 tháng 6 năm 2021.
5 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi
trường điện tử mô tả khá sơ sài về việc chứng thực bản sao điện tử mà không hình thành được quy trình pháp lý cụ
thể cho việc chứng thực bản sao điện tử.



mặc dù xuất phát điểm còn thấp. Doanh số
thương mại điện tử đã và đang tăng trưởng với
tốc độ tương đương tốc độ tăng trưởng doanh
số thương mại điện tử thế giới và cao hơn so
với tăng trưởng GDP. Năm 2020, giá trị thị
trường thương mại điện tử của Việt Nam đạt
gần 12 tỷ USD - 2,5% GDP. Hầu hết mọi hộ
gia đình ở Việt Nam, bất kể thu nhập và địa
bàn, đều sở hữu ít nhất một chiếc điện thoại di
động, nhưng khả năng tiếp cận những công
nghệ đắt tiền hơn thì chưa được như vậy.
Internet đã trở nên tương đối phổ biến với các
hộ gia đình, bao gồm cả khoảng một nửa số hộ
trong hai nhóm ngũ vị phân nghèo nhất6. Ngay
cả người nông dân Việt Nam cũng đã biết ứng
dụng công nghệ thông tin để đưa sản phẩm của
mình ra khỏi ranh giới của quốc gia, hoặc tận
dụng nguồn tài nguyên số để tạo thế mạnh cạnh
tranh thì không có lý do gì mà CCV vẫn phải
dùng “nhục nhãn” kiểm tra thủ công giấy tờ giả
thật, soi dấu vân tay khi cho khách hàng ký tên,
điểm chỉ hoặc di chuyển cơ học với khoảng
cách rất xa để lấy chữ ký của khách hàng theo
kiểu truyền thống hiện nay. 

Hàn Quốc đã triển khai xây dựng Trung
tâm tài liệu điện tử được chứng nhận chính
thức được khai thác từ năm 2012, khởi đầu cho
việc công chứng các tài liệu điện tử7. Hoa Kỳ
đã áp dụng công chứng từ xa đầu tiên ở tiểu
bang Virginia, vào ngày 01 tháng 7 năm 2012,
đã cho phép người ở một địa điểm xa xôi, ký
tài liệu và được công chứng bằng công nghệ
hội họp nghe nhìn trực tuyến (webcam)8. 

Công chứng số ở Việt Nam phải được
nhanh chóng thử nghiệm để triển khai rộng rãi
trước mắt bắt đầu từ công chứng từ xa, công
chứng trực tuyến. Do vậy, phải có những định
hướng phù hợp. Cụ thể là: 

Về quy trình: Quy trình công chứng truyền
thống và quy trình công chứng số sử dụng nền
tảng của công nghệ số khác nhau ở những đặc
điểm cơ bản về: cách thức tương tác và môi

trường tương tác, quy trình công chứng truyền
thống thực hiện ở môi trường hồ sơ, giấy tờ
thực tế còn quy trình công chứng số thực hiện
ở môi trường số hóa, kỹ thuật điện tử nên thủ
tục có sự khác biệt, mặt khác áp dụng công
chứng điện tử và quy trình công chứng điện tử
cần phải có cơ sở pháp lý để đặt khởi điểm,
thực hiện thí điểm và triển khai quy mô rộng. 

Công chứng số là công cụ số để phục vụ
CCV tương tác trên môi trường số thể hiện với
những ưu điểm về độ nhanh, chính xác, bảo mật,
xóa bỏ rào cản về không gian và khoảng cách,
tuy nhiên quy trình này vẫn phải bảo đảm những
yêu cầu của công chứng truyền thống nói chung
như: bảo đảm chính xác về chủ thể giao dịch, đối
tượng giao dịch, thống nhất về thỏa thuận giữa
các bên tham gia, đúng ý chí và nguyện vọng của
các bên tham gia giao dịch, không vi phạm pháp
luật và không trái đạo đức xã hội. Sản phẩm của
công chứng số do CCV tạo ra theo yêu cầu và
thỏa thuận của các bên tham gia phải sử dụng
được và tương thích với các lĩnh vực khác trong
đời sống kinh tế - xã hội như đăng ký tài sản, đất
đai, tài chính, doanh nghiệp và ngân hàng... 

Công chứng Việt Nam đang lựa chọn và
theo đuổi những giá trị chuẩn mực của hệ phái
công chứng Latinh theo thể thức công chứng
nội dung, đó là bảo đảm đúng chủ thể giao
dịch, đối tượng giao dịch, năng lực của chủ thể,
đúng ý chí và mục đích giao dịch, không trái
pháp luật và đạo đức xã hội, chính xác về thời
gian, địa điểm giao dịch, do vậy công chứng
điện tử cũng phải bảo đảm được những giá trị
chuẩn mực này. Do vậy việc quan trọng cho
việc triển khai và áp dụng công chứng số là
phải xây dựng những khái niệm chuẩn mực về
công chứng từ xa, công chứng trực tuyến và
công chứng số hay công chứng điện tử.

Về lưu trữ số: Lưu trữ số hay lưu trữ điện tử
hồ sơ công chứng gắn với việc cung cấp bản
sao VBCC điện tử và bản sao VBCC điện tử
này cần được quy định tương thích ở các luật

6 Theo số liệu của The World Bank, Digital Vietnam: The part to tomorrow, Aug.2021.
7 http://www.koreanlii.or.kr/w/index.php/Certified_e-document_center?ckattempt=1.
8 https://en.wikipedia.org/wiki/ENotary.



khác về tố tụng liên quan như là những chứng
cứ điện tử được công nhận trong hoạt động tố
tụng. VBCC điện tử được lưu trữ lâu dài, an
toàn và không bị can thiệp vào tính toàn vẹn
của VBCC điện tử, kể cả khi được lưu trữ theo
thể thức thông điệp dữ liệu số hay thông điệp
dữ liệu điện tử.

Về bảo mật: Bảo mật là khâu hết sức quan
trọng khi thực hiện công chứng số trên môi
trường mạng. Việc xây dựng cơ chế bảo mật,
kỹ thuật bảo mật và hành lang pháp lý cho việc
bảo mật trong công chứng số, được thực hiện
qua các bước: Xây dựng và áp dụng các tầng,
cấp độ bảo vệ những hạ tầng kỹ thuật quan
trọng trên môi trường mạng; Kiểm soát quyền
truy cập và ngăn ngừa giả mạo, nhằm bảo đảm
an ninh, an toàn cho tài liệu và dữ liệu, thông
qua kỹ thuật bảo mật sinh trắc học (nhận dạng
khuôn mặt, vân tay…) hoặc mật khẩu hoặc áp
dụng xác thực hai yếu tố; Tổ chức việc kiểm
soát và xử lý dữ liệu trong và ngoài biên giới,
lưu chuyển dữ liệu qua biên giới.

Về nguồn lực tài chính cho hoạt động công
chứng số: Nguồn lực quốc gia về chuyển đổi số
trong hoạt động công chứng; Sử dụng nguồn
lực đầu tư trong nước của các doanh nghiệp
vừa và nhỏ; Nguồn đầu tư về công nghệ số của
những nhà đầu tư nước ngoài; Nguồn tài trợ và
hợp tác quốc tế giữa các quốc gia thành viên
của Liên minh quốc tế công chứng Latinh;
Nguồn đóng góp của CCV và tổ chức hành
nghề công chứng (TCHNCC).

3. Điều kiện và yêu cầu bảo đảm cho việc
thực hiện và phát triển công chứng số

Chuyển đổi số, cơ hội và thách thức cho
ngành công chứng Việt Nam trong và sau bối
cảnh đại dịch Covid-19 xảy ra ở Việt Nam và
trên thế giới. Để nắm bắt được cơ hội này, công
chứng Việt Nam cần có những bước tiếp cận,
khai mở và tính toán về hạn chế những rủi ro
phát sinh do chuyển đổi số, bao gồm cả việc sa
thải nguồn nhân lực có trình độ thấp và thay thế
bằng nguồn nhân lực có chất lượng cao, bảo đảm
về an ninh và bảo mật dữ liệu cá nhân trong khi
vẫn tạo thuận lợi cho lưu chuyển dữ liệu công
chứng trong các giao dịch. Để tận dụng tối đa

chuyển đổi số, ngành công chứng Việt Nam cần
có nguồn nhân lực có trình độ cao, nâng cấp cơ
sở hạ tầng số, cải thiện khả năng tiếp cận dữ liệu
và thông tin để tác nghiệp của CCV thuận lợi
trên môi trường số.

Nhìn từ những kinh nghiệm của các quốc
gia nói chung và của Việt Nam nói riêng qua
đại dịch Covid-19, có thể rút ra bài học sử dụng
công nghệ số là giải pháp hiệu quả để giải
quyết mọi bất cập xảy ra trong không gian
thực, hạn chế tương tác trực tiếp giữa người
với người, hỗ trợ cho việc giãn cách xã hội,
phòng chống dịch, đặc biệt trong việc xử lý,
giải quyết các nhu cầu về công chứng khi áp
dụng công chứng số. Công nghệ số sẽ giúp cơ
quan quản lý, TCHNCC và CCV quản lý, sắp
xếp, xử lý các yêu cầu công chứng trực tuyến
theo trình tự và trật tự, bảo đảm việc lưu trữ và
tập trung thông tin cũng như liên thông hệ
thống dữ liệu quốc gia. 

Do vậy, để bảo đảm cho việc thực hiện
công chứng số được thành công, cần xác định
đúng các yêu cầu và điều kiện cần đáp ứng
trong quá trình triển khai và phát triển công
chứng số.

3.1. Những điều kiện cần thiết cho việc
thực hiện công chứng số

Thứ nhất, cần nhìn nhận rằng sự phát triển
của công chứng Việt Nam phải đi cùng sự phát
triển của công nghệ thông tin do vậy ngành
công chứng Việt Nam cần nắm bắt kịp sự phát
triển của hạ tầng số hiện đại, hệ thống thông
tin chất lượng và bảo đảm kết nối, mạng lưới
thanh toán trực tuyến đáng tin cậy và nhanh
giữa tổ chức hành nghề công chứng, công
chứng viên với người sử dụng dịch vụ công
chứng số;

Thứ hai, tổ chức hành nghề công chứng,
công chứng viên và nhân lực của tổ chức
hành nghề công chứng phải có khả năng khai
thác và làm chủ những thông tin được kết nối
này thông qua những kỹ năng phù hợp cho
đội ngũ làm việc; 

Thứ ba, cần nâng cao năng lực của cơ quan
quản lý trong việc quản lý nhà nước trong môi
trường số; năng lực sử dụng, thích ứng và đổi



mới thói quen về công nghệ số của doanh
nghiệp, cư dân và của cơ quan quản lý;

Thứ tư, cần xây dựng được cơ chế bảo mật
thông tin, xử lý hiệu quả và khắc phục kịp thời
những sai phạm về an toàn, an ninh trên không
gian mạng.

3.2. Những yêu cầu bảo đảm cho việc
thực hiện và phát triển công chứng số

Thứ nhất, cần có những CCV và TCHNCC
tiên phong, dám nghĩ dám làm, thực hiện thí
điểm hoạt động công chứng số; 

Thứ hai, cần có sự ủng hộ và đầu tư mạnh
mẽ từ phía cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức
xã hội - nghề nghiệp của CCV, của cư dân, tổ
chức và doanh nghiệp trong việc thí điểm thực
hiện hoạt động công chứng số; 

Thứ ba, cần có sự tham gia và hợp tác
bền vững của đối tác phát triển công nghệ số
cùng và vì lợi ích lâu dài với ngành công
chứng Việt Nam, hay nói cách khác là ngành
công chứng Việt Nam cần có người đồng
hành lâu dài, tin cậy và hợp tác bền vững
trong việc triển khai công nghệ số đối với
hoạt động công chứng số; 

Thứ tư, công nghệ số áp dụng đòi hỏi
phải có tính tương thích, tập trung kết nối và
liên thông với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia
chứ không phải tình trạng “mạnh ai nấy làm”
như hiện nay. Yêu cầu này đòi hỏi tính thống
nhất giữa các phần mềm ứng dụng và thống
nhất dữ liệu số dùng chung, bảo đảm kết nối
và thống nhất nguồn dữ liệu số quốc gia trong
các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh trong đời
sống xã hội; 

Thứ năm, sử dụng nguồn lực và hợp tác
quốc tế, nguồn đầu tư trong và ngoài nước phù
hợp cho từng giai đoạn triển khai và phát triển; 

Thứ sáu, xây dựng chính sách và quy định
của pháp luật liên quan về ứng phó với vi
phạm, bảo hiểm và hỗ trợ, bao gồm: Cơ chế
bắt buộc tố cáo vi phạm và chia sẻ thông tin
với các bên liên quan khác; Nền tảng chia sẻ
thông tin về các nguy cơ và vi phạm trên môi
trường mạng; Bảo hiểm trên môi trường mạng;
Phát triển chương trình hỗ trợ phát triển những
kỹ năng kỹ thuật liên quan.

4. Các giải pháp và một số kiến nghị 
4.1. Giải pháp triển khai và phát triển

công chứng số
Bên cạnh việc xác định đúng các định

hướng, yêu cầu, điều kiện cũng cần có những
giải pháp (bao gồm cả trước mắt và lâu dài) để
thực hiện và triển khai thử nghiệm, thí điểm
kịp thời hoạt động công chứng từ xa, công
chứng trực tuyến cho đến công chứng số. 

Giải pháp trước mắt: (i) CCV, nhân viên
của TCHNCC cần được đào tạo kỹ năng phù
hợp để tận dụng thế mạnh của công nghệ số,
việc phân bố kỹ năng không đồng đều có thể là
rào cản cho việc số hóa hoạt động công chứng
và tạo lợi thế không đồng đều giữa các
TCHNCC. Thực tế hiện nay tỷ lệ người làm
việc ở TCHNCC có trình độ sử dụng công
nghệ số thành thạo trong đội ngũ nhân lực của
TCHNCC ở Việt Nam hiện còn thấp. Với tốc
độ như hiện nay, công chứng Việt Nam sẽ cần
nhiều năm để đuổi kịp các quốc gia phát triển
về công chứng số; (ii) Cơ quan quản lý cần
thực hiện mục tiêu kép giữa “bảo vệ” là quản
lý dữ liệu, bảo vệ quyền riêng tư với “sử dụng”
là việc tạo điều kiện thuận lợi cho việc khai
thác và lưu chuyển dữ liệu số, song hành giữa
việc bảo hộ dữ liệu số cùng với tăng cường bảo
vệ dữ liệu số của cá nhân.

Giải pháp lâu dài: (i) Bồi dưỡng nhân lực về
công nghệ số thông qua chương trình học đào
tạo, bồi dưỡng quy mô lớn để chuẩn bị cho
nguồn nhân lực sẵn sàng trước sử dụng và phát
triển công chứng số; (ii) Xây dựng các chương
trình ứng dụng kết hợp phát triển kỹ năng liên
quan đến công chứng số các TCHNCC; (iii) Đưa
công nghệ vào giảng dạy và đào tạo nghề công
chứng từ các giai đoạn đầu; (iv) Khuyến khích
phát triển kỹ năng mềm cho người lao động, như
kỹ năng làm việc nhóm, sáng tạo và quản lý dữ
liệu số trong tiếp nhận và xử lý yêu cầu công
chứng số.                          

4.2. Một số kiến nghị liên quan đến việc
triển khai và phát triển công chứng số 

Công chứng số là hướng đi và tương lai của
công chứng Việt Nam. Khi ngành công chứng

(Xem tiếp trang 21)
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Hoạt động công chứng ở nước ta xuất hiện
từ rất sớm. Từ năm 1858 đến năm 1954, đã
tồn tại thể chế công chứng Pháp tại Đông
Dương, trong đó có Việt Nam và tập trung ở
Sài Gòn. Các công chứng viên là công chức
người Pháp ở nhiều cơ quan khác nhau, với
nhiệm vụ chủ yếu là công chứng hợp đồng
mua bán bất động sản ở Pháp. Sau khi Cách
mạng tháng Tám thành công và thiết lập nước
Việt Nam Dân chủ cộng hòa năm 1945, bằng
việc Hồ Chủ tịch ban hành Sắc lệnh số 59/SL
ngày 15/11/1945 về việc ấn định thể lệ thị
thực các giấy tờ và Sắc lệnh số 85/SL ngày
29/02/1952 quy định thể lệ trước bạ về việc
mua, bán, cho, đổi nhà cửa, ruộng đất đã

chính thức đặt nền móng cho hoạt động công
chứng ở nước ta.

Trong thời kỳ đầu đất nước bước vào giai
đoạn đổi mới, hoạt động công chứng của nước
ta được kiện toàn và phát triển với sự ra đời
của các văn bản quy phạm pháp luật liên quan
đến hoạt động công chứng như: Thông tư số
574/QLTPK ngày 10/10/1987 của Bộ Tư pháp
hướng dẫn công tác công chứng nhà nước,
Nghị định số 45/HĐBT ngày 27/02/1991 về
công chứng Nhà nước của Hội đồng Bộ trưởng
(nay là Chính phủ), sau đó là Nghị định số
31/CP ngày 18/5/1996 về tổ chức và hoạt động
công chứng Nhà nước; Nghị định số
75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 về công

1 Thạc sỹ, Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp.



chứng, chứng thực. Thời kỳ này, hai hoạt động
công chứng và chứng thực luôn gắn liền với
nhau và cùng được điều chỉnh chung trong
cùng một văn bản quy phạm pháp luật.

Thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày
24/5/2005 về Chiến lược Xây dựng và hoàn
thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm
2010, định hướng đến năm 2020 và Nghị quyết
số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 về Chiến lược
Cải cách tư pháp đến năm 2020 của Bộ Chính
trị, ngày 29/11/2006, Quốc hội đã thông qua
Luật Công chứng. Việc ban hành Luật Công
chứng là một bước tiến quan trọng trong việc
hoàn thiện pháp luật về công chứng, chứng
thực, đưa hoạt động công chứng, chứng thực
phát triển theo hướng chuyên nghiệp, phù hợp
với thông lệ quốc tế.

Nhằm tiếp tục hoàn thiện thể chế về công
chứng, ngày 20/6/2014 Quốc hội đã thông qua
Luật Công chứng (sửa đổi), có hiệu lực thi
hành từ ngày 01/01/2015. Sau hơn 6 năm triển
khai thực hiện, Luật Công chứng năm 2014 đã
đạt nhiều kết quả, tiếp tục góp phần tích cực
vào việc thực hiện chủ trương xã hội hóa hoạt
động công chứng, đảm bảo tính an toàn pháp lý
cho các hợp đồng, giao dịch; bảo đảm giá trị
sử dụng của bản dịch. Các kết quả đã góp phần
tạo lập môi trường pháp lý thuận lợi và tin cậy
cho các hoạt động đầu tư kinh doanh, thương
mại; góp phần quan trọng vào tiến trình cải
cách hành chính và cải cách tư pháp. Tuy
nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện Luật
Công chứng đã phát sinh một số vấn đề mới
chưa được Luật điều chỉnh; đồng thời một số
quy định cũng đã bộc lộ hạn chế, bất cập, cần
được nghiên cứu, tổng kết, đánh giá toàn diện
để đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền
xem xét, quyết định.

1. Khái quát về kết quả triển khai thi
hành Luật Công chứng

Thứ nhất, về xây dựng và hoàn thiện thể
chế, chính sách; nâng cao nhận thức của người

dân, cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp về vị
trí, vai trò của công chứng.

Việc xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính
sách về công chứng được Bộ Tư pháp và các bộ,
ngành luôn quan tâm, đã có 02 Nghị định, 01
Nghị quyết, 05 Thông tư đã được ban hành.
Ngoài ra, Bộ Tư pháp còn kịp thời ban hành
nhiều công văn chỉ đạo và hướng dẫn tháo gỡ
những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển
khai thực hiện Luật Công chứng.

Thứ hai, về tổ chức và hoạt động công
chứng.

- Về đội ngũ công chứng viên
Việc nâng cao số lượng và chất lượng

công chứng viên được coi trọng và đạt kết
quả. Tính đến ngày 31/12/2019, cả nước có
2.782 công chứng viên (gồm 383 công chứng
viên của Phòng Công chứng và 2.399 công
chứng viên của Văn phòng công chứng). So
với thời điểm thực hiện Luật Công chứng
năm 20062 tăng 2.040 người. Các công chứng
viên được bổ nhiệm theo Luật Công chứng
năm 2014 đều có trình độ cử nhân luật trở
lên, đều qua đào tạo, bồi dưỡng, tập sự nghề
công chứng và đạt yêu cầu kiểm tra kết quả
tập sự hành nghề công chứng. 

Việc hành nghề của đa số các công chứng
viên cơ bản bảo đảm tính chuyên nghiệp,
chuyên trách và tuân thủ pháp luật. Các công
chứng viên đều được đăng ký hành nghề và
cấp thẻ công chứng viên trước khi ký văn bản
công chứng. Nhiều công chứng viên có đạo
đức nghề nghiệp, tâm huyết và chuyên tâm với
nghề.

- Về tổ chức hành nghề công chứng
Số lượng tổ chức hành nghề công chứng

tiếp tục phát triển. Sau hơn 5 năm thi hành Luật
Công chứng, cả nước có 1.151 tổ chức hành
nghề công chứng, trong đó có 120 Phòng công
chứng và 1.031 Văn phòng công chứng. So với
thời điểm thực hiện Luật Công chứng năm
2006 tăng 526 tổ chức (tăng gần 02 lần)3. 

2 Thực hiện Luật Công chứng năm 2006, cả nước có 742 công chứng viên.
3 Thực hiện Luật Công chứng năm 2006, cả nước có 625 tổ chức hành nghề công chứng.



Hiện nay, 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc
trung ương đều có Văn phòng công chứng theo
chủ trương xã hội hoá. Có giai đoạn4, các Văn
phòng công chứng phát triển theo lộ trình, phân
bổ rộng khắp gắn với địa bàn dân cư đã tạo
điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong
việc tiếp cận các dịch vụ công chứng. 

Mô hình tổ chức và hoạt động của hầu hết
các Văn phòng công chứng phát triển theo
hướng ổn định và bền vững. Toàn bộ các Văn
phòng công chứng được chuyển đổi, thành lập
mới theo loại hình công ty hợp danh thay vì
hoạt động theo loại hình doanh nghiệp tư nhân
như thời kỳ thực hiện Luật Công chứng năm
2006. Một số Văn phòng công chứng có quy
mô khá lớn với số lượng công chứng viên và
nhân viên nghiệp vụ lên tới trên dưới 20 người.
Công tác quản trị, điều hành tổ chức và hoạt
động của các tổ chức hành nghề công chứng
được cải tiến theo hướng đổi mới, thân thiện.
Nhiều tổ chức hành nghề công chứng đã chủ
động trang bị cơ sở vật chất, công cụ, trang
thiết bị để bảo đảm hiệu quả trong hoạt động,
đặc biệt là trang bị thiết bị hỗ trợ nhận biết giấy
tờ giả. 

Chủ trương về tinh gọn đơn vị sự nghiệp
gắn với tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị
quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban
Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi
mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất
lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự
nghiệp công lập được triển khai trong hoạt
động công chứng, bước đầu có kết quả, theo
đó, không thành lập mới các Phòng công
chứng, đồng thời thực hiện việc chuyển đổi
Phòng công chứng thành Văn phòng công
chứng được triển khai tại nhiều địa phương.
Các Văn phòng công chứng được chuyển đổi
từ Phòng Công chứng đã bắt nhịp kịp với mô
hình hoạt động mới, qua đó tạo “mặt bằng
chung” trong tổ chức và hoạt động công chứng,

góp phần thu gọn số lượng đơn vị sự nghiệp,
giảm biên chế và ngân sách nhà nước. Các
Phòng công chứng còn lại cũng đã và đang
được chuyển sang cơ chế tự chủ về tài chính. 

- Về kết quả hoạt động công chứng
Vị trí, vai trò của công chứng ngày càng

được khẳng định trong đời sống xã hội. Số
lượng và tính chất giao dịch công chứng ngày
càng tăng và đa dạng. Trong 05 năm thi hành
Luật Công chứng, các tổ chức hành nghề công
chứng trên cả nước đã công chứng được gần
28 triệu việc; chứng thực chữ ký trên giấy tờ,
tài liệu, chứng thực bản bản sao từ bản chính
được gần 62 triệu việc; tổng số phí công chứng
thu được khoảng hơn 8 nghìn tỷ đồng; phí
chứng thực thu được gần 350 triệu đồng; tổng
số thù lao công chứng thu được hơn 1,3 nghìn
tỷ đồng; tổng số tiền nộp thuế và nộp ngân sách
nhà nước khoảng hơn 1,6 nghìn tỷ đồng.

Thứ ba, về xây dựng cơ chế cung cấp chia
sẻ thông tin trong công chứng.

Việc xây dựng cơ sở dữ liệu về công
chứng theo quy định của Luật Công chứng
cũng đã được nhiều địa phương quan tâm.
Tính đến ngày 30/6/2021, cả nước có khoảng
47/63 địa phương hoàn thành việc xây dựng
cơ sở dữ liệu thông tin về công chứng, chiếm
tỷ lệ khoảng 75%.

Thứ tư, về tổ chức xã hội - nghề nghiệp của
công chứng viên.

Tính đến thời điểm ngày 30/6/2021, cả
nước thành lập được 59/63 Hội công chứng
viên5 (tăng 15 lần so với thời điểm thực hiện
Luật Công chứng năm 2006, đạt tỷ lệ 93%)6

và Hiệp hội công chứng viên Việt Nam đã cơ
bản hoàn thiện hệ thống tổ chức xã hội nghề
nghiệp của công chứng viên từ Trung ương
đến địa phương. Các tổ chức xã hội - nghề
nghiệp của công chứng viên được thành lập,
củng cố kiện toàn về tổ chức đã bước đầu hoạt
động đi vào nề nếp và phát huy vai trò tự quản

4 Khi Quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng được triển khai từ 2013-2018.
5 Các tỉnh chưa thành lập được Hội công chứng viên gồm: Quảng Trị, Hà Nam, Điện Biên, Kon Tum.
6 Trước ngày Luật Công chứng năm 2015 có hiệu lực, cả nước chỉ có 04 Hội công chứng viên gồm: Hà Nội, Thành

phố Hồ Chí Minh, tỉnh Hải Dương, thành phố Đà Nẵng.



góp phần hỗ trợ cho công tác quản lý nhà
nước. Các tổ chức này đã đóng góp tích cực
cho cơ quan quản lý nhà nước trong việc xây
dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách về công
chứng và pháp luật có liên quan, đào tạo, bồi
dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ công
chứng và nhiều việc khác.

Đánh giá chung:
Luật Công chứng năm 2014 được ban hành

đã hoàn thiện hơn thể chế về công chứng. Sau
hơn 5 thi hành Luật, hoạt động công chứng đạt
được nhiều kết quả, nổi bật lên một số điểm cụ
thể như sau:

Một là, hoạt động công chứng có tác động
tích cực đến kinh tế - xã hội.

Sau hơn 5 năm triển khai thực hiện Luật
Công chứng, hoạt động công chứng ở nước ta đã
thu được kết quả đáng khích lệ. Hoạt động công
chứng đã hoàn thành vai trò của mình trong việc
bảo đảm an toàn pháp lý cho các giao dịch, bảo
vệ quyền và lợi ích hợp pháp cá nhân, tổ chức,
góp phần phòng ngừa vi phạm pháp luật, bảo
đảm trật tự, an toàn xã hội. Không thể phủ nhận
công chứng là “lá chắn” phòng ngừa hữu hiệu,
đảm bảo an toàn pháp lý cho các hợp đồng, giao
dịch, tiết kiệm thời gian, chi phí cho xã hội,
giảm thiểu công việc cho Tòa án trong việc giải
quyết các tranh chấp dân sự. 

Hai là, hoạt động công chứng tiếp tục phát
triển theo hướng chuyên nghiệp hóa, xã 
hội hóa.

Hoạt động công chứng tiếp tục phát triển theo
hướng chuyên nghiệp hóa, xã hội hóa, lấy người
dân làm “trung tâm” phục vụ. Các Văn phòng
công chứng được thành lập, củng cố và tiếp tục
phát triển góp phần giảm áp lực cho các cơ quan
hành chính nhà nước. Các Phòng công chứng
được chuyển đổi thành Văn phòng công chứng
hoặc chuyển đổi sang cơ chế tự chủ về tài chính
cũng đã góp phần giảm bớt gánh nặng cho biên
chế và ngân sách nhà nước, qua đó góp phần thực
hiện thành công mục tiêu xã hội hóa hoạt động
công chứng theo tinh thần của Nghị quyết số
49/NQ-TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải
cách tư pháp đến năm 2020 và Luật Công chứng
năm 2014.

Ba là, các Văn phòng công chứng được
củng cố, bảo đảm phát triển bền vững, ổn định.

Việc thành lập các Văn phòng công chứng
được thực hiện bài bản hơn. Toàn bộ các Văn
phòng công chứng được thành lập và hoạt
động theo loại hình công ty hợp danh, qua đó
góp phần bảo đảm sự phát triển ổn định, bền
vững của hoạt động công chứng, đảm bảo
quyền và lợi ích hợp pháp của người yêu cầu
công chứng.

Bốn là, hoàn thiện hệ thống tổ chức xã hội
- nghề nghiệp của công chứng viên.

Việc thành lập Hiệp hội công chứng viên
Việt Nam và 59 Hội công chứng viên địa
phương góp phần hoàn thiện hệ thống tổ chức
xã hội - nghề nghiệp của công chứng viên từ
Trung ương đến địa phương đã bước đầu
nâng cao vai trò tự quản nghề nghiệp, chia sẻ,
hỗ trợ công việc với cơ quan quản lý nhà
nước.

Có thể nói rằng, Luật Công chứng năm
2014 với chủ trương tiếp tục đẩy mạnh xã hội
hóa hoạt động công chứng đã thu được nhiều
kết quả. Luật Công chứng đã thực sự đi vào
cuộc sống, được nhân dân đồng tình, đón
nhận. Yêu cầu công chứng của cá nhân, tổ
chức ngày càng tăng, sự hài lòng và thuận
tiện của nhân dân về công chứng, đặc biệt
hình ảnh Công chứng Việt Nam được nhiều
nước biết đến, được UINL ghi nhận và đánh
giá cao chính là thước đo sự thành công 
của Luật.

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân
2.1. Một số tồn tại, hạn chế
Số lượng công chứng viên tăng nhanh

nhưng chất lượng đội ngũ công chứng viên
và người được giao làm nhiệm vụ công
chứng chưa đồng đều, thiếu tính quy hoạch
để phù hợp với nhu cầu chứng nhận hợp
đồng, giao dịch. Sự phân bổ công chứng viên
không đồng đều, công chứng viên tập trung
chủ yếu ở các thành phố lớn. 

Việc phân bổ các Văn phòng công chứng
không gắn với địa bàn dân cư. Các Văn
phòng công chứng hầu hết tập trung tại
những tỉnh, thành phố có điều kiện kinh tế -



xã hội phát triển hoặc ở trung tâm hành
chính, kinh tế của các tỉnh. Các Văn phòng
công chứng dù hoạt động theo loại hình công
ty hợp danh nhưng trên thực tế có không ít
Văn phòng công chứng chỉ có 01 công chứng
viên hành nghề thực tế, công chứng viên hợp
danh còn lại thực chất là “đi thuê”; tổ chức
của một số Văn phòng công chứng còn thiếu
tính ổn định, bền vững. Ngoài ra, tổ chức
hành nghề công chứng chưa thực hiện đúng
chức năng chính của mình trong việc hỗ trợ
hoạt động hành nghề của công chứng viên
mà quá thiên về việc quản lý công 
chứng viên. 

Chất lượng hoạt động hành nghề công
chứng còn có những sai sót, chưa thực sự
đáp ứng yêu cầu. Hoạt động của một bộ
phận công chứng viên và tổ chức hành nghề
công chứng chưa thật sự chuyên nghiệp.
Một số công chứng viên chưa bảo đảm đầy
đủ các nghĩa vụ theo quy định của pháp
luật7. Ý thức chấp hành pháp luật, tuân thủ
Quy tắc đạo đức hành nghề công chứng và
ứng xử nghề nghiệp chưa thực sự trở thành
gốc rễ cho hành vi ứng xử của công chứng
viên. Một số bộ phận công chứng viên vi
phạm đạo đức nghề nghiệp, còn có hiện
tượng công chứng viên cố ý làm trái, không
tuân thủ đúng trình tự, thủ tục công chứng
theo quy định của pháp luật8; cho thuê chức
danh công chứng viên, chỉ ghi danh mà

không hành nghề thực tế, cạnh tranh không
lành mạnh9, chạy theo lợi nhuận gây ảnh
hưởng đến uy tín của nghề công chứng trong
xã hội.

Việc chuyển đổi số, ứng công nghệ thông
tin trong hoạt động công chứng còn chưa
tương xứng với sự phát triển của nghề công
chứng, chưa theo kịp tốc độ các ngành, nghề
khác, thiếu sự liên kết, tích hợp giữa cơ sở dữ
liệu công chứng với các dữ liệu của các ngành
có liên quan.

Công tác quản lý nhà nước về công chứng
còn chưa thực sự sâu sát, triệt để; có lúc, có
nơi còn lúng túng, lỏng lẻo10 chưa đáp ứng
yêu cầu của thực tiễn; việc thanh tra, kiểm tra
vẫn còn hạn chế, chưa phát hiện và xử lý dứt
điểm một số hiện tượng tiêu cực11 làm ảnh
hưởng đến uy tín nghề công chứng, gây mất
trật tự an toàn xã hội, gây bức xúc trong giới
công chứng viên và xã hội.

Ngoài ra, việc cải cách thủ tục hành chính
trong lĩnh vực công chứng chưa toàn diện,
chưa có tính liên thông. Vẫn còn tình trạng
người dân, doanh nghiệp đi phải lại nhiều lần,
đến nhiều cơ quan, tổ chức để thực hiện việc
công chứng, nộp thuế, làm thủ tục sang tên tài
sản, đăng ký biến động đất đai phát sinh thời
gian, chi phí cho xã hội12.

Vai trò tự quản của tổ chức xã hội - nghề
nghiệp của công chứng viên còn mức độ, một
số việc còn chậm13, chưa thực sự chủ động,

7 Chưa bảo đảm 100% công chứng viên được bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng viên hàng năm, tuân thủ nguyên tắc hành

nghề công chứng, vẫn còn có công chứng viên mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp chưa thường xuyên, đầy đủ.
8 Có hiện tượng công chứng “khống”, công chứng “treo” tiếp tay cho việc trốn thuế, vi phạm pháp luật.
9 Trích Hoa hồng, chiết khấu phí công chứng cho người yêu cầu công chứng hoặc người môi giới việc công chứng

tại Văn phòng công chứng để thu hút những người này sử dụng dịch vụ công chứng của tổ chức mình.
10 Chưa xác định được sự cần thiết, thẩm quyền, hình thức của việc ban hành Tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành

lập Văn phòng công chứng, việc chuyển đổi Phòng Công chứng thành Văn phòng công chứng, việc phối hợp quản

lý nhà nước về công chứng của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.
11 Hiện tượng công chứng “khống”, công chứng “treo”.
12 Một thủ tục liên quan đến chuyển quyền sử dụng đất, người dân, doanh nghiệp phải đi tới 4 cơ quan, tổ chức bao

gồm: tổ chức hành nghề công chứng, cơ quan thuế, kho bạc nhà nước, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.
13 Chưa thực hiện việc ban hành Quy tắc hành nghề công chứng, chưa thành lập được Quỹ bồi thường thiệt hại để

hỗ trợ việc bồi thường thiệt hại do lỗi của hội viên là công chứng viên khi hành nghề công chứng trong trường hợp

bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của hội viên không đủ bồi thường …



tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền
hạn của mình nhằm phát huy vai trò, trách
nhiệm tự quản, tăng cường công tác giám sát
hội viên trong việc tuân thủ quy định của
pháp luật, quy tắc đạo đức hành nghề công
chứng; còn hiện tượng e ngại, né tránh, thờ ơ
hoặc bao che hành vi vi phạm.

2.2. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế
Thứ nhất, quy định của pháp luật về công

chứng và hành nghề công chứng còn thiếu
hoặc chưa phù hợp với thực tiễn, đặc thù của
nghề công chứng; thiếu công cụ, cơ chế pháp
lý để bảo đảm nâng cao chất lượng hoạt động
công chứng, hiệu quả quản lý nhà nước.

Thứ hai, một số công chứng viên còn
chưa thật sự chủ động, tích cực trong việc tự
học tập, cập nhật kiến thức pháp luật để nâng
cao nghiệp vụ chuyên môn, kỹ năng hành
nghề cũng như việc trau dồi phẩm chất chính
trị, đạo đức và ứng xử nghề nghiệp; nhận
thức về nghề của một bộ phận công chứng
viên còn chưa đúng; chưa có ý thức trong
việc xây dựng và bảo vệ uy tín, hình ảnh của
nghề, thậm chí có công chứng viên tiếp tay
cho hành vi vi phạm pháp luật, từ đó làm ảnh
hưởng đến uy tín, chất lượng nghề công
chứng.

Thứ ba, sự phối hợp giữa các cơ quan quản
lý nhà nước có lúc, có nơi còn chưa chặt chẽ;
lúng túng, thiếu giải pháp đồng bộ.

Thứ tư, đội ngũ cán bộ, công chức làm
công tác quản lý nhà nước còn mỏng và
không ổn định. Nhiều địa phương, số lượng
công chức làm việc ở Phòng Bổ trợ tư pháp
chỉ có một đến hai người trong khi phải triển
khai nhiều nhiệm vụ trong lĩnh vực bổ trợ tư
pháp14 - lĩnh vực đòi hỏi chuyên môn sâu và
xã hội hóa mạnh như: công chứng, đấu giá tài
sản, thừa phát lại, giám định tư pháp. Bên
cạnh đó, công tác nhân sự thường xuyên có
thay đổi dẫn đến thiếu công chức có kiến thức
chuyên sâu, giàu kinh nghiệm trong quản lý
hoạt động công chứng.

Thứ năm, năng lực quản trị, tự quản của tổ
chức xã hội - nghề nghiệp còn có điểm hạn
chế; chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp
của đội ngũ công chứng viên; còn nể nang,
nhiều lúc, nhiều nơi còn chưa dám đấu tranh, tố
cáo những sai phạm trong hoạt động hành nghề
công chứng.

3. Đề xuất giải pháp
3.1. Giải pháp trước mắt
Thứ nhất, tiếp tục triển khai có hiệu quả

các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về
công chứng.

Một là, tăng cường tuyên truyền, phổ biến
Luật Công chứng và các văn bản hướng dẫn thi
hành nhằm nâng cao nhận thức của cá nhân, tổ
chức về về vị trí, vai trò của nghề công chứng,
công chứng viên trong việc đảm bảo an toàn
pháp lý đối với các hợp đồng, giao dịch.

Hai là, tăng cường sự phối hợp của các
cơ quan có thẩm quyền để chủ động hướng
dẫn, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong thi
hành Luật Công chứng và các quy định có
liên quan như: Bộ luật Dân sự, Luật Đất đai,
Luật Nhà ở, Luật Giao thông đường bộ, Luật
Hôn nhân và gia đình... tạo cơ sở pháp lý
đồng bộ, cơ sở áp dụng thống nhất trong
hoạt động công chứng. 

Ba là, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu
quả Quy tắc đạo đức hành nghề công chứng để
nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và tăng
cường đạo đức hành nghề cho các công chứng
viên, hạn chế những nhận thức không đúng,
những tùy tiện trong ứng xử nghề nghiệp của
một bộ phận công chứng viên. 

Bốn là, triển khai thực hiện có hiệu quả
Nghị quyết số 172/NQ-CP ngày 19/11/2020
của Chính phủ về chính sách phát triển nghề
công chứng nhằm phát triển nghề công chứng
ổn định, bền vững nhằm tạo thuận lợi cho cá
nhân, tổ chức tiếp cận dịch vụ công chứng,
bảo đảm an toàn pháp lý cho các bên tham
gia hợp đồng, giao dịch, phòng ngừa tranh
chấp, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các

14 Luật sư, tư vấn pháp luật, công chứng, giám định tư pháp, đấu giá tài sản, trọng tài thương mại, quản tài viên,

thừa phát lại, hòa giải thương mại.



cá nhân, tổ chức; đổi mới hoạt động công
chứng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã
hội của đất nước và cải cách tư pháp, đưa
hoạt động công chứng Việt Nam hội nhập với
khu vực và thế giới.

Thứ hai, tiếp tục tăng cường công tác đào
tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp
vụ, ý thức pháp luật nhằm nâng cao chất lượng
đội ngũ công chứng viên.

Nâng cao chất lượng đầu vào của đội
ngũ công chứng viên. Đồng thời đổi mới
chương trình, nội dung, phương pháp đào
tạo, bồi dưỡng nghề công chứng; tăng
cường công tác bồi dưỡng chuyên môn,
nghiệp vụ, kỹ năng hành nghề, đạo đức
hành nghề công chứng và chính trị tư tưởng
cho công chứng viên, người tập sự hành
nghề công chứng; xây dựng kế hoạch phát
triển công chứng viên, căn cứ theo nhu cầu
thực tế của từng địa phương để có phương
án quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm công
chứng viên cho phù hợp.

Thứ ba, tiếp tục tăng cường kiểm tra, thanh
tra chấn chỉnh những sai phạm và những biểu
hiện tiêu cực trong hoạt động công chứng.

Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra,
thanh tra tổ chức và hoạt động công chứng
nhằm phát hiện và chấn chỉnh, xử lý nghiêm
các sai phạm; đồng thời, hướng dẫn, định
hướng các công chứng viên, tổ chức hành
nghề công chứng thực hiện nghiêm chỉnh các
quy định của Luật Công chứng và các văn
bản hướng dẫn thi hành.

Thứ tư, tiếp tục nâng cao vai trò tự quản
của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của công
chứng viên.

Tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao tổ
chức và hoạt động của tổ chức xã hội - nghề
nghiệp của công chứng viên; đổi mới và nâng
cao năng lực, tính chuyên nghiệp trong quản
lý, điều hành hoạt động của các tổ chức này
để hoạt động của tổ chức xã hội - nghề nghiệp
của công chứng viên có bước đột phá, thực
chất và hiệu quả; thực hiện tốt hơn, hiệu quả
hơn chức năng đại diện, bảo vệ quyền lợi cho
công chứng viên; giám sát việc tuân thủ pháp

luật, tuân theo Quy tắc đạo đức hành nghề
công chứng; huy động, tập hợp trí tuệ của
đông đảo công chứng viên tham gia vào các
hoạt động xã hội nói chung và các sự kiện
pháp lý nói riêng. 

3.2. Giải pháp lâu dài
Thứ nhất, rà soát, hoàn thiện thể chế về

công chứng và liên quan đến công chứng.
Đẩy nhanh việc rà soát, hoàn thiện cơ sở

pháp lý về tổ chức và hoạt động công chứng
và các thể chế có liên quan; đề xuất cơ quan có
thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy
phạm pháp luật liên quan đến công chứng như:
Bộ luật Dân sự, Luật Đất đai, Luật Nhà ở...
theo hướng: một mặt tiếp tục kế thừa các quy
định trong các văn bản quy phạm pháp luật nêu
trên mà thời gian qua đã phát huy tác dụng tích
cực; một mặt sửa đổi, bổ sung những quy định
vướng mắc, bất cập, gây cản trở cho sự phát
triển của xã hội. 

Đối với Luật Công chứng, đề xuất sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật Công
chứng theo định hướng tiếp tục thể chế hóa
các chủ trương, đường lối, quan điểm đã
được xác định trong các Nghị quyết, văn kiện
của Đảng về công chứng, hành nghề công
chứng tạo điều kiện cho hoạt động công
chứng tiếp tục phát triển theo hướng chuyên
nghiệp hóa, đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động
công chứng; tập trung sửa đổi, bổ sung những
vấn đề mang tính cấp bách, cần thiết nhất để
tháo gỡ khó khăn, vướng mắc lớn về thể chế,
tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, thống nhất cho tổ
chức và hoạt động công chứng. 

Thứ hai, tiếp tục nâng cao chất lượng
đào tạo, bồi dưỡng công chứng viên.

Nâng cao chất lượng công chứng viên
theo hướng tập trung đào tạo theo chiều sâu,
tăng cường kiến thức chuyên môn nghiệp vụ,
kỹ năng, kinh nghiệm hành nghề; tăng cường
bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho các công
chứng viên, nhất là công chứng viên được
miễn đào tạo, miễn tập sự hành nghề công
chứng, nhằm xây dựng đội ngũ công chứng
viên vững về chuyên môn, có đạo đức và uy
tín nghề nghiệp.



Thứ ba, tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa hoạt
động công chứng kết hợp với việc chuyển một
số công việc và dịch vụ không cần thiết phải
do cơ quan nhà nước thực hiện.

Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa chủ trương
xã hội hóa công chứng; phát triển mạng lưới
tổ chức hành nghề công chứng rộng khắp
trên toàn quốc gắn với địa bàn dân cư; xây
dựng các tổ chức hành nghề công chứng có
tính chuyên nghiệp cao để đáp ứng yêu cầu
ngày càng cao của xã hội đối với chất lượng
dịch vụ công chứng, phục vụ đắc lực cho
công cuộc cải cách tư pháp, phát triển kinh
tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

Thứ tư, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản
lý nhà nước về công chứng, phát huy vai trò tự
quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của công
chứng viên.

- Đầu tư thỏa đáng về nguồn nhân lực,

cơ sở vật chất cho đội ngũ cán bộ tư pháp ở
Trung ương và địa phương thực hiện công
tác quản lý nhà nước về công chứng; tăng
cường ứng dụng công nghệ thông tin trong
công tác quản lý nhà nước về hoạt động
công chứng. 

- Xây dựng và thực hiện thường xuyên cơ
chế thông tin, phối hợp quản lý giữa các cơ
quan quản lý nhà nước về công chứng ở
Trung ương với địa phương, giữa cơ quan
quản lý nhà nước về công chứng với tổ chức
xã hội - nghề nghiệp của công chứng viên và
các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

- Hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu
thông tin về công chứng của từng địa phương,
tiến tới xây dựng cơ sở dữ liệu công chứng
toàn quốc để tăng cường tính chuyên nghiệp,
hiệu quả và an toàn của hoạt động công
chứng./.

Việt Nam đã được lựa chọn và tổ chức theo
mô hình công chứng tự do với thể thức công
chứng nội dung thì công chứng số sẽ là giải
pháp thích hợp và hữu hiệu khi kết hợp được
những ưu điểm của công chứng nội dung là
sự chặt chẽ, xác thực, bảo đảm an toàn pháp
lý cho giao dịch về cả nội dung và hình thức
VBCC với những ưu điểm của công chứng
hình thức là nhanh chóng, dễ dàng tiếp cận,
thuận tiện và chi phí thấp cho người thụ
hưởng dịch vụ công chứng.

Do vậy để thực hiện và triển khai được
dịch vụ công chứng số, tác giả xin đề xuất
những kiến nghị như sau:

(i) Sửa đổi Luật Công chứng để tạo cơ
sở pháp lý cho việc thử nghiệm và triển khai
hoạt động công chứng từ xa, công chứng
trực tuyến và công chứng điện tử hay công
chứng số; 

(ii) Thực hiện thí điểm công chứng từ xa,
công chứng trực tuyến cho đến công chứng
số ở những nơi có đủ điều kiện về cơ sở vật
chất, hạ tầng kỹ thuật, phần mềm ứng dụng
và nhân lực hành nghề; 

(iii) Thực hiện thí điểm trước mắt một số
việc đơn giản như: chứng thực bản sao điện
tử, chữ ký điện tử… để rút kinh nghiệm trước
khi triển khai công chứng điện tử đối với hợp
đồng, giao dịch; 

(iv) CCV được tiếp cận và khai thác dữ liệu
số, đặc biệt đối với những hệ thống cơ sở dữ
liệu số quốc gia: Cơ sở Dữ liệu quốc gia về dân
cư, Cơ sở Dữ liệu đất đai quốc gia, Cơ sở Dữ
liệu đăng ký giao dịch bảo đảm quốc gia, Cơ sở
Dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Cơ
sở Dữ liệu quốc gia về đăng ký các phương
tiện vận tải, tài chính, ngân hàng, chứng
khoán./.

CÔNG CHỨNG SỐ - TƯƠNG LAI CỦA CÔNG CHỨNG VIỆT NAM
(Tiếp theo trang 13)



Tóm tắt: Phạm vi bản án, quyết định của tòa án được thi hành án theo quy định của Luật
Thi hành án dân sự bao gồm các bản án quyết định đã có hiệu lực pháp luật và các bản án,
quyết định chưa có hiệu lực pháp luật nhưng theo quy định được thi hành ngay. Việc tổ
chức thi hành các bản án, quyết định được thi hành ngay có ý nghĩa quan trọng trong việc
kịp thời đảm bảo quyền lợi cho người được thi hành án. Tuy nhiên thực tiễn tổ chức thi
hành án đối với những loại việc này vẫn còn nhiều vướng mắc. Bài viết dưới đây sẽ phân
tích một số vấn đề còn tồn tại và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện các quy định của pháp
luật về vấn đề này.

Từ khóa: Thi hành án dân sự, bản án, quyết định được thi hành ngay, người được thi hành
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Abstract: Under regulations of the Law on civil judgments enforcement, judgments and
rulings to be enforced include judgments, rulings having taken effect and judgments, rulings not
having taken effects but being enforced immediately. Enforcement of judgments and rulings to
be enforced immediately plays an important role in timely protecting rights and interests for
judgment creditors. However, practical enforcement of judgments for those types of judgments
and rulings has seen many obstacles. The below article will analyze some shortcomings and
suggest solutions to finalize legal regulations on this issue.
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Hiến pháp năm 2013 quy định: “Bản án,
quyết định của Toà án nhân dân có hiệu lực
pháp luật phải được cơ quan, tổ chức, cá nhân
tôn trọng; cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan
phải nghiêm chỉnh chấp hành”2. Việc tổ chức
thi hành kịp thời các bản án, quyết định của các
cơ quan tài phán là một yêu cầu đặc biệt quan
trọng để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp
luật và công bằng trong xã hội. Bên cạnh các
bản án, quyết định được thi hành sau khi có hiệu
lực pháp luật, có cả những bản án, quyết định
được thi hành ngay, mặc dù có thể bị kháng cáo,
kháng nghị. Quy định về bản án, quyết định

được thi hành ngay3 là quy định thiết thực nhằm
kịp thời bảo vệ quyền, lợi ích cho người được
thi hành án. Tuy nhiên, thực tiễn tổ chức thi
hành các bản án, quyết định này còn một số vấn
đề vướng mắc, cụ thể như sau:

Một là, về phạm vi bản án, quyết định được
thi hành.

Luật Thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung
năm 2014 (Luật THADS) quy định về những
bản án, quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm
được thi hành ngay, mặc dù có thể bị kháng
cáo, kháng nghị4, bao gồm: Bản án, quyết
định về cấp dưỡng, trả lương, trả công lao

BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THI HÀNH NGAY - 

MỘT SỐ KHÓ KHĂN TỪ THỰC TIỄN TỔ CHỨC THI HÀNH ÁN

Hoàng Thị Thanh Hoa1

1 Thạc sỹ, Giảng viên Khoa Đào tạo các chức danh thi hành án dân sự, Học viện Tư pháp.
2 Điều 106 Hiến pháp năm 2013.
3 Khoản 2 Điều 2 Luật THADS và Khoản 2 Điều 482 BLTTDS năm 2015.
4 Khoản 2 Điều 2 Luật THADS.



động, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm,
trợ cấp mất sức lao động hoặc bồi thường
thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tổn thất về
tinh thần, nhận người lao động trở lại làm
việc; Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp
tạm thời. Trong khi đó, Bộ luật Tố tụng Dân
sự năm 2015 (BLTTDS năm 2015)5, ngoài
những bản án, quyết định của Tòa án cấp sơ
thẩm được thi hành ngay, mặc dù có thể bị
kháng cáo, kháng nghị như đã được quy định
tại khoản 2 Điều 2 Luật THADS nêu trên, còn
bổ sung thêm một số trường hợp bản án,
quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm được thi
hành ngay, mặc dù có thể bị kháng cáo, kháng
nghị gồm: khoản về bảo hiểm xã hội, bảo
hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, quyết định
về tính hợp pháp của cuộc đình công. Có thể
thấy, quy định về bản án, quyết định được thi
hành theo quy định của BLTTDS năm 2015
đã có sự thiếu thống nhất6 và có phạm vi rộng
hơn so với quy định của Luật THADS. Mặc
dù Mục 1 Công văn số 1103/TCTHADS-NV1
ngày 30/3/2017 của Tổng cục Thi hành án
dân sự (THADS) hướng dẫn một số vấn đề về
nghiệp vụ THADS (Công văn số
1103/TCTHADS-NV1) đã hướng dẫn: Cơ
quan THADS căn cứ nội dung bản án, quyết
định, quy định tại khoản 2 Điều 2 Luật
THADS và khoản 2 Điều 482 BLTTDS năm
2015 để xác định những bản án, quyết định
của Tòa án cấp sơ thẩm thuộc diện được thi
hành ngay, mặc dù có thể bị kháng cáo, kháng
nghị để thống nhất thực hiện. Tuy nhiên, vấn
đề này vẫn cần được quy định thống nhất
trong Luật THADS.

Hai là, xác định thời hiệu yêu cầu thi hành
án dân sự trong trường hợp bản án, quyết định
được thi hành ngay.

Thời hiệu là thời hạn do luật quy định mà khi
kết thúc thời hạn đó thì phát sinh hậu quả pháp lý
đối với chủ thể theo điều kiện do luật quy định7.

Theo khoản 5 Điều 3 Luật THADS thì thời hiệu
yêu cầu thi hành án là thời hạn mà người được thi
hành án, người phải thi hành án có quyền yêu cầu
cơ quan THADS tổ chức thi hành án; hết thời
hạn đó thì mất quyền yêu cầu cơ quan THADS
tổ chức thi hành án theo quy định của Luật
THADS. Khoản 1 Điều 30 Luật THADS quy
định: “Trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày Bản
án, quyết định có hiệu lực pháp luật, người
được thi hành án, người phải thi hành án có
quyền yêu cầu cơ quan THADS có thẩm quyền
ra quyết định thi hành án”. Theo đó, thời điểm
bắt đầu thực hiện quyền yêu cầu THADS của
đương sự được bắt đầu từ khi bản án, quyết định
có hiệu lực pháp luật. Cũng có thể hiểu, khi bản
án, quyết định chưa có hiệu lực pháp luật thì
đương sự không có quyền yêu cầu cơ quan
THADS tổ chức thi hành bản án, quyết định
trên thực tế. Có thể thấy, việc quy định quyền
yêu cầu thi hành án chỉ đặt ra khi bản án, quyết
định có hiệu lực pháp luật là chưa được đầy đủ,
không thống nhất với quy định tương ứng của
Luật THADS về đối tượng được thi hành án. 

Vấn đề đặt ra là nếu như khoản 1 Điều 30
Luật THADS chỉ quy định thời điểm bắt đầu
được thực hiện quyền yêu cầu thi hành án là
khi bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật
thì trường hợp bản án, quyết định chưa có
hiệu lực pháp luật nhưng được thi hành ngay,
đương sự có phải đợi đến thời điểm bản án,
quyết định có hiệu lực pháp luật mới được
thực hiện quyền yêu cầu không? Nếu theo quy
định tại khoản 2 Điều 2 Luật THADS, thì
đương sự có thể yêu cầu thi hành án đối với
các trường hợp này không cần bản án, quyết
định phát sinh hiệu lực pháp luật. Do đó, việc
quy định thời hiệu yêu cầu THADS được tính
từ thời điểm bản án, quyết định có hiệu lực
pháp luật là chưa đầy đủ. Mặt khác, mốc thời
gian để tính thời hiệu yêu cầu thi hành án cũng
cần có sự điều chỉnh cho phù hợp. Theo quy

5 Khoản 2 Điều 482 Bộ luật TTDS năm 2015.
6 Chuyên đề, “Khái quát chung về Pháp luật thi hành án dân sự tại Việt Nam, những khó khăn, vướng mắc trong
quá trình tổ chức Thi hành án dân sự”, Tài liệu Hội thảo: Trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực THA dân sự giữa
Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội và Tổng cục THADS, Bộ Tư pháp, được tổ chức tại Hà Nội, ngày 07.7.2017, Tr.12. 
7 Điều 149 Bộ luật Dân sự năm 2015.



định hiện hành, ngoài các trường hợp thông
thường, thời hiệu yêu cầu thi hành án được
xác định là 05 năm kể từ ngày bản án, quyết
định có hiệu lực pháp luật (Điều 30 Luật
THADS), Luật THADS chưa có quy định về
mốc thời hạn để tính thời hiệu yêu cầu thi
hành án đối với những trường hợp bản án,
quyết định được thi hành ngay. Do đó cần bổ
sung quy định tại Điều 30 Luật THADS
trường hợp ngoại lệ đối với các bản án, quyết
định được thi hành ngay mặc dù có thể bị
kháng cáo, kháng nghị (Bản án, quyết định
chưa có hiệu lực pháp luật), cụ thể: “Trong
thời hạn 05 năm, kể từ ngày bản án, quyết
định có hiệu lực pháp luật, người được thi
hành án, người phải thi hành án có quyền yêu
cầu cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền
ra quyết định thi hành án. Trừ trường hợp bản
án, quyết định của tòa án cấp sơ thẩm được
thi hành ngay, mặc dù có thể bị kháng cáo,
kháng nghị” để tương thích với các quy định
pháp luật khác có liên quan. 

Ba là, việc tổ chức thi hành án đối với các
khoản được thi hành ngay nhưng bị kháng cáo,
kháng nghị.

Thực tiễn phát sinh trường hợp, khi cơ quan
THADS đã hoặc đang tổ chức thi hành đối với
các khoản thuộc diện phải thi hành ngay thì bản
án, quyết định bị kháng cáo, kháng nghị và bản án
sơ thẩm đó được xét xử theo thủ tục phúc thẩm.
Trong một số trường hợp, cấp xét xử phúc thẩm
đã hủy hoặc sửa một số nội dung của Bản án sơ
thẩm, từ đó phát sinh rất nhiều những hệ quả pháp
lý liên quan, như những khoản mà cơ quan thi
hành án đã tổ chức thi hành xong một phần hoặc
toàn bộ sẽ được giải quyết như thế nào? Hiện nay
các cơ quan THADS rất lúng túng không tìm
được căn cứ pháp lý để giải quyết. Luật THADS
(từ Điều 134 đến Điều 136) chỉ quy định về việc
thi hành quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm
tuyên giữ nguyên bản án, quyết định có hiệu lực
pháp luật; Quyết định giám đốc thẩm tuyên giữ
nguyên bản án, quyết định đúng pháp luật của cấp
dưới đã bị hủy hoặc bị sửa; Quyết định giám đốc
thẩm, tái thẩm tuyên hủy bản án, quyết định đã
có hiệu lực pháp luật. Tuy nhiên Luật THADS và
các văn bản hướng dẫn thi hành lại chưa có quy
định về việc thi hành án đối với bản án phúc thẩm

tuyên hủy, sửa bản án sơ thẩm chưa có hiệu lực
pháp luật nhưng thuộc diện phải thi hành án ngay
mặc dù bị kháng cáo, kháng nghị.

Ví dụ, Bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án
nhân dân huyện X tuyên ông A phải có trách
nhiệm bồi thưởng tổn thất về tinh thần cho chị
B số tiền là 40.000.000 đồng, ngay sau khi có
bản án (chưa có hiệu lực pháp luật), chị B có
đơn yêu cầu thi hành án và cơ quan THADS đã
ra quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu của
chị B về khoản ông A phải có trách nhiệm bồi
thường tổn thất tinh thần cho chị B số tiền
40.000.000 đồng, cơ quan Thi hành án đã tổ
chức thi hành án theo yêu cầu của chị B và khấu
trừ số tiền là 40.000.000 đồng trong tài khoản
của ông A. Sau đó ông A có đơn kháng cáo bản
án sơ thẩm. Tòa án nhân dân có thẩm quyền xét
xử phúc thẩm đã tuyên: Sửa bản án hình sự sơ
thẩm “Buộc ông A phải bồi thường tổn thất về
tinh thần cho chị B số tiền 30.000.000đ (ba
mươi triệu đồng). Khi nhận được bản án phúc
thẩm thì Chấp hành viên đã thi hành xong
khoản ông A phải trả cho bà B số tiền
40.000.000 đồng. Căn cứ vào bản án phúc
thẩm, ông A đã có đơn yêu cầu cơ quan thi hành
án trả lại cho ông số tiền 10.000.000 đồng. 

Trong những trường hợp này, việc tổ chức
thi hành án sau đó sẽ gặp rất nhiều trở ngại, khó
khăn (vì số tiền thi hành án đã được chi trả cho
người được thi hành án, rất khó để thu hồi).
Hoặc trường hợp bản án phúc thẩm tuyên hủy
bản án sơ thẩm để xét xử lại theo thủ tục sơ
thẩm thì khoản đã thi hành xong cũng không
được giải quyết mà phải chờ khi có bản án sơ
thẩm mới. Đây là vấn đề pháp luật còn bỏ ngỏ,
chưa quy định việc thi hành án đối với bản án
phúc thẩm tuyên hủy, sửa bản án, quyết định sơ
thẩm đã thi hành khi chưa có hiệu lực pháp luật.
Do đó, cần bổ sung các quy định pháp luật về
việc thi hành bản án, quyết định phúc thẩm đối
với các khoản phải thi hành ngay quy định tại
khoản 2 Điều 2 Luật THADS. Đồng thời đề
nghị Tòa án cấp phúc thẩm khi xem xét giải
quyết bản án, quyết định của Tòa án cấp sơ
thẩm cần giải quyết hậu quả pháp lý đối với các
khoản đã được thi hành (khi bản án sơ thẩm
chưa có hiệu lực pháp luật) trong bản án phúc
thẩm.                                  (Xem tiếp trang 31)



Tóm tắt: Hiện nay, việc sử dụng án lệ để bổ khuyết cho khoảng trống của pháp luật không chỉ
ngày càng phổ biến trong hoạt động xét xử của Toà án mà còn được vận dụng trong việc giải quyết
tranh chấp bằng phương thức trọng tài. Trong phạm vi bài viết này, ngoài việc trình bày, phân tích
vai trò, ý nghĩa của việc áp dụng án lệ trong giải quyết tranh chấp bằng trọng tài, tác giả còn phân
tích và bình luận về thực tiễn áp dụng án lệ theo phương thức này, từ đó đưa ra một số giải pháp
nhằm hoàn thiện việc áp dụng án lệ trong giải quyết tranh chấp bằng trọng tài. 
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1. Khái quát về áp dụng án lệ trong giải
quyết tranh chấp bằng trọng tài

Với sự biến động không ngừng của các quan
hệ xã hội, quy phạm pháp luật thành văn khó có
thể dự liệu hết được tất cả các tình huống pháp
lý mới phát sinh. Trong trường hợp này, án lệ
được sử dụng như là một phương tiện hữu hiệu
để bù đắp những khoảng trống của pháp luật.
Nói cách khác, những vấn đề mà các văn bản
pháp luật không điều chỉnh hoặc có điều chỉnh
nhưng không rõ ràng thì cơ quan giải quyết tranh
chấp có quyền áp dụng án lệ để xét xử. 

Cho đến thời điểm hiện nay, Toà án nhân
dân tối cao đã công bố 43 án lệ, trong đó có 7
án lệ về hình sự, 23 án lệ về dân sự, 8 án lệ về
kinh doanh thương mại, 1 án lệ lao động, 2 án
lệ tố tụng dân sự và 2 án lệ về hành chính3. Các
án lệ này đã “gỡ rối” nhiều vấn đề pháp lý, đặc

biệt trong lĩnh vực tranh chấp dân sự theo
nghĩa rộng, giúp thống nhất đường lối xét xử
của các cơ quan tài phán. Nghị quyết số
04/2019/NQ – HĐTP ngày 18/6/2019 của Hội
đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về
quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ,
Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐTP đã đề ra các
tiêu chí để lựa chọn án lệ (Điều 2 Nghị quyết)
và nguyên tắc áp dụng án lệ trong xét xử (Điều
8 Nghị quyết). Cụ thể, sau 30 ngày án lệ được
công bố, khi tiến hành xét xử, Tòa án phải
nghiên cứu và áp dụng án lệ, bảo đảm những
vụ việc có tình huống pháp lý tương tự thì phải
được giải quyết như nhau. Trường hợp vụ việc
có tình huống pháp lý tương tự nhưng Tòa án
không áp dụng án lệ thì phải nêu rõ lý do trong
bản án, quyết định của Tòa án4. Quy định này
hướng tới mục đích thống nhất việc áp dụng

ÁP DỤNG ÁN LỆ TRONG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 

BẰNG TRỌNG TÀI TẠI VIỆT NAM

Nguyễn Thị Hồng Nhung1

Nguyễn Lê Mỹ Kim2

1 Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
2 Thạc sỹ, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
3 Quyết định số 50 / QĐ – CA về việc công bố án lệ, ngày 25 tháng 02 năm 2020.
4 Điều 8, Nghị quyết số 04/2019/NQ – HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về quy trình lựa
chọn, công bố và áp dụng án lệ.



pháp luật trong xét xử cho những vụ việc có
tình huống pháp lý tương tự, nhằm đảm bảo
thống nhất quyền và lợi ích hợp pháp của các
chủ thể, tạo môi trường pháp luật bình đẳng.

Với vai trò là cơ quan giải quyết tranh
chấp tư linh hoạt, đề cao tự do ý chí của các
bên trong tranh chấp, ngày càng nhiều các vụ
việc được giải quyết tại trọng tài5. Do đó,
không riêng Toà án, việc nghiên cứu áp dụng
án lệ trong giải quyết tranh chấp bằng tố tụng
trọng tài cũng đã được đặt ra nhằm giải quyết
tranh chấp được chính xác, nhanh chóng và
dễ dàng hơn.

Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài là
phương thức giải quyết tranh chấp thông qua
bên thứ ba độc lập (Hội đồng trọng tài hoặc
trọng tài viên) do các bên thỏa thuận, với kết
quả giải quyết mang tính chất bắt buộc các
bên phải thi hành. Tại Việt Nam, việc giải
quyết tranh chấp bằng trọng tài phải thỏa
mãn các điều kiện được quy định tại Luật
Trọng tài thương mại năm 2010.

Về thẩm quyền của trọng tài, Điều 2 Luật
Trọng tài thương mại năm 2010 (Luật TTTM)
đã quy định trọng tài có thẩm quyền giải quyết

các tranh chấp sau:
“1. Tranh chấp giữa các bên phát sinh từ

hoạt động thương mại.
2. Tranh chấp phát sinh giữa các bên trong

đó có ít nhất một bên có hoạt động thương mại.
3. Tranh chấp khác giữa các bên mà pháp

luật quy định được giải quyết bằng trọng tài”.
Quy định trên cho thấy, ngoài giải quyết

tranh chấp phát sinh trong hoạt động thương
mại, Luật Trọng tài thương mại năm 2010 đã
mở rộng phạm vi giải quyết tranh chấp, không
nhất thiết đối tượng tranh chấp phải phát sinh
từ hoạt động thương mại hay các bên trong
quan hệ tranh chấp đều thực hiện hoạt động
thương mại6. Quy định này đã giúp giảm tải
cho Tòa án rất nhiều trong giải quyết các tranh
chấp dân sự7, cũng như mở rộng phạm vi thẩm
quyền của trọng tài thương mại. Tuy nhiên,
thẩm quyền này chỉ phát sinh khi có thoả thuận
trọng tài, được lập trước hoặc sau khi xảy ra
tranh chấp. Nguyên tắc này được phản ánh tại
Điều 5 và Điều 6 Luật TTTM năm 20108. 

Về luật áp dụng giải quyết tranh chấp
trong tố tụng trọng tài, khoản 1 Điều 14 Luật
TTTM năm 2010 quy định: “Đối với tranh

5 Từ khi Luật Trọng tài thương mại năm 2010 có hiệu lực (01/01/2011) đến năm 2014, đã có 879 tranh chấp được giải quyết
bằng cơ quan trọng tài. Riêng với Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), từ năm 2019 đến năm 2020 luôn duy
trì tổng số vụ tranh chấp trên mức 200 vụ (Xem thêm: http://dzungsrt.com/wp-content/uploads/2015/03/20150831-Du-thao-
Tham-Luan-tong-ket-thi-hanh-LTTTM-updated-clean.pdf,https://www.viac.vn/images/Resources/Annual-
Reports/2020/VIAC_Bao-cao-thuong-nien-2020_VI.pdf, truy cập ngày 13/11/2021). 
6 Điều 3 Luật Thương mại năm 2005: “Hoạt động thương mại là hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm
mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi
khác”.
7 Xem thẩm quyền giải quyết tranh chấp về dân sự của Tòa án tại Điều 26, tranh chấp về kinh doanh, thương mại
tại Điều 30 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. Theo đó, tranh chấp kinh doanh, thương mại thuộc thẩm quyền giải
quyết của Tòa án là tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký
kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận.
8 Điều 5 Luật TTTM năm 2010 quy định về điều kiện giải quyết tranh chấp bằng trọng tài như sau: “1. Tranh chấp
được giải quyết bằng trọng tài nếu các bên có thoả thuận trọng tài. Thỏa thuận trọng tài có thể được lập trước hoặc
sau khi xảy ra tranh chấp. 2. Trường hợp một bên tham gia thoả thuận trọng tài là cá nhân chết hoặc mất năng lực
hành vi, thoả thuận trọng tài vẫn có hiệu lực đối với người thừa kế hoặc người đại diện theo pháp luật của người
đó, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác. 3. Trường hợp một bên tham gia thỏa thuận trọng tài là tổ chức
phải chấm dứt hoạt động, bị phá sản, giải thể, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách hoặc chuyển đổi hình thức tổ chức,
thỏa thuận trọng tài vẫn có hiệu lực đối với tổ chức tiếp nhận quyền và nghĩa vụ của tổ chức đó, trừ trường hợp
các bên có thoả thuận khác”.
Điều 6 Luật TTTM năm 2010 quy định: “Trong trường hợp các bên tranh chấp đã có thoả thuận trọng tài mà một
bên khởi kiện tại Toà án thì Toà án phải từ chối thụ lý, trừ trường hợp thoả thuận trọng tài vô hiệu hoặc thoả thuận
trọng tài không thể thực hiện được”.



chấp không có yếu tố nước ngoài, Hội đồng
trọng tài áp dụng pháp luật Việt Nam để giải
quyết tranh chấp”. Khoản 2 Điều 6 Bộ luật
Dân sự năm 2015 quy định: “Trường hợp
không thể áp dụng tương tự pháp luật theo
quy định tại khoản 1 Điều này thì áp dụng
các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự
quy định tại Điều 3 của Bộ luật này, án lệ, lẽ
công bằng”. Như vậy, các quy định này cho
thấy trọng tài có quyền áp dụng án lệ để giải
quyết các tranh chấp thuộc thẩm quyền giải
quyết của mình, bao gồm các tranh chấp phát
sinh từ hoạt động thương mại, tranh chấp
phát sinh trong đó có ít nhất một bên có hoạt
động thương mại và tranh chấp khác giữa các
bên mà pháp luật quy định được giải quyết
bằng trọng tài.

2. Thực tiễn áp dụng án lệ trong giải
quyết tranh chấp bằng trọng tài

2.1. Về cơ sở pháp lý 
Như đã đề cập, Luật TTTM năm 2010 quy

định theo hướng mở rộng thẩm quyền của
trọng tài trong việc giải quyết các tranh chấp,
không dừng lại ở khía cạnh giải quyết tranh
chấp kinh doanh thương mại. Nhưng có lẽ tên
gọi của luật là “Trọng tài thương mại” đã vô
hình trung tạo nên lầm tưởng rằng trọng tài chỉ
có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp phát
sinh từ hoạt động thương mại. Do vậy, trên
thực tế, số lượng các tranh chấp giải quyết tại
trọng tài vẫn chủ yếu là tranh chấp kinh doanh
thương mại. Theo thống kê lĩnh vực giải quyết
tranh chấp năm 2020 tại Trung tâm trọng tài
Quốc tế Việt Nam (VIAC), lĩnh vực mua bán
chiếm số lượng cao nhất với 103 vụ, chiếm
47% tổng số vụ, còn lĩnh vực xây dựng chiếm
14%, cho thuê chiếm 8%, lĩnh vực lao động
(thoả thuận bảo mật và không cạnh tranh) là
2%. Do đó, trong thực tiễn tố tụng trọng tài, án
lệ được vận dụng để giải quyết nội dung tranh
chấp là án lệ về kinh doanh thương mại, nhiều
nhất là án lệ số 08/2016/AL về xác định lãi
suất, việc điều chỉnh lãi suất trong hợp đồng

tín dụng kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử
sơ thẩm và án lệ số 09/2016/AL về xác định lãi
suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường và
việc trả lãi trên số tiền phạt vi phạm, bồi
thường thiệt hại. Đơn cử: Ở VIAC, Hội đồng
trọng tài đã áp dụng Án lệ số 08/2016/AL để
quyết định thời gian tính lãi suất trong hợp
đồng dịch vụ. Trong vụ kiện khác, Hội đồng
trọng tài đã áp dụng án lệ số 09/2016/AL để
tính lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị
trường bằng cách thu thập mức lãi suất nợ quá
hạn của ít nhất 03 ngân hàng thương mại để
giải quyết yêu cầu trả lãi chậm thanh toán trong
hợp đồng dịch vụ.

Tuy nhiên, trên thực tế, cơ sở pháp lý cho
việc áp dụng án lệ trong tố tụng trọng tài cũng
vướng nhiều tranh cãi. Cụ thể:

Thứ nhất, nhiều quan điểm cho rằng để
trọng tài áp dụng án lệ giải quyết nội dung
tranh chấp là khiên cưỡng nếu không muốn nói
là không có căn cứ để áp dụng9. Lý do cho lập
luận này là dựa trên các quy định của Nghị
quyết 04/2019/NQ-HĐTP về quy trình lựa
chọn, công bố và áp dụng án lệ. Cụ thể, Điều 1
Nghị quyết 04/2019/NQ-HĐTP quy định: “Án
lệ là những lập luận, phán quyết trong bản án,
quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Toà án
về một vụ việc cụ thể được Hội đồng Thẩm
phán Toà án nhân dân tối cao lựa chọn và
được Chánh án Toà án nhân dân tối cao công
bố là án lệ để các Toà án nghiên cứu, áp dụng
trong xét xử” và khoản 2 Điều 8 Nghị quyết
này nêu rõ: “Khi xét xử, Thẩm phán, Hội thẩm
phải nghiên cứu, áp dụng án lệ, bảo đảm
những vụ việc có tình huống pháp lý tương tự
thì phải được giải quyết như nhau…”. Các quy
định này cũng như toàn bộ Nghị quyết
04/2019/NQ-HĐTP chỉ đề cập chủ thể áp dụng
án lệ là Toà án và không dẫn chiếu đến Trọng
tài. Hơn nữa, Luật TTTM năm 2010 cũng
không có quy định nào minh thị về việc cơ
quan trọng tài có thể áp dụng án lệ để giải
quyết tranh chấp. 

9 ThS Luật sư Kiều Anh Vũ, Áp dụng án lệ số 09/2016/ AL trong giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại tại
toà án và trọng tài, https://www.kavlawyers.com/vi/ap-dung-an-le-09-2016-al-trong-giai-quyet-tranh-chap-kinh-
doanh-thuong-mai-tai-toa-an-va-trong-tai/, trang 9-10, truy cập ngày 12/11/2021. 



Tác giả cho rằng lập luận phản đối về việc
cơ quan trọng tài không có quyền áp dụng án
lệ để xét xử là không có cơ sở. Bởi lẽ, như đã
đề cập ở trên, trọng tài cũng phải áp dụng
pháp luật Việt Nam để đưa ra phán quyết, nếu
vụ án không có yếu tố nước ngoài10. Điều 6
Bộ luật Dân sự năm 2015 cũng đã quy định
cụ thể. Như vậy, việc áp dụng án lệ của trọng
tài để giải quyết tranh chấp là hoàn toàn hợp
lẽ, đảm bảo thống nhất pháp luật trong xét
xử, đảm bảo nguyên tắc Toà án không xét xử
lại nội dung vụ tranh chấp mà Hội đồng trọng
tài đã giải quyết11.

Thứ hai, phán quyết trọng tài là quyết định
chung thẩm, không được kháng cáo, kháng
nghị, có hiệu lực kể từ ngày ban hành và ràng
buộc đối với các bên (khoản 5 Điều 61 Luật
TTTM năm 2010). Mặc dù vậy, phán quyết của
trọng tài vẫn bị đối trọng, có khả năng bị huỷ
bởi Toà án. Điều này cũng tạo nên tâm lý e
ngại, liệu rằng phán quyết của trọng tài có khả
năng bị Toà án huỷ bởi trọng tài đã áp dụng án
lệ để giải quyết tranh chấp hay không.

Theo khoản 2 Điều 68 Luật TTTM, một
trong các bên tranh chấp có quyền yêu cầu
Toà án xem xét lại phán quyết trọng tài nếu
có đủ căn cứ chứng minh Hội đồng trọng tài
đã ra phán quyết thuộc một trong những
trường hợp sau đây:

“a) Không có thoả thuận trọng tài hoặc
thoả thuận trọng tài vô hiệu;

b) Thành phần Hội đồng trọng tài, thủ tục
tố tụng trọng tài không phù hợp với thoả thuận
của các bên hoặc trái với các quy định của
Luật này;

c) Vụ tranh chấp không thuộc thẩm quyền
của Hội đồng trọng tài; trường hợp phán quyết
trọng tài có nội dung không thuộc thẩm quyền
của Hội đồng trọng tài thì nội dung đó bị huỷ;

d) Chứng cứ do các bên cung cấp mà Hội
đồng trọng tài căn cứ vào đó để ra phán quyết
là giả mạo; Trọng tài viên nhận tiền, tài sản

hoặc lợi ích vật chất khác của một bên tranh
chấp làm ảnh hưởng đến tính khách quan,
công bằng của phán quyết trọng tài; 

đ) Phán quyết trọng tài trái với các nguyên
tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam”.

Trường hợp “phán quyết trọng tài trái với
các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam”
được giải thích tại điểm đ khoản 2 Điều 14
Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐTP hướng dẫn
thi hành một số quy định Luật Trọng tài thương
mại như sau: Phán quyết trọng tài trái với các
nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam “là
phán quyết vi phạm các nguyên tắc xử sự cơ
bản có hiệu lực bao trùm đối với việc xây dựng
và thực hiện pháp luật Việt Nam”.

Đối chiếu với các quy định trên cho thấy,
không có cơ sở pháp lý nào để Toà án huỷ phán
quyết của trọng tài vì lý do trọng tài áp dụng án
lệ. Trên thực tế, kể từ khi án lệ chính thức được
thừa nhận trong hệ thống pháp luật Việt Nam,
chưa ghi nhận quyết định nào của Toà án về
việc huỷ phán quyết trọng tài với lý do phán
quyết của trọng tài có áp dụng án lệ12.

2.2. Về xác định tình huống pháp lý tương
tự áp dụng án lệ 

Khoản 2 Điều 8 Nghị quyết số 04/2019/
NQ-HĐTP nêu rõ: “Khi xét xử, thẩm phán, hội
thẩm phải nghiên cứu, áp dụng án lệ, bảo đảm
những vụ việc có tình huống pháp lý tương tự
thì phải được giải quyết như nhau. Trường hợp
vụ việc có tình huống pháp lý tương tự nhưng
Toà án không áp dụng án lệ thì phải nêu rõ lý
do trong bản án, quyết định của Toà án”. Có
thể thấy, điều kiện tiên quyết để viện dẫn án lệ
đó là vụ án sau phải có tình huống pháp lý
tương tự với tình huống pháp lý của án lệ 
vận dụng. 

Tuy nhiên, cho đến hiện tại, chưa có quy
định nào của pháp luật hướng dẫn như thế nào
là tình huống pháp lý tương tự. Nhìn chung, có
hai quan điểm chính về “tình huống pháp lý
tương tự” là tương tự về “tình tiết” hay tương

10 Khoản 1 Điều 14 Luật TTTM năm 2010.
11 Điều 6, Điều 68 Luật TTTM năm 2010.
12 Hệ thống cổng thông tin điện tử của Toà án nhân dân tối cao (https://congbobanan.toaan.gov.vn/).



tự về “vấn đề pháp lý”13. Có thể thấy, điều kiện
được áp dụng án lệ là phải tương tự về “tình tiết”
rất khó xảy ra trên thực tế, vì mỗi vụ án ít nhiều
đều chứa đựng các tình tiết pháp lý khác nhau
theo quy luật vận động khách quan của sự vật,
hiện tượng. Do đó, trên thực tế, tố tụng toà án và
tố tụng trọng tài đều có thiên hướng áp dụng án
lệ trong các vụ tranh chấp tương tự về “vấn đề
pháp lý”. Hiểu theo khía cạnh này cũng phù hợp
với sự sửa đổi quy định về án lệ của Hội đồng
thẩm phán Toà án nhân dân tối cao. Cụ thể, trước
đây, Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐTP về quy
trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ quy định
tại khoản 2 Điều 8 như sau: “Khi xét xử, Thẩm
phán, Hội thẩm phải nghiên cứu, áp dụng án lệ
để giải quyết các vụ việc tương tự, bảo đảm
những vụ việc có tình tiết, sự kiện pháp lý giống
nhau phải được giải quyết như nhau”. Tuy
nhiên, khoản 2 Điều 8 Nghị quyết số
04/2019/NQ-HĐTP không còn quy định vụ việc
sau phải có “tình tiết, sự kiện pháp lý giống
nhau” nữa, mà chỉ cần đảm bảo vụ việc sau “có
tình huống pháp lý tương tự”. Sự thay đổi trong
cách quy định của Nghị quyết 04/2019/NQ-
HĐTP một mặt giúp cho việc áp dụng án lệ trên
thực tế trở nên dễ dàng hơn, mặt khác tạo điều
kiện thúc đẩy án lệ ở Việt Nam phát triển. 

Qua tìm hiểu việc giải quyết một số tranh
chấp tại VIAC, tác giả nhận thấy rằng Hội
đồng trọng tài đã áp dụng án lệ khi vụ tranh
chấp đó có hoàn cảnh pháp lý tương tự với tình
huống pháp lý của án lệ. Có thể kể đến một số
trường hợp viện dẫn án lệ số 08/2016/AL và
án lệ số 09/2016/AL (hai án lệ phổ biến được
áp dụng tại VIAC) như sau:

- Đối với án lệ số 08/2016/AL, tình huống
án lệ đó là tranh chấp trong hợp đồng tín dụng,
các bên có thoả thuận về lãi suất cho vay mà

đến thời điểm xét xử sơ thẩm khách hàng vay
chưa thanh toán, hoặc thanh toán không đủ số
tiền nợ gốc, lãi theo hợp đồng tín dụng. Hội
đồng trọng tài đã áp dụng án lệ này để tính lãi
đến phiên họp cuối cùng và tiếp tục tính lãi từ
ngày tiếp theo14, vì tố tụng trọng tài chỉ có một
cấp xét xử, không chia ra cấp xét xử sơ thẩm
hay phúc thẩm như tố tụng toà án. Có thể thấy,
“thời điểm xét xử sơ thẩm” và “thời điểm mở
phiên họp giải quyết tranh chấp tại trọng tài”
có cùng bản chất - đều là thời điểm đưa tranh
chấp ra giải quyết. Ở đây, việc áp dụng án lệ
của Hội đồng trọng tài là đối với vụ việc có
“vấn đề pháp lý tương tự” và hướng áp dụng án
lệ này là hoàn toàn thuyết phục.

- Đối với án lệ 09/2016/AL, có hai tình
huống pháp lý được án lệ đề cập:

Tình huống án lệ 1: Hợp đồng mua bán
hàng hoá bị vi phạm do bên bán không giao
hoặc không giao đủ hàng cho bên mua, dẫn đến
việc bên bán có nghĩa vụ hoàn trả số tiền ứng
trước và tiền lãi do chậm thanh toán. 

Tình huống án lệ 2: Hợp đồng mua bán
hàng hoá có phát sinh nghĩa vụ trả tiền phạt vi
phạm, bồi thường thiệt hại. 

Tình huống mà án lệ số 09 đề cập là đối với
hợp đồng mua bán hàng hoá, bên mua đã ứng
tiền trước và bên bán đã nhận số tiền này.
Nhưng trong một phán quyết của VIAC, án lệ
09 đã được VIAC vận dụng cho hoàn cảnh
không phải là hợp đồng mua bán mà là hợp
đồng thuê tài sản15. Bởi lẽ, trong hợp đồng thuê
tài sản hay hợp đồng mua bán hàng hoá đều có
việc một bên ứng tiền trước và bên còn lại nhận
tiền ứng trước. Như vậy, việc áp dụng án lệ 09
cũng được trọng tài thực hiện khi thấy thoả
điều kiện có “vấn đề pháp lý tương tự”. 

Nhìn chung, việc áp dụng án lệ khi có

13 Đỗ Văn Đại, “Quy trình phát triển án lệ tại Việt Nam - Một số vướng mắc và giải pháp khắc phục”,
https://anle.toaan.gov.vn/webcenter/portal/anle/chitietnghiencuu?dDocName=TAND171835, truy cập ngày
14/11/2021. 
14 Phán quyết trọng tài vụ kiện số 28/17 HCM của Hội đồng trọng tài thuộc Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam
ngày 17/6/2019 giữa nguyên đơn là Công ty Cổ phần G và Công ty TNHH S, tranh chấp hợp đồng tín dụng. 
15 Phán quyết trọng tài vụ kiện số 86/16 HCM của Hội đồng trọng tài thuộc Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam
ngày 05/3/2020 giữa nguyên đơn là Công ty cổ phần Trung Tâm Thương Mại N và TNHH Thương Mại Dịch Vụ
Và Sản Xuất G.



“vấn đề pháp lý tương tự” của cơ quan trọng
tài là tương thích với đường lối áp dụng án lệ
của cơ quan Toà án. Trong bản án số
02/2018/KDTM-ST ngày 24/01/2018 của
Toà án nhân dân thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng
Nam về tranh chấp hợp đồng dịch vụ, Hội
đồng xét xử đã viện dẫn và áp dụng án lệ số
09/2016/AL để tính lãi suất chậm thanh toán
trong hợp đồng dịch vụ mà không phải là
hợp đồng mua bán hàng hoá như tình huống
của án lệ 09/2016/AL16. Hay trường hợp
khác, Hội đồng xét xử Toà án nhân dân
huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên đã áp
dụng án lệ 08/2016/AL để tuyên buộc vợ
chồng ông L và bà X phải tiếp tục chịu khoản
tiền lãi quá hạn của số tiền nợ gốc chưa
thanh toán theo mức lãi suất mà các bên thoả
thuận trong hợp đồng tín dụng cho đến khi
thanh toán xong khoản nợ gốc cho công ty
TMHHMTV T, kể từ ngày tiếp theo của ngày
xét xử sơ thẩm17. Trong trường hợp này, Toà
án cũng dựa vào sự tương tự về vấn đề pháp
lý: có quan hệ hợp đồng tín dụng giữa ông
L, bà X và công ty TMHHMTV T (công ty
được phép hoạt động tín dụng), tương tự như
quan hệ hợp đồng tín dụng giữa Ngân hàng
Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt
Nam và Công ty Cổ phần Dược phẩm Kaoli
của án lệ 08/2016/AL. 

3. Kết luận và đề xuất
Ở Việt Nam, với sự thừa nhận chính thức là

nguồn pháp luật và ngày càng được mở rộng
số lượng, án lệ cũng đã mang lại nhiều vai trò,
ý nghĩa quan trọng trong quá trình giải quyết
tranh chấp bằng trọng tài: thứ nhất, án lệ là căn
cứ xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh khi
vấn đề tranh chấp không có hoặc có điều luật
áp dụng nhưng chưa rõ ràng, do việc điều
chỉnh, ban hành văn bản quy phạm pháp luật

cần rất nhiều thời gian trong khi phải đối mặt
với sự chuyển động không ngừng của đời sống
kinh tế xã hội; thứ hai, đáp ứng nhu cầu giải
quyết tranh chấp một cách nhanh gọn và hiệu
quả đối với các bên lựa chọn hình thức giải
quyết tranh chấp bằng trọng tài, giúp các bên
có được sự công bằng và thoả mãn trong việc
bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ; thứ
ba, phán quyết của trọng tài có cơ sở pháp lý
vững chắc, tạo độ tin cậy, thuyết phục giúp gia
tăng sự lựa chọn phương thức trọng tài trong
giải quyết tranh chấp, qua đó chia sẻ gánh nặng
với Toà án.

Tuy nhiên, việc áp dụng án lệ trong đường
lối giải quyết của trọng tài hiện cũng đang vấp
phải nhiều tranh cãi bởi còn thiếu cơ sở pháp lý
rõ ràng, vững chắc điều chỉnh vấn đề này. Do
đó, cần thiết sớm xây dựng những quy định
mang tính nguyên tắc áp dụng án lệ trong giải
quyết tranh chấp bằng trọng tài và tăng cường
các giải pháp nhằm đảm bảo việc vận dụng án
lệ trong lĩnh vực này ngày càng phát triển và
hiệu quả. Cụ thể: 

Một là, cần bổ sung quy định minh thị về
căn cứ áp dụng án lệ trong giải quyết tranh
chấp bằng trọng tài trong pháp luật về trọng
tài thương mại để có cơ sở pháp lý rõ ràng, do
hiện nay vẫn còn nhiều tranh luận. Theo đó,
việc áp dụng án lệ không chỉ diễn ra trong hoạt
động xét xử của Tòa án mà còn có thể áp dụng
trong giải quyết tranh chấp bằng trọng tài, đảm
bảo những vụ việc có tình huống pháp lý tương
tự nhau được giải quyết giống nhau, nhằm
thống nhất việc áp dụng pháp luật.

Hai là, cho phép công bố một phần phán
quyết của trọng tài có liên quan đến áp dụng
án lệ nếu các bên tranh chấp không phản đối,
bởi lẽ, các phán quyết trọng tài hiện nay không
công khai18 nên việc nghiên cứu, tham khảo

16 Xem thêm: https://thuvienphapluat.vn/banan/ban-an/ban-an-022018kdtmst-ngay-24012018-ve-tranh-chap-hop-
dong-dich-vu-12096, truy cập ngày 14/11/2021. 
17 Xem thêm: https://thuvienphapluat.vn/banan/ban-an/ban-an-012018dsst-ngay-23052018-ve-tranh-chap-hop-
dong-tin-dung-39500?id=39500, truy cập ngày 14/11/2021. 
18 Khoản 4 Điều 4 Luật TTTM năm 2010 quy định: “Giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài được tiến hành không
công khai, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác”.



đường lối áp dụng án lệ ở cơ quan trọng tài gặp
nhiều khó khăn. Một số trung tâm trọng tài
quốc tế như Trung tâm trọng tài Quốc tế Hồng
Kông (HKIAC) và Trung tâm trọng tài Quốc
tế Singapore (SIAC) đều cho phép công khai
một phần, trích dẫn hoặc tóm tắt phán quyết
trọng tài đã lược bỏ tên của các bên tranh chấp
nếu không bên nào phản đối19./.
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Bốn là, bản án, quyết định không ghi rõ nội
dung các khoản được thi hành ngay.

Trong thực tiễn, các Tòa án khi tuyên án
thường chỉ tuyên các nghĩa vụ mà bị cáo hoặc
đương sự phải thực hiện cụ thể như: nghĩa vụ
cấp dưỡng, trả lương, trả công lao động, nghĩa
vụ bồi thường tính mạng, sức khỏe…, tuy
nhiên lại không ghi rõ các khoản thuộc diện
được thi hành ngay. Dẫn đến khi tổ chức thi
hành án đối với các khoản thuộc diện được thi
hành ngay, cơ quan THADS còn gặp nhiều
khó khăn, vướng mắc, thậm chí phát sinh
khiếu nại, tố cáo của đương sự, người có
quyền lợi nghĩa vụ liên quan đối với những
trường hợp này.  

Theo điểm c khoản 2 Điều 266 BLTTDS
năm 2015 quy định về bản án sơ thẩm: “Bản
án gồm có phần mở đầu, phần nội dung vụ án
và nhận định và phần quyết định của Tòa án,
cụ thể như sau:(…) Trong phần quyết định
phải ghi rõ các căn cứ pháp luật, quyết định
của Hội đồng xét xử về từng vấn đề phải giải

quyết trong vụ án, về áp dụng biện pháp khẩn
cấp tạm thời, án phí, chi phí tố tụng và quyền
kháng cáo đối với bản án; Trường hợp có
quyết định phải thi hành ngay thì phải ghi rõ
quyết định đó”. Điểm g Khoản 2 Điều 260 Bộ
luật Tố tụng Hình sự năm 2015 cũng quy định:
“Quyết định của Hội đồng xét xử về từng vấn
đề phải giải quyết trong vụ án, về án phí và
quyền kháng cáo đối với bản án. Trường hợp
có quyết định phải thi hành ngay thì ghi rõ
quyết định đó”. Do đó, pháp luật THADS cũng
nên bổ sung quy định rõ hơn nội dung tại Điều
2 Luật THADS về bản án, quyết định được thi
hành:“thi hành những khoản được bản án,
quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm nêu rõ là
được thi hành ngay”. Quy định như vậy sẽ phù
hợp với quy định tại Điều 266 BLTTDS và
tránh các hệ quả pháp lý phát sinh khi bản án
sơ thẩm không nêu rõ “được thi hành ngay”
nhưng cơ quan THADS vẫn tổ chức thi hành
án ngay, sau đó cấp phúc thẩm sửa án, hủy án,
dẫn đến các tranh chấp không đáng có./.

BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THI HÀNH NGAY - 

MỘT SỐ KHÓ KHĂN TỪ THỰC TIỄN TỔ CHỨC THI HÀNH ÁN

(Tiếp theo trang 24)

19 Theo Điều 42.5 Quy tắc trọng tài năm 2013 của Trung tâm trọng tài Quốc tế Hồng Kông, Điều 28.10 Quy tắc
trọng tài của Trung tâm trọng tài Quốc tế Singapore. 



Tóm tắt: Pháp luật cạnh tranh nói chung và pháp luật kiểm soát cạnh tranh không lành mạnh
nói riêng của Việt Nam hiện nay đã tạo hành lang pháp lý quan trọng nhằm duy trì môi trường cạnh
tranh bình đẳng, công bằng; đảm bảo lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và người tiêu dùng. Tuy
nhiên, về mặt lý luận và thực tiễn các quy định về xác định hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên
quan đến nhãn hiệu còn mâu thuẫ̃n, chồng chéo với các quy định của luật chuyên ngành có liên quan
khác. Do đó, đòi hỏi Việt Nam cần hoàn thiện các quy định về xác định hành vi cạnh tranh không
lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu nhằm đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.

Từ khóa: Pháp luật kiểm soát cạnh tranh không lành mạnh, pháp luật kiểm soát cạnh tranh
không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu, hành vi cạnh tranh không lành mạnh, cạnh tranh không
lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu, Luật Cạnh tranh năm 2018.
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Abstract: Vietnam’s competition law in general and the law on controlling unfair competition in
particular have created an important legal corridor to maintain an equal and fair competition
environment; ensure the legitimate interests of businesses and consumers. However, in theory and
practice, regulations on determining acts of unfair competition related to trademarks that conflict
or overlap with the provisions of other specialized laws. Therefore, it is required that Vietnam
complete the regulations on determining unfair competition acts related to trademarks to meet the
requirements of practice.
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1. Các hành vi cạnh tranh không lành
mạnh liên quan đến nhãn hiệu theo quy định
của pháp luật Việt Nam hiện nay

Pháp luật kiểm soát cạnh tranh không lành
mạnh liên quan đến nhãn hiệu ở Việt Nam hiện
nay có cơ chế điều chỉnh dựa trên sự nền tảng
của pháp luật cạnh tranh và pháp luật sở hữu trí
tuệ. Luật Cạnh tranh năm 2018, đã áp dụng
nguyên tắc ưu tiên áp dụng Luật Sở hữu trí tuệ
đối với hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên
quan đến nhãn hiệu. Nguyên tắc áp dụng pháp
luật trong quá trình kiểm soát và xử lý hành vi
cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn
hiệu được quy định này khá rõ ràng, chi tiết và cụ
thể: Việc xác định hành vi cạnh tranh không lành
mạnh liên quan đến lĩnh vực nhãn hiệu được quy
định tại Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 và các văn
bản hướng dẫn thi hành. Về giải quyết và xử lý

hành vi, cơ quan có thẩm quyền kiểm soát hành
vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến
nhãn hiệu được quy định tại Luật Cạnh tranh
năm 2018. Về yêu cầu bồi thường thiệt hại được
áp dụng biện pháp dân sự theo Điều 202 Luật Sở
hữu trí tuệ năm 2005.

Cũng giống như các quốc gia khác trên thế
giới, trên cơ sở Điều 10 Bis Việt Nam đã ghi
nhận các hành vi cạnh tranh không lành mạnh
liên quan đến nhãn hiệu tại khoản 1, Điều 130
Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, bao gồm các
hành vi điển hình sau:

Thứ nhất, hành vi sử dụng chỉ dẫn thương
mại gây nhầm lẫn.

Tại khoản 1 Điều 19 Thông tư số
11/2015/TT-BKHCN ngày 26/6/2015 của Bộ
Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết và
hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định

XÁC ĐỊNH HÀNH VI CẠNH TRANH KHÔNG LÀNH MẠNH LIÊN QUAN ĐẾN 

NHÃN HIỆU THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN NAY

Nguyễn Thùy Dung1

1 Thạc sỹ, Nghiên cứu sinh, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội.



số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính
phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong
lĩnh vực sở hữu công nghiệp (TT số 11/2015/TT-
BKHCN) quy định: 

Chỉ dẫn thương mại gây nhầm lẫn là chỉ
dẫn thương mại chứa các dấu hiệu (yếu tố cấu
thành, cách trình bày, cách kết hợp giữa các yếu
tố, màu sắc, ấn tượng tổng quan đối với người
tiêu dùng) trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn
với chỉ dẫn thương mại tương ứng của chủ thể
quyền yêu cầu xử lý hành vi cạnh tranh không
lành mạnh được sử dụng cho hàng hóa, dịch vụ
trùng hoặc tương tự.

Về bản chất, chỉ dẫn thương mại là tổng hợp
các dấu hiệu chứa đựng thông tin có khả năng
hướng dẫn thương mại cho người tiêu dùng về
nguồn gốc và dấu hiệu phân biệt hàng hóa, dịch
vụ. Các đối tượng thuộc nội hàm chỉ dẫn thương
mại theo Điều 130 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005
bao gồm nhãn hiệu, tên thương mại, biểu tượng
kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, chỉ dẫn địa
lý, kiểu dáng bao bì của hàng hóa và nhãn hàng
hóa. Tại khoản 1 Điều 19 Thông tư số
11/2015/TT- BKHCN quy định căn cứ để xác
định hành vi sử dụng chỉ dẫn thương mại gây
nhầm lẫn là các chỉ dẫn thương mại chứa dấu
hiệu như yếu tố cấu thành, cách trình bày, cách
kết hợp giữa các yếu tố, màu sắc, ấn tượng tổng
quan đối với người tiêu dùng trùng hoặc tương tự
gây nhầm lẫn với nhãn hiệu. Phương pháp xác
định hành vi là so sánh mức độ trùng hoặc tương
tự của các đối tượng là chỉ dẫn thương mại đối
với các dấu hiệu dùng để nhận biết, dấu hiệu
phân biệt của nhãn hiệu. Các dạng hành vi sử
dụng chỉ dẫn thương mại gây nhầm lẫn được quy
định tại Điều 130 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 và
phân chia thành hai nhóm gồm:

Nhóm 1: Hành vi gắn chỉ dẫn thương mại
gây nhầm lẫn: Doanh nghiệp là đối thủ cạnh
tranh trên thị trường có liên quan cố ý thực hiện
gắn (dán, đính kèm, in…) nhãn hiệu, chỉ dẫn địa
lý, tên thương mại, nhãn hàng hóa, khẩu hiệu
kinh doanh, biểu tượng kinh doanh có các dấu
hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu với mục
đích hưởng lợi ích về giá trị kinh tế của nhãn
hiệu, lừa dối người tiêu dùng về nguồn gốc, tính

năng, công dụng của sản phẩm.
Nhóm 2: Hành vi bán, quảng cáo để bán, tàng

trữ để bán, nhập khẩu hàng hóa có gắn chỉ dẫn
thương mại gây nhầm lẫn với nhãn hiệu. Hành
vi “bán” được hiểu là hành vi “đổi” sản phẩm
phẩm có gắn chỉ dẫn thương mại gây nhầm lẫn
với nhãn hiệu lấy tiền2 trong hoạt động kinh
doanh thương mại; Hành vi quảng cáo để bán
được hiểu là “việc sử dụng các phương tiện nhằm
giới thiệu đến công chúng sản phẩm, hàng hóa,
dịch vụ có mục đích sinh lợi; sản phẩm, dịch vụ
không có mục đích sinh lợi..”3; Hành vi tàng trữ
để bán là hành vi “cất giấu với khối lượng lớn”4

với mục đích để bán các sản phẩm có gắn chỉ dẫn
thương mại gây nhầm lẫn với nhãn hiệu nhằm
sinh lợi nhuận; Hành vi nhập khẩu hàng hóa là
hành vi thực hiện các giao dịch về hàng hoá và
dịch vụ từ một nguồn bên ngoài biên giới quốc
gia vào trong nước có gắn chỉ dẫn thương mại
gây nhầm lẫn với nhãn hiệu với mục đích để bán
nhằm sinh lợi nhuận.

Thiệt hại của hành vi sử dụng chỉ dẫn thương
mại gây nhầm lẫn sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp tới
doanh nghiệp là đối thủ trên thị trường cạnh tranh
đó là thiệt hại về vật chất (giảm lợi nhuận, giảm
doanh số...), thiệt hại về uy tín của doanh nghiệp
trên thị trường. Người tiêu dùng bị nhầm lẫn, lừa
dối về nguồn gốc, tính năng và công dụng của
sản phẩm dịch vụ được cung cấp. Tuy nhiên,
thiệt hại lớn nhất của hành vi cạnh tranh không
lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu do sử dụng
các chỉ dẫn thương mại gây nhầm lẫn theo quan
điểm của các nhà lập pháp Việt Nam là xâm
phạm vào trật tự công là đảm bảo môi trường
cạnh tranh lành mạnh giữa các doanh nghiệp
chân chính trên thị trường. Qua nghiên cứu từ
thực tiễn có một vụ việc điển hình như sau:

Công ty TNHH Thương mại quốc tế Minh
Đạt là doanh nghiệp thành lập sau Công ty
TNHH Thực phẩm CJ Minh Đạt, do ông
Nguyễn Nhật Hoàng làm chủ sở hữu đồng thời
là đại diện theo pháp luật (ông Hoàng trước đây
đã từng là nhân viên làm việc cho Công ty
TNHH Thực phẩm CJ Minh Đạt). Phía công ty
Minh Đạt cũng kinh doanh một số dòng sản
phẩm tương tự như sản phẩm của công ty CJ

2 Viện Ngôn ngữ (2013), Từ điển Tiếng Việt, Nxb Đà Nẵng, Đà Nẵng, tr.31.
3 Khoản 1 Điều 2, Luật Quảng cáo năm 2010.
4 Viện Ngôn ngữ (2013), “sđd”, tr.890.



Minh Đạt như bò viên, cá viên, hải sản rau củ,
tôm viên... và sử dụng bao bì sản phẩm tương tự
như bao bì các nhãn hiệu đã được lưu hành
trước đó của công ty CJ Minh Đạt. Với việc sản
xuất sản phẩm có cùng công dụng và nhận diện
bao bì tương tự với nhãn hiệu đã tồn tại trên thị
trường từ trước, hành vi của bên bị điều tra là
biểu hiện của hoạt động cạnh tranh không lành
mạnh, gây thiệt hại đến các chủ thể khác nhau
trên thị trường; gây nhầm lẫn, tác động vào sự
quyết định lựa chọn sản phẩm của người tiêu
dùng, hậu quả người tiêu dùng lựa chọn sản
phẩm không như mong muốn. Gây thiệt hại cho
doanh nghiệp có sản phẩm bị gây nhầm lẫn5.

Thứ hai, hành vi sử dụng nhãn hiệu được bảo
hộ ở nước ngoài tại Việt Nam, mà việc sử dụng
đó không được sự đồng ý của chủ sở hữu nhãn
hiệu và không có lý do chính đáng.

Về quy định cấm người đại diện, đại lý của
nhãn hiệu sử dụng bất hợp pháp nhãn hiệu, tại
Điều 6 septies Công ước Paris năm 1883 về bảo
hộ quyền sở hữu công nghiệp có quy định như
sau: Nhãn hiệu: Đăng ký nhãn hiệu dưới tên của
người đại diện hoặc đại lý mà không được chủ
sở hữu nhãn hiệu cho phép.

(1) Nếu đại lý hoặc người đại diện của người
chủ sở hữu nhãn hiệu tại một số các nước thành
viên của Liên minh vẫn nộp đơn đăng ký nhãn
hiệu cho chính mình tại một hoặc nhiều nước
thành viên của Liên minh mà không được sự cho
phép của người chủ đó thì chủ nhãn hiệu có
quyền phản đối việc đăng ký hoặc đề nghị hủy
bỏ đăng ký đó hoặc nếu pháp luật quốc gia cho
phép, chuyển đăng ký đó cho mình, trừ trường
hợp đại lý hoặc người đại diện biện hộ được cho
hành vi của mình.

(2) Người chủ sở hữu nhãn hiệu, theo các quy
định của khoản 1 nếu trên có quyền phản đối việc
đại lý hoặc người đại diện sử dụng nhãn hiệu của
mình nếu không cho phép việc sử dụng đó (Điều
6 septies).

Mặc dù tại Công ước Paris năm 1883 về bảo
hộ quyền sở hữu công nghiệp có quy định về việc
cấm người đại diện, đại lý của nhãn hiệu sử dụng
nhãn hiệu trái phép, nhưng lại không xác định
hành vi đó là hành vi cạnh tranh không lành
mạnh liên quan đến nhãn hiệu. Tuy nhiên, Luật

Sở hữu trí tuệ năm 2005 của Việt Nam đã luật
hóa và ghi nhận vào hệ thống pháp luật quốc gia
đó là hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên
quan đến nhãn hiệu tại khoản 1 Điều 130. Chủ
thể thực hiện hành vi được xác định ở phạm vi rất
hẹp là người đại diện hoặc đại lý của nhãn hiệu.
Cụ thể người đại diện của nhãn hiệu và đại lý của
nhãn hiệu được xác định như sau:

- Người đại diện của nhãn hiệu: Theo Điều
134 Bộ luật Dân sự năm 2015, đại diện là việc
cá nhân, pháp nhân nhân danh và vì lợi ích của cá
nhân hoặc pháp nhân khác xác lập, thực hiện
giao dịch dân sự. Trên thực tế người đại diện của
nhãn hiệu thường là đại diện theo ủy quyền và
thẩm quyền được xác lập theo nội dung, phạm vi
của hợp đồng ủy quyền. Người đại diện theo
pháp luật của nhãn hiệu có quyền xác lập, thực
hiện các giao dịch dân sự liên quan đến nhãn hiệu
nhưng phải vì lợi ích của chủ sở hữu nhãn hiệu.

- Đại lý của nhãn hiệu: Theo Điều 166 Luật
Thương mại năm 2005, đại lý thương mại là hoạt
động thương mại, bên giao đại lý và bên đại lý
thoả thuận việc bên đại lý nhân danh chính mình
mua, bán hàng hoá cho bên giao đại lý hoặc cung
ứng dịch vụ của bên giao đại lý cho khách hàng
để hưởng thù lao.

Theo Điều 124 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005,
sử dụng nhãn hiệu là việc người đại diện, đại lý
của nhãn hiệu được thực hiện các hành vi sau đây:

- Gắn nhãn hiệu được bảo hộ lên hàng hoá,
bao bì hàng hoá, phương tiện kinh doanh,
phương tiện dịch vụ, giấy tờ giao dịch trong hoạt
động kinh doanh;

- Lưu thông, chào bán, quảng cáo để bán,
tàng trữ để bán hàng hoá mang nhãn hiệu được
bảo hộ; Nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ mang nhãn
hiệu được bảo hộ.

Đối tượng của hành vi là nhãn hiệu được bảo
hộ theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành
viên mà điều ước quốc tế có quy định cấm người
đại diện hoặc đại lý của chủ sở hữu nhãn hiệu sử
dụng nhãn hiệu mà không có sự đồng ý của chủ
sở hữu nhãn hữu hoặc không có lý do chính
đáng. Hiện nay, Việt Nam đã là thành viên của
các điều ước tế, hiệp định liên quan đến nhãn
hiệu. Trong số các điều ước quốc tế trên có ba

5 Cục Quản lý Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng (2019), Báo cáo thường niên năm 2019, Hà Nội, tr.24.



điều ước đa phương chiếm vị trí chính yếu trong
hệ thống pháp luật quốc tế về nhãn hiệu là Công
ước Paris năm 1883, Thỏa ước và Nghị định thư
Madrid và Hiệp định TRIPS. 

Thứ ba, hành vi đăng ký, chiếm giữ quyền
sử dụng hoặc sử dụng tên miền trùng hoặc tương
tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu được bảo hộ.

Theo Điều 2 khoản 4 Thông tư số
24/2015/TT-BTTT ngày 18/08/2015 của Bộ
Thông tin và Truyền thông quy định và quản lý
tài nguyên internet (gọi tắt là Thông tư số
24/2015/TT-BTTT) định nghĩa tên miền như sau:

Tên miền là tên được sử dụng để định danh
địa chỉ Internet của máy chủ gồm các dãy ký tự
cách nhau bằng dấu chấm. Tên miền bao gồm:
Tên miền dùng các kí tự dựa trên cơ sở bảng mã
ASCII, sau đây gọi là tên miền mã ASCII; Tên
miền dùng bảng chữ cái dựa trên cơ sở ngôn ngữ
truyền thống của từng quốc gia, sau đây gọi là
tên miền đa ngữ (IDN).

Cũng giống như thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn
hiệu, đăng ký tên miền được thực hiện theo
nguyên tắc bình đẳng, không phân biệt đối xử,
đăng ký trước được quyền sử dụng trước, ngoại
trừ các tên miền thuộc phạm vi ưu tiên bảo vệ
theo quy định hoặc các tên miền được dành cho
đấu giá theo quy định của Bộ Thông tin và
Truyền thông. Chủ thể đăng ký sử dụng tên miền
phải chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng tên
miền đăng ký theo đúng quy định của pháp luật
về tài nguyên internet.

Tuy nhiên, không phải hành vi nào đăng ký,
sử dụng, chiếm giữ tên miền trùng hoặc tương tự
với nhãn hiệu cũng được xác định là hành vi cạnh
tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu.
Để xác định hành vi đăng ký, sử dụng và chiếm
giữ tên miền gây nhầm lẫn hoặc trùng với nhãn
hiệu có phải là hành vi cạnh tranh không lành
mạnh hay không phải căn cứ vào đặc điểm hành
vi quy định tại Điều 19 khoản 2 Thông tư số
11/2015/TT-BKHCN như sau:

- Hành vi sử dụng tên miền quốc gia Việt
Nam “.vn” có dãy ký tự trùng hoặc tương tự gây
nhầm lẫn với nhãn hiệu đang được bảo hộ hoặc
được sử dụng rộng rãi để quảng cáo, giới thiệu

sản phẩm, chào hàng, bán hàng hóa, dịch vụ
trùng, tương tự hoặc có liên quan trên trang
thông tin điện tử mà địa chỉ tên miền đó dẫn tới;
gây nhầm lẫn và lợi dụng hoặc làm thiệt hại đến
uy tín, danh tiếng hoặc vật chất đối với chủ sở
hữu nhãn hiệu đó.

- Hành vi đăng ký, chiếm giữ quyền sử dụng tên
miền quốc gia Việt nam “.vn” có dãy ký tự trùng với
nhãn hiệu và có căn cứ chứng minh tổ chức, cá nhân
chỉ đăng ký, chiếm giữ quyền sử dụng tên miền
nhằm bán lại để kiếm lời hoặc cản trở chủ sở hữu
nhãn hiệu được bảo hộ đó đăng ký tên miền.

Như vậy, căn cứ để xác định hành vi cạnh
tranh không lành mạnh là việc chủ thể vi phạm
đăng ký, sử dụng, chiếm giữ quyền sử dụng tên
miền quốc gia có dãy ký tự trùng hoặc tương tự
gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đang được bảo hộ
hoặc được sử dụng rộng rãi với mục đích để
quảng cáo, giới thiệu, chào hàng, bán hàng hóa,
bán lại tên miền hoặc cản trở chủ sở hữu nhãn
hiệu đăng ký tên miền gây thiệt hại cho chủ sở
hữu tên miền.

Qua nghiên cứu thực tiễn cho thấy một ví
dụ điển hình về hành vi đăng ký, sử dụng,
chiếm dụng tên miền gây nhầm lẫn với nhãn
hiệu được xác định là hành vi cạnh tranh không
lành mạnh tại Bản án số 28/2019/KDTM-ST
“Về việc tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ tên
miền” ngày 24/07/2019 của TAND thành phố
Hà Nội6 như sau:

OSRAM GMBH thuộc Tập đoàn O Licht
Group (nguyên đơn), được thành lập từ ngày
01/01/1919 tại Berlin - Đức. Được biết đến là
nhà sản xuất hệ thống chiếu sáng hàng đầu thế
giới, thương hiệu uy tín. Nguyên đơn đã sử dụng
nhãn hiệu OSRAM ngay từ ngày đầu thành lập.
Hiện nay, nhãn hiệu OSRAM đã được đăng ký
và bảo hộ tại hơn 150 quốc gia trên thế giới,
trong đó có đăng ký sớm nhất vào năm 1906, chỉ
định Việt Nam vào năm 1966. Nguyên đơn sở
hữu hơn 640 tên miền chứa nhãn hiệu OSRAM
và duy trì các website tại các tên miền này để
thực hiện việc kinh doanh trên toàn thế giới, bao
gồm nhưng không giới hạn ở các Website chính
thức tại địa chỉ tên miền <OSRAM.com>.

6 Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội (2019), Bản án số 28/2019/KDTM-ST về việc tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ
tên miền, ngày 24/7/2019, Hà Nội.



Qua tra cứu, nguyên đơn được biết ông
Nguyễn Đức T (sau đây gọi là bị đơn) đã đăng ký
và đồng thời sử dụng các tên miền như dưới đây:
OSRAM.com.vn và OSRAM.vn đã đăng ký
ngày 03/03/2019 ngày hết hạn là 03/03/2019 nhà
đăng ký Công ty TMHH PA Việt Nam. Bị đơn
hiện nay là giám đốc của Công ty cổ phần thương
mại thiết bị ĐHN (sau đây viết tắt là Công ty
ĐHN) là công ty hoạt động trong lĩnh vực cung
cấp các sản phẩm chiếu sáng như bóng đèn. Bị
đơn đã và đang xây dựng, kinh doanh, quản trị
hoạt động các Website mà các tên miền
OSRAM.com.vn và OSRAM.vn để quảng cáo,
kinh doanh các sản phẩm chiếu sáng của nhiều
thương hiệu khác nhau dưới tên Công ty ĐHN.

Qua so sánh, dễ dàng nhận thấy rằng, các tên
miền OSRAM.com.vn và OSRAM.vn tương tự
với nhãn hiệu OSRAM do tên miền chứa toàn bộ
nhãn hiệu nổi tiếng OSRAM. Website chứa đựng
tên miền nêu trên dẫn đến gây nhầm lẫn cho
người tiêu dùng về mối quan hệ hợp tác kinh
doanh giữa bị đơn và nguyên đơn. Bên cạnh việc
đăng ký các tên miền trùng với nhãn hiệu nổi
tiếng OSRAM, bị đơn còn sử dụng các tên miền
để xây dựng các Website, qua đó thực hiện việc
kinh doanh, cung cấp dịch vụ tương tự với sản
phẩm/dịch vụ mà nhãn hiệu OSRAM đăng ký
bảo hộ̣ là các sản phẩm chiếu sang hộ. Hành vi cố
này gây thiệt hại trực tiếp cho nguyên đơn ở các
khía cạnh sau: (i) Người tiêu dùng khi truy cập
vào các trang Website này nhầm lẫn nguyên đơn
là chủ sở hữu các Website này hoặc chủ sở hữu
các Website này có mối liên hệ với nguyên đơn
do đó, người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm không
đúng theo nhãn hiệu mà mình mong muốn. (ii)
Gây thiệt hại nghiêm trọng đến hoạt động kinh
doanh của nguyên đơn, gây nhầm lẫn cho các đối
tác, bạn hàng của nguyên đơn và người tiêu dùng
nói chung. Tên miền có tính duy nhất, việc bị đơn
đăng ký các tên miền tranh chấp nên nguyên đơn
không thể đăng ký các tên miền này, đây là hành
vi chiếm giữ quyền sử dụng tên miền với dụng ý
xấu theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 16
Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/07/2013
của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng
dịch vụ Internet và thông tin trên mạng và điểm
d khoản 1 Điều 130 Luật Sở hữu trí tuệ 2005.
Các tên miền tranh chấp đang phục vụ cho hoạt

động kinh doanh của Công ty ĐHN. Việc sử
dụng tên miền để quảng bá cho dịch vụ của các
công ty khác là minh chứng cho hành vi cố ý
nhằm chiếm đoạt lợi nhuận bất chính.

2. Một số tồn tại, hạn chế
Hiện nay, các quy định về xác định hành vi

cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn
hiệu ở Việt nam còn tồn tại một số hạn chế và bất
cập sau:

Thứ nhất, thiếu căn cứ xác định hành vi cạnh
tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu
vượt quá phạm vi bảo hộ của Luật Sở hữu trí tuệ:
Luật Cạnh tranh năm 2018 đã loại bỏ hành vi sử
dụng chỉ dẫn gây nhầm lẫn tại khoản 1 Điều 39
nhằm đảm bảo tính thống nhất cũng như tạo cơ
sở pháp lý rõ ràng trong việc xác định phạm vi áp
dụng giữa Luật Cạnh tranh và Luật Sở hữu trí
tuệ. Tuy nhiên, tại Điều 45 Luật Cạnh tranh năm
2018 cũng có quy định các hành vi cạnh tranh
không lành mạnh bị cấm ngoài 06 hành vi được
liệt kê còn bao gồm các hành vi cạnh tranh không
lành mạnh khác bị cấm theo quy định của luật
khác. Trong khi, Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005
có đối tượng điều chỉnh các chỉ dẫn thương mại
đã được đăng ký bảo hộ. Đối với trường hợp chỉ
dẫn thương mại chưa được bảo hộ nếu có hành vi
cạnh tranh không lành mạnh sẽ áp dụng quy định
pháp luật nào để kiểm soát và xử lý hành vi?
Đồng thời, trong thực tế chưa có căn cứ pháp lý
để xác định một chỉ dẫn thương mại chưa đăng
ký bảo hộ nhưng đã trở nên quen thuộc với người
tiêu dùng và đang bị gây nhầm lẫn.

Thứ hai, mâu thuẫn với quy định của pháp
luật về công nghệ thông tin: Tên miền và nhãn
hiệu là hai đối tượng thuộc điều chỉnh của hai
lĩnh vực độc lập với nhau với chức năng và môi
trường sử dụng khác nhau. Nếu như nhãn hiệu
được sử dụng trên môi trường kinh doanh,
thương mại thực tế thì tên miền được sử dụng
trên không gian ảo. Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005
quy định hành vi đăng ký, sử dụng, quản lý tên
miền gây trùng hoặc nhầm lẫn với nhãn hiệu
được xác định là hành vi cạnh tranh không lành
mạnh liên quan đến nhãn hiệu và xử lý theo pháp
luật sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên tại pháp luật công
nghệ thông tin lại có quy định cụ thể như sau:

(1) Tại khoản 2 điểm c mục 2.1 Văn bản hợp



nhất Thông tư số 2202/VBHN-BTTTT ngày
01/08/2013 Bộ Thông tin và Truyền thông hợp
nhất Thông tư hướng dẫn về quản lý và sử dụng
tài nguyên internet có quy định về nguyên tắc đăng
ký, sử dụng tên miền quốc gia .vn: “Tên miền quốc
gia Việt Nam “.vn” không nằm trong đối tượng
điều chỉnh của Luật Sở hữu trí tuệ. Dãy ký tự hoặc
ký tự là nhãn hiệu hàng hóa, tên thương hiệu, tên
sản phẩm, tên dịch vụ, bản quyền tác giả, tác phẩm
nằm trong cấu trúc tên miền nếu chỉ đăng ký bảo
vệ trên mạng sẽ không được bảo vệ trên thực tế và
ngược lại, nhãn hiệu hàng hóa, tên thương hiệu, tên
sản phẩm, tên dịch vụ, bản quyền tác giả, tác phẩm
nếu chỉ đăng ký bảo hộ trên thực tế cũng sẽ không
được bảo vệ trên mạng nếu không đăng ký chúng
trong tên miền”.

(2) Tại Điều 16, khoản 2 Văn bản hợp nhất
Nghị định số 02/VBHN-BTTT ngày 10/5/2018
của Bộ Thông tin và Truyền thông hợp nhất Nghị
định quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet
có quy định về căn cứ giải quyết tranh chấp tên
miền có liên quan đến việc trùng hoặc gây nhầm
lẫn với nhãn hiệu theo yêu cầu của nguyên đơn
như sau:

- Tên miền tranh chấp trùng hoặc giống đến
mức nhầm lẫn với tên của nguyên đơn; trùng
hoặc giống đến mức nhầm lẫn với nhãn hiệu
thương mại hay nhãn hiệu dịch vụ mà nguyên
đơn là người có quyền hoặc lợi ích hợp pháp;

- Bị đơn cho thuê hay chuyển giao tên miền cho
nguyên đơn là người chủ của tên, nhãn hiệu thương
mại, nhãn hiệu dịch vụ trùng hoặc giống đến mức
gây nhầm lẫn với tên miền đó; cho thuê hay chuyển
giao cho đối thủ cạnh tranh của nguyên đơn vì lợi
ích riêng hoặc để kiếm lời bất chính;

- Bị đơn chiếm dụng, ngăn cản không cho
nguyên đơn là người chủ của tên, nhãn hiệu
thương mại, nhãn hiệu dịch vụ đăng ký tên miền
tương ứng với tên, nhãn hiệu thương mại hay
nhãn hiệu dịch vụ đó nhằm mục đích cạnh tranh
không lành mạnh;

- Bị đơn sử dụng tên miền để hủy hoại danh
tiếng của nguyên đơn, cản trở hoạt động kinh
doanh của nguyên đơn hoặc gây sự nhầm lẫn,
gây mất lòng tin cho công chúng đối với tên,
nhãn hiệu thương mại, nhãn hiệu dịch vụ của
nguyên đơn nhằm mục đích cạnh tranh không

lành mạnh; mà nguyên đơn là người có quyền
hoặc lợi ích hợp pháp.

3. Kiến nghị và đề xuất
Xác định hành vi cạnh tranh không lành mạnh

liên quan đến nhãn hiệu được coi là điều kiện tiên
quyết để triển khai các bước tiếp theo trong quá
trình kiểm soát hành vi cạnh tranh không lành mạnh
liên quan đến nhãn hiệu. Một số tồn tại, hạn chế của
pháp luật kiểm soát cạnh tranh không lành mạnh
nói chung và liên quan đến nhãn hiệu nói riêng cần
được khắc phục nhằm đảm bảo tính khả thi của
pháp luật. Do vậy, đối với quy định về xác định
hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến
nhãn hiệu cần sửa đổi, bổ sung những nội dung sau: 

Thứ nhất, bổ sung quy định căn cứ pháp lý
để xác định xác định hành vi cạnh tranh không
lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu trong
trường hợp vượt quá phạm vi bảo hộ của pháp
luật sở hữu trí tuệ.

Thứ hai, loại bỏ hành vi sử dụng nhãn hiệu
được bảo hộ ở nước ngoài tại Việt Nam mà
không được sự cho phép của chủ sở hữu nhãn
hiệu là hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên
quan đến nhãn hiệu: Bởi thực tiễn cho thấy, với
tư cách là người đại diện, đại lý của nhãn hiệu,
trong hoạt động kinh doanh chủ thể này bắt buộc
phải sử dụng nhãn hiệu. Trong khi Điều 6 septies
của Công ước Paris năm 1883 quy định cấm
hành vi đăng ký nhãn hiệu của người đại diện,
đại lý nhãn hiệu khi không được phép của chủ sở
hữu nhãn hiệu mà không có quy định cấm hành
vi sử dụng nhãn hiệu cũng như xác định đó là
hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan
đến nhãn hiệu.

Thứ ba, sửa đổi, bổ sung Luật Công nghệ
thông tin: Chỉnh sửa, bổ sung quy định về mặt
nguyên tắc khi đăng ký tên miền: Luật Công
nghệ thông tin cần bổ sung quy định về mặt
nguyên tắc đối với Bộ Thông tin và Truyền thông
về trách nhiệm phối hợp cùng Cục Sở hữu trí tuệ
- Bộ Khoa học Công nghệ và Thông tin về việc
xác minh các nội dung liên quan đến việc phê
duyệt hồ sơ đăng ký tên miền như sau:

(i) Tên miền có yếu tố trùng với nhãn hiệu
đang được bảo hộ không?

(ii) Tên miền có yếu tố gây nhầm lẫn, tương
tự với nhãn hiệu đang được bảo hộ không?./.
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Theo nguyên lý chung thì cách thức hình
thành tư cách chủ sở hữu doanh nghiệp được
thực hiện bằng hành vi góp vốn của tổ chức,
cá nhân thành lập doanh nghiệp. Từ đó, một
chủ thể muốn trở thành chủ sở hữu mới của
doanh nghiệp thì chủ thể đó phải mua lại phần
vốn góp vào doanh nghiệp của chủ sở hữu
doanh nghiệp mục tiêu. Luật Đầu tư năm
2014 và Luật Đầu tư năm 2020 quy định về
hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và
hoạt động đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra
nước ngoài. Luật đầu tư khẳng định nhà đầu
tư có quyền góp vốn, mua cổ phần, phần vốn
góp vào tổ chức kinh tế thông qua việc “mua
cổ phần phát hành lần đầu hoặc cổ phần phát
hành thêm của công ty cổ phần”2. Với nội
dung quy định về tỉ lệ sở hữu vốn điều lệ của
nhà đầu tư nước ngoài trong Luật Đầu tư năm
2020 có một số điểm mới trong mối tương
quan so sánh với quy định tại Luật Đầu tư
năm 2014 như sau:

1. Quy định mới về tỷ lệ sở hữu vốn điều
lệ của nhà đầu tư nước ngoài

Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư
nước ngoài quyết định việc một tổ chức kinh
tế có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam có
phải đáp ứng điều kiện và thực hiện thủ tục
như nhà đầu tư nước ngoài khi góp vốn, mua
cổ phần của tổ chức kinh tế khác hay không?
Theo đó, việc một tổ chức kinh tế có vốn đầu
tư nước ngoài ở Việt Nam có phải đáp ứng
điều kiện và thực hiện thủ tục như nhà đầu tư
nước ngoài khi góp vốn, mua cổ phần của tổ
chức kinh tế khác hay không phụ thuộc vào
tỷ lệ sở hữu (trực tiếp và gián tiếp) của nhà
đầu tư nước ngoài trong vốn điều lệ của tổ
chức kinh tế đó. Luật quy định các hình thức
nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, phần vốn
góp của tổ chức kinh tế3. Cụ thể, Điều 23 Luật
Đầu tư năm 2014 quy định việc thực hiện hoạt
động đầu tư của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư
nước ngoài: “1. Tổ chức kinh tế phải đáp ứng
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1 Thạc sỹ, Giảng viên Trường Đại học Luật Hà Nội.
2 Khoản 1, Điều 25 Luật Đầu tư năm 2014.
3 Khoản 2, Điều 25 Luật Đầu tư năm 2014.



điều kiện và thực hiện thủ tục đầu tư theo quy
định đối với nhà đầu tư nước ngoài khi đầu
tư thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn,
mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh
tế; đầu tư theo hợp đồng BCC thuộc một
trong các trường hợp sau đây: a) Có nhà đầu
tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở
lên hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá
nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là
công ty hợp danh; b) Có tổ chức kinh tế quy
định tại điểm a khoản này nắm giữ từ 51%
vốn điều lệ trở lên; c) Có nhà đầu tư nước
ngoài và tổ chức kinh tế quy định tại điểm a
khoản này nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở
lên”. Thực tế, triển khai quy định trong Luật
Đầu tư năm 2014 đã tạo ra lỗ hổng bởi trên
thực tế khi họp Đại hội đồng cổ đông hoặc hội
đồng quản trị, các quyết định quan trọng của
công ty chỉ cần quá bán là sẽ được thông qua,
như vậy nếu như giả sử tỉ lệ cổ phần của nhà
đầu tư nước ngoài là 50.5% thì khi ra các
quyết định quan trọng, các biểu quyết của nhà
đầu tư nước ngoài vẫn là quá bán và chiếm đa
số, trong khi đó tỉ lệ sở hữu cổ phần của họ
vẫn ở mức dưới 51%. Đồng thời, cũng trong
tình huống như vừa nêu tổ chức kinh tế này
khi thực hiện hoạt động đầu tư sẽ không bị đối
xử như một nhà đầu tư nước ngoài mà là một
nhà đầu tư trong nước.

Sửa đổi nội dung này của Luật Đầu tư năm
2014, Điều 23 Luật Đầu tư năm 20204 quy định

mức tỷ lệ này là 50%. Đây là quy định mới của
Luật Đầu tư năm 2020 so với Luật Đầu tư năm
2014. Như vậy, Luật Đầu tư năm 2020 đã có sửa
đổi tỉ lệ này là 50% để ngăn chặn tình trạng như
giả thiết nêu trên. Nghĩa là, sự thay đổi nói trên
của Luật Đầu tư năm 2020 đã khiến cho nhà đầu
tư nước ngoài không còn cơ hội lựa chọn cơ cấu
giao dịch theo hướng5 (i) chỉ nắm giữ trên 50%
nhưng dưới 51% vốn điều lệ của công ty mục
tiêu và (ii) kiểm soát công ty mục tiêu bằng tỷ
lệ thông qua các quyết định quan trọng ở mức
trên 50% và như thế (iii) công ty mục tiêu vẫn
được đối xử như nhà đầu tư trong nước khi góp
vốn, mua cổ phần trong công ty khác.

Tuy nhiên, Luật Đầu tư năm 2020 tiếp tục
chỉ dựa trên tiêu chí tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ
của nhà đầu tư nước ngoài trong vốn điều lệ
để chọn cách cư xử với tổ chức kinh tế có
vốn đầu tư nước ngoài dường như vẫn chưa
giải quyết triệt để việc nhà đầu tư nước ngoài
tiếp tục vận dụng những cơ chế luật định,
một mặt vẫn có thể kiểm soát công ty trên
thực tế, mặt khác vẫn có thể duy trì việc
công ty mục tiêu được đối xử như nhà đầu tư
trong nước khi góp vốn, mua cổ phần công
ty khác. Ví dụ nhà đầu nước ngoài có thể chi
phối công ty có vốn đầu tư nước ngoài mà
công ty này không cần phải đáp ứng điều
kiện và thực hiện thủ tục đầu tư theo quy
định đối với nhà đầu tư nước ngoài khi góp
vốn, mua cổ phần công ty khác.

4 Điều 23 Luật Đầu tư năm 2020.

Thực hiện hoạt động đầu tư của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài:

1. Tổ chức kinh tế phải đáp ứng điều kiện và thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài

khi đầu tư thành lập tổ chức kinh tế khác; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế khác;

đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC nếu tổ chức kinh tế đó thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài

đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;

b) Có tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ trên 50% vốn điều lệ;

c) Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

2. Tổ chức kinh tế không thuộc trường hợp quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này thực hiện điều kiện và thủ

tục đầu tư theo quy định đối với nhà đầu tư trong nước khi đầu tư thành lập tổ chức kinh tế khác; đầu tư theo hình thức

góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế khác; đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.
5 Trương Hữu Ngữ, Luật Đầu tư 2020 và M&A, https://www.thesaigontimes.vn/307742/luat-dau-tu-2020-va-

ma.html, truy cập lần cuối ngày 20/02/2021.



2. Nội dung quy định về tỷ lệ sở hữu vốn
điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài theo Luật
Đầu tư năm 2020

Trước Luật Đầu tư năm 2020, quy định về
tỉ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước
ngoài được nội luật hoá được thực hiện rải rác
trong nhiều văn bản quy phạm pháp luật và vào
nhiều thời điểm khác nhau, tạo ra sự không
thống nhất khi nội luật hoá các cam kết về
Danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị
trường đối với nhà đầu tư nước ngoài6. Điều
này có thể gây khó khăn cho nhà đầu tư nước
ngoài khi nghiên cứu, tìm hiểu về các điều kiện
kinh doanh ở Việt Nam và cũng có thể làm tăng
các rủi ro pháp lý mà họ phải gánh chịu, từ đó
tác động không tốt đến môi trường đầu tư ở
Việt Nam. Theo đó, Luật Đầu tư năm 2014 ghi
nhận ba trường hợp nhà đầu tư nước ngoài bị
hạn chế bởi những rào cản về tỷ lệ sở hữu nước
ngoài trong tổ chức kinh tế tại khoản 3 Điều 22
như sau:

Một là, trường hợp tỷ lệ sở hữu của nhà
đầu tư nước ngoài tại công ty niêm yết, công
ty đại chúng, tổ chức kinh doanh chứng
khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán theo
quy định của pháp luật về chứng khoán. Theo
đó, nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện
đăng ký góp vốn, mua cổ phần trong một
công ty đại chúng, tổ chức kinh doanh chứng
khoán hoặc quỹ đầu tư. Sau đó, nhà đầu tư sẽ
có quyền sở hữu đối với cổ phần mà mình đã
mua và quyền quyết định đối với các vấn đề

của tổ chức đó. Tỷ lệ sở hữu sẽ được tính căn
cứ trên tổng sở hữu cổ phần, phần vốn góp
có quyền biểu quyết của nhà đầu tư trên tổng
số phần vốn góp của các cổ đông vào công
ty. Nhìn trên góc độ tổng quát, có thể thấy
rằng, nếu tỷ lệ sở hữu càng cao, quyền lực
của nhà đầu tư nước ngoài trong việc quyết
định các vấn đề liên quan đến hoạt động của
công ty càng lớn. Nhà đầu tư nước ngoài có
thể đầu tư nhiều hơn 49%, thậm chí là 100%
vốn có quyền biểu quyết của công ty đại
chúng trong trường hợp phạm vi đăng ký
kinh doanh của công ty cho phép bao gồm
các ngành, nghề mà luật Việt Nam hoặc theo
điều ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia.
Vì vậy, khi một công ty đại chúng hoạt động
trong một ngành nghề có điều kiện đối với
nhà đầu tư nước ngoài hay bị hạn chế bởi văn
bản pháp luật chuyên ngành thì nhà đầu tư
nước ngoài không được tiến hành mua hay sở
hữu phần vốn góp vượt quá tỷ lệ sở hữu mà
pháp luật đã quy định.

Bên cạnh đó, theo Nghị định số
01/2014/NĐ-CP về việc nhà đầu tư nước ngoài
mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam, tỷ
lệ sở hữu cổ phần của một cá nhân nước ngoài
không được vượt quá 5% vốn điều lệ của một
tổ chức tín dụng Việt Nam, tỷ lệ sở hữu cổ
phần của một tổ chức nước ngoài không được
vượt quá 15% vốn điều lệ của một tổ chức tín
dụng Việt Nam trừ một số trường hợp, và tổng
tỷ lệ sở hữu cổ phần của các nhà đầu tư nước

6 Về tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài đơn cử để cụ thể hoá cam kết của Việt Nam trong các cam

kết quốc tế có thể được chuyển hoá vào các quy định của nhiều loại văn bản khác nhau (văn bản luật hoặc văn bản

dưới luật), bởi Luật điều ước quốc tế năm 2016 không hàm chứa bất kỳ điều khoản nào hướng dẫn cách thức nội

luật hoá các điều ước quốc tế nói chung và các hiệp định thương mại tự do nói riêng. Đồng thời, theo Luật Ban hành

văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, quá trình xây dựng và ban hành văn bản luật hay dưới luật đều phải trải

qua các bước rà soát sự tương thích giữa quy định trong các văn bản đó với các điều ước mà Việt Nam là thành

viên…Sự không thống nhất về hình thức văn bản để nội luật hoá các cam kết của Việt Nam có thể tạo ra sự linh

hoạt để Việt Nam chuyển hoá các cam kết một cách phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh thực tế của Việt Nam. Tuy

nhiên, ngược lại, điều này có thể gây phức tạp đối với doanh nghiệp trong quá trình áp dụng, khi họ không thể biết

chính xác văn bản quy phạm pháp luật nào đã chuyển hoá các cam kết vào Việt Nam. Xem thêm, Nguyễn Ngọc

Hà, Nội luật hoá các cam kết của Việt Nam theo tổ chức thương mại thế giới và Hiệp định thương mại tự do về một

số dịch vụ chuyên môn, Tạp chí Nhà nước và pháp luật, số 9/2018, tr.64-67.



ngoài tại một tổ chức tín dụng trong nước
không được vượt quá 30%. 

Hai là, trường hợp tỷ lệ sở hữu của nhà
đầu tư nước ngoài còn được quy định theo
điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
Theo đó, Biểu cam kết cụ thể về thương mại
dịch vụ mà Việt Nam đã cam kết khi gia
nhập WTO đã đề cập đến những hạn chế về
tiếp cận thị trường và đối xử quốc gia dành
cho các nhà đầu tư nước ngoài khi muốn
tham gia vào hoạt động thương mại dịch vụ
tại Việt Nam, trong đó có những rào cản
nhằm hạn chế khả năng góp vốn của doanh
nghiệp nước ngoài. Cụ thể, đối với tỉ lệ sở
hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong doanh
nghiệp Việt Nam kinh doanh thương mại
dịch vụ theo điều ước quốc tế mà Việt Nam
là thành viên, theo Biểu cam kết cụ thể về
dịch vụ, “tổng mức vốn cổ phần do các nhà
đầu tư nước ngoài nắm giữ trong một doanh
nghiệp không được vượt quá 30% vốn điều
lệ của doanh nghiệp đó, trừ khi luật pháp
Việt Nam có quy định khác hoặc cơ quan có
thẩm quyền của Việt Nam cho phép. Một
năm sau khi gia nhập, hạn chế 30% cổ phần
nước ngoài trong việc mua cổ phần của các
doanh nghiệp Việt Nam sẽ được bãi bỏ,
ngoại trừ đối với việc góp vốn dưới hình
thức mua cổ phần trong các ngân hàng
thương mại cổ phần và với những ngành
không cam kết trong Biểu cam kết dịch vụ”7.

Khi áp dụng cam kết về tỉ lệ tham gia vốn
cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài cũng gặp
không ít vướng mắc như: Với ngành dịch vụ
không xuất hiện trong biểu cam kết cụ thể về
dịch vụ, tỉ lệ tham gia vốn cổ phần của nhà
đầu tư nước ngoài sẽ ở mức nào? Theo cam
kết gia nhập WTO, Việt Nam không mở cửa
một số ngành như in ấn, phân phối dược
phẩm, phân phối xăng dầu…nhưng trên thực
tế, Việt Nam đã cho phép các nhà đầu tư

nước ngoài được mưa tới 49% cổ phần của
các công ty dược, in ấn…niêm yết trên sàn
chứng khoán. Trường hợp một doanh nghiệp
hoạt động đồng thời trong 3-4 ngành được
nêu trong biểu cam kết cụ thể về dịch vụ với
tỉ lệ khác nhau thì tỉ lệ tham gia vốn của nhà
đầu tư nước ngoài trong doanh nghiệp đó sẽ
được xác định theo mức nào? Điều đó có thể
gây khó khăn cho các nhà đầu tư trực tiếp và
đầu tư gián tiếp.

Ba là, trường hợp tỷ lệ sở hữu nước ngoài
trong các doanh nghiệp nhà nước cổ phần
hóa hoặc chuyển đổi sở hữu theo hình thức
khác được quy định cụ thể theo pháp luật cổ
phần hóa. Tùy từng lĩnh vực, pháp luật sẽ ghi
nhận tỷ lệ sở hữu khác nhau. Tỷ lệ này được
quy định rất rõ ràng trong Biểu cam kết cụ
thể về dịch vụ Danh mục miễn trừ của Việt
Nam và các văn bản luật chuyên ngành. Tuy
nhiên, đối với những ngành, phân ngành dịch
vụ chưa cam kết hoặc không được quy định
tại Biểu cam kết của Việt Nam trong WTO
và điều ước quốc tế về đầu tư khác mà pháp
luật Việt Nam chưa có quy định về điều kiện
đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài, Cơ
quan đăng ký đầu tư phải lấy ý kiến Bộ Kế
hoạch và Đầu tư và Bộ quản lý ngành để xem
xét, quyết định8. Sau khi có quyết định của
cơ quan có thẩm quyền, nhà đầu tư nước
ngoài mới biết mình có được tiến hành đầu tư
hay không. Trường hợp nhà đầu tư nước
ngoài đã được phép thực hiện hoạt động đầu
tư trong các ngành, phân ngành dịch vụ và
các ngành, phân ngành dịch vụ nêu trên đã
được công bố trên Cổng thông tin quốc gia
về đầu tư nước ngoài, Cơ quan đăng ký đầu
tư xem xét, quyết định hoạt động đầu tư của
nhà đầu tư nước ngoài trong cùng ngành,
nghề đó mà không phải lấy ý kiến của Bộ
quản lý ngành9. Ví dụ, công ty Taisho (Nhật
Bản) đã mua lại xấp xỉ 51% cố phần của

7 Biểu cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO.
8 Điểm đ Điều 10 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư năm 2015.
9 Điểm e Điều 10 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư năm 2015.



công ty Dược Hậu Giang, một công ty dược
phẩm Việt Nam trước đó có cổ đông lớn nhất
là Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà
nước (SCIC)10. Căn cứ vào Biểu cam kết, dược
phẩm là ngành mà không được cam kết về tỷ lệ
sở hữu nước ngoài. Do đó, Uỷ ban Chứng
khoán Nhà nước đã cho phép Dược Hậu Giang
nới tỷ lệ sở hữu nước ngoài lên 100% từ giữa
năm 2018 đã mở ra cơ hội cho các đối tác
ngoại, nhất là Taisho Pharmaceutical trong việc
chào mua công khai cổ phần11. Nhìn trên góc
độ tổng quát, có thể thấy rằng mục đích của
việc đưa ra tỷ lệ sở hữu làm rào cản cho hoạt
động của nhà đầu tư nước ngoài nhằm hạn chế
sự ảnh hưởng của đầu tư nước ngoài đối với
những lĩnh vực then chốt cần được bảo vệ, đặc
biệt là những lĩnh vực liên quan đến tài chính,
an ninh quốc gia.

Sửa đổi các bất cập nêu trên, Luật Đầu tư
năm 2020 quy định tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ
của nhà đầu tư nước ngoài là một trong các
điều kiện tiếp cận thị trường của nhà đầu tư
nước ngoài và xây dựng Danh mục ngành,
nghề được tiếp cận thị trường có điều kiện
đối với nhà đầu tư nước ngoài do Chính phủ
ban hành. Theo đó, Luật Đầu tư năm 2020
đưa ra quy định xác lập nguyên tắc bình
đẳng trong việc tiếp cận giữa nhà đầu tư
nước ngoài và nhà đầu tư trong nước (trừ
một số ngành nghề chưa được tiếp cận thị
trường có điều kiện, và danh mục ngành,
nghề chưa được tiếp cận thị trường và ngành,
nghề được tiếp cận thị trường có điều kiện

đối với nhà đầu tư nước ngoài do Chính phủ
ban hành12. Như vậy, so với Luật Đầu tư năm
2014 trước đây, Luật Đầu tư năm 2020 đã lần
đầu ghi nhận riêng một điều luật về ngành
nghề và điều kiện tiếp cận thị trường đối với
nhà đầu tư nước ngoài. 

Điều 9 Luật Đầu tư năm 2020 ghi nhận tỷ
lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước
ngoài là một trong các điều kiện tiếp cận thị
trường của nhà đầu tư nước ngoài. Theo đó,
căn cứ luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp
lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc
hội, nghị định của Chính phủ và điều ước quốc
tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam là thành viên, Chính phủ công bố danh
mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường
đối với nhà đầu tư nước ngoài, mà trong danh
mục này tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu
tư nước ngoài là một trong các điều kiện tiếp
cận thị trường của nhà đầu tư nước ngoài. Thực
hiện công tác nêu trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
hiện đang tiến hành triển khai lấy ý kiến đối
với nội dung Dự thảo danh mục ngành, nghề
hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư
nước ngoài, gồm các quy định về các ngành,
nghề chưa được tiếp cận thị trường, hạn chế
tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước
ngoài, nguyên tắc áp dụng và các điều kiện tiếp
cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài13.
Đến nay, Nghị định số 31/2021/ NĐ-CP ngày
26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu

10 Đại gia Nhật Bản trở thành ‘ông chủ’ tại Dược Hậu Giang <https://news.zing.vn/dai-gia-nhat-ban-tro-thanh-

ong-chu-tai-duoc-hau-giang-post940171.html> truy cập 21/03/2021.
11 Đại gia Nhật dự chi 3.400 tỷ đồng thâu tóm Dược Hậu Giang <https://vnexpress.net/kinh-doanh/dai-gia-nhat-du-

chi-3-400-ty-dong-thau-tom-duoc-hau-giang-3888757.html> truy cập 21/03/2021.
12 Nội dung này thể chế chủ trương trong Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 28/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng

hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030 đã đề ra

chủ trương xây dựng cụ thể danh mục hạn chế, không thu hút đầu tư nước ngoài phù hợp với các cam kết quốc tế;

ngoài danh mục này, nhà đầu tư nước ngoài được đối xử bình đẳng như nhà đầu tư trong nước.
13 Bộ Kế hoạch và đầu tư, Dự thảo danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài,

http://vibonline.com.vn/du_thao/du-thao-danh-muc-nganh-nghe-han-che-tiep-can-thi-truong-doi-voi-nha-dau-tu-

nuoc-ngoai, truy cập lần cuối ngày 20/2/2021.



tư đã quy định 02 phụ lục, trong đó phụ lục 1
về danh mục ngành nghề hạn chế tiếp cận thị
trường đối với nhà đầu tư nước ngoài và phụ
lục 2 về danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư.

Như vậy, có thể đánh giá việc Luật Đầu
tư năm 2020 lần đầu ghi nhận riêng một điều
luật về ngành nghề và điều kiện tiếp cận thị
trường đối với nhà đầu tư nước ngoài là một
điểm mới tiến bộ, bởi trước đây như đã phân
tích quy định thể hiện rải rác có thể gây khó
khăn cho nhà đầu tư nước ngoài. Mặt khác,
việc ghi nhận riêng để nội luật hoá đồng bộ
như cách thức được quy định trong Điều 9
Luật Đầu tư năm 2020, theo ý kiến của
nhiều chuyên gia cách làm này đã được một
số các quốc gia trên thế giới tiến hành14.
Đồng thời với quy định về tỷ lệ sở hữu vốn
điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài là một
trong các điều kiện tiếp cận thị trường của
nhà đầu tư nước ngoài trong Danh mục theo
cách thức được ghi nhận theo cách thức
trong Tổ chức thương mại thế giới15 và các
Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam là
thành viên; điều này không chỉ đảm bảo tính
thống nhất, mà còn thể hiện sự hội nhập theo
các mô hình lập pháp tiên tiến trên thế giới
hiện nay.

Không thể phủ nhận quy định về tỷ lệ sở
hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài
nói chung áp dụng chung cá biệt đối với các
giao dịch M&A xuyên biên giới tại Việt Nam
trong quy định của Luật Đầu tư năm 2020 đã

được xây dựng theo hướng ngày càng hoàn
thiện khắc phục phần nào những bất cập của
Luật Đầu tư năm 2014 và bám sát các thông
lệ chung của thế giới như đã phân tích nêu
trên. Song, rõ ràng quy định trên cũng cần
được hoàn thiện bước đầu với hai khía cạnh
như sau: 

Một là, cần tiếp tục nghiên cứu xem xét
đánh giá đưa ra tiêu chí về khả năng chi phối
doanh nghiệp không chỉ căn cứ vào tiêu chí tỷ
lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước
ngoài (ví dụ như luật hoá thêm các tiêu chí như
nhờ sở hữu cổ phần, thông qua hợp đồng hoặc
cách khác) để đảm bảo phòng tránh được
những tình huống trên thực tế luật cho phép
nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục vận dụng những
cơ chế luật định, một mặt vẫn có thể kiểm soát
công ty trên thực tế, mặt khác vẫn có thể duy trì
việc công ty mục tiêu được đối xử như nhà đầu
tư trong nước khi góp vốn, mua cổ phần công
ty khác.

Hai là, tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà
đầu tư nước ngoài với tính chất là một trong
các điều kiện tiếp cận thị trường nên nội dung
này cần làm rõ cơ chế, liên tục cập nhật, sửa
đổi, bổ sung trong các trường hợp ngành,
nghề và điều kiện tiếp cận thị trường đối với
nhà đầu tư nước ngoài có sự thay đổi theo
quy định tại các luật, nghị quyết của Quốc
hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban
Thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính
phủ và điều ước quốc tế về đầu tư./.

14 Nguyễn Khánh Ngọc, Điều ước quốc tế về thương mại và kinh nghiệm thi hành các hiệp định của Vòng Uruaguay

trong pháp luật Hoa Kỳ, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, 12/2004, tr 60-70; Hà Thanh Bình, Nội luật hoá các cam

kết gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới của Việt Nam trong lĩnh vực dịch vụ, Tạp chí nghiên cứu lập pháp, số

5(142)/2009, tr 13-17; Phạm Thị Bắc Hà, Pháp luật Canada về ký kết điều ước quốc tế và một số đề xuất của Việt

Nam, Tạp chí Luật học, số 10(185)/2015, tr 9-15.
15 Điều XVI Hiệp định chung về thương mại dịch vụ trong khuôn khổ WTO GATS đã liệt kê các rào cản mà

chỉ có thể được một Thành viên áp dụng trong trường hợp đã được quy định và nêu rõ trong Biểu cam kết của

Thành viên đó. Đây là các loại hạn chế có thể gây ra cản trở trong việc tiếp cận của một Thành viên vào thị

trường dịch vụ nước ngoài. Rào cản được liệt kê tại điểm f nêu rõ hạn chế về tỷ lệ vốn góp của bên nước ngoài

bằng việc quy định tỷ lệ phần trăm tối đa cổ phần của bên nước ngoài hoặc tổng trị giá đầu tư nước ngoài tính

đơn hoặc tính gộp.



Tóm tắt: Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) năm 2012 được sửa đổi, bổ sung năm 2020 (sau
đây gọi tắt là Luật sửa đổi) được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua và có hiệu lực từ
01/01/2022, tuy nhiên trong quy định của pháp luật về biện pháp tạm giữ tang vật, phương tiện,
giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính vẫn còn tồn tại nhiều cách hiểu khác nhau,
chưa thống nhất. Trong phạm vi bài viết này, tác giả nêu và phân tích một số khó khăn, vướng mắc
trong quy định pháp luật về biện pháp tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề
theo thủ tục hành chính được quy định trong Luật sửa đổi, đồng thời kiến nghị cơ quan nhà nước
có thẩm quyền có hướng dẫn cụ thể để hiểu đúng, thống nhất và tạo tính khả thi khi áp dụng trong
thực tiễn. 

Từ khóa: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính, tạm giữ tang
vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính. 

Nhận bài: 17/12/2021; Hoàn thành biên tập: 23/12/2021; Duyệt đăng: 19/01/2022.

Abstract: The law on handling administrative violations in 2012 amended and supplemented in
2020 (the amended law in short) has been passed by the XIV National Assembly at the 10th session
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Tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép,
chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính là
một trong những biện pháp ngăn chặn và bảo
đảm xử lý VPHC nhằm ngăn chặn kịp thời, loại
trừ triệt để điều kiện VPHC, được áp dụng trong
trường hợp cần xác minh tình tiết làm căn cứ
quyết định xử lý VPHC. Quá trình triển khai thi
hành biện pháp này và các văn bản có liên quan
đã góp phần quan trọng trong bảo đảm an ninh,
trật tự, an toàn xã hội, ngăn chặn có hiệu quả các

hành vi VPHC, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ
quan chức năng xác minh tình tiết của vụ vi
phạm, trên cơ sở đó làm căn cứ quyết định xử lý
công minh, triệt để, nâng cao hiệu quả, hiệu lực
của quyết định xử lý VPHC. Theo số liệu thống
kê từ năm 2013 đến nay, cơ quan chức năng đã
tạm giữ, tịch thu 17.460.000 tang vật, phương
tiện VPHC; trong đó, đã trả lại 4.056.000 tang
vật, phương tiện cho chủ sở hữu; chuyển điều tra,
xác minh gần 190.000 tang vật, phương tiện; tiêu
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hủy 5.040.000 tang vật, phương tiện và bán sung
công quỹ nhà nước 5.065.000 tang vật, phương
tiện, nộp vào ngân sách nhà nước hơn 1.940 tỷ
đồng (bao gồm số tiền là tang vật, phương tiện vi
phạm và số tiền thanh lý tang vật, phương tiện vi
phạm)2. Tuy nhiên, số lượng tang vật, phương
tiện bị tạm giữ và quá thời hạn tạm giữ chưa
được xử lý tồn đọng có chiều hướng gia tăng.
Việc này xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác
nhau, trong đó có nguyên nhân từ quy định của
pháp luật về xử lý VPHC, đặc biệt trong đó là
quy định về căn cứ, trình tự, thủ tục tạm giữ và
xử lý tang vật, phương tiện, giấy phép chứng chỉ
hành nghề bị tạm giữ. Để góp phần khắc phục
những khó khăn, hạn chế, nâng cao hiệu quả,
chất lượng hoạt động tạm giữ, xử lý tang vật,
phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề
theo thủ tục hành chính, bài viết đi vào phân tích,
đánh giá các vướng mắc về quy định pháp luật
khi triển khai áp dụng quy định của Luật sửa đổi
và đưa ra một số giải pháp.

1. Những vướng mắc, bất cập trong quy
định pháp luật về tạm giữ tang vật, phương
tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ
tục hành chính

Quy định của pháp luật về biện pháp tạm
giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ
hành nghề theo thủ tục hành chính được quy
định tại Điều 125 của Luật sửa đổi, đã góp phần
quan trọng trong việc góp phần ngăn chặn,
chấm dứt hành vi VPHC, ngăn chặn hậu quả
tác hại do VPHC gây ra hoặc đảm bảo cho việc
xử lý VPHC được chính xác, triệt để. Tuy
nhiên, khi nghiên cứu quy định này, chúng tôi
nhận thấy vẫn còn tồn tại một số vấn đề trong
nội dung điều luật dẫn đến sự thiếu thống nhất
trong cách hiểu, cũng như tính khả thi khi áp
dụng trong thực tiễn.

Thứ nhất, về căn cứ tạm giữ.
Khoản 1 Điều 125 Luật sửa đổi đưa ra bốn

căn cứ được áp dụng biện pháp tạm giữ tang
vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành
nghề theo thủ tục hành chính. Tuy nhiên, trong
quy định tại điều luật này cũng như trong Luật

sửa đổi những cụm từ “thật cần thiết” hay
“gây hậu quả nghiêm trọng” vẫn chưa được
giải thích cụ thể. Điều đó gây khó khăn cho các
lực lượng thực thi pháp luật, rất dễ dẫn đến tình
trạng lạm quyền hoặc suy đoán cảm tính khi áp
dụng. Đặc biệt đối với căn cứ thứ nhất, trường
hợp thật cần thiết “Để xác minh tình tiết mà
nếu không tạm giữ thì không có căn cứ ra quyết
định xử phạt”, trong thực tế khi áp dụng căn cứ
này gần như trong mọi trường hợp đều có thể
tạm giữ được tang vật, phương tiện, giấy phép,
chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính,
từ đó mới có điều kiện về thời gian tiến hành
xác minh, làm rõ vụ việc là cơ sở tiến hành xử
phạt VPHC.

Tình huống thực tế: Vào hồi 18h30 ngày
10/3/2021, Nguyễn Văn Mạnh (sinh năm 1995)
sang nhà người yêu là Nguyễn Tố Uyên để mượn
xe máy BKS 30M5-1276, sau đó Mạnh sang rủ
bạn là Phạm Văn Bình (sinh năm 1996), Bình
điều khiển xe máy BKS 29A-1892 cả hai cùng
đi đến nhà Nguyễn Đức Quân (sinh năm 1991) ở
địa chỉ ngõ 60 đường Phương Canh, Nam Từ
Liêm, Hà Nội. Đến đầu ngõ Mạnh bảo Bình ở lại
trông xe còn mình vào nhà Quân có việc, khoảng
5 phút sau thấy Mạnh cầm túi nilong màu đen đi
ra và để vào cốp xe của Mạnh. Rồi cả hai cùng
điều khiển xe máy đi về, khi đi đến gần trường
Đại học Công nghiệp ngõ 298 đường Cầu Diễn,
Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội thì bị lực
lượng liên ngành 141 Công an thành phố Hà Nội
phát hiện điều khiển phương tiện xe máy tham
gia giao thông không đội mũ bảo hiểm nên đã ra
hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra, thấy đối
tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn tổ công tác đã
kiểm tra xe phát hiện trong cốp xe của Mạnh có
01 túi nilong màu đen bên trong chứa 02 bình xịt
hơi cay, 01 dùi cui điện và 01 côn nhị khúc.
Trong tình huống này, lực lượng liên ngành 141
đã tiến hành tạm giữ 02 bình xịt hơi cay, 01 dùi
cui điện, 01 côn nhị khúc và hai phương tiện xe
máy mà các đối tượng điều khiển theo căn cứ
“Để xác minh tình tiết mà nếu không tạm giữ thì
không có căn cứ ra quyết định xử phạt”. Tuy

2 Tờ trình của Bộ Công an về “Dự thảo Quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính”, ngày 01/09/2021 tại Cổng Thông tin điện tử Chính phủ (Chinhphu.vn).



nhiên, để đảm bảo không xâm phạm đến quyền
con người, quyền cơ bản của công dân thì trong
tình huống trên lực lượng chức năng qua lấy lời
khai và áp dụng biện pháp để nhanh chóng xác
minh, nếu Bình chỉ đi cùng Mạnh, không biết
việc Mạnh có hành vi tàng trữ vũ khí thô sơ, công
cụ hỗ trợ trái phép thì chỉ xử phạt Bình với hành
vi không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe
máy và không cần thiết phải tạm giữ phương tiện
của Bình. Còn nếu có căn cứ xác định Bình có
liên quan thì lực lượng chức năng cần tạm giữ
phương tiện xe máy của Bình để làm rõ nội dung
vụ việc, có căn cứ xử phạt. Việc cần hay không
cần tạm giữ tang vật, phương tiện nào lại phụ
thuộc vào ý chí chủ quan và khó tránh khỏi mang
tính “cảm tính” của chủ thể được trao quyền,
điều đó sẽ gây ảnh hưởng nhất định đến quyền,
lợi ích hợp pháp của công dân.

Thứ hai, về thời hạn tạm giữ.
Về căn cứ “Trường hợp tạm giữ để định giá

tang vật vi phạm hành chính làm căn cứ xác định
khung tiền phạt, thẩm quyền xử phạt thì áp dụng
quy định của khoản 3 Điều 60 của Luật này”, đối
chiếu với khoản 3 Điều 60 Luật sửa đổi đã tăng
thời hạn tạm giữ tang vật để xác định giá trị từ
không quá 24 giờ lên 48 giờ đối với trường hợp
thông thường, trường hợp cần thiết thời hạn có
thể kéo dài thêm nhưng tối đa không quá 24 giờ
lên 48 giờ. Tuy nhiên, thực tế áp dụng theo quy
định của Luật Xử lý VPHC năm 2012 thì khoảng
thời gian tăng lên như vậy vẫn chưa phù hợp, đặc
biệt là việc thành lập Hội đồng định giá với sự
tham gia của nhiều cơ quan, ban ngành khác
nhau và việc tổ chức định giá đối với những vụ
vi phạm mà tang vật là hàng hóa nhập lậu có giá
trị, nhiều chủng loại hay vi phạm xảy ra ở các
khu vực biên giới, rừng núi xa xôi, biển, đảo. Ví
dụ, hồi 23h00 ngày 03/5/2021 lực lượng Biên
phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên phát hiện, bắt
giữ đối tượng vận chuyển lô hàng không rõ
nguồn gốc xuất xứ bao gồm: 250 lọ dầu cù là,
200 lọ kem, 200 chai nước hoa, 3.000 gói thuốc
thuốc Trung Quốc cổ truyền, 2.000 bịch thuốc
tán hiệu Con sư tử to, 20.000 viên thuốc Thần
Tiên dạng viên in chữ Trung Quốc có biểu hiện
làm giả nhãn hiệu Sư tử to, 900 bịch thuốc tây 5

màu, một số đồ điện tử khác. Trong vụ việc này
tang vật là hàng hóa, phương tiện gồm nhiều loại
khác nhau được làm giả, làm nhái hoặc đã qua
sử dụng với quy định thời hạn tạm giữ không quá
4 ngày theo quy định trên thì rất khó để lực lượng
chức năng có đủ thời gian xác định giá trị làm
căn cứ xử lý hành vi vi phạm.

Tại khoản 8 Điều 125 Luật sửa đổi có quy
định “Đối với vụ việc thuộc trường hợp quy định
tại điểm c khoản 1 Điều 66 của Luật này thì thời
hạn tạm giữ có thể được tiếp tục kéo dài nhưng
không quá 02 tháng, kể từ ngày tạm giữ”, đó
trường hợp vụ việc có yêu cầu giải trình hoặc
phải xác minh các tình tiết liên quan quy định tại
Điều 59 của Luật sửa đổi, cùng với điều kiện đặc
biệt nghiêm trọng, có nhiều tình tiết phức tạp.
Tuy nhiên, cũng như căn cứ tại khoản 1 nêu trên,
các cụm từ “đặc biệt nghiêm trọng”, “có nhiều
tình tiết phức tạp” vẫn chưa được giải thích cụ
thể. Điều đó gây khó khăn cho lực lượng chức
năng cũng như cá nhân, tổ chức vi phạm dễ dẫn
đến việc tùy tiện trong áp dụng. Hơn nữa, việc
tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành
chính lên đến 02 tháng gây khó khăn cho công
tác bảo quản, xử lý tang vật, phương tiện vi phạm
hành chính, dễ dẫn đến bị hư hỏng, mục nát, gây
thiệt hại về tài sản. Ngoài ra việc này còn ảnh
hưởng đến quyền, lợi ích của người có tang vật,
phương tiện VPHC bị tạm giữ vì họ phải chịu các
khoản chi phí lưu kho, phí bến bãi, phí bảo quản
tang vật, phương tiện và các loại chi phí khác
trong thời gian tang vật, phương tiện bị tạm giữ
(trừ trường hợp chủ tang vật, phương tiện không
có lỗi trong việc VPHC hoặc áp dụng biện pháp
tịch thu đối với tang vật, phương tiện đó).

Tại các khoản 4, 4a, 4b Điều 126 Luật sửa
đổi có quy định cách thức xử lý đối với trường
hợp thuộc điểm a và b khoản 1 Điều 125 khi hết
thời hạn tạm giữ mà người vi phạm, chủ sở hữu,
người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp
không đến nhận mà không có lý do chính đáng.
Việc quy định thời hạn là hơn 03 tháng đối với
trường hợp xác định được hoặc là hơn 1 năm 2
tháng đối với trường hợp không xác định được
người vi phạm, chủ sở hữu, người quản lý hoặc
người sử dụng hợp pháp không đến nhận, thì



người có thẩm quyền mới được ra quyết định tịch
thu tang vật, phương tiện VPHC đó hoặc là hơn
1 năm đối với trường hợp thuộc điểm c khoản 1
Điều 125 của Luật sửa đổi thì người có thẩm
quyền tạm giữ chuyển tang vật, phương tiện
VPHC cho người có thẩm quyền cưỡng chế thi
hành quyết định xử phạt để quyết định kê biên,
bán đấu giá theo quy định của pháp luật để bảo
đảm thi hành quyết định xử phạt, khoảng thời
gian nêu trên là quá dài, trong điều kiện cơ sở vật
chất, trang thiết bị của nơi tạm giữ ở nước ta
hiện chưa đáp ứng đủ yêu cầu thực tế sẽ dẫn đến
thực trạng các phương tiện tồn đọng lâu ngày,
gây mục nát, hư hỏng, lãng phí tài sản xã hội.
Không chỉ khó khăn trong công tác bảo quản
tang vật, phương tiện mà ngay việc tiến hành
các thủ tục xác minh tìm chủ sở hữu để hoàn
thành thủ tục thanh lý, cơ quan chức năng phải
mất rất nhiều công sức bởi hầu hết tang vật,
phương tiện đặc biệt là phương tiện giao thông
quá niên hạn đều là những xe quá cũ, thậm chí
đã bị cà lại số khung, số máy; nhiều xe mua đi
bán lại nhiều lần nên việc xác định chủ sở hữu
không phải là điều dễ dàng. Theo báo cáo thống
kê của Bộ Công an tính đến tháng 9/2019, Công
an các đơn vị, địa phương trên cả nước vẫn còn
tồn đọng hơn 136.000 phương tiện giao thông
đường bộ VPHC quá thời hạn tạm giữ chưa
được xử lý, với 19.887 phương tiện chưa xác
định được chủ sở hữu và có chiều hướng gia
tăng, tính đến cuối năm 2021 số phương tiện
này vẫn còn hơn 151.333 phương tiện.

Thứ ba, việc xử lý tang vật, phương tiện
đang bị tạm giữ do bị chiếm đoạt, sử dụng trái
phép để vi phạm hành chính thuộc trường hợp
bị tịch thu.

Theo quy định tại đoạn 2 khoản 1 Điều 126
Luật sửa đổi, đối với trường hợp tang vật,
phương tiện đang bị tạm giữ do bị chiếm đoạt,
sử dụng trái phép để vi phạm hành chính thuộc
trường hợp bị tịch thu thì trả lại cho chủ hợp
pháp, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp một
khoản tiền tương đương trị giá tang vật,
phương tiện VPHC vào ngân sách nhà nước.
Đánh giá chung quy định này thể hiện sự chặt
chẽ, triệt để tạo được sự răn đe, phòng ngừa vi

phạm xảy ra, đồng thời thể hiện tính cưỡng chế
của nhà nước rất cao đối với đối tượng bị vi
phạm. Tuy nhiên, quy định này rất khó áp dụng
trong thực tế, do từ khi triển khai Luật Xử lý
VPHC năm 2012 đến nay, vẫn chưa có quy
định cụ thể về hình thức, trình tự, thủ tục, thời
điểm nộp tiền, thời điểm trả lại cho chủ sở hữu
hợp pháp. Bên cạnh đó, hiện nay có thực trạng
tang vật, phương tiện có giá trị rất lớn như tàu
thuyền, xà lan, ô tô, máy xúc,… do những
người làm thuê sử dụng và thực hiện hành vi
VPHC. Ví dụ: Khoảng 03h00 sáng ngày
02/8/2021 tổ công tác liên ngành đang làm
nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-
19 trên đoạn quốc lộ 1D thuộc khu vực xã
Thường Lạc, Hồng Ngự, Đồng Tháp, phát hiện
xe ô tô 16 chỗ chạy theo hướng từ khu vực biên
giới tiếp giáp với Campuchia về Việt Nam có
biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng
phương tiện để kiểm tra, trên xe chở 1.100 bao
thuốc lá ngoại (nhãn hiệu Hero, Jet), 2 thùng
giấy bên trong có chứa 500 que test nhanh
Covid-19 do nước ngoài sản xuất, tất cả đều
không có giấy tờ liên quan. Lái xe (Phạm Văn
Thái) khai nhận là người làm thuê, tranh thủ
thời gian nghỉ giãn cách xã hội mượn xe của
công ty để qua biên giới mua thuốc lá, que test
Covid về bán kiếm lời. Theo quy định, hành vi
trên bị phạt tiền 75 triệu đồng, tịch thu tang vật
và phương tiện vi phạm. Người vi phạm trong
vụ việc này là người làm thuê, điều kiện kinh tế
còn khó khăn, có những hạn chế nhất định về
trình độ nhận thức, không có đủ điều kiện để
nộp một khoản tiền tương đương giá trị phương
tiện vi phạm, do đó cần có quy định của pháp
luật liên quan nhằm tạo tính hợp lý của quyết
định áp dụng pháp luật.

2. Một số kiến nghị hoàn thiện quy định
pháp luật về tạm giữ tang vật, phương tiện,
giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục
hành chính

Trên cơ sở một số bất cập trong các quy định
của pháp luật liên quan đến biện pháp tạm giữ
tang vật, phương tiện, giấy phép chứng chỉ hành
nghề theo thủ tục hành chính nêu trên, tác giả cho
rằng cần hoàn thiện quy định pháp luật tạo cơ sở



pháp lý rõ ràng, đầy đủ và cần có đánh giá về tính
khả thi nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng trong
thực tiễn biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý
vi phạm hành chính này. Tác giả đề xuất một số
kiến nghị như sau:

Một là, cần nghiên cứu, chỉnh sửa, làm rõ
định nghĩa của một số thuật ngữ còn mang tính
định tính hoặc có nhiều cách hiểu khác nhau
như “trường hợp thật cần thiết”, “gây hậu quả
nghiêm trọng”, “đặc biệt nghiêm trọng”, “có
nhiều tình tiết phức tạp” để chủ thể có thẩm
quyền làm căn cứ ra các quyết định hành chính
có liên quan, trong đó có quyết định tạm giữ
tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.
Ngoài ra, cơ quan có thẩm quyền cần ban hành
văn bản hướng dẫn về các trường hợp nêu trên,
tạo điều kiện thuận lợi, áp dụng thống nhất.

Hai là, cần sớm ban hành văn bản hướng
dẫn, bổ sung quy định theo hướng gia tăng thời
gian tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm
hành chính đối với trường hợp tạm giữ để định
giá tang vật VPHC làm căn cứ xác định khung
tiền phạt, thẩm quyền xử phạt hoặc rút ngắn
thủ tục định giá tài sản, tang vật, phương tiện
vi phạm hành chính làm cơ sở cho việc ra
quyết định xử phạt vi phạm hành chính được
nhanh chóng, kịp thời. Đặc biệt là đối với tang
vật, phương tiện có giá trị lớn, bao gồm nhiều
chủng loại khác nhau hoặc vi phạm xảy ra ở
khu vực biên giới, vùng rừng núi xa xôi, biển,
đảo,… 

Cần sớm ban hành văn bản hướng dẫn cụ
thể trình tự, thủ tục xử lý tang vật, phương tiện
vi phạm hành chính đã quá thời hạn tạm giữ cho
phù hợp quy định trong Luật sửa đổi. Xuất phát
từ tình hình thực tế hiện nay số lượng tang vật,
phương tiện VPHC đã quá thời hạn tạm giữ mà
người vi phạm, chủ sở hữu, người quản lý hoặc
người sử dụng hợp pháp không đến nhận có xu
hướng tăng lên, trong khi đó điều kiện về cơ sở
vật chất, kho, bến, bãi của nơi tạm giữ chưa đáp
ứng đủ nhu cầu. Cần quy định rõ khoảng thời
gian phù hợp để cơ quan chức năng xử lý kịp
thời, tránh tình trạng tồn đọng, quá tải. Cần rút
ngắn thời gian và số lần thông báo trên phương
tiện thông tin đại chúng trong trường hợp

phương tiện VPHC đã quá thời hạn tạm giữ mà
người vi phạm không đến nhận hoặc trường hợp
không xác định được người vi phạm để cơ quan
có thẩm quyền có thể nhanh chóng tiến hành
các thủ tục bán đấu giá, thanh lý tang vật,
phương tiện vi phạm.

Đối với các tang vật, phương tiện vi phạm có
giá trị thấp hoặc không còn giá trị sử dụng mà
chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng
hợp pháp không đến nhận lại thì cần có quy định
rút gọn các thủ tục để tổ chức bán đấu giá, thanh
lý tài sản, tránh trường hợp tang vật, phương tiện
bị tồn đọng lâu ngày sẽ hư hỏng, tồn đọng, giảm
giá trị và phát sinh các chi phí. 

Đối với tang vật, phương tiện bị tạm giữ để
đảm bảo thi hành quyết định xử phạt, nếu quá
thời hạn thi hành quyết định xử phạt vi phạm
hành chính 10 ngày, người vi phạm không chấp
hành quyết định xử phạt thì cơ quan có thẩm
quyền thông báo trên phương tiện thông tin đại
chúng, quá thời hạn 30 ngày mà chủ phương tiện
không đến nhận, không có lý do chính đáng thì
cơ quan có thẩm quyền ra quyết định tịch thu,
bán đấu giá phương tiện vi phạm hành chính. 

Ba là, cơ quan chức năng sớm ban hành văn
bản quy phạm pháp luật hướng dẫn cụ thể về
hình thức, trình tự, thủ tục, thời điểm nộp tiền
tương đương giá trị tang vật trong trường hợp
tang vật, phương tiện đang bị tạm giữ do bị
chiếm đoạt, sử dụng trái phép để VPHC thuộc
trường hợp bị tịch thu, đồng thời có quy định
áp dụng biện pháp hợp lý với trường hợp đối
tượng thực hiện hành vi là người làm thuê, khó
khăn về kinh tế, về trình độ nhận thức, theo
hướng tạo điều kiện miễn, giảm tiền nộp phạt
và phải có cam kết không tái phạm để tạo tính
răn đe, phòng ngừa chung. Đối với các trường
hợp đủ điều kiện theo quy định, cần nhanh
chóng trả lại cho chủ sở hữu, người sử dụng
hợp pháp, tránh trường hợp tạm giữ kéo dài ảnh
hưởng đến quyền công dân. 

Bốn là, Nghị định số 31/2020/NĐ-CP ngày
05/3/2020 của Chính phủ, Nghị định sửa đổi,
bổ sung một số điều của Nghị định số
115/2013/NĐ-CP ngày 03/10/2012 và Dự thảo

(Xem tiếp trang 52)



Tóm tắt: Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ được quy định tại Điều
356 Bộ luật Hình sự (BLHS) năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. So với tội lợi dụng chức vụ,
quyền hạn trong khi thi hành công vụ được quy định tại Điều 281 Bộ luật Hình sự năm 1999 được
sửa đổi, bổ sung năm 2009 thì Điều 356 có nhiều điểm mới tạo thuận lợi trong quá trình điều
tra, truy tố, xét xử của các cơ quan chức năng, mặc dù vậy nhưng thực tiễn vẫn gặp những khó
khăn, vướng mắc như việc áp dụng tình tiết “gây thiệt hại khác” tại khoản 1 Điều 356 còn không
thống nhất; công tác quản lý người có chức vụ, quyền hạn; giám định xác định về thiệt hại tài
sản còn nhiều hạn chế... Trong phạm vi bài viết này sẽ tập trung làm rõ những khó khăn, vướng
mắc trong phòng, chống các tội phạm này trong thời gian tới.

Từ khóa: Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Bộ luật Hình sự.
Nhận bài: 17/12/2021; Hoàn thành biên tập: 23/12/2021; Duyệt đăng: 19/01/2022.

Abstract: The crime of abusing positions and powers while performing official duties is specified
in Article 356 of the Penal Code 2015 as amended and supplemented in 2017. Compared to the
crime of abusing positions and powers while on official duty. As stipulated in Article 281 of the 1999
Penal Code, which was amended and supplemented in 2009, Article 356 has many new points to
facilitate the investigation, prosecution and adjudication of the authorities, although However, in
practice, there are still difficulties and obstacles such as the inconsistent application of the “other
damage” circumstance in Clause 1, Article 356; the management of people with positions and
powers; The assessment of property damage is still limited... Within the scope of this article, we will
focus on clarifying the difficulties and obstacles in the prevention and combat of these crimes in the
coming time.

Keywords: Crime of abusing positions and powers while performing official duties, Criminal
Code.
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1. Khái quát chung về tội lợi dụng chức vụ,
quyền hạn trong khi thi hành công vụ 

BLHS năm 1985 không quy định riêng tội
lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành
công vụ mà quy định thành tội lợi dụng chức
vụ, quyền hạn hoặc lạm quyền trong khi thi
hành công vụ tại Điều 221. Tiếp đó, xuất phát
từ yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm,
Điều 221 BLHS năm 1985 được sửa đổi, bổ
sung vào các năm 1991, 1992 và đến năm 1997
tách tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lạm
quyền trong khi thi hành công vụ thành 02 tội
bao gồm: Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn
trong khi thi hành công vụ (Điều 221) và tội

lạm quyền trong khi thi hành công vụ (Điều
221a).

Từ thực tiễn xảy ra nhiều vi phạm và tội
phạm lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi
hành công vụ tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa X
thông qua ngày 21/12/1999 có hiệu lực thi hành
từ ngày 01/7/2000, tội lợi dụng chức vụ, quyền
hạn trong khi thi hành công vụ được quy định tại
Điều 281 BLHS năm 1999. 

Tại BLHS năm 2015 được sửa đổi, bổ sung
năm 2017 (sau đây viết tắt là BLHS năm 2015)
tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi
hành công vụ được quy định tại Điều 356 có hiệu
lực thi hành từ ngày 01/01/2018.

HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC

PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM LỢI DỤNG CHỨC VỤ, 

QUYỀN HẠN TRONG KHI THI HÀNH CÔNG VỤ

Trần Hải Quân1

1 Thạc sỹ, Học viện Cảnh sát nhân dân.



So với tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn
trong khi thi hành công vụ Điều 281 BLHS
năm 1999 thì tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn
trong khi thi hành công vụ được quy định Điều
356 BLHS năm 2015 có những điểm mới như:
quy định rõ về dấu hiệu định tội; quy định cụ
thể về thiệt hại tài sản mang tính định lượng;
làm rõ các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình
sự; thay đổi tăng mức phạt tiền đối với hình
phạt bổ sung.

Tuy nhiên, trong thực tiễn thi hành có nhiều
khó khăn, vướng mắc trong việc điều tra, truy tố
xét xử như xác định tình tiết vụ lợi? Động cơ cá
nhân khác? Phạm tội 02 lần trở lên? Ngoài ra,
người phạm tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn
trong khi thi hành công vụ còn gây nhiều khó
khăn cho quá trình phát hiện, điều tra, truy tố, xét
xử của cơ quan chức năng. Để góp phần tháo gỡ
những vướng mắc, bất cập đó, ngày 30/12/2020,
Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
ban hành Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐTP
hướng dẫn áp dụng một số quy định của BLHS
trong xét xử tội phạm tham nhũng và tội phạm
khác về chức vụ. Tuy nhiên, thực tiễn tiến hành
hoạt động phòng, chống tội phạm lợi dụng chức
vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ vẫn còn
khó khăn, vướng mắc nhất định, gây ảnh hưởng
trực tiếp tới hiệu quả công tác như chưa có hướng
dẫn về tình tiết “gây thiệt hại khác” tại khoản 1
Điều 356.

2. Những khó khăn, vướng mắc trong
quá trình xử lý tội phạm lợi dụng chức vụ,
quyền hạn trong khi thi hành công vụ trong
thực tiễn 

Theo báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu
năm năm 2021 của Cục Cảnh sát kinh tế - Bộ
Công an, toàn lực lượng Cảnh sát kinh tế đã khởi
tố, điều tra 122 vụ án/268 bị can về tội phạm
tham nhũng, trong đó, khởi tố, điều tra 34 vụ
án/115 bị can phạm tội lợi dụng chức vụ quyền
hạn trong khi thi hành công vụ (chiếm 27,9% về
số vụ và 42,9% về bị can); nhiều vụ án gây hậu
quả rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng
đã và đang được phát hiện, điều tra, truy tố, xét
xử với những bản án nghiêm khắc, xử lý đúng
người, đúng tội đã tạo được dư luận tốt trong

quần chúng nhân dân.
Một số khó khăn, vướng mắc cụ thể trong

quá trình xử lý tội phạm lợi dụng chức vụ, quyền
hạn trong khi thi hành công vụ:

Thứ nhất, khó khăn trong việc áp dụng Điều
356 BLHS năm 2015. 

- Tại khoản 1 Điều 356 BLHS năm 2015 quy
định: “Người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân
khác mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái
công vụ gây thiệt hại về tài sản từ 10.000.000
đồng đến dưới 200.000.000 đồng hoặc gây thiệt
hại khác...” và Nghị quyết số 03/2020/NQ-
HĐTP ngày 30/12/2020 của Hội đồng thẩm phán
Tòa án nhân dân tối cao, không hướng dẫn về
tình tiết “gây thiệt hại khác”, điều này gây khó
khăn, vướng mắc, không thống nhất cho các cơ
quan tiến hành tố tụng hình sự khi xác định và
xử lý tình tiết “gây thiệt hại khác” do người
phạm tội này gây ra đặc biệt là những thiệt hại
phi vật chất hoặc khi không thể giám định được
thiệt hại.

- Tội phạm lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ làm ảnh hưởng đến
uy tín của cơ quan, tổ chức, gây thiệt hại tới lợi
ích của Nhà nước, của xã hội; quyền, lợi ích
hợp pháp của tổ chức và công dân, đồng thời
gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Bên
cạnh đó, tội phạm lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ là nguyên nhân phát
sinh các tội phạm kinh tế, chức vụ khác như:
Tham ô tài sản (Điều 353); Nhận hối lộ (Điều
354), Đưa hối lộ (Điều 364); Môi giới hối lộ
(Điều 365); Lạm dụng chức vụ, quyền hạn
chiếm đoạt tài sản (Điều 355); Vi phạm quy
định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây
thất thoát, lãng phí (Điều 219)... gây ảnh hưởng
nghiêm trọng đến sự phát triển kinh tế - xã hội
của đất nước, sự uy tín của Đảng, Chính quyền,
cơ quan tổ chức... Tuy nhiên, khoản 1, 2, 3
Điều 356 BLHS năm 2015 quy định khung
hình phạt cao nhất của tội này là 05, 10, 15 năm
tù. Khung hình phạt này là chưa đủ sức răn đe
đối với các đối tượng phạm tội cũng như đối
với các đối tượng đang có điều kiện, khả năng
thực hiện tội phạm. 

Thứ hai, đối với đối tượng phạm tội.



Xuất phát từ các đặc điểm về nhân thân của
đối tượng phạm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ, do đó công tác
phòng ngừa, điều tra tội phạm này gặp rất nhiều
khó khăn do đối tượng là có trình độ chuyên
môn cao, quan hệ xã hội rộng, đại đa số các đối
tượng trong số này là Đảng viên. Theo quy định
của Chỉ thị số 26/CT-TW ngày 09/11/2018 của
Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của
Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong
công tác điều tra xử lý các vụ án, vụ việc, theo
đó không áp dụng biện pháp nghiệp vụ đối với
Đảng viên khi chưa khởi tố bị can, trong khi
thời gian qua đại đa số các đối tượng phạm tội
này là Đảng viên. 

Thứ ba, về giám định thiệt hại tài sản.
Trong thực tiễn, tiến hành giám định thiệt

hại về tài sản trong vụ án phạm tội lợi dụng
chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
có những hạn chế như: Thời gian giám định
dài; trình độ chuyên môn của một số Giám
định viên chưa đáp ứng được yêu cầu về giám
định tài sản thiệt hại; kết quả giám định về
thiệt hại tài sản do tội phạm gây ra giữa các cơ
quan chức năng còn khác nhau... đặc biệt là
việc giám định xác định những thiệt hại phi vật
chất hoặc khi không thể giám định được thiệt
hại, cũng gây ảnh hưởng, khó khăn tới công
tác xác định thiệt hại, xử lý và thu hồi tài sản
về tội phạm này.

Thứ tư, về công tác kiểm soát, giám sát đối
với người có chức vụ, quyền hạn trong khi thi
hành công vụ.

Nguyên nhân chính dẫn đến hành vi lợi dụng
chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ là do
nhận thức, năng lực, phẩm chất đạo đức của một
bộ phận cán bộ, công chức, Đảng viên còn hạn
chế. Công tác giáo dục đạo đức công vụ và xử lý
vi phạm đạo đức công vụ chưa thật sự hiệu quả;
chưa phát huy hết vai trò nêu gương của cán bộ
lãnh đạo, quản lý các cấp; việc ban hành chính
sách, pháp luật của Nhà nước còn chậm, thiếu
quyết liệt trong thực thi nên hiệu quả chưa cao…

Nhận thức và hành động của một số Cấp ủy,
Chính quyền trong phòng ngừa tội phạm lợi dụng
chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ còn

nhiều hạn chế, dẫn tới việc công tác phòng ngừa
chưa thực sự được quan tâm đúng mức; công tác
thanh tra, kiểm tra, giám sát còn bị buông lỏng,
yếu kém, đặc biệt là trong các lĩnh vực nhạy cảm
dễ phát sinh sai phạm như quản lý, sử dụng đất
đai, giải phóng mặt bằng, thực hiện chính sách xã
hội... Còn tồn tại tình trạng vụ việc phạm tội mang
tính chất nghiêm trọng đã xảy ra nhưng lãnh đạo
các cơ quan, đơn vị không thông báo, chuyển giao
cho Cơ quan điều tra mà chỉ tiến hành xử lý nội bộ
nhằm tránh ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, đơn
vị mình. 

3. Kiến nghị hoàn thiện pháp luật trong
phòng, chống tội phạm lợi dụng chức vụ,
quyền hạn trong khi thi hành công vụ 

Một là, kiến nghị sửa đổi, bổ sung tội lợi
dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành
công vụ.

- Đề nghị các cơ quan chức năng, đặc biệt là
Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tố cao ban
hành quy định hướng dẫn về tình tiết “gây thiệt
hại khác” tại khoản 1 Điều 356 BLHS năm 2015
tạo điều kiện thuận lợi trong việc điều tra, truy
tố, xét xử về tội phạm lợi dụng chức vụ, quyền
hạn trong khi thi hành công vụ.

- Tham mưu cho lãnh đạo ngành chức năng,
kiến nghị Quốc hội điều chỉnh mức hình phạt đối
với lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi
hành công vụ tại khoản 1, 2, 3 Điều 356 BLHS
năm 2015 theo hướng tăng nặng để đảm bảo tính
răn đe của pháp luật hình sự. 

Hai là, đối với các cơ quan chức năng, đặc
biệt là lực lượng Cảnh sát kinh tế.

Trong thời gian tới, các cơ quan chức năng,
đặc biệt là lực lượng Cảnh sát kinh tế cần thu
thập thông tin, tài liệu về hoạt động của những
cán bộ, Đảng viên có liên quan đến công tác
phòng, chống tội phạm từ các nguồn hợp pháp,
công khai như: Nội dung tường trình, khai báo
của bị can, bị cáo, người bị hại, người làm
chứng; đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị
khởi tố, tố giác, tin báo về tội phạm; kết luận
thanh tra, kiểm tra; thông tin cung cấp từ các
cơ quan thông tin đại chúng... để đưa vào hồ sơ
chuyên đề liên quan đến công tác phòng,
chống tội phạm để phục vụ điều tra, nghiên



cứu; nếu có căn cứ xác định hành vi phạm tội
thì báo cáo, phối hợp với cấp ủy Đảng quản lý
cán bộ, Đảng viên, có biện pháp xác minh, kết
luận kịp thời, chủ động phòng, chống tội phạm
tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi
hành công vụ.

Ba là, đối với cơ quan giám định.
Liên ngành tố tụng ở cấp Trung ương cần

sớm ban hành hướng dẫn về căn cứ, cách thức
trưng cầu các tổ chức, cá nhân có trình độ
năng lực làm công tác giám định, bảo đảm
tính độc lập, khách quan của hoạt động giám
định; hướng dẫn việc xem xét, đánh giá và sử
dụng kết luận giám định trong hoạt động tố
tụng để bảo đảm việc giải quyết các vụ án về
tội phạm tham nhũng nói chung và lợi dụng
chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ

nói riêng được chính xác, khách quan và đúng
pháp luật. Sớm ban hành quy chế phối hợp
giữa các cơ quan tiến hành tố tụng với các cơ
quan quản lý; giữa các cơ quan tiến hành tố
tụng với các tổ chức giám định tư pháp, trong
đó xác định rõ nội dung, cách thức, cơ chế
phối hợp cho phù hợp với tính chất đặc thù
của giám định tư pháp./.
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1. Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu

năm năm 2021 của Cục Cảnh sát kinh tế - Bộ
Công an.
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bị truy tố 10-15 năm tù (http://daidoanket.vn/
nguyen-giam-doc-benh-vien-bach-mai-bi-truy-to-
10-15-nam-tu-5657528.html).

Nghị định quy định về quản lý, bảo quản tang
vật, phương tiện VPHC bị tạm giữ, tịch thu
theo thủ tục hành chính năm 2021 đang được
Chính phủ lấy ý kiến nhân dân đã có quy định
về các trường hợp được giao phương tiện giao
thông VPHC cho tổ chức, cá nhân vi phạm tạm
giữ, bảo quản và trường hợp được đặt tiền bảo
lãnh phương tiện giao thông bị tạm giữ theo thủ
tục hành chính. Quy định này là hoàn toàn phù
hợp, giúp giảm thiểu áp lực cho các cơ quan
Nhà nước trong việc bảo quản phương tiện,
đồng thời giúp đối tượng vi phạm tiết kiệm
được chi phí trông giữ, tránh được tình trạng
phương tiện bị hỏng khi tạm giữ tại các kho bãi
ngoài trời. Tuy nhiên, theo tác giả nên mở rộng
phạm vi đối tượng được áp dụng biện pháp này
nhằm giảm thiểu áp lực cho đơn vị tạm giữ. Ví
dụ, đối với những trường hợp hành vi vi phạm
đơn giản, rõ ràng, không gây hậu quả nghiêm
trọng và mở rộng phạm vi không chỉ riêng đối

với phương tiện giao thông vi phạm mà là đối
với phương tiện vi phạm VPHC khác (phương
tiện vận tải, công cụ, máy móc được sử dụng
để thực hiện VPHC)./.
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Tóm tắt: Các nghiên cứu so sánh luật học là một trong những đề tài được nhiều học giả
nghiên cứu hiện nay thực hiện không chỉ ở Việt Nam mà còn rất phổ biến trên thế giới. Một thực
tế không thể phủ nhận là có rất nhiều lợi ích đem lại từ các nghiên cứu này, trong đó các công
trình nghiên cứu không những chỉ ra được điểm khác biệt giữa các chế định trong pháp luật của
các quốc gia mà còn góp phần đưa ra những đề xuất hoàn thiện pháp luật của các nước, từ đó
làm tăng tính hài hòa và tạo sự nhất thể hóa giữa hệ thống pháp luật với nhau. Tuy nhiên, có
nhiều quan điểm về chức năng hài hòa luật của luật so sánh. Do đó, bài viết nghiên cứu về chức
năng hài hòa hóa của luật so sánh và xác định các tiêu chí để tạo nên sự hài hòa luật từ các
nghiên cứu luật so sánh.

Từ khóa: Hài hòa luật, luật so sánh, hệ thống pháp luật, phương pháp so sánh luật học, 
thống nhất.
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Abstract: Comparative study is one of methods which is currently applied and conducted by
many researchers not only in Vietnam but also in the world. It is undeniable that there are many
benefits from it, where the researches not only point out the differences between the legal institutions
of the countries but also contribute to propose many recommendations to improve the laws of the
countries, thereby increasing the harmonization and creating the unification between the legal
systems. However, there are many views on the harmonized function of comparative law. Therefore,
the article studies harmonization function of comparative law and determine criteria to create
harmonization of law from researches on comparative law.

Keywords: Harmonization, comparative law, legal system, comparative jurisprudence methods,
unification.
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1. Luật so sánh và phương pháp so sánh
luật học 

Có nhiều quan điểm cho rằng luật so sánh
vừa là phương pháp khoa học (hay còn gọi là
phương pháp so sánh luật), vừa là một môn khoa
học2. Nếu hiểu luật so sánh là phương pháp so
sánh luật học thì phương pháp này cũng giống
như những phương pháp nghiên cứu khác, đều là
phương tiện để nghiên cứu. Theo đó, phương
pháp so sánh luật có thể áp dụng để so sánh tất
cả các vấn đề pháp lý trong cùng một quốc gia
hoặc so với các quốc gia khác. Ví dụ, một
nghiên cứu khoa học pháp lý có thể tiến hành về

chủ đề công nhận và cho thi hành bản án và
quyết định của Tòa án nước ngoài tại Việt Nam
và có sự so sánh về sự khác nhau khi áp dụng
thủ tục này đối với các đối tượng như bản án,
quyết định, phán quyết trọng tài nước ngoài.
Đồng thời, phương pháp so sánh luật học cũng
có thể được áp dụng khi nghiên cứu về một chế
định trong các hệ thống pháp luật khác nhau.
Đây là lúc mà nội hàm của hai khái niệm
“phương pháp so sánh luật” và “luật so sánh”
giao nhau và có thể trùng lắp nhau. Tuy nhiên,
không vì thế mà ta có thể hiểu “luật so sánh”
thành “phương pháp so sánh luật”. 

CHỨC NĂNG HÀI HÒA HÓA CỦA LUẬT SO SÁNH TRONG 
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC PHÁP LÝ

Nguyễn Trường Ngọc1

1 Thạc sỹ, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
2 Trường Đại học Luật Hà Nội (2008), Giáo trình luật so sánh, Nhà xuất bản Công an nhân dân, trang 15.



“Phương pháp so sánh luật” và “luật so sánh”
là hai thuật ngữ hoàn toàn khác nhau, về cả tên
gọi và khái niệm. Nếu “phương pháp so sánh
luật” là phương tiện để nghiên cứu sự giống và
khác nhau của các vấn đề pháp lý, thì “luật so
sánh” lại là một ngành khoa học. Bản chất của
luật so sánh là bao gồm việc so sánh hệ thống
pháp luật. Tuy nhiên, luật so sánh không chỉ
dừng lại ở việc nghiên cứu sự giống và khác nhau
của hệ thống pháp luật của các quốc gia, mà còn
đi sâu giải thích nguồn gốc hình thành nên sự
tương đồng và khác biệt ấy3. Đồng thời, các tác
giả thực hiện công trình nghiên cứu so sánh luật
học phải đưa ra được sự đánh giá chủ quan của
bản thân mình và cả những sự đánh giá khách
quan về kết quả so sánh để từ đó nhận diện sự
phù hợp hoặc không phù hợp của các quy định
pháp luật quốc gia. Ở cấp độ cao hơn, người
nghiên cứu cần đưa ra những đề xuất phù hợp đối
với nhà làm luật để nâng cao tính hài hòa pháp
luật của các quốc gia với nhau. 

Việc nghiên cứu và giải thích pháp luật, đặc
biệt là tiếp cận những hiện tượng pháp lý mang
tính hiện đại, tiến bộ học hỏi kinh nghiệm lập
pháp của các quốc gia khác chính là cách đưa
pháp luật của các quốc gia đến gần nhau hơn. Có
thể thấy, trong một thế giới ngày càng “xích lại”
gần nhau thì việc đặt ra nhu cầu về một khuôn
khổ pháp luật tương đồng giữa các quốc gia là
cần thiết. Hài hòa hóa pháp luật (legal
harmonization), nhất thể hóa pháp luật (legal
unification) là những con đường chủ đạo nhằm
tới sự hội tụ, giảm thiểu và loại bỏ sự khác biệt
trong các lĩnh vực pháp luật này trong các quốc
gia khác nhau4. Do đó, việc ứng dụng luật so
sánh trong nghiên cứu khoa học pháp lý là rất cần

thiết khi xây dựng và ban hành văn bản quy
phạm pháp luật. 

2. Chức năng hài hòa hóa của luật so sánh
Từ thế kỷ 16, các luật gia phương tây nghiên

cứu các luật đã ban hành với “lý do được thực
hiện bằng quan sát và bằng kinh nghiệm”, “so
sánh luật được ban hành với luật được ban hành”
và “nghiên cứu chúng trong mối quan hệ của
chúng với quyền của con người và nhu cầu của
xã hội”5. Trên thực tế, bản chất thực sự của pháp
luật của một quốc gia là thể hiện tinh thần, tư
tưởng và quan điểm của người dân (hay giai cấp
thống trị) của quốc gia ấy. Tuy nhiên các tư
tưởng, tinh thần ấy trong một số trường hợp phải
dựa trên nguyên tắc có giá trị xuyên quốc gia.
Hay nói cách khác, có những nội dung cần có
được sự thống nhất và hài hòa giữa luật của quốc
gia và luật của thế giới, đặc biệt là trong thời kỳ
sự hợp tác quốc tế không ngừng được nâng cao
như hiện nay. Do vậy, nếu những câu hỏi về vấn
đề pháp lý tương tự nảy sinh đối với các quốc gia
khác nhau, thì khoa học pháp lý nên mang tính
xuyên quốc gia6. 

Trong nhiều trường hợp, vấn đề dung hòa các
chuẩn mực giữa những quốc gia có vẻ mâu thuẫn
với nhau. Do đó, hiện nay, có hai quan điểm về
chức năng hài hòa luật của luật so sánh. Quan
điểm thứ nhất cho rằng việc điều chỉnh các tiêu
chuẩn thường sẽ rất khó và các giải pháp đưa ra
thường không hoàn hảo. Theo đó, luật quốc gia
không nên chỉ được coi là đối tượng nghiên cứu
độc lập mà phải có sự liên hệ so sánh với các
quốc gia khác. Ngay cả khi cơ quan lập pháp của
các quốc gia có giải pháp khác biệt, thì giải pháp
đó chỉ có thể được kiểm chứng thông qua phân
tích vấn đề mà nó giải quyết. Tuy nhiên, cần phải

3 Trường Đại học Luật Hà Nội (2008), Giáo trình Luật so sánh, Nhà xuất bản Công an nhân dân, trang 15.
4 Nguyễn Bá Bình (2018), Khả năng hài hòa hóa pháp luật trong khu vực Asean: Trường hợp của luật hợp đồng,

Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 22(374)-tháng 11/2018, trang 14.
5 Gordley, J. (1995). Comparative legal research: its function in the development of harmonized law. Am. J. Comp.

L., 43, trang 556.
6 Gordley, J. (1995). Comparative legal research: its function in the development of harmonized law. Am. J. Comp.

L., 43, trang 561.



hiểu nghiên cứu so sánh theo nghĩa so sánh luật
quốc gia này với luật quốc gia khác. Mục đích là
để hiểu luật trong một quốc gia, không phải để
hài hòa luật của các quốc gia khác nhau7. Hay nói
cách khác, luật so sánh không mang chức năng
hài hòa luật mà là để hiểu rõ hơn về luật của các
quốc gia, vùng lãnh thổ trong các nghiên cứu.
Ủng hộ quan điểm đó, cũng có luật gia cho rằng
việc hài hòa luật là sản phẩm lầm tưởng của luật
so sánh và các tiêu chí tạo nên sự hài hòa luật
cũng rất mơ hồ8.

Khác với quan điểm trên, rất nhiều nghiên
cứu cho rằng chức năng quan trọng của luật so
sánh chính là để đạt đến sự hài hòa và thống nhất
giữa pháp luật của các quốc gia. Và thực tế, các
luật gia cũng đã và đang thực hiện những nghiên
cứu luật so sánh để nhằm mục đích tạo nên sự
hài hòa luật. Tuy nhiên, hài hòa luật phải được
coi là một quá trình rộng lớn, phức tạp và hầu
như không giới hạn liên quan đến việc loại bỏ
các rào cản đối với thương mại cũng như với cơ
sở hạ tầng thể chế, xã hội và đạo đức của thị
trường. Đó là một quá trình tìm kiếm tính hiệu
quả và tính đồng nhất trong hội nhập thị trường
nhưng phải thích ứng với sự đa dạng văn hóa và
xã hội9. Các tiêu chí này đang được hoàn thiện
dần trong pháp luật của một số khu vực như EU10

hoặc ASEAN11. 
Kết hợp hai quan điểm trên, tác giả cho rằng

luật so sánh mang chức năng hài hòa luật. Cho dù
các công trình nghiên cứu luật so sánh chỉ để hiểu
rõ hơn và sâu hơn về pháp luật quốc gia được

nghiên cứu thì mục đích sâu xa hơn không chỉ
dừng lại ở sự xem xét sự khác biệt và bóc mẽ
nguồn gốc quy định pháp luật, mà là sự học hỏi
kinh nghiệm lập pháp và sự kế thừa những quy
định phù hợp với tư tưởng, văn hóa và đạo đức xã
hội của các quốc gia. Từ đó, pháp luật của các
quốc gia sẽ dần xích lại gần nhau và có tính tương
đồng với nhau. Tuy nhiên, có một điều cũng
không thể phủ nhận là mức độ hài hòa luật chỉ
dừng lại ở mức tương đối mà không thể tuyệt đối,
chỉ trừ khi thế giới đạt đến độ “phẳng” tuyệt đối12.
Khi đó, sự hài hòa luật là cần thiết phải tồn tại để
điều chỉnh hành vi của con người.

3. Các tiêu chí để tạo nên sự hài hòa luật từ
các nghiên cứu luật so sánh

Để một nghiên cứu ứng dụng luật so sánh
thực sự thành công thì phải đáp ứng những tiêu
chí nhất định phù hợp với từng bước thực hiện
nghiên cứu. Đầu tiên, người nghiên cứu cần phải
xác định rõ vấn đề cần so sánh giữa các hệ thống
pháp luật và xem xét việc có cần thiết phải ứng
dụng luật so sánh hay không. Đồng thời, lựa
chọn hệ thống pháp luật để nghiên cứu, nêu, giải
thích và đánh giá được điểm giống và khác nhau
giữa các hệ thống pháp luật cũng có những tiêu
chí nhất định. Bên cạnh đó, những đề xuất đúc
kết từ quá trình nghiên cứu (nếu có) phải có tính
phù hợp và tính khả thi. Đặc biệt, đối với chức
năng tạo nên sự hài hòa hóa thì các nghiên cứu
luật so sánh cần đáp ứng các tiêu chí cụ thể sau: 

Thứ nhất, tương tự như trong việc khởi đầu
của các công trình nghiên cứu khoa học trong

7 Gordley, J. (1995). Comparative legal research: its function in the development of harmonized law. Am. J. Comp.

L., 43, trang 561.
8 Boodman, M. (1991). The myth of harmonization of laws. The American Journal of Comparative Law, 39(4), 

trang 724.
9 Azoulai, L. (2015). The complex weave of harmonization. In The Oxford Handbook of European Union Law,
trang 1.
10 Azoulai, L. (2015). The complex weave of harmonization. In The Oxford Handbook of European Union Law, trang
8. Theo đó, bài viết đánh giá sự hài hòa luật từ góc độ kinh tế luật học để tạo sự tự do hóa thương mại trong cộng
đồng EU. 
11 Luu, H. L. (2012). Regional harmonization of competition law and policy: An ASEAN approach. Asian Journal
of International Law, 2(2), 291-321.
12 Thomas, F. (2016). The world is flat. Trong đó, tác giả nhấn mạnh sự bình đẳng trong cạnh tranh và sự cần thiết
phải thay đổi của đất nước và con người Mỹ, đồng thời, dự đoán thế giới đang dần được san phẳng. 



mọi lĩnh vực, chủ thể nghiên cứu phải xác định rõ
vấn đề hoặc hiện tượng pháp lý cần nghiên cứu.
Theo đó, chức năng hài hòa luật chỉ xuất hiện
trong luật so sánh và đặc biệt là hiện nay liên
quan đến các giao dịch tư nhân và liên khu vực
tài phán, ví dụ như trong thương mại quốc tế. Sự
hài hòa được áp dụng cho các lĩnh vực cụ thể và
chung của luật pháp của các quốc gia khác nhau
hoặc các quốc gia trong một quốc gia liên bang
để tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao dịch giữa
các công dân hoặc cư dân của họ13. Những vấn đề
nghiên cứu phải là cùng là những quy định, chế
định hoặc tình huống pháp lý được quy định
trong hệ thống pháp luật của các quốc gia. Nếu
không, sự so sánh sẽ trở nên khập khiễng và thậm
chí là bất khả thi. Ví dụ như ta có thể so sánh về
chế định đại diện trong pháp luật của Việt Nam
và Hoa Kỳ, nhưng sẽ không phù hợp nếu đối
tượng so sánh lại là đại diện theo ủy quyền tại
Việt Nam và đại diện theo pháp luật tại Hoa Kỳ.
Hiện nay, sự hài hòa luật đang được thực hiện
dựa trên cách phân tích các đặc điểm và nguyên
tắc cơ bản chung cho tất cả các hệ thống luật, từ
đó dung hòa chúng. 

Thứ hai, chủ thể nghiên cứu cần lựa chọn
hệ thống pháp luật phù hợp để nghiên cứu. Để
tăng tính thuyết phục cho công trình nghiên
cứu của mình, nhà nghiên cứu cần phải có sự
giải thích được vì sao lựa chọn hệ thống pháp
luật để so sánh trong công trình nghiên cứu
khoa học pháp lý của mình. Có rất nhiều cách
để lựa chọn hệ thống pháp luật so sánh cho
phù hợp và chủ yếu phải dựa vào mục tiêu
nghiên cứu của đề tài. Theo đó, người nghiên
cứu cần xác định pháp luật quốc gia mình
hướng đến có cần thiết phải cùng nằm trong
hệ thống pháp luật, dòng họ pháp luật hay có
chung văn hóa pháp luật với quốc gia được so
sánh hay không. Nếu mục tiêu nghiên cứu chỉ
đơn thuần là so sánh sự giống và khác nhau
giữa các hệ thống pháp luật thì việc lựa chọn

hệ thống pháp luật nghiên cứu khá dễ dàng bởi
thông thường, nếu pháp luật của các quốc gia
được so sánh nằm trong cùng một hệ thống
pháp luật thì có tính tương đồng cao, và ngược
lại. Tuy nhiên, trong trường hợp này, việc ứng
dụng luật so sánh không mang nhiều ý nghĩa.
Theo cách khác, nếu so sánh để học hỏi kinh
nghiệm thì ngoài việc đặt ra nhiệm vụ nghiên
cứu là so sánh thì còn phải đánh giá tính phù
hợp của pháp luật quốc gia được so sánh với
quốc gia của mình. Nếu thiếu tính liên quan
và tính phù hợp thì luật so sánh khó thực hiện
được chức năng hài hòa luật của mình, và
đương nhiên sẽ không mang lại hiệu quả trong
trường hợp này.

Tuy nhiên, có quan điểm cho rằng, hiện nay
các yếu tố địa lý, xã hội, kinh tế và văn hóa ảnh
hưởng đến quá trình lập pháp của một quốc gia
đã mất đi rất nhiều, nhưng các yếu tố chính trị
thì lại tăng lên một cách quan trọng không kém.
Công nghiệp hóa, đô thị hóa, sự phát triển của
thông tin liên lạc và sự gia tăng di chuyển của
con người đã tạo ra một “quá trình đồng hóa hoặc
hội nhập kinh tế, xã hội và văn hóa giữa các nước
phát triển (và cả các tầng lớp thống trị của các
nước đang phát triển)” đã làm giảm đi nhiều trở
ngại đối với việc cấy ghép pháp luật hay hài hòa
pháp luật14. Do đó, lựa chọn một luật pháp của
một quốc gia để nghiên cứu hiện nay cũng dễ
dàng hơn so với trước đây.

Thứ ba, nhiệm vụ của người nghiên cứu là
phải nêu giải thích và đánh giá được điểm giống
và khác nhau giữa các hệ thống pháp luật được so
sánh. Theo đó, việc so sánh dù vĩ mô hay vi mô
đều phải được thực hiện một cách kỹ càng và cụ
thể. Một nghiên cứu khoa học pháp lý dù chỉ xoay
quanh một quy định nhỏ trong các hệ thống pháp
luật cũng phải lột tả được cái gốc của vấn đề. Theo
đó, các tác giả ngoài việc nhận diện điểm giống và
khác nhau thì phải phân tích và luận giải được vì
sao có sự khác nhau đó và đánh giá xem quy định

13 Boodman, M. (1991). The myth of harmonization of laws. The American Journal of Comparative Law, 39(4),
trang 703.
14 Stein, E. (1977). Uses, Misuses—and Nonuses of Comparative Law. Nw. UL Rev., 72, 199.



pháp luật nào là tiến bộ hơn hay phù hợp hơn để
áp dụng vào pháp luật của quốc gia mình. Ví dụ,
trong một nghiên cứu về so sánh về chế định về
người làm chứng theo pháp luật của Nhật Bản và
Việt Nam, nhà nghiên cứu không thể chỉ đưa ra
sự tương đồng và khác biệt về định nghĩa, quyền
và nghĩa vụ của người làm chứng trong quy định
của các nước, mà còn phải luận giải xem vì sao
cùng chịu ảnh hưởng bởi hệ thống pháp luật Civil
Law nhưng Nhật Bản và Việt Nam lại có những
quy định khác nhau về một vấn đề như vậy? Cụ
thể, nhà nghiên cứu không chỉ đơn thuần tìm hiểu
về pháp luật mà có thể phải tìm hiểu về văn hóa,
lịch sử hình thành nên quy định đó để giải thích
việc ban hành chế định người làm chứng của
Nhật Bản và Việt Nam. 

Thứ tư, trên cơ sở phân tích, đánh giá, tùy
vào mục tiêu nghiên cứu mà các chủ thể tiến
hành nghiên cứu có thể đưa ra đề xuất trong
xây dựng và ban hành pháp luật của quốc gia
mình. Tuy nhiên, những đề xuất này phải có
tính phù hợp và tính khả thi. Tính phù hợp thể
hiện ở sự tương đồng về văn hóa, tâm lý và ý
thức con người của các quốc gia, từ đó, kinh
nghiệm lập pháp của quốc gia so sánh sẽ phù
hợp để áp dụng cho quốc gia được so sánh.
Đồng thời, các đề xuất cũng phải mang tính
khả thi. Từ việc so sánh luật, việc áp dụng các
quy định được đúc kết từ các công trình
nghiên cứu ứng dụng luật so sánh cần phải xét
đến sự phù hợp giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc
thượng tầng của một quốc gia. Theo đó, cần
đánh giá xem liệu với những thiết chế và
những nguồn lực hiện có (thậm chí có thể tiến
bộ hơn trong tương lai), có thể giúp thực thi
được những quy định mới xuất phát từ nghiên
cứu ứng dụng luật so sánh không. Nếu đạt
được tiêu chí trên thì bước này sẽ quyết định
sự thành công của một công trình nghiên cứu.
Theo đó, đây sẽ là công trình nghiên cứu có ý
nghĩa và mang tính ứng dụng cao và đảm bảo
chức năng hài hòa hóa pháp luật. 

4. Kết luận
Việt Nam là một quốc gia có hệ thống

pháp luật chịu nhiều ảnh hưởng của các hệ

thống pháp luật khác. Từ thời phong kiến, Việt
Nam chịu ảnh hưởng của pháp luật các nước
Đông Á. Đến thời Pháp thuộc, hệ thống Dân
luật (civil law) kiểu Pháp ảnh hưởng cực kỳ
sâu sắc đến pháp luật Việt Nam, thậm chí cho
đến ngày nay. Tiếp đó, sau khi Pháp rút khỏi
Việt Nam và Hoa Kỳ tiếp nhận cai quản miền
nam Việt Nam, luật hình thức của Việt Nam
từ đó chịu ảnh hưởng nhiều bởi pháp luật Hoa
Kỳ, trong khi luật nội dung vẫn theo khuynh
hướng của pháp luật Pháp. Sau giải phóng
miền Nam và thống nhất đất nước, pháp luật
Việt Nam lại lần nữa có những thay đổi do
chịu ảnh hưởng bởi tư tưởng chính trị và pháp
luật của những nước xã hội chủ nghĩa, trong
đó quan trọng nhất chính là Liên Xô. Không
chỉ dừng lại ở đó, sau khi mở cửa nền kinh tế
(từ năm 1986), Việt Nam bắt đầu tiếp thu
những quy định mới từ hệ thống dân luật kiểu
đức thông qua việc bị ảnh hưởng bởi hệ thống
pháp luật Nhật Bản (thuộc dòng họ Dân luật
(civil law) kiểu Đức). Tuy nhiên, đến năm
2005, Bộ luật Dân sự Việt Nam được ban hành
lại thể hiện sự tương đồng cơ bản với pháp
luật của Pháp. Và đến năm 2015 thì những đặc
điểm của Thông luật (common law) cũng
được hiển thị trong Bộ luật Dân sự năm 2015.
Từ quá trình hình thành trên, có thể thấy, hệ
thống pháp luật Việt Nam chịu ảnh hưởng của
rất nhiều hệ thống pháp luật của các quốc gia
khác trên thế giới. 

Điều này cho thấy nhà lập pháp Việt Nam
vẫn luôn có quan điểm cầu thị và tiếp thu những
quy định mới, phù hợp với điều kiện kinh tế- xã
hội và chính trị của Việt Nam. Do đó, việc phát
triển những công trình nghiên cứu luật so sánh
có chất lượng là một trong những yêu cầu để cải
thiện và nâng cao chất lượng của kiến trúc
thượng tầng. Đặc biệt, chức năng hài hòa hóa
pháp luật theo đó được đảm bảo và giúp pháp
luật Việt Nam có những điểm tương đồng với
pháp luật quốc tế. Từ đó làm giảm những rào cản
về tự do thương mại giữa các nước, góp phần
đóng góp vào sự hài hòa hóa pháp luật trên thế
giới nói chung./.



Tóm tắt: Tạp chí Nghề luật là cơ quan ngôn luận của Học viện Tư pháp. Trải qua 17
năm hoạt động, Tạp chí Nghề luật đã trở thành diễn đàn khoa học của cán bộ, giảng viên,
học viên Học viện Tư pháp và giảng viên, sinh viên của các cơ sở đào tạo chuyên ngành
luật. Với những kết quả đạt được, Tạp chí Nghề luật đã góp phần xây dựng Học viện Tư
pháp trở thành Trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp. Trong bối cảnh thực thi chiến
lược mới của Đảng và Nhà nước về cải cách tư pháp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045;
yêu cầu hoạt động đào tạo, bồi dưỡng các chức danh tư pháp chuyển từ chú trọng số lượng
sang chất lượng và hiệu quả, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, việc nghiên cứu, xác định
định hướng phát triển Tạp chí Nghề luật có ý nghĩa trên cả phương diện lý luận và thực tiễn.
Bài viết khái quát tổng quan và đánh giá thực trạng công tác quản lý nghiệp vụ của Tạp
chí Nghề luật, xác định định hướng, giải pháp phát triển Tạp chí Nghề luật giai đoạn 2022-
2032 nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa
học tại Học viện Tư pháp3.

Từ khóa: Tạp chí Nghề luật, định hướng phát triển, giải pháp nâng cao hiệu quả.
Nhận bài: 17/12/2021; Hoàn thành biên tập: 23/12/2021; Duyệt đăng: 19/01/2022.

Abstract: Legal Profession Review is news agency of Judicial Academy. After 17 years of
development, Legal Profession Review has become a scientific forum for staff, lecturers and
trainees of Judicial Academy and lecturers, trainees, students from other legal training units.
With results achieved, Legal Profession Review has contributed to making Judicial Academy
become a big center for training legal professionals. In the context of implementing new
strategy of the Communist Party and the State on legal reform for period 2021-2030, with
vision to 2045, requiring the task of training, retraining legal professionals to change from
quantity to quality and efficiency, being active in international integration, it has theoretical
and practical meaning to study and determine orientation for development of Legal Profession
Review. The article overviews and assesses professional management, determines orientation
and solutions to develop Legal Profession Review for period 2022-2032 to enhance efficiency
of training, retraining and scientific research at Judicial Academy.
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1. Tổng quan về Tạp chí Nghề luật 
Tạp chí Nghề luật được thành lập theo

Quyết định số 2224/QĐ-BTP ngày 16 tháng
11 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và

được Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
cấp Giấy phép hoạt động báo chí số
1144/2012/GP-BTTTT ngày 22 tháng 06 năm
2012 và Giấy phép sửa đổi, bổ sung số

ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TẠP CHÍ NGHỀ LUẬT 
GIAI ĐOẠN 2022-2032

Nguyễn Minh Hằng1

Đỗ Thị Thu Hằng2

1 Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Phó Giám đốc Học viện Tư pháp.
2 Tiến sỹ, Phó Trưởng phòng Quản lý khoa học và Trị sự Tạp chí Nghề luật.
3  Bài viết này được thực hiện trong khuôn khổ đề tài khoa học cấp cơ sở: “Nâng cao chất lượng hoạt động Tạp

chí Nghề luật giai đoạn 2022-2032”.



195/GP-BTTTT ngày 15 tháng 04 năm 2016.
Tạp chí hoạt động theo Giấy phép xuất bản số
141/GP-BVHTT ngày 21 tháng 5 năm 2005
của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin. Ngày
15 tháng 4 năm 2016, Bộ Thông tin và Truyền
thông đã cấp Giấy phép sửa đổi, bổ sung số
195/GP-BTTTT cho phép Tạp chí Nghề luật
tăng kỳ xuất bản từ 02 tháng/số lên 01
tháng/số từ tháng 5 năm 2016.

Tạp chí thực hiện chức năng xuất bản,
phát hành ấn phẩm Tạp chí theo Giấy phép
hoạt động báo chí và theo quy định của pháp
luật. Nội dung xuất bản thể hiện trên các ấn
phẩm in theo tôn chỉ, mục đích sau: (i)
Tuyên truyền, phổ biến về chủ trương,
đường lối của Đảng và Nhà nước trên lĩnh
vực tư pháp và pháp luật; (ii) Thông tin về
hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu
khoa học của Học viện Tư pháp; (iii) Trao
đổi về khoa học pháp lý, thông tin lý luận,
thực tiễn hoạt động nghề nghiệp của các
chức danh tư pháp và hoạt động xây dựng,
thực thi pháp luật; đưa ra các kiến nghị, giải
pháp góp phần hoàn thiện pháp luật và nâng
cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kiến
thức pháp luật, kỹ năng nghề nghiệp của
những người công tác trong lĩnh vực pháp
luật; là diễn đàn cho các chức danh tư pháp,
những người học tập và nghiên cứu trong
lĩnh vực pháp luật.

Đối tượng phục vụ của Tạp chí Nghề luật
là cán bộ nghiên cứu, xây dựng, áp dụng
pháp luật; giảng viên, học viên Học viện Tư
pháp; giảng viên, học viên, sinh viên các cơ
sở đào tạo chuyên ngành luật học; đội ngũ
chức danh tư pháp, bổ trợ tư pháp.

Tổ chức của bộ máy của Tạp chí bao
gồm: Tổng biên tập, các Phó tổng biên tập,
Biên tập viên, Thư ký toà soạn, Trưởng ban
trị sự và Trị sự viên. Nhân sự và các chức
danh của Tạp chí do Giám đốc Học viện Tư
pháp quyết định trên cơ sở đề nghị của Tổng
biên tập.

Tạp chí hoạt động theo chế độ thủ
trưởng, thực hiện nguyên tắc tập trung, bảo

đảm sự chỉ đạo, điều hành thống nhất, thông
suốt của Tổng biên tập đối với các mặt công
tác của Tạp chí; mọi hoạt động của Tạp chí
đều phải tuân theo quy định của pháp luật và
quy định nội bộ của Học viện Tư pháp. Tạp
chí được hoạt động với sự phân công, phân
cấp rõ ràng, đề cao trách nhiệm và phát huy
tính chủ động, sáng tạo của viên chức trong
thực hiện nhiệm vụ được giao. 

Công tác nghiệp vụ của Tạp chí gắn liền
với việc duy trì xuất bản Tạp chí theo mục
tiêu, yêu cầu nhiệm vụ và quy định của giấy
phép hoạt động với các chuyên mục mang
dấu ấn đặc trưng là:

- Chuyên mục “Cải cách Tư pháp”: Các
bài viết tập trung nghiên cứu những vấn đề
về thực hiện chiến lược cải cách tư pháp
hiệu quả; xây dựng nền tư pháp nhân dân,
hoàn thiện chính sách, pháp luật và thủ tục
tố tụng tư pháp; xác định rõ chức năng,
nhiệm vụ, thẩm quyền và hoàn thiện tổ
chức, bộ máy các cơ quan tư pháp; xây dựng
đội ngũ cán bộ tư pháp và bổ trợ tư pháp
trong sạch, vững mạnh; mở rộng hoạt động
tranh tụng tại phiên tòa theo yêu cầu của cải
cách tư pháp.

- Chuyên mục “Nghiên cứu trao đổi”:
Các bài viết tập trung nghiên cứu những vấn
đề về bình luận, đánh giá, nghiên cứu, trao
đổi về hệ thống pháp luật hiện hành, đặc biệt
các bộ luật đang trong quá trình sửa đổi trình
Quốc hội xem xét thông qua; những vướng
mắc trong việc áp dụng các quy định của
pháp luật và vướng mắc trong hoạt động
nghề nghiệp của các chức danh tư pháp, đề
xuất giải pháp hoàn thiện; thực tiễn thi hành
pháp luật tại một số tỉnh, thành phố.

- Chuyên mục “Đào tạo, bồi dưỡng”:
Các bài viết nghiên cứu công tác đào tạo, bồi
dưỡng các chức danh tư pháp, bổ trợ tư pháp
và các vấn đề đặt ra theo yêu cầu cải cách tư
pháp và bối cảnh mới hiện nay; Đánh giá
thực trạng và giải pháp hoàn thiện chương
trình đào tạo, bồi dưỡng nhằm đáp ứng yêu
cầu đổi mới giáo dục và ứng dụng thành tựu



của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trong
công tác đào tạo, bồi dưỡng. 

- Chuyên mục “Bình luận án”: Bình luận,
đánh giá một tình huống vụ án cụ thể trên cơ
sở các quy định của pháp luật và thực tiễn.

- Chuyên mục “Pháp luật thế giới”: Nội
dung chuyên mục này đặt trọng tâm nội
dung nghiên cứu về kinh nghiệm hoạt động
tư pháp, xét xử và thực tiễn nghề luật ở các
nước trên thế giới, liên hệ thực tiễn tại Việt
Nam; hội nhập khu vực và quốc tế trong lĩnh
vực tư pháp và vấn đề tham gia của Việt
Nam; so sánh pháp luật các nước đối với
pháp luật Việt Nam, bài học kinh nghiệm
hoàn thiện quy định pháp luật ở Việt Nam
trong xu thế hội nhập quốc tế.

2. Khái quát về thực trạng công tác tác
quản lý nghiệp vụ của Tạp chí Nghề luật 

2.1. Ưu điểm cơ bản trong công tác
quản lý nghiệp vụ của Tạp chí Nghề luật

Thứ nhất, Tạp chí đã khẳng định vị thế
là diễn đàn khoa học của Học viện tư pháp,
được ghi nhận về điểm khoa học trong
nghiên cứu. Quá trình hoạt động, tạp chí chú
trọng duy trì và phát triển đúng tôn chỉ, mục
đích và dấu ấn riêng của Tạp chí. Từ thời
điểm thành lập năm 2005, sau 5 năm hoạt
động, Tạp chí Nghề luật đã được Hội đồng
chức danh Giáo sư Nhà nước quyết định đưa
vào danh mục là Tạp chí có điểm khoa học
tại Hội đồng chức danh Giáo sư ngành Khoa
học An ninh (năm 2010) và sau 2 năm Tạp
chí được tính điểm khoa học tại Hội đồng
chức danh Giáo sư ngành Luật học 
(năm 2012). 

Số lượng kỳ xuất bản được tăng với dấu
ấn “ấn tượng”. Từ số lượng xuất bản 06
số/năm, Tạp chí Nghề luật đã tăng dần kỳ
xuất bản lên thành 12 số/năm. Ngày 15
tháng 4 năm 2016, Bộ Thông tin và Truyền
thông đã cấp Giấy phép sửa đổi, bổ sung số
195/GP-BTTTT cho phép Tạp chí Nghề luật
tăng kỳ xuất bản từ 02 tháng/số lên 01
tháng/số từ tháng 5 năm 2016. Theo đó, Tạp
chí Nghề luật đã tăng dần kỳ xuất bản phù

hợp với tình hình thực tế. Cụ thể, năm 2016
xuất bản 06 số, năm 2017 xuất bản 08 số,
năm 2018 và năm 2019 xuất bản 09 số, năm
2020 - năm đầu tiên Tạp chí Nghề luật triển
khai thực hiện kế hoạch xuất bản 12
số/tháng. Tính đến thời điểm hiện tại, các số
Tạp chí đều đảm bảo tiến độ 01 tháng/số bao
gồm cả số thường kỳ và số chuyên đề. Các
số chuyên đề ngày càng được nâng cao chất
lượng, phục vụ trực tiếp cho công tác đào
tạo, bồi dưỡng tại Học viện Tư pháp, góp
phần phục vụ cho việc xây dựng sửa đổi, bổ
sung văn bản quy phạm pháp luật. Ví dụ, số
chuyên đề về Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa
đổi năm 2017, số chuyên đề về Luật sư và
đạo đức nghề luật sư, số chuyên đề về xây
dựng Bộ luật Lao động sửa đổi, bổ sung; số
chuyên đề về Kỷ niệm 20 năm thành lập Học
viện Tư pháp, số chuyên đề về kỹ năng tư
vấn pháp luật; số chuyên đề về bình luận án;
số chuyên đề bình luận những điểm mới của
Luật Doanh nghiệp năm 2020; số chuyên đề
bình luận những điểm mới của Luật Đầu tư
năm 2020…; 

Thứ hai, công tác chính trị tư tưởng và
việc giữ gìn đạo đức, tác phong người làm
báo.

Thế mạnh của Tạp chí Nghề luật là 100%
Lãnh đạo Tạp chí, Ban cố vấn, Ban biên tập
là Đảng viên; 100% hội viên có trình độ cử
nhân luật trở lên, trong đó nhiều thành viên
có học hàm, học vị cao là giáo sư, phó giáo
sư, tiến sĩ luật học đều hoạt động trong môi
trường giáo dục, đào tạo các chức danh tư
pháp. Vì vậy, tất cả các hội viên đều có bản
lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối
vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành
nghiêm chỉnh chính sách của Đảng, pháp
luật của Nhà nước. Trong hoạt động báo chí,
lãnh đạo, biên tập viên, trị sự viên, cộng tác
viên…đều phát huy vai trò gương mẫu trong
việc chấp hành các quy định của Luật báo
chí. Đặt biệt trong công tác biên tập, các
Biên tập viên đều phát huy tinh thần trách
nhiệm cao đối với việc biên tập bài viết,



nhiều biên tập viên thẩm định, chỉnh sửa,
góp ý bài viết một cách chi tiết, tỷ mỉ, thời
hạn trả bài biên tập đúng theo kế hoạch và
bảo đảm tốt công tác chính trị tư tưởng. Ban
lãnh đạo, Thư ký Tòa soạn, Ban trị sự và Ban
biên tập Tạp chí là một tập thể đoàn kết,
không ngừng nỗ lực, chung sức nâng cao
chất lượng, uy tín của Tạp chí Nghề luật.

Thứ ba, về đội ngũ cộng tác viên: Tạp
chí Nghề luật tiếp tục duy trì và giữ mối
quan hệ với các cộng tác viên trong và ngoài
Học viện, nhất là đội ngũ cộng tác viên là
các chức danh tư pháp và bổ trợ tư pháp, các
chuyên gia thuộc các cơ quan Trung ương,
Bộ, ngành, cơ sở đào tạo, nghiên cứu trong
và ngoài ngành. Số cộng tác viên liên tục
được phát triển mới, cụ thể là các cộng tác
viên đến từ các cơ quan tư pháp, các cộng
tác viên công tác ở các cơ sở đào tạo luật
trong cả nước như Trường Đại học Luật Hà
Nội, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ
Chí Minh, Khoa luật Đại học Huế, Khoa
Luật Trường Đại học Cần Thơ, Học viện
Cảnh sát, Học viện An ninh…Trong những
năm gần đây, Tạp chí Nghề luật đã tăng
cường thu hút đội ngũ cán bộ, giảng viên
Học viện Tư pháp tham gia viết bài. Số
lượng cán bộ, giảng viên Học viện Tư pháp
tham gia viết bài cho Tạp chí Nghề luật ngày
càng tăng, nhờ vậy, Tạp chí đã phong phú
hơn về các bài viết về bình luận án, đào tạo
bồi dưỡng, mang đậm bản sắc riêng, tôn chỉ,
mục đích của Tạp chí Nghề luật.

2.1. Một số điểm hạn chế trong công tác
quản lý nghiệp vụ của Tạp chí Nghề luật

Mặc dù đã đạt được thành tích trong
công tác chuyên môn, nghiệp vụ và xuất bản
Tạp chí Nghề luật, song trong công tác hoạt
động của Tạp chí Nghề luật vẫn còn một số
điểm còn tồn tại:

Thứ nhất, Ban cố vấn, Ban biên tập Tạp
chí vẫn chưa được kiện toàn kịp thời và phù
hợp với yêu cầu phát triển của Tạp chí. Hiện
nay nhân sự Ban cố vấn, Ban biên tập Tạp
chí vẫn còn khuyết thiếu, chưa thay đổi phù

hợp với điều kiện nhân sự đáp ứng yêu cầu
thực tế, đội ngũ biên tập viên còn mỏng ở
một số lĩnh vực chuyên môn có tính chất đặc
thù nghề nghiệp như lĩnh vực thi hành án
dân sự, công chứng…; chưa huy động được
sự tham gia cộng tác viên biên tập từ các
chuyên gia ngoài Học viện và đội ngũ các
chức danh tư pháp. Việc kiện toàn Ban cố
vấn và Ban biên tập có ý nghĩa quan trọng
trong việc định hướng nội dung và nâng cao
chất lượng bài viết. Hạn chế này xuất phát
từ nhiều nguyên nhân khách quan và chủ
quan, song nguyên nhân chính là tính chủ
động, nhạy bén trong công tác tham mưu tư
vấn của đơn vị chức năng còn hạn chế. 

Thứ hai, công tác nghiệp vụ vẫn còn hạn
chế. Mặc dù Tạp chí Nghề luật vẫn tiếp tục
duy trì việc xuất bản đúng theo mục tiêu, yêu
cầu, phục vụ thiết thực cho công tác đào tạo
và nghiên cứu khoa học, tuy nhiên công tác
nghiệp vụ của tạp chí vẫn còn lúng túng,
chưa chủ động, chuyên nghiệp. Nguyên
nhân từ số lượng nhân sự làm công tác
chuyên trách tạp chí còn ít, nguồn kinh phí
hạn hẹp ảnh hưởng không nhỏ trong quá
trình tổ chức và hoạt động của Tạp chí trong
thời gian qua. Bên cạnh đó, nguyên nhân
chính là đội ngũ trị sự viên còn hạn chế về
kỹ năng và kinh nghiệm biên tập kỹ thuật
bản thảo tạp chí ảnh hưởng tới thời gian đọc
duyệt bản thảo của lãnh đạo Tạp chí, chưa
chủ động, kịp thời báo cáo lãnh đạo lãnh đạo
Tạp chí, lãnh đạo Học viện để xử lý các vấn
đề phát sinh nhằm nâng cao hiệu quả công
tác Tạp chí. 

Thứ ba, việc đổi mới quyết liệt từ hình
thức đến nội dung của Tạp chí để chuẩn hóa
và chuyên nghiệp hơn theo đúng tôn chỉ và
mục đích hoạt động vẫn chưa được thể hiện
rõ nét. Định hướng công tác xuất bản Tạp
chí điện tử hoặc chuyên trang điện tử mặc
dù đã đề cập nhưng vì những lý do chủ quan,
khách quan vẫn chưa hiện thực hóa được.
Việc đặt chỉ tiêu phấn đấu được tính điểm
khoa học tại Hội đồng chức danh Giáo sư



ngành Khoa học An ninh và Hội đồng chức
danh Giáo sư ngành Luật học (năm 2012) từ
0,5 điểm lên 1,0 điểm vẫn đang trong lộ
trình thực hiện. 

3. Định hướng và giải pháp phát triển
Tạp chí Nghề luật  

Trong giai đoạn hiện nay, cuộc Cách
mạng công nghiệp lần thứ tư đang tác động
mạnh mẽ và làm thay đổi mọi lĩnh vực của
đời sống xã hội. Xu thế phát triển nền giáo
dục 4.0 làm thay đổi tích cực về mục tiêu và
cách thức giáo dục đào tạo ở mọi cấp học,
mọi bậc học. Người dạy trong nhà trường
chuyển sang vai trò mới là người thiết kế,
xúc tác, cố vấn và tạo môi trường học tập.
Với nội dung học tập được số hóa, người học
sẽ có một lộ trình học tập riêng, có thể lựa
chọn nội dung phù hợp với mục tiêu đào tạo.
Hệ thống học tập số hóa cũng cung cấp phản
hồi về hiệu quả học tập cùng với gợi ý cho
các nội dung học tập tiếp theo. 

Tạp chí Nghề luật định hướng phát triển
chú trọng công tác xây dựng thương hiệu tạo
hình ảnh xác nhận sự tương đồng giữa nội
dung truyền thông và độc giả. Có thể nói,
sức mạnh của thương hiệu nằm ở tôn chỉ và
định danh sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi
của Tạp chí theo đuổi lâu dài, dựa vào thành
công và nền tảng phát triển của tạp chí. Theo
đó, Tạp chí tiến hành đồng bộ ba nhiệm vụ
trọng tâm: (i) Nhận biết thương hiệu Tạp chí
nghề luật; (ii) Xây dựng thương hiệu và
kiểm soát kế hoạch thực thi; (iii) Xây dựng
chiến lược định vị thương hiệu, chuyển các
giá trị mong muốn và tiềm thức của độc giả.
Quá trình phát triển, Tạp chí Nghề luật chú
trọng nâng cao chất lượng và đi theo phong
cách chủ đạo của chính luận báo chí. Tuyên
ngôn sứ mệnh của Tạp chí khoa học của Học
viện Tư pháp gắn liền với chức năng, nhiệm
vụ và hoạt động của Học viện Tư pháp – một
trong những nhiệm vụ có ý nghĩa trọng tâm
trong việc tạo ra nguồn nhân lực phục vụ cải
cách tư pháp. Nguồn nhân lực này không chỉ
phải đủ về số lượng, mà còn phải tốt về chất

lượng, vừa có trình độ chuyên môn lẫn kỹ
năng nghề nghiệp và kiến thức thực tiễn, tạo
sự gắn kết chặt chẽ và bền vững hoạt động
nghiên cứu khoa học với thực tiễn ứng dụng,
thực hành nghề luật; thúc đẩy việc hiện thực
hóa mục tiêu, chiến lược đổi mới, nâng cao
chất lượng giáo dục đào tạo của Học viện
Tư pháp trở thành sự đột phá để củng cố và
phát triển thế mạnh cạnh tranh của Học viện
Tư pháp trong bối cảnh với nhiều cơ sở
cùng đào tạo, bồi dưỡng các chức danh tư
pháp, bổ trợ tư pháp và cán bộ làm công tác
pháp luật. 

Định hướng phát triển của Tạp chí Nghề
luật giai đoạn 2022-2032 là quyết liệt thực
hiện định hướng công tác xuất bản Tạp chí
giấy bên cạnh chuyên trang điện tử, khẳng
định uy tín, chất lượng của Tạp chí qua việc
nâng điểm điểm khoa học tại Hội đồng chức
danh Giáo sư ngành Khoa học An ninh và
Hội đồng chức danh Giáo sư ngành Luật học
(năm 2012) từ 0,5 điểm lên 1,0 điểm. Để
thực hiện định hướng này, các giải pháp xây
dựng Tạp chí Nghề Luật cần được triển khai
đồng bộ và thống nhất là:

Thứ nhất, nâng cao hiệu quả công tác
chính trị tư tưởng với vai trò cực kỳ quan
trọng, đặc biệt với những người thường
xuyên làm công tác xuất bản báo chí. Ngoài
các kênh giáo dục chính trị tư tưởng của
Đảng ủy, của Học viện Tư pháp, trong thời
gian tới, Tạp chí phải thường xuyên quan
tâm đến công tác chính trị tư tưởng thông
qua các buổi sinh hoạt chuyên môn nghiệp
vụ, sinh hoạt chính trị để triển khai thực hiện
các chủ trương, chính sách và pháp luật của
Đảng, Nhà nước và của Hội báo chí Việt
Nam theo đúng định hướng chính luận báo
chí. Thường xuyên phối hợp với các ban
chuyên môn của Đảng ủy trong công tác
giáo dục chính trị tư tưởng để nâng cao hiệu
quả công tác này đối với tất cả các chủ thể
tham gia hoạt động của Tạp chí.

Thứ hai, kiện toàn đội ngũ Ban cố vấn,
Ban biên tập, Ban trị sự đáp ứng yêu cầu



và đòi hỏi của thực tiễn công tác phát triển
Tạp chí Nghề luật. Việc chú trọng kiện toàn
về công tác nhân sự của Tạp chí là giải
pháp trọng tâm trong định hướng phát triển
Tạp chí, đặc biệt trong bối cảnh Học viện
Tư pháp đang quyết tâm thực hiện nhiệm
vụ trọng tâm xây dựng Học viện Tư pháp
thành trung tâm lớn đào tạo các chức danh
tư pháp của Việt Nam. Những điều này tất
yếu đặt ra yêu cầu mới về nguyên lý,
phương thức, chất lượng, hiệu quả và định
hướng hoạt động của Tạp chí Nghề luật với
tư cách là diễn đàn khoa học của Học viện
Tư pháp. 

Thứ ba, chú trọng công tác chuyên môn
nghiệp vụ: Để phát triển thương hiệu của
Tạp chí nghề luật phát huy truyền thống, các
ưu điểm nổi bật của Tạp chí Nghề luật qua
hơn 17 năm phát triển, cần chú trọng hơn
nữa về đào tạo nguồn nhân lực trong đó cần
bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ đối với đội
ngũ biên tập viên, trị sự viên nhằm không
ngừng nâng cao chất lượng nội dung bài viết
và tiến độ xuất bản Tạp chí. Muốn vậy, đối
với đội ngũ biên tập viên, cộng tác viên biên
tập cần thường xuyên sinh hoạt chuyên môn
nghiệp vụ, tăng cường cử  các biên tập viên,
trị sự viên tham gia các lớp bồi dưỡng về
nghiệp vụ báo chí. Bên cạnh đó, để khắc
phục tình trạng thụ động trong công tác báo
chí, đội ngũ biên tập viên cần chủ động hơn
trong cả khâu viết bài, tham dự các sinh hoạt
khoa học lớn và bổ ích, dự các buổi thảo
luận về xây dựng pháp luật tại Quốc hội, tại
Bộ Tư pháp. Thông qua đó, không chỉ kỹ
năng nghiệp vụ báo chí của các biên tập viên
Tạp chí được nâng cao mà còn xây dựng Tạp
chí phong phú nguồn bài và nâng cao cao
chất lượng bài viết. Đối với đội ngũ trị sự
viên cần nâng cao ý thức, trách nhiệm trong
công tác biên tập kỹ thuật, định kỳ tổ chức
họp chuyên môn để hướng dẫn kỹ năng,
nghiệp vụ trong công tổ chức kế hoạch xuất
bản tạp chí, đồng thời họp tổng kết, rút kinh
nghiệm trong từng số, đồng thời bồi dưỡng

kỹ năng, nghiệp vụ thông qua việc cử tham
gia các khóa học về công tác biên tập nhằm
xây dựng phong cách làm báo chuyên
nghiệp, hiệu quả. 

Thứ tư, đổi mới, nâng cao chất lượng
nội dung của Tạp chí theo hướng tăng cường
tính thực tiễn, tính nghiệp vụ chuyên ngành:
Nhằm phục vụ thiết thực cho việc nghiên
cứu, học tập, vận dụng vào thực tiễn công
tác của các đơn vị thuộc Học viện với tư
cách là diễn đàn khoa học trao đổi nghiệp
vụ, Tạp chí tiếp tục duy trì và đẩy mạnh
công tác xây dựng kế hoạch xuất bản Tạp chí
hàng năm với các chủ đề trọng tâm mang
dấu ấn của Tạp chí. Trong đó nội dung Tạp
chí cần chú trọng:

Một là, nhóm bài viết về việc quán triệt,
triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng
bộ các cấp, nhất là quan điểm, đường lối,
chủ trương của Đảng về xây dựng Nhà nước
pháp quyền xã hội chủ nghĩa, về chiến lược
cải cách tư pháp trong giai đoạn mới, về xây
dựng và áp dụng pháp luật, về những nội
dung liên quan đến tổ chức và hoạt động của
ngành Tư pháp, của Học viện Tư pháp thực
thi các nhiệm vụ trọng tâm xây dựng Học
viện Tư pháp thành trung tâm lớn đào tạo
các chức danh Tư pháp.

Hai là, các bài viết mang tính tổng kết,
khẳng định thành tựu và kết quả nổi bật
trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nghiên
cứu khoa học, thực hiện các nhiệm vụ
chính trị của Học viện Tư pháp. Đa dạng
hoá các hình thức nghiên cứu khoa học;
tăng cường các hoạt động hợp tác, liên kết
và chia sẻ nguồn thông tin, dữ liệu khoa
học với các cơ sở nghiên cứu, đào tạo, thực
hành pháp luật khác, trong đó chú trọng
giải quyết những vướng mắc trong thực
tiễn thi hành pháp luật. Thông tin các kết
quả của các đề tài nghiên cứu khoa học của
Học viện Tư pháp sẽ được đăng tải trên các
số Tạp chí:

(i) Công bố các kết quả là sản phẩm
nghiên cứu đề tài khoa học cấp nhà nước,



cấp bộ. cấp cơ sở. Đây là giải pháp nhằm
phát huy vai trò chủ động của ban chủ nhiệm
các đề tài; có hình thức khen thưởng kịp
thời, xử lý thoả đáng để đảm bảo tiến độ và
chất lượng các đề tài nghiên cứu khoa học,
ứng dụng có hiệu quả các kết quả nghiên cứu
của các đề tài vào công tác đào tạo, bồi
dưỡng các chức danh tư pháp. Đây cũng là
một giải pháp để nâng cao chất lượng của
các đề tài nghiên cứu khoa học. Các kết quả
nghiên cứu của các đề tài, đề án, hội nghị,
hội thảo của Học viện được công bố để cộng
đồng xã hội biết, nghiên cứu, tìm hiểu và
ứng dụng vào thực tế.

(ii) Công bố kỷ yếu các hội thảo khoa
học. Kết nối hoạt động tổ chức các hội thảo
khoa học của Học viện Tư pháp với diễn
đàn nghiên cứu, trao đổi trên chuyên mục
Tạp chí, tập trung giải quyết các vấn đề về
phương pháp giảng dạy, phương pháp viết
giáo trình theo hướng rèn luyện kỹ năng, áp
dụng công nghệ thông tin trong đào tạo….;
mời các nhà khoa học có uy tín, các chuyên
gia quản lý khoa học trực tiếp tập huấn,
hướng dẫn nghiên cứu và quản lý khoa học
cho cán bộ, giảng viên của Học viện Tư
pháp. Phát huy tiềm lực đội ngũ cán bộ
khoa học, có cơ chế hỗ trợ, khuyến khích
nghiên cứu, công bố các công trình, bài viết
trên các tạp chí khoa học uy tín về chuyên
ngành luật. 

Ba là, chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp
của các chức danh tư pháp phương pháp,
cách thức thực hiện, kết quả và bài học kinh
nghiệm rút ra từ thực hiện các nhiệm vụ.
Đây là nhóm các bài về tăng cường tính thực
tiễn của tạp chí, cụ thể là các bài viết có tính
chất diễn đàn, trao đổi để bàn luận về giải
quyết vụ việc cụ thể còn có quan điểm chưa
thống nhất trong lĩnh vực hình sự, dân sự,
hành chính và những khó khăn, vướng mắc
trong nhận thức, áp dụng pháp luật... Trên
cơ sở đó, Ban Biên tập phối hợp tổ chức tọa
đàm, trao đổi, đưa ra kết luận làm tài liệu
tham khảo. 

Chú trọng các bài viết chính luận báo
chí về bình luận án là định hướng thương
hiệu riêng của Tạp chí Nghề luật. Việc sử
dụng bản án của Tòa án trong đào tạo nghề
luật đã và đang khẳng định được những ưu
điểm vượt trội trong công tác đào tạo kỹ
năng nghề ứng dụng, gắn kết công tác
giảng dạy, học tập nghề với thực tiễn xét
xử. Thực tế cho thấy, việc sử dụng bản án
trong đào tạo nghề luật giúp học viên hiểu
được cách thức, đường lối giải quyết các
vụ, việc tương tự của Tòa án (trọng tài)
nhất là trong các trường hợp quy định của
pháp luật thực định không thống nhất, trừu
trượng, thiếu minh bạch dẫn đến các cách
hiểu và vận dụng điều luật khác nhau. Quá
trình nghiên cứu các bài bình luận bản án
không chỉ giúp độc giả hiểu sâu sắc hơn
kiến thức pháp luật, thực tiễn áp dụng mà
còn hiểu hơn các quan điểm khoa học xung
quanh vấn đề pháp lý. Các bản án là sản
phẩm của cả một quá trình tố tụng chặt chẽ.
Khi đọc các bài viết về bình luận bản án,
người đọc được tiếp cận quá trình tố tụng,
hiểu được những lập luận để chủ thể có
thẩm quyền ban hành quyết định trong bản
án. Từ đó, người đọc rèn luyện được kỹ
năng tư duy, lập luận và rút được kinh
nghiệm trong việc phát hiện các vấn đề
pháp lý từ thực tiễn. Điều này một mặt, sẽ
khuyến khích và tạo điều kiện cho hoạt
động sưu tầm và phát triển tư duy bình luận
án, mặt khác góp phần tăng cường thói
quen nghiên cứu, cập nhật thực tiễn pháp
lý của giảng viên và học viên. 

Bốn là, nhóm bài viết nghiên cứu về xây
dựng và áp dụng pháp luật như góp ý Dự
thảo Luật; bài viết tổng kết, phản ánh những
khó khăn, vướng mắc trong nhận thức về các
chế định của các đạo luật về tư pháp như Bộ
luật Tố tụng hình sự, Bộ luật Hình sự, Bộ
luật Tố tụng dân sự, Bộ luật Dân sự, Luật tố
tụng hành chính... để kiến nghị với cơ quan
có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn
thi hành pháp luật. 



Năm là, nhóm các bài viết chuyên mục
pháp luật thế giới; kinh nghiệm đào tạo bồi
dưỡng các chức danh tư pháp của thế giới
trong đánh giá so sánh, rút ra bài học kinh
nghiệm với Việt Nam. Tăng cường hợp tác
về nghiên cứu khoa học với các tổ chức và
cơ sở đào tạo pháp luật và tư pháp trên thế
giới dưới nhiều hình thức như trao đổi kết
quả nghiên cứu, tổ chức hội thảo, trao đổi
thông tin tư liệu, trao đổi cán bộ nghiên cứu
khoa học…, nhằm tiếp thu những kinh
nghiệm và kết quả nghiên cứu của họ phục
vụ cho công tác đào tạo và nghiên cứu khoa
học và công bố kết quả trên tạp chí, phát
triển theo định hướng Tạp chí online.

Thứ năm, định hướng phát triển Tạp
chí khoa học về thương hiệu “đào tạo, bồi
dưỡng nghề Tư pháp sau đại học”, khẳng
định vị thế diễn đàn sâu rộng, đa chiều của
các công trình nghiên cứu chính luận báo
chí.

Trong giai đoạn 2022-2032, một trong
những định hướng quan trọng để phát triển
Tạp chí Nghề luật là xây dựng Tạp chí Nghề
luật ấn phẩm điện tử hoặc chuyên trang điện
tử, đồng thời Tạp chí phấn đấu được tính
điểm khoa học tại Hội đồng chức danh Giáo
sư ngành Khoa học An ninh và Hội đồng
chức danh Giáo sư ngành Luật học (năm
2012) từ 0,5 điểm lên 1,0 điểm. Để thực hiện
được nhiệm vụ quan trọng này, đòi hỏi sự
quan tâm tạo điều kiện của Ban Giám đốc,
sự quyết tâm đổi mới của đội ngũ cán bộ làm
công tác tạp chí và thực hiện đồng bộ các
giải pháp như chế độ chính sách hỗ trợ cá
nhân đăng bài viết trên các Tạp chí quốc tế
thuộc danh mục Scopus hay ISI, đổi mới
hình thức, nội dung tạp chí theo hướng chú
trọng tính đặc thù nghề nghiệp các chức
danh tư pháp. Bên cạnh đó, đội ngũ trị sự
viên cần đẩy mạnh công tác đặt bài, phỏng
vấn, thu hút nguồn bài đảm bảo sự phong
phú, đặc biệt là các bài viết mang tính đặc
trưng của Tạp chí Nghề luật, như các bài viết
thuộc chuyên mục Bình luận án, Nghiên cứu

trao đổi, Đào tạo - Bồi dưỡng. Cần thu hút
các bài viết của các đồng chí lãnh đạo ở
Trung ương, các Bộ, Ban ngành của Đảng và
Nhà nước, các bài viết của học viên và đặc
biệt là đội ngũ giảng viên thỉnh giảng là các
chức danh tư pháp có kinh nghiệm thực tiễn,
có chuyên môn sâu trong kỹ năng hành nghề
luật. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh hơn nữa
mối quan hệ với cộng tác viên của Tạp chí
Nghề luật. 

Về số lượng phát hành Tạp chí Nghề luật
cần tăng cường quảng bá, mở rộng phạm vi
phát hành Tạp chí sâu rộng tới các cơ quan
tư pháp và các tổ chức hành nghề tư pháp
và bổ trợ tư pháp cũng như những người
đang là các chức danh tư pháp ở các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương, các
huyện, thị xã như cơ quan Tòa án nhân dân,
cơ quan Viện kiểm sát nhân dân, cơ quan thi
hành án, Sở Tư pháp, Văn phòng luật sư,
Văn phòng công chứng, Trung tâm bán đấu
giá tài sản ...

Những năm gần đây, lãnh đạo Học viện,
lãnh đạo Tạp chí không ngừng quan tâm chỉ
đạo công tác nâng cao chất lượng Tạp chí
thông qua nhiều kênh khác nhau như: Họp
Ban Biên tập, Ban Trị sự, Hội nghị cộng tác
viên Tạp chí hàng năm... Với ý thức chính
trị, sự tâm huyết với nghề nên đội ngũ nhân
sự của Tạp chí đều có trách nhiệm cao trong
việc đặt bài, tìm nguồn bài, biên tập, kiểm
duyệt bài, do đó Tạp chí vẫn giữ vững chất
lượng bài viết được đăng và đặc biệt là
không có bài viết vi phạm các quy định của
Luật báo chí hoặc làm ảnh hưởng đến mục
tiêu, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Tạp
chí, tạo sự gắn kết chặt chẽ và bền vững
hoạt động nghiên cứu khoa học với thực
tiễn ứng dụng, thực hành nghề luật. Trong
thời gian tới, trên cơ sở triết lý về thương
hiệu bền vững, Tạp chí Nghề luật sẽ áp
dụng nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả
của công tác nghiên cứu khoa học có giá trị
ứng dụng cao khi công bố khoa học tại Tạp
chí Nghề luật./.



Tóm tắt: Sự phát triển của khoa học công nghệ trong thế kỷ 21 đã góp phần làm cho việc
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cầu học tập của xã hội, mô hình Giáo dục mở đã được áp dụng thành công trên toàn thế giới,
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tại và tương lai, phân tích các yếu tố cần thiết để phát triển một nền giáo dục số với nền tảng
cơ bản là Tài nguyên Giáo dục mở và đưa ra một số đề xuất để phát triển tài nguyên giáo dục
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Giáo dục tốt hơn có nghĩa là có một tương
lai tốt hơn. Giáo dục là chìa khóa để thúc đẩy
các mục tiêu lớn nhất của xã hội, từ việc xây
dựng một nền kinh tế vững mạnh đến có cuộc
sống lành mạnh. Bằng cách tăng khả năng tiếp
cận giáo dục và tạo nền tảng cho việc dạy và
học hiệu quả hơn, giáo dục mở mang lại lợi ích
cho tất cả chúng ta.

Khi dự báo sự phát triển của giáo dục thế
kỷ 21, Hội đồng quốc tế về giáo dục của
UNESCO do Jacques Delors chủ trì đã khẳng
định: “Học tập suốt đời nổi lên như là một
trong các chìa khóa mở cửa đi vào thế kỷ 21”.

Hội đồng cũng đã nêu một ý tưởng quan trọng
khác: “cần phải tiến tới một xã hội học” và
“Giáo dục là một quyền con người cơ bản, là
một giá trị con người phổ quát, và cần được
sẵn sàng thực hiện suốt cuộc đời của mỗi cá
nhân”2. Với ý tưởng học tập suốt đời và xã
hội học tập, khái niệm giáo dục mở (dưới đây
gọi tắt là “GDM”) đã được nâng lên, GDM
không những liên quan đến một mô hình giáo
dục, mà còn mở rộng ra cho một hệ thống
giáo dục.

1. Một số vấn đề về giáo dục mở 
Để thực hiện mục tiêu phát triển bền vững
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của Liên Hiệp Quốc, giáo dục Việt Nam đã
được xác định phát triển theo hướng là hệ
thống mở. Các tài liệu quan trọng mang tính
định hướng gần đây ở Việt Nam như Nghị
quyết số 29-NQ/TW năm 2013 về đổi mới
căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, hay
Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 đều khẳng
định hệ thống giáo dục quốc dân của Việt
Nam là hệ thống giáo dục mở và ‘Phát triển
hệ thống giáo dục mở, xây dựng xã hội học
tập nhằm tạo cơ hội để mọi người được tiếp
cận giáo dục, được học tập ở mọi trình độ,
mọi hình thức, học tập suốt đời’. Về cơ
bản, nó tương tự như với mục tiêu phát triển
bền vững 4 - SDG 4 (Sustainable
Development Goal 4) của Liên Hiệp Quốc tới
năm 2030 về giáo dục, nhằm: ‘đảm bảo giáo
dục chất lượng bao hàm toàn diện và công
bằng và thúc đẩy các cơ hội học tập suốt đời
cho tất cả mọi người’3. Gần đây nhất Thủ
tướng Chính phủ ban hành Quyết định số
489/QĐ-TTg ngày 8/4/2020, trong đó phê
duyệt Đề án “Xây dựng mô hình công dân
học tập giai đoạn 2021-2030” và sẽ phê
chuẩn Bộ tiêu chí đánh giá mô hình công dân
học tập vào cuối năm 2021. Từ Bộ tiêu chí
khung này, các cơ quan, doanh nghiệp,
trường học, đơn vị quân đội, các cơ sở sản
xuất... sẽ dựng nên bộ tiêu chí công dân học
tập cho đơn vị của mình.

Giáo dục mở là một thuật ngữ mô tả mô
hình giáo dục được thiết kế để mở rộng sự
tiếp cận việc học tập so với giáo dục chính
quy thông thường, bằng nhiều biện pháp,
trong đó đặc biệt nhấn mạnh sự phát triển
nguồn tư liệu giáo dục mở trong mọi môi
trường học tập.

Xuất phát từ 4 nguyên tắc cốt lõi: “mở
cho người học, mở về địa điểm, mở về
phương pháp và mở về ý tưởng” (Open to
People, Open to Places, Open to Methods and

Open to Ideas). Tính chất mở nói trên nhấn
mạnh sự linh hoạt của hệ thống, giảm thiểu
những rào cản đối với người học gây nên bởi
tuổi tác, địa điểm, thời gian và tình trạng kinh
tế. Với sự phát triển của GDM, một số đại
học mở bổ sung thêm nguyên tắc “mở về
chương trình học” (open curriculum), cho
phép sinh viên thiết kế chương trình dẫn đến
văn bằng của mình.

Có thể chia lịch sử phát triển của GDM
thành 2 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất bắt đầu
vào nửa cuối thế kỷ 20, khi nhiều nhà giáo
dục cảm thấy sự hạn chế của các mô hình
giáo dục truyền thống, muốn thoát khỏi nó để
làm cho giáo dục dễ tiếp cận hơn đối với
nhiều người. Trường đại học mở đầu tiên trên
thế giới ở Vương quốc Anh (UK OU) theo xu
hướng này, đã ra đời vào năm 1969. Từ “mở”
được sử dụng ở đây để nói lên ý tưởng gạt bỏ
bớt các rào cản hạn chế cơ hội tham dự của
người học vào các trường đại học thông
thường. Hiện nay UK OU là một trong những
trường đại học đông sinh viên nhất Vương
quốc Anh (250 nghìn sinh viên, bao gồm 50
nghìn sinh viên quốc tế, trong tổng số chỉ có
32 nghìn sinh viên dưới tuổi 25). Tuy “dễ
dãi” về điều kiện đầu vào, nhưng việc đánh
giá đầu ra được thực hiện rất nghiêm khắc
nên chất lượng đào tạo bảo đảm, vì vậy UK
OU được tổ chức “Academic Ranking of
World Universities” xếp hạng trong số 40
trường hàng đầu của Vương quốc Anh và
trong số 500 trường hàng đầu của thế giới.

Hưởng ứng ý tưởng của UK OU, chẳng
những giáo dục phải mở để nhiều người có thể
tiếp cận, mà còn phải mở để người học có thể
chủ động tham gia quá trình giáo dục, hàng
loạt trường đại học mở ra đời trên khắp thế
giới. Hiện nay trên thế giới tồn tại hơn 50
trường đại học lớn nhất, có từ hàng trăm nghìn
đến hàng triệu sinh viên, đặc biệt ở khu vực

3 Lê Trung Nghĩa biên dịch, 2019: Các hướng dẫn phát triển các chính sách tài nguyên giáo dục

mở: https://www.dropbox.com/s/458ak3vspexdzhj/371129eng_Vi-08122019.pdf?dl=0, UNESCO-COL xuất bản

năm 2019, CC BY-SA 3.0, phần lời nói đầu, trang 5-6.



châu Á-Thái Bình Dương. Trong số các siêu
đại học (mega-university) nói trên có thể kể vài
trường, như Đại học Mở Trung Quốc thành lập
năm 1979, trường này có tới 3,59 triệu sinh
viên, bao gồm 200 nghìn nông dân, 100.000
quân nhân và nhân viên quốc phòng, 600 người
khuyết tật; Đại học Mở Indira Gandhi (Ấn
Độ) thành lập năm 1985, với 3,5 triêu sinh
viên vào năm 2010; Đại học Anadolu (Thổ
Nhĩ Kỳ) thành lập năm 1958 hiện có khoảng
2 triệu sinh viên4.

Giai đoạn thứ hai của GDM là khi nhân
loại bước vào thế kỷ 21, khi kho tàng kiến
thức trở nên quá dồi dào và dễ tiếp cận nhờ
sự phát triển của công nghệ, việc học tập được
xem là cá nhân hóa tới mức tối đa. GDM phát
triển gắn liền với sự phát triển của internet và
công nghệ số. Với internet và công nghệ số,
việc mở rộng các cơ hội giáo dục trở nên khả
thi hơn bao giờ hết. Thông qua Internet, người
học có thể tìm thấy thông tin ngay lập tức về
hầu như bất kỳ chủ đề nào, giáo viên có thể
chia sẻ kiến   thức của họ với sinh viên ở châu
lục khác dễ dàng như trong lớp học của chính
họ và tài liệu giáo dục có thể được phổ biến
cho khán giả trên toàn thế giới mà hầu như
không có chi phí biên tập.

Tiềm năng rộng lớn của công nghệ và
Internet đã hỗ trợ việc dạy và học hiệu quả, hợp
lý hơn. Với tiềm năng phát triển công nghệ số
của thế kỷ 21, chúng ta đã khắc phục được việc
các sinh viên không có khả năng tiếp cận với
sách giáo khoa do giá sách quá đắt đỏ, hoặc các
dịch vụ kỹ thuật số từ các nhà xuất bản truyền
thống đi kèm với các hạn chế truy cập và ngày
hết hạn. Thay vào đó, người học được tiếp cận
và sử dụng sáng tạo các nguồn tài nguyên trong
một thế giới khao khát các cơ hội giáo dục.
Công nghệ có tiềm năng vô hạn để cải thiện
việc dạy và học. GDM đảm bảo rằng người

dạy, người học có thể khám phá đầy đủ tiềm
năng này. Hãy tưởng tượng một cuốn sách giáo
khoa sinh học có kết hợp COVID-19 trong
chương về vi rút hoặc một bài giảng có hàng
trăm nghìn người trên toàn cầu tham dự hoặc
một cuộc trao đổi ngang hàng giữa sinh viên
Canada học tiếng Quan Thoại với sinh viên
Trung Quốc học tiếng Anh hoặc tiếng Pháp.
Tất cả những điều này và hơn thế nữa đều có
thể thực hiện được khi con đường phát triển
công nghệ trong giáo dục hoàn toàn rộng mở.

John Daniel, giám đốc điều hành của tổ
chức Commonwealth of Learning, đã đưa ra
khái niệm về một tam giác thép trong giáo
dục5 với các đỉnh là quy mô nhập học, chi phí
và chất lượng. Khi tăng số lượng sinh viên
trong lớp học thì chất lượng sẽ giảm; khi đảm
bảo tài liệu học tập tốt và thầy giỏi thì sẽ đẩy
chi phí lên cao; và việc cắt giảm chi phí sẽ dẫn
tới việc giảm cả quy mô và chất lượng. Công
nghệ mới đã đóng góp rất to lớn cho GDM,
chẳng hạn, đã giúp GDM bẻ gãy được tam
giác thép kìm hãm giáo dục nói trên. Với công
nghệ mới, giáo dục chất lượng cao có thể dễ
tiếp cận hơn với giá không quá đắt. GDM cũng
đem lại cơ hội cho những nhóm người không
thể tiếp cận giáo dục truyền thống. Tổng quát
hơn, có thể hiểu GDM có vai trò quan trọng
trong việc tạo cơ hội học suốt đời, thực hiện sứ
mạng Giáo dục cho mọi người, và hơn thế nữa,
tạo dựng nên hình hài của chính nền giáo dục
trong tương lai6.

GDM hiện nay bao gồm các nguồn lực,
công cụ và thực hành không có rào cản pháp lý,
tài chính và kỹ thuật và hoàn toàn có thể được
sử dụng, chia sẻ và thích ứng trong môi trường
kỹ thuật số7.

2. Nền tảng của giáo dục mở trong thế kỷ
21 là tài nguyên giáo dục mở (OER)

Tại hội thảo “Chuyển đổi số trong giáo

4 https://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%C3%A1o_d%E1%BB%A5c_m%E1%BB%9F.
5 Future of Open Education.
6 https://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%C3%A1o_d%E1%BB%A5c_m%E1%BB%9F.
7 Open Education - SPARC (sparcopen.org).



dục và đào tạo” ngày 09/12/2020 với sự có
mặt của cả 2 bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền
thông và Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ trưởng Bộ
Thông tin Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng
cho rằng:

“Ngành Giáo dục hiện còn “thiếu một
công cụ thực thi hiệu quả”, đó chính là các
nền tảng số. Đây phải là nền tảng mở, để liên
tục được cập nhật và tốt lên từng ngày. Nền
tảng này không chỉ là nội dung mà còn là
cách thức giảng dạy, cách học, cách thi kiểm
tra, hay nói cách khác là các quy trình. Các
doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có thể
giúp ngành giáo dục xây dựng được những
nền tảng như thế”.

Bộ trưởng đã khẳng định, chúng ta cần sử
dụng công nghệ mở để xây dựng các hạ tầng
nền tảng quốc gia, và vì vậy, hạ tầng nền tảng
cho giáo dục và đào tạo, lĩnh vực được xếp
hạng quan trọng số 2 trong 8 lĩnh vực ưu tiên
trong chiến lược chuyển đổi số của Việt
Nam, chắc chắn phải là một nền tảng mở.

Nền tảng mở của Giáo dục Mở là Tài
nguyên Giáo dục Mở (OER). “Tài nguyên giáo
dục truy cập mở (“TNGDM” hay còn viết là
“ORE”) bao gồm tất cả các dạng tài liệu phục
vụ giảng dạy, học tập trong nhà trường được
xuất bản rộng rãi với quyền truy cập mở. Bản
chất của loại tài liệu này cho phép việc nhân
bản, sử dụng, thay đổi và chia sẻ lại nội dung
tài liệu hoàn toàn miễn phí và hợp pháp. Tài
nguyên giáo dục mở bao gồm nhiều loại từ
sách giáo khoa (SGK) đến chương trình đào
tạo, đề cương môn học, bài giảng, bài tập, bài
kiểm tra, báo cáo, âm thanh, hình ảnh và
chương trình mô phỏng” (Trích dẫn từ trang
UNESCO).

Đối với giáo viên, nguồn TNGDM có thể
giúp tăng cường nội dung và đa dạng hóa
nguồn tài liệu đang được sử dụng trong khóa
học. Đồng thời, nó giúp tiết kiệm chi phí mua
sách giáo khoa (SGK) đắt tiền.

Đối với sinh viên, nguồn TNGDM tạo điều
kiện cho họ có cơ hội tiếp cận được môi trường
học tập số hóa đa dạng gồm SGK mở, tư liệu
hình ảnh mở, khóa học mở và các công cụ tự
đánh giá. 

Người học có thể thu được nhiều lợi ích từ
việc sử dụng nguồn TNGDM bởi vì:

- Đây là nguồn tài nguyên học tập có chất
lượng cao và dễ dàng cập nhật, chỉnh sửa.

- Cơ hội kiểm nghiệm/ứng dụng kiến thức
đã học trên phạm vi rộng hơn giới hạn của
khóa học.

- Hỗ trợ tự học, tự nghiên cứu cũng như các
hình thức học nhóm, cộng tác với nhau.

Ngoài ra, nguồn TNGDM còn hỗ trợ người
học có cơ hội sử dụng tài liệu học tập với chi phí
thấp và khả năng truy cập linh hoạt (mọi nơi, mọi
lúc), nhờ vậy, họ có thể tự học tại nhà. Đồng thời,
người học có thể phát triển nhiều kỹ năng quan
trọng trong môi trường học tập số như tìm kiếm,
sử dụng, chỉnh sửa, tự tạo ra các tài liệu, quảng
bá, kết nối... nguồn TNGDM đến cộng đồng rộng
lớn hơn.

Có thể thấy, OER bao gồm 3 thành phần
cơ bản (hình 1): (1) nội dung học tập: đó là
các khoá học, tài liệu học tập, mục tiêu học
tập, bộ sưu tập, hay tạp chí; (2) các công cụ/
phần mềm để phát triển, sử dụng, tái sử dụng
và phân phối nội dung học tập, cũng như việc
tìm kiếm và tổ chức nội dung, hệ thống quản
trị học tập, công cụ phát triển nội dung, các
cộng đồng học tập trực truyến; và (3) nguồn
lực để thực hiện: đó là các giấy phép về quyền
sở hữu trí tuệ để thúc đẩy xuất bản các tài liệu
mở, những nguyên tắc để triển khai cũng như
bản địa hoá nội dung8.

3. Tìm hiểu về các hệ thống giấy phép
của tài nguyên giáo dục mở

Trái ngược lại với hệ thống pháp luật bảo
vệ quyền sở hữu trí tuệ hiện nay bảo vệ
quyền tác giả với các quy định khá ngặt
nghèo trong việc sử dụng các tài liệu giảng

8. OECD. Giving Knowledge for Free : the Emergence of Open Educational Resources. Truy cập từ

http://www.oecd.org/edu/ceri/38654317.pdf.



dạy, Tài nguyên Giáo dục Mở (OER) là các
tài nguyên giảng dạy, học tập và nghiên cứu
miễn phí và không có rào cản tiếp cận, đồng
thời được phép sử dụng mở theo luật định.
Quyền sử dụng mở được cấp bằng cách sử
dụng giấy phép mở (ví dụ: giấy phép
Creative Commons) cho phép mọi người tự
do sử dụng, điều chỉnh và chia sẻ tài nguyên
mọi lúc, mọi nơi. Quyền “Mở” thường được
định nghĩa theo điều khoản của “4R” (4
quyền): người dùng có thể tự do (1) Tái sử
dụng (Reuse), (2) Sửa đổi (Revise), (3) Trộn
lẫn (Remix), và (4) Phân phối lại các tài liệu
giáo dục này (Redistribute), kể cả việc phân
phối cho mục đích thương mại. Ngoài ra còn
phải kể đến quyền tự do lưu giữ sản phẩm. 

Việc diễn giải các quyền được hiểu 
như sau: 

- Tái sử dụng: Quyền được sử dụng lại
nội dung với hình thức không đổi hay đúng
nguyên văn của bản gốc (ví dụ, một bản sao
của tài liệu gốc).

- Sửa đổi: Quyền được tiếp nhận, điều
chỉnh, sửa đổi, hoặc thay đổi nội dung của tài
liệu gốc (ví dụ, dịch nội dung một tài liệu
sang một ngôn ngữ khác).

- Trộn lẫn: Quyền được kết hợp các nội
dung của tài liệu gốc hoặc sửa đổi với nội
dung gốc rồi kết hợp các nội dung khác để tạo
ra một bản mới (ví dụ, một tài liệu tổng hợp từ
nhiều nội dung khác nhau).

- Phân phối lại: Quyền được chia sẻ các
bản sao của nội dung tài liệu gốc, cũng như các
phiên bản khác của nó, hoặc là những bản đã
được chỉnh sửa, trộn lẫn (ví dụ, đưa một bản
sao tài liệu cho một người bạn sử dụng)9.

Hiện nay trên thế giới có hệ thống giấy
phép của Creative Commons (CC) được sử
dụng phổ biến nhất. Giấy phép CC không
phải là một văn bản có tính pháp lý, nhưng
giúp một tác giả quyết định phát tán tác

phẩm của mình theo phạm vi mà mình cho
phép và giúp người sử dụng biết được mình
sẽ sử dụng tác phẩm này ở mức độ nào. Điều
này giúp người sử dụng tránh được những
rắc rối liên quan đến vấn đề bản quyền. Hệ
thống giấy phép của CC cụ thể hoá 4Rs như
đã phân tích ở trên và được quy định bằng
các nhóm ký hiệu thống nhất10.

4. Một số đề xuất cho việc phát triển tài
nguyên giáo dục mở tại Việt Nam

Với định hướng xây dựng một hệ thống
GDM như trên, việc xác định hệ thống giáo
dục mở gồm những thành phần nào, thành
phần nền tảng của nó là gì để có thể tập trung
các nguồn lực rất khiêm tốn của mình vào
đâu để phát triển có hiệu quả nhất hệ thống
giáo dục đó. Đây là câu hỏi cho nền giáo dục
Việt Nam.

Để phát triển OER tại các trường đại học
nói riêng và cho hệ thống giáo dục Việt Nam
nói chung, cần thực hiện một số vấn đề sau:

- Xây dựng một chính sách quốc gia về
OER. Hiện nay, chúng ta chưa có một văn bản
có tính pháp lý nào về phát triển OER. Do vậy,
việc cần làm ngay là xây dựng văn bản pháp lý
về OER để các trường đại học, các doanh
nghiệp và cá nhân cùng tham gia phát triển
OER. Việc xây dựng chính sách có thể do Bộ
Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Khoa
học và Công nghệ thực hiện trên cơ sở tập hợp
các chuyên gia về OER tại Việt Nam, cũng như
tham khảo kinh nghiệm của các chuyên gia
quốc tế.

- Thành lập một Uỷ ban quốc gia về OER.
Uỷ ban này có trách nhiệm thúc đẩy và đưa
OER vào đời sống thực tế thông qua các hoạt
động xây dựng chính sách, tìm kiếm nguồn
tài trợ, tổ chức hội thảo và hướng dẫn triển
khai OER tại trường đại học và các tổ chức
nghiên cứu.

(Xem tiếp trang 80)

9 Wiley, D. Openness as catalyst for an educational reformation // Educause Review. - 2010. - No. 45(4). - 
P.15-20.
10  Bảng dưới đây liệt kê các ký hiệu của Creative Commons.



Tóm tắt: Đánh giá vai trò to lớn của sở hữu trí tuệ (SHTT) đối với sự phát triển toàn cầu,
pháp luật nhiều quốc gia đã có những quy định về bảo hộ quyền SHTT nói chung cũng như
đấu tranh với các tội phạm SHTT nói riêng. Giá trị của những quy định pháp luật của các
nước về các tội xâm phạm SHTT không chỉ là kinh nghiệm cho việc hoàn thiện hệ thống pháp
luật SHTT của các quốc gia mà còn dần hình thành chuẩn mực quốc tế cho quan hệ hợp tác
kinh tế và đấu tranh chống, phòng ngừa các tội xâm phạm SHTT trên toàn cầu. Bài viết tập
trung khái quát quy định của pháp luật 04 quốc gia Hoa Kỳ, Pháp, Trung Hoa, Singapore
về các tội xâm phạm SHTT, qua đó, đưa ra một số nhận xét về những điểm chung mà Việt
Nam có thể tham khảo trong việc hoàn thiện quy định của pháp luật hình sự về các tội xâm
phạm SHTT trong tương lai.

Từ khóa: Tội xâm phạm sở hữu trí tuệ, pháp luật, Hoa Kỳ, Pháp, Trung Hoa, Singapore.
Nhận bài: 17/12/2021; Hoàn thành biên tập: 23/12/2021; Duyệt đăng: 19/01/2022.

Abstract: Assessing the great role of intellectual property (IP) in global development, the
laws of many countries have provisions on IPR protection in general as well as the fight
against IPR crimes in particular. The value of countries’ legal regulations on IP crimes is
not only an experience for perfecting the IP legal systems of other countries, but also
gradually forms international standards for economy cooperation and fight against and
prevent intellectual property crimes globally. The article focuses on overviewing the legal
provisions of 04 countries in the United States, France, China and Singapore on intellectual
property (IP) crimes, thereby, there are some comments on the common points that Vietnam
can refer to in completing the provisions of the criminal law on intellectual property crimes
in the future.
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1. Khái quát chung quy định các tội
phạm về sở hữu trí tuệ theo pháp luật một
số quốc gia trên thế giới

1.1. Pháp luật Hoa Kỳ
Hoa Kỳ là quốc gia có nền kinh tế, thương

mại, khoa học kỹ thuật và công nghệ phát triển
mạnh mẽ. Để luôn giữ vững được vị thế của
một cường quốc, Hoa Kỳ cũng xây dựng một
hệ thống pháp luật đồ sộ và nhạy bén. Hệ
thống pháp luật Hoa Kỳ có nhiều cấp, có thể
là nhiều hơn hầu hết các nước khác. Nguyên
nhân một phần là do có sự phân chia giữa luật
liên bang và bang. Sự rõ ràng và tập trung

củapháp luật Hoa Kỳ thể hiện trong sự hệ
thống hóa tất cả các luật liên bang theo Bộ
Tổng luật Liên bang (USC) với 50 Luật, đánh
số từ 1 đến 50. Trong Bộ Tổng Luật này, các
vấn đề liên quan đến SHTT nói chung nằm
trong các Luật: Chương 57 Luật số 7 về nông
nghiệp bảo hộ giống cây trồng; Chương 22
Luật số 15 về Thương mại và Mậu dịch bảo
hộ nhãn hiệu; Luật số 17 về Bản quyền; Luật
số 35 về Sáng chế. Nhóm tội phạm về SHTT
nằm trong các văn bản nêu trên, đồng thời
cũng được quy định trong Luật số 18 về Tội
phạm và Thủ tục hình sự, cụ thể:

QUY ĐỊNH CÁC TỘI PHẠM VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ THEO PHÁP LUẬT 

MỘT SỐ QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI

Mai Thị Thanh Nhung1

1 Thạc sỹ, Giảng viên Trường Đại học Luật Hà Nội.



Thứ nhất, tội phạm về bản quyền theo
pháp luật Hoa Kỳ được quy định bao gồm:

- Hành vi cố ý vi phạm bản quyền theo
Điều 506 (a) Luật số 17 USC2. Các hình phạt
đối với tội này được quy định tại Điều 2319
Luật số 18 USC. Ngoài ra, các hành vi phạm
tội trong lĩnh vực bản quyền còn được liệt kê
tại Luật số 18 USC như sửa chữa và buôn bán
trái phép các bản ghi âm và video âm nhạc của
các buổi biểu diễn nhạc sống (Điều 2319A);
ghi hình trái phép hình ảnh chuyển động trong
cơ sở triển lãm hình ảnh chuyển động (Điều
2319B).

Ngoài ra, để nâng cao tính toàn vẹn của hệ
thống bảo vệ bản quyền, pháp luật hình sự
Hoa Kỳ còn cấm buôn bán các nhãn giả được
thiết kế để dán vào bản ghi âm, bản sao của
chương trình máy tính, hình ảnh chuyển động
hoặc tác phẩm nghe nhìn (xem Điều 2318
Luật số 18 USC quy định về Tội buôn bán
nhãn giả, nhãn bất hợp pháp hoặc tài liệu hoặc
bao bì giả)3.

- Các hành vi bị coi là tội phạm theo quy
định của Đạo luật bản quyền thiên niên kỷ
(DMCA) được ban hành năm 1998. DMCA ra
đời trong bối cảnh phương tiện truyền thông
kỹ thuật số và Internet phát triển tại Hoa Kỳ

như một phương tiện để phân phối, sao chép
quy mô lớn các loại tài liệu có bản quyền một
cách dễ dàng. Nội dung của DMCA đã sửa đổi
Luật bản quyền của Hoa Kỳ nhằm giải quyết
các phần quan trọng của mối quan hệ giữa bản
quyền và internet, ngăn chặn vi phạm bản
quyền quy mô lớn. Theo Điều 1204 Luật số
17 USC, những hành vi vi phạm tại các điều
luật sau có thể bị xử lý bằng các hình phạt tiền
hoặc phạt tù hoặc cả hai:

+ Điều 1201 Luật số 17 USC (vi phạm hệ
thống bảo vệ bản quyền);4 hoặc 

+ Điều 1202 Luật số 17 USC (cung cấp
hoặc phân phối thông tin quản lý bản quyền
sai với mục đích xúi giục hoặc che giấu hành
vi bất hợp pháp).

Nhìn chung, các tội phạm về bản quyền
được quy định với đặc trưng về các dấu hiệu
thực hiện hành vi một cách cố ý nhằm mục
đích lợi ích thương mại hoặc thu lợi tài
chính tư nhân hoặc đạt mức định lượng nhất
định trên cơ sở tính giá trị vật phẩm vi phạm
hoặc nhằm mục đích phân phối thương mại.
Về hình phạt, tùy vào mức độ vi phạm căn
cứ vào số lượng các bản sao vi phạm, tổng
giá trị bán lẻ, là khinh tội hay trọng tội,
phạm tội lần đầu hay nhiều lần… mà hình

2 Theo đó, một hành vi bị coi là tội phạm nếu được thực hiện vì mục đích lợi ích thương mại hoặc thu lợi tài
chính tư nhân:

+ bằng cách sao chép hoặc phân phối, kể cả bằng phương tiện điện tử, trong khoảng thời gian 180 ngày bất kỳ,
của 1 hoặc nhiều bản sao hoặc bản ghi âm của 1 hoặc nhiều tác phẩm có bản quyền, có tổng giá trị bán lẻ hơn 1.000$;
hoặc

+ bằng cách phân phối một tác phẩm đang được chuẩn bị để phân phối thương mại, bằng cách cung cấp nó trên
một mạng máy tính mà công chúng có thể truy cập được, nếu người đó biết hoặc lẽ ra phải biết rằng tác phẩm đó
là nhằm mục đích phân phối thương mại.

3 Điều 2318 Luật số 18 USC thực tế không chỉ quy định vi phạm bản quyền mà còn bao gồm cả những trường
hợp không vi phạm bản quyền như buôn bán nhãn giả trên tác phẩm không có bản quyền. Do đó, có thể coi đây là
một quy định có liên quan đến vi phạm bản quyền nhưng không phải toàn bộ trường hợp phạm tội này đều là vi
phạm bản quyền [xem: https://www.justice.gov/archives/jm/criminal-resource-manual-1857-trafficking-counterfeit-
labels-18-usc-2318; truy cập lúc 8h30 ngày 07/01/2022]

4 Theo đó, có ba dạng hành vi phạm tội: Một là, hành vi phá hoại trên mạng một biện pháp công nghệ kiểm
soát hiệu quả quyền truy cập đến một tác phẩm có bản quyền - 17 USC Điều 1201 (a) (1) (A). Hai là, sản xuất hoặc
buôn bán các sản phẩm hoặc công nghệ được thiết kế để phá vỡ một biện pháp công nghệ kiểm soát truy cập vào
một tác phẩm có bản quyền - 17 USC Điều 1201 (a) (2). Ba là, sản xuất hoặc buôn bán trong các sản phẩm hoặc
công nghệ được thiết kế để phá vỡ các biện pháp bảo vệ quyền sở hữu bản quyền theo Luật Bản quyền - 17 USC
Điều 1201 (b).



phạt có thể cao thấp khác nhau, ví dụ: theo
quy định tại Luật số 18 USC Điều 2319,
mức phạt tù khởi điểm là 01 năm và không
quá 10 năm. Mức phạt tiền hơn gấp đôi thu
nhập bằng tiền hoặc tổn thất từ   các hoạt
động bất hợp pháp, số tiền tối đa là
2.000.000 đô la đối với cá nhân phạm tội.

Thứ hai, tội phạm về sở hữu công nghiệp
được trong pháp luật Hoa Kỳ bao gồm:

- Tội phạm về nhãn hiệu: được quy định
rõ nhất ở Tội buôn bán hàng hóa hoặc dịch vụ
giả mạo (Điều 2320)5. Hành vi khách quan
của tội phạm là hành vi buôn bán mà đối
tượng của nó là các loại hàng hóa trên đó có
gắn nhãn hiệu giả mạo. Định nghĩa về “nhãn
hiệu giả mạo” trong Điều 2320 (f) chỉ ra rằng
bản thân nhãn hiệu đó phải là giả; không phải
hàng hóa mà nó được gắn vào. Tuy nhiên,
nhãn hiệu chính hãng cũng có thể trở thành
hàng giả khi chúng được sử dụng cho sản
phẩm chính hãng theo cách làm sai lệch chất
lượng sản phẩm chính hãng6.

Một số quan điểm của luật sư bào chữa
các vụ án này cho rằng việc buộc tội theo
Điều 2320 là không phù hợp nếu chất lượng
hàng giả rất thấp hoặc ngược lại, rất cao. Tuy
nhiên, cách diễn đạt của Điều luật, các tiểu
mục 2320 (a) và (f) tập trung vào việc liệu
nhãn hiệu giả có khả năng, gây nhầm lẫn
hoặc lừa dối hay không và không đề cập đến

chất lượng hàng giả. Bởi hàng giả chất lượng
cao hay chất lượng thấp đều ảnh hưởng đến
quyền SHTT của chủ sở hữu nhãn hiệu, chế
tài của Điều 2320 có thể áp dụng trong cả hai
trường hợp7.

Quy định hình phạt cho các hành vi phạm
tội trên cũng được phân hóa thành nhiều mức
khác nhau. Ví dụ: Hình phạt trong Điều 2320
Luật số 18 USC không có mức án tối thiểu
nhưng có thể lên đến 20 năm nếu tái phạm liên
quan đến hàng hóa quân sự và dược phẩm,
thậm chí có thể lên đến 30 năm, tù chung thân
đối với trường hợp sức khỏe bị tổn hại nghiêm
trọng hoặc đe dọa đến tính mạng. Đối với hình
phạt tiền, cá nhân người phạm tội bị phạt đến
5.000.000 đô la trong trường hợp vi phạm lần
đầu; trong trường hợp không phải là cá nhân
thì mức phạt có thể lên 15.000.000 đô la.
Trường hợp vi phạm từ lần thứ hai trở đi, cá
nhân người phạm tội có thể bị phạt đến
15.000.000 đô la và nếu không phải là cá nhân
thì mức phạt có thể lên đến 30.000.000 đô la.

- Tội phạm về bí mật thương mại: Gián
điệp kinh tế và trộm cắp bí mật thương mại
là hai tội phạm thuộc nhóm này được quy
định tại Điều 1831 và Điều 1832 của Luật
số 18 USC. Điều kiện truy cứu trách nhiệm
hình sự (TNHS) của cả hai tội đều đặt ra nếu
một người biết hoặc tin một thông tin độc
quyền là bí mật thương mại (thực tế thông

5Tội buôn bán hàng hóa hoặc dịch vụ giả mạo tại Điều 2320 (a) có quy định các hành vi phạm tội như sau:

“(1) Buôn bán hàng hóa hoặc dịch vụ và cố ý sử dụng một nhãn hiệu giả trên hoặc liên quan đến hàng hóa hoặc

dịch vụ đó; (2) Buôn bán các huy hiệu, nhãn dán, hộp, bao bì, lon, trường hợp, hangtags, tài liệu, hoặc hàng đóng

gói thuộc bất kỳ loại hoặc tính chất nào, biết rằng có một nhãn hiệu giả đã được sử dụng trong đó mà việc sử dụng

này có thể gây nhầm lẫn hoặc lừa dối; (3) Buôn bán hàng hóa hoặc dịch vụ, biết rằng hàng hóa hoặc dịch vụ đó

là hàng hóa hoặc dịch vụ quân sự giả mạo mà việc sử dụng, sự cố hoặc hỏng hóc của nó có thể gây thương tích

nghiêm trọng hoặc làm chết người, làm lộ thông tin mật, làm suy giảm hoạt động chiến đấu hoặc tổn hại đáng kể

khác đối với hoạt động chiến đấu, tới thành viên lực lượng vũ trang hoặc tới an ninh quốc gia; hoặc (4) Buôn bán

dược phẩm và cố ý sử dụng một nhãn hiệu giả mạo trên hoặc liên quan đến loại dược phẩm đó, hoặc âm mưu vi

phạm bất kỳ hành vi nào quy định từ đoạn (1) tới (4) thì sẽ bị xử phạt theo tiểu mục (b)”.
6 Office of Legal Education Executive Office for United States Attorneys (2013), Prosecuting Intellectual Property

Crimes – Fourth Edition, page. 141.
7 Office of Legal Education Executive Office for United States Attorneys (2013), Prosecuting Intellectual Property

Crimes – Fourth Edition, page. 140 – 141.



tin đó đúng là một bí mật thương mại mà có
các hành vi chiếm đoạt thông tin đó (hoặc
âm mưu hoặc cố gắng để làm như vậy)
chẳng hạn: 

+ Trộm cắp, lấy hoặc sử dụng gian lận, giả
mạo hoặc lừa dối để có được giao dịch bí mật
theo Điều 1831 (a) (1), Điều 1832 (a) (1). 

+ Sao chép, chụp ảnh, tải xuống, tải lên,
thay đổi, phá hủy, truyền tải hoặc chuyển giao
bí mật thương mại Điều 1831 (a) (2), Điều
1832 (a) (2).

+ Nhận, mua hoặc sở hữu bí mật thương
mại, biết rằng bí mật đó đã bị đánh cắp hoặc
chiếm đoạt, thu được hoặc chuyển đổi mà
không có ủy quyền theo Điều 1831 (a) (3),
Điều 1832 (a) (3)… 

Đối với hành vi gián điệp kinh tế theo quy
định Luật số 18 USC Điều 1831, chủ thể
phạm tội phải biết hoặc có ý định rằng hành vi
phạm tội sẽ có lợi một chính phủ nước ngoài,
công cụ nước ngoài, hoặc đại lý nước ngoài.
Đối với hành vi trộm cắp bí mật thương mại
được quy định tại Điều 1832, chủ thể phạm
tội sử dụng hoặc dự định sử dụng các bí mật
thương mại nêu trên trong thương mại giữa
các tiểu bang hoặc nước ngoài, vì lợi ích kinh
tế của bất kỳ ai khác ngoài chủ sở hữu của nó
và có ý định hoặc biết rằng hành vi phạm tội
sẽ, cố ý làm bị thương bất kỳ chủ sở hữu nào
của bí mật kinh doanh đó.

Hình phạt quy định đối với hai tội này là
phạt tiền, phạt tù hoặc cả hai. Đánh giá hành
vi gián điệp kinh tế có mức độ nguy hiểm cao
hơn, từ đó, quy định về hình phạt cũng nặng
hơn so với tội trộm cắp bí mật thương mại,
chẳng hạn: đối với cá nhân phạm, cả hai tội
đều có mức phạt tiền không quá 5.000.000 đô
la nhưng mức phạt tù đối với tội trộm cắp bí

mật thương mại cao nhất là 10 năm, trong khi
đó, mức phạt tù cao nhất đối với tội gián điệp
kinh tế có thể lên đến 15 năm. Đối với tổ chức
phạm tội, quy định mức phạt tiền cao hơn cá
nhân phạm tội và cũng có xu hướng phân hóa
theo hướng quy định trách nhiệm hình sự
(TNHS) đối với các hành vi phạm tội gián
điệp kinh tế nghiêm khắc hơn hành vi phạm
tội trộm cắp bí mật thương mại.

Nhìn chung, Hoa Kỳ là một quốc gia vừa
có nhận thức, đánh giá và sự coi trọng quyền
của chủ thể sáng tạo rất cao. Pháp luật Hoa Kỳ
quy định các tội phạm về SHTT phản ánh
chính sách hình sự có phạm vi truy cứu khá
rộng và có mức phân hóa cao, cùng với đó là
đường lối xử lý rất nghiêm khắc; qua đó,
khẳng định một lần nữa quan điểm coi trọng
tài sản trí tuệ và quan điểm bảo vệ tốt nhất có
thể quyền của người sáng tạo.

1.2. Pháp luật Pháp
Pháp là một trong những nền kinh tế lớn ở

Châu Âu cũng như trên thế giới. Ở quốc gia
này, chìa khóa quan trọng để phát triển là sự
sáng tạo kết hợp với bản sắc lâu đời. Đó cũng
là lý do những tài sản trí tuệ và quyền SHTT
trở thành những vấn đề pháp lý rất được quan
tâm, không chỉ để điều chỉnh quan hệ SHTT
được phát triển bình thường mà còn đấu tranh
có hiệu quả trước những vi phạm về SHTT ở
cả trong và ngoài nước.

Xuất phát từ đặc điểm về nguồn theo
hướng mở rộng8 của hệ thống pháp luật
Pháp, các tội phạm về SHTT theo pháp luật
Pháp không được quy định trong Bộ luật
Hình sự (BLHS) như Việt Nam mà được quy
định trong pháp luật chuyên ngành, tập trung
trong các quy định của Luật SHTT. Quy
định các tội phạm về SHTT pháp luật Pháp

8 Các quy phạm pháp luật hình sự của Pháp được tập trung chủ yếu trong Bộ luật Hình sự (BLHS) năm 1993 (đây

là Bộ luật Hình sự mới của Pháp thay thế cho BLHS Na-pô-lê-ông năm 1810) và rải rác trong các đạo luật chuyên

ngành khác như: Bộ luật giao thông, Bộ luật về bảo vệ sức khoẻ nhân dân, Luật chung về các sắc thuế… (xem:

https : / / tapchitoaan.vn/bai-viet /phap-luat- the-gioi / t im-hieu-phap-luat -hinh-su-cua-cong-hoa-

phap#:~:text=Ngu%E1%BB%93n%20ch%E1%BB%A7%20y%E1%BA%BFu%20c%E1%BB%A7a%20lu%E1%

BA%ADt,s%E1%BB%B1%20(BLHS)%20n%C4%83m%201993; [truy cập lúc 20h ngày 9/03/2021] ).



được khái quát thông qua một số điểm chính
như sau:

Thứ nhất, các tội phạm về bản quyền.
Luật SHTT quy định các tội phạm và hình

phạt đối với các hành vi xâm phạm quyền tác
giả, quyền liên quan từ Điều L335-1 đến
L335-9. Hành vi khách quan của tội phạm
được quy định khá rộng, cụ thể như:

- Bất kỳ ấn bản nào của các tác phẩm văn
học, tác phẩm âm nhạc, bản vẽ, bức tranh hoặc
bất kỳ sản phẩm nào khác, được in hoặc khắc
toàn bộ hoặc một phần, bất chấp các luật và
quy định liên quan đến tài sản của tác giả
(Điều L335 – 2).

- Mọi sự sao chép, đại diện hoặc phân
phối, bằng bất kỳ hình thức nào, của một tác
phẩm trí tuệ vi phạm các quyền của tác giả,
theo định nghĩa và quy định của pháp luật
(Điều L335 – 3);

- Bất kỳ bản định hình, tái tạo, truyền
thông hoặc cung cấp cho công chúng, để xem
xét hoặc miễn phí, hoặc bất kỳ phát sóng nào
về một buổi biểu diễn, một bản ghi âm, một
video hoặc một chương trình, được sản xuất
mà không có sự cho phép, khi được yêu cầu,
của người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm
hoặc ghi hình hoặc công ty truyền thông nghe
nhìn; và bất kỳ hoạt động nhập khẩu hoặc xuất
khẩu bản ghi âm hoặc ghi hình nào được sản
xuất mà không có sự cho phép của nhà sản
xuất hoặc người biểu diễn, khi được yêu cầu
(Điều L. 335-4).

- Một số hành vi khác hướng tới mục
đích vi phạm bản quyền, quyền liên quan
cũng được quy định là tội phạm (các Điều:
L335 – 3 – 1; L335 – 3 – 2; L335 – 4 – 1;
L335 – 4 – 2).

Hình phạt quy định cho người phạm tội có
mức phạt đến ba năm tù và phạt tiền đến
300.000 euro. Trong trường hợp hành vi phạm
tội thông qua dịch vụ thông tin công cộng trực
tuyến, những có hành vi phạm tội trên cũng
có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là đình
chỉ quyền truy cập vào một dịch vụ truyền
thông công cộng trực tuyến trong thời hạn tối

đa một năm.
Thứ hai, tội phạm trong lĩnh vực SHCN.
Tội phạm trong lĩnh vực SHCN theo pháp

luật Pháp đặc trưng bởi các dạng hàng vi như:
- Hành vi xâm phạm quyền SHCN mà đối

tượng là thiết kế (mô hình), kiểu dáng công
nghiệp đang được bảo hộ (Điều L.521-10).

- Hành vi xâm phạm quyền của chủ sở
hữu bằng sáng chế, như được định nghĩa
trong các Điều từ L. 613-3 đến L. 613-6
(Điều L615-13).

- Hành vi vi phạm nhãn hiệu thương mại
theo các Điều L.716-9 (như bán, chào bán,
bán hoặc cho thuê hàng hóa gắn nhãn hiệu giả
mạo, nhập khẩu, xuất khẩu, tái xuất hoặc
chuyển khẩu hàng hóa được trình bày theo
một nhãn hiệu vi phạm) và L.716-10 (như
nắm giữ mà không có lý do chính đáng, để
nhập khẩu hoặc xuất khẩu hàng hóa được trình
bày dưới nhãn hiệu giả mạo…) Luật SHTT.

- Hành vi của giám đốc hoặc nhân viên tiết
lộ hoặc cố gắng tiết lộ bí mật kinh doanh sẽ bị
coi là tội phạm tại Điều L.1227-1 của Bộ luật
Lao động (mà không quy định trong Luật sở
hữu trí tuệ như các tội phạm khác trong lĩnh
vực SHCN).

Giống như quy định trong lĩnh vực bản
quyền, hình phạt đối với các tội phạm trong
lĩnh vực SHCN quy định các hình phạt chính
là phạt tiền và tù có thời hạn. Đối với thể nhân,
mức tối đa của hình phạt tiền có thể lên đến
750.000 euro và tối đa của hình phạt tù có thể
lên đến 07 năm, ví dụ: trường hợp quy định
tại Điều L615 -14, mức phạt tối đa nói trên có
thể áp dụng khi xuất hiện một trong các tình
tiết như: phạm tội có tình tiết phạm tội có tổ
chức hoặc thực hiện bởi mạng trực tuyến,
hoặc bởi các sản phẩm giả mạo, nếu nó có hại
cho sức khỏe hoặc sự an toàn của một người.

Ngoài ra, các hình phạt bổ sung cũng có
thể áp dụng cho người phạm tội, ví dụ: có thể
đình chỉ quyền truy cập vào một dịch vụ
truyền thông công cộng trực tuyến trong thời
hạn tối đa một năm, cùng với việc cấm đăng
ký trong cùng một thời gian đối với một hợp



đồng khác cho một dịch vụ có cùng tính chất
với bất kỳ nhà điều hành (theo quy định tại
Điều L 335-7) nếu hành vi phạm tội được thực
hiện qua một dịch vụ truyền thông công cộng
trực tuyến, những người phạm tội (ví dụ theo
quy định tại các Điều L. 335-2, L. 335-3 và L.
335-4) .

Pháp cũng quy định TNHS đối với pháp
nhân phạm tội. Đối với hình phạt tiền, số tiền
phạt tối đa đối với tập đoàn gấp năm lần số
tiền phạt đối với thể nhân (Điều L.335-8,
L.521 12, L.615 14-3, L.716 11-1 Luật Sở hữu
trí tuệ; Điều 131-38 Bộ luật Hình sự). Trong
trường hợp pháp nhân bị truy cứu TNHS tòa
án có thể ra lệnh đóng cửa toàn bộ hoặc một
phần, vĩnh viễn hoặc tạm thời trong thời hạn
tối đa là 05 năm, của cơ sở đã từng phạm tội
(các tội Điều từ L. 335-2 đến L. 335-4-2) (xem
quy định Điều L 335-5).  

Từ những nghiên cứu trên cho thấy, quy
định các tội phạm về SHTT trong pháp luật
Cộng hòa Pháp có điểm tương đồng với pháp
luật Hoa Kỳ đó là phạm vi tội phạm hóa khá
rộng. Với đặc trưng về nguồn của pháp luật,
Pháp quy định hầu hết các tội phạm về SHTT
trong luật chuyên ngành là Luật SHTT, bởi
vậy, ưu điểm của kỹ thuật này là tính liên kết,
chỉ dẫn pháp lý rõ ràng, thuận tiện cho người
áp dụng nhất. Trong các chế tài, phạt tiền được
quy định với mức cao, phạt tù có thời hạn ở
một mức trung bình.

1.3. Pháp luật Trung Quốc
Trung Quốc (hay Cộng hoa nhân dân

Trung Hoa) được đánh giá là một trong những
cường quốc không chỉ vì sự rộng lớn về lãnh
thổ, đông đảo về dân số mà còn là một trong
những nền kinh tế lớn nhất toàn cầu. Bên cạnh
những điểm phát triển tích cực ở các mặt của
đời sống trong nước và ảnh hưởng trên toàn
cầu, trong lĩnh vực SHTT, Trung Quốc không
ít lần chiếm vị trí đầu bảng trong danh sách
các thị trường khét tiếng về làm giả và vi

phạm bản quyền. Báo cáo việc bảo vệ và thực
thi quyền SHTT ở các nước thứ ba của Ủy ban
Châu Âu (2019); Đánh giá 2019 về các thị
trường khét tiếng làm giả và vi phạm bản
quyền và Báo cáo đặc biệt số 301 (2020) của
Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ đều
tiếp tục khẳng định điều này với một loạt công
bố về các nền tảng trực tuyến cũng như thị
trường bản địa tại Trung Quốc lọt top các nền
tảng và thị trường có lượng hàng giả và vi
phạm bản quyền cao nhất. Tuy nhiên, cũng
cần nhận định một cách khách quan rằng, hệ
thống pháp luật của Trung Quốc về bảo vệ
quyền SHTT đã phát triển đáng kể trong thời
gian những năm gần đây.

Về mặt lập pháp, Trung Quốc đã nỗ lực
rà soát và cập nhật Luật SHTT. Việc sửa đổi
Luật sáng chế và Luật bản quyền cũng như
sửa đổi toàn diện Luật nhãn hiệu vẫn tiếp
tục.

Hiện nay, các tội phạm về SHTT được
quy định tại “Mục 7 - Các tội xâm phạm
quyền sở hữu trí tuệ” - Chương III “Các tội
xâm phạm trật tự kinh tế thị trường xã hội
chủ nghĩa” trong “Phần các tội phạm” của Bộ
luật hình sự Cộng hòa nhân dân Trung Hoa
năm 19979, đó là: Tội làm giả nhãn hiệu đã
đăng ký (Điều 213); Tội làm giả nhãn hiệu
đã đăng ký (Điều 214); Tội bán hàng giả
nhãn hiệu đã đăng ký (Điều 214); Tội sản
xuất bất hợp pháp và bán các nhãn hiệu đã
đăng ký được sản xuất bất hợp pháp (Điều
215); Tội làm giả bằng sáng chế (Điều 63
Luật sáng chế & Điều 216 Luật hình sự); Tội
vi phạm bản quyền (Điều 217); Tội bán các
bản sao vi phạm (Điều 218); Tội xâm phạm
bí mật thương mại (Điều 219). Bên cạnh đó,
tại mục 1 của Chương III Các tội xâm phạm
trật tự kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa có
quy định về các tội sản xuất hàng giả, hàng
kém chất lượng. Có thể thấy, pháp luật hình
sự Trung Quốc không coi các hành vi sản

9 Tính đến nay, BLHS Cộng hòa nhân dân Trung Hoa năm 1997 đã trải qua 11 lần sửa đổi, bổ sung và lần sửa đổi,
bổ sung gần nhất vào 26 tháng 12 năm 2020.



xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất
lượng là hành vi phạm tội thuộc nhóm tội
phạm về SHTT.

Quy định các tội thuộc nhóm tội phạm về
SHTT trong pháp luật hình sự Trung Quốc đặc
trưng bởi các hành vi sau đây:

Thứ nhất, hành vi xâm phạm bản quyền.
Theo quy định của pháp luật hình sự hiện

hành, các hành vi sau đây được thực hiện
nhằm mục đích sinh lợi: (1) Sao chép, phân
phối tác phẩm viết, nhạc, phim, truyền hình,
video, phần mềm máy tính và các tác phẩm
khác mà không được phép của chủ sở hữu
quyền tác giả; (2) Xuất bản cho người khác
sách độc quyền xuất bản; (3) Sao chép và
phân phối bản ghi âm, ghi hình do mình sản
xuất mà không được phép của nhà sản xuất
bản ghi âm, ghi hình; (4) Làm và bán các tác
phẩm mỹ thuật giả chữ ký của người khác. 

Thứ hai, hành vi xâm phạm SHCN.
- Hành vi xâm phạm nhãn hiệu: Tội làm

giả nhãn hiệu đã đăng ký là tội cốt lõi trong
các tội có yếu tố xâm phạm nhãn hiệu. Hành
vi “sử dụng” trong Tội làm giả nhãn hiệu đăng
ký - Điều 213 BLHS đề cập đến việc dùng
nhãn hiệu đã đăng ký hoặc nhãn hiệu đã đăng
ký giả mạo cho hàng hóa, bao bì hoặc thùng
chứa hàng hóa, hướng dẫn sử dụng sản phẩm,
tài liệu giao dịch hàng hóa hoặc dùng nhãn
hiệu đã đăng ký hoặc nhãn hiệu đã đăng ký
giả mạo để quảng cáo, triển lãm và các hoạt
động thương mại khác.

Để đẩy lùi tội phạm làm giả nhãn hiệu
đã đăng ký, Luật nhãn hiệu và BLHS còn
quy định Tội bán hàng giả mạo nhãn hiệu
đã đăng ký. Bên cạnh đó, các hành vi xâm
phạm nhãn hiệu khác cũng được quy định là
tội phạm như tội sản xuất bất hợp pháp và
bán các nhãn hiệu đã đăng ký được sản xuất
bất hợp pháp.

- Hành vi xâm phạm sáng chế: Trong lĩnh

vực bảo hộ sáng chế, hai loại hành vi vi phạm
pháp luật chủ yếu là làm giả sáng chế và làm
rò rỉ bí mật nhà nước. Thông thường, hành vi
xâm phạm quyền sở hữu sáng chế là hành vi
vi phạm pháp luật xâm phạm quyền sở hữu,
nếu tình tiết nghiêm trọng thì chủ thể có thể
bị truy cứu TNHS.

- Hành vi xâm phạm bí mật thương mại:
Bị coi là tội phạm này nếu cố ý thực hiện một
trong các hành vi gây tổn thất đáng kể cho chủ
sở hữu bí mật thương mại chẳng hạn: lấy
trộm, xúi giục, cưỡng bức hoặc cho người
khác bí mật kinh doanh của chủ thể quyền; tiết
lộ, sử dụng, cho phép người khác sử dụng các
phương pháp ở đoạn trên để lấy bí mật kinh
doanh của chủ thể quyền; vi phạm thỏa thuận
hoặc vi phạm các yêu cầu của chủ thể quyền
về việc giữ bí mật kinh doanh, tiết lộ, sử dụng
hoặc cho phép người khác sử dụng bí mật kinh
doanh mà mình sở hữu.

Cần phải nhấn mạnh rằng, theo pháp luật
Trung Quốc, nhưng hành vi kể trên chỉ CTTP
nếu xâm phạm “nghiêm trọng” đến quyền và
lợi ích hợp pháp của chủ thể quyền SHTT
hoặc các bên liên quan, đồng thời, gây thiệt
hại nghiêm trọng đến lợi ích công cộng của xã
hội mới phải chịu TNHS. Pháp luật Trung
Quốc cũng có sự phân định chế tài hành chính
và hình sự. Pháp luật hình sự Trung Quốc quy
định các ranh giới này thông qua các dấu hiệu
định tính được mô tả trong các Điều từ 213
đến 219 BLHS đó là “trường hợp nghiêm
trọng/ trường hợp đặc biệt nghiêm trọng/ số
lượng ra bán tương đối lớn/ thu lời bất hợp
pháp với số lượng lớn”… Các dấu hiệu này
mặc dù không được mô tả cụ thể trong BLHS
nhưng đã được lượng hóa trong văn bản
hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền10.

Về đường lối xử lý, hình phạt trong BLHS
Trung Quốc về các tội xâm phạm quyền
SHTT tập trung vào phạt tiền và tù có thời

10 Giải thích về một số vấn đề liên quan đến việc áp dụng luật cụ thể trong xử lý các vụ án hình sự về vi phạm quyền

sở hữu trí tuệ“ (Fa Shi [2004] số 19).



hạn.Trong đó hình phạt tù có thời hạn mức
thấp nhất là 01 tháng và cao nhất là 07 năm.
Mức phạt tiền không được quy định bằng con
số cụ thể nhưng theo hướng dẫn tại Giải thích
luật (2020) số 10 của Tòa án nhân dân tối cao,
Viện kiểm sát nhân dân tối cao, mức phạt tiền
được tính theo bội số tiền thu lời bất chính
hoặc tiền kinh doanh bất hợp pháp; nếu không
xác định được theo bội số thì mức phạt tối
thiểu là RMB 150.000 và tối đa đến RMB
5.000.000.

Nghiên cứu quy định của pháp luật hình
sự Trung Quốc về các tội xâm phạm quyền
SHTT cho thấy sự hệ thống hóa rõ ràng khi
quy định nhóm tội này thành một mục riêng.
Đây cũng chính là cơ sở để đặt ra một chính
sách hình sự chung, có tính thống nhất khi quy
định và xử lý tội phạm. Pháp luật hình sự
Trung Quốc cho thấy một phạm vi tội phạm
hóa vừa có sự mở rộng ở một phạm vi lớn về
đối tượng của quyền SHTT bị xâm hại; nhưng
kết hợp với đó, lại thu hẹp ở việc quy định
“ngưỡng hình sự” đo bằng mức độ nghiêm
trọng của hành vi, định lượng hậu quả thiệt
hại. Quan điểm này có thể khá khác biệt so với
nội dung lập pháp hình sự của một số quốc gia
như Hoa Kỳ.

1.4. Pháp luật Singapore
Singapore là một quốc gia năng động, sáng

tạo về khoa học và công nghệ trong khu vực
Đông Nam Á nói riêng, châu Á nói chung. Sự
phát triển khoa học công nghệ và thương mại
điện tử đem nhiều lợi ích kinh tế nhưng cũng
có những mặt trái của nó là sự phát sinh của
các hành vi vi phạm về SHTT, đặc biệt trên
môi trường internet. Đối phó với các tội phạm
về SHTT, pháp luật Singapore quy định trực
tiếp các tội này trong những Đạo luật chuyên
ngành như Đạo luật bản quyền, Đạo luật nhãn
hiệu thương mại với đặc trưng cơ bản sau:

Thứ nhất, tội phạm trong lĩnh vực bản
quyền.

Theo Đạo luật bản quyền Singapore hiện
hành, việc sao chép tác phẩm hoặc phim mà
không có chủ sở hữu bản quyền ủy quyền là vi

phạm bản quyền. Tội phạm trong lĩnh vực bản
quyền được quy định tại Điều 136 Đạo luật
này, các tội phạm được mô tả bao gồm các
trường hợp: 

- Giao dịch thương mại (ví dụ sản xuất,
nhập khẩu, phân phối hoặc bán) với một vật
phẩm là bản sao vi phạm của tác phẩm có bản
quyền (vật phẩm vi phạm).

- Xử lý vật phẩm vi phạm đến mức ảnh
hưởng bất lợi đến chủ sở hữu bản quyền,
cho dù vì mục đích thương mại hay phi
thương mại.

- Tạo hoặc sở hữu một vật phẩm được thiết
kế hoặc điều chỉnh đặc biệt để được sử dụng
để tạo các bản sao vi phạm của tác phẩm có
bản quyền (Điều 136 (4).

- Cố ý thực hiện hành vi vi phạm bản
quyền khi mức độ vi phạm là đáng kể hoặc
hành động được thực hiện để đạt được lợi thế
thương mại (Điều 136 (3A).

Thứ hai, tội phạm trong lĩnh vực SHCN.
Nổi bật trong lĩnh vực này là quy định tội

phạm về nhãn hiệu được quy định trong Đạo
luật nhãn hiệu thương mại. Không phải hành
vi xâm phạm quyền đối với bất cứ đối tượng
nào của SHCN cũng bị coi là tội phạm. Theo
Đạo luật nhãn hiệu thương mại, các hành vi vi
phạm sau đây có thể làm phát sinh TNHS:
Làm giả nhãn hiệu đã đăng ký (Điều 46); Áp
dụng sai nhãn hiệu thương mại đã đăng ký cho
hàng hóa hoặc dịch vụ (Điều 47); tạo hoặc sở
hữu các vật phẩm để phạm tội (Điều 48); nhập
khẩu hoặc bán hàng hóa v.v. có nhãn hiệu
thương mại bị áp dụng sai (Điều 49). 

Về nội dung quy định trong các tội phạm
nêu trên có đặc điểm chủ thể phạm tội sử dụng
các nhãn hiệu “có yếu tố giả mạo” gắn với
hàng hóa nhất định. Không chỉ dừng lại ở đó,
pháp luật Singapore còn quy định cả những
hành vi làm giả nhãn hiệu mà không cần gắn
với hàng hóa vi phạm nhất định; nhập khẩu
các loại hàng hóa có nhãn hiệu bị áp dụng sai
vào Singapore. Các dấu hiệu định lượng như
thu lợi bất chính, giá trị hàng vi phạm hay mức
thiệt hại bằng tiền cho chủ thể quyền không



được đề cập đến trong các Điều luật quy định
về tội phạm nói trên.

Giống như các quốc gia theo lựa chọn
hướng mở rộng nguồn của Luật hình sự,
Singapore quy định các tội phạm về SHTT
trong pháp luật chuyên ngành. Bởi vậy, kỹ
thuật lập pháp trong các quy định này phản ánh
cách mô tả các dấu hiệu pháp lý định tội rất cụ
thể và chi tiết. Cùng với đó, yếu tố lỗi trong một
số tội phạm không đơn thuần là sự cố ý ở mức
độ biết rõ mà còn quy định trường hợp có cơ sở
để biết rằng hành vi của mình là trái pháp luật
(Điều 48 Đạo luật nhãn hiệu). Một trong những
yếu tố đặc biệt nữa đó là trong điều luật quy
định tội phạm, có khoản quy định trách nhiệm
chứng minh yếu tố xâm phạm quyền trong
hành vi phạm tội qua việc chứng minh có hay
không sự đồng ý của chủ sở hữu thuộc về bị
cáo (khoản 3 Điều 46 Đạo luật nhãn hiệu). 

Về hình phạt chính, các loại và mức hình
phạt tương tự giới hạn các tội phạm bản
quyền. Mặc dù mức quy định này so với quy
định chế tài của các quốc gia đã trình bày phía
trên thì chưa thể gọi là cao, tuy nhiên, các tòa
án Singapore có quan điểm khá nghiêm khắc
đối với các tội phạm về nhãn hiệu khi các bản
án phạt tù chiếm tỷ lệ cao trừ khi số lượng các
vật phẩm vi phạm rất ít. Việc “mạnh tay”
trong xử lý như vậy là một phần của nỗ lực
thúc đẩy Singapore trở thành một trung tâm
SHTT khu vực và ngăn chặn có hiệu quả việc
tội phạm về SHTT.

2. Một số nhận định về các giá trị chung
mang tính chất tham khảo cho Việt Nam

Nghiên cứu pháp luật của một số quốc gia
trên thế giới cho thấy nhiều điểm tương đồng
và khác biệt trong quy định các tội phạm về
SHTT. Đây là những kinh nghiệm quý báu
Nhà nước Việt Nam căn cứ, cân nhắc trong
việc hoàn thiện pháp luật hình sự đối với các
tội phạm về SHTT. Các giá trị tham khảo cho
Việt Nam có thể khái quát bằng một số điểm
chính như sau:

Thứ nhất, pháp luật hình sự một số nước
có tính hệ thống hóa cao khi có sự phân tách

các tội phạm về SHTT thành một mục hoặc
chương riêng; có sự phân định giữa nhóm tội
phạm về hàng giả, hàng kém chất lượng và
nhóm tội phạm về SHTT với tư cách là hai
nhóm tội độc lập (như quy định của pháp luật
Trung Quốc).

Thứ hai, phạm vi tội phạm hóa các
hành vi vi phạm trong lĩnh vực SHTT trong
pháp luật các quốc gia (phát triển) khá
rộng. Ngoài quy định các tội phạm về bản
quyền và tội phạm về nhãn hiệu, một số các
quốc gia cũng như Điều ước quốc tế cũng
đã mở rộng phạm vi truy cứu TNHS đối bí
mật thương mại (như quy định của pháp
luật Trung Quốc, pháp luật Pháp, pháp luật
Hoa Kỳ); kiểu dáng công nghiệp, thiết kế
mô hình, bằng sáng chế (như quy định của
pháp luật Pháp).

Thứ ba, đặc điểm về dòng họ pháp luật,
quan điểm về hình thức của pháp luật cũng
ít nhiều ảnh hưởng đến quy định các tội
phạm về SHTT, chẳng hạn: các quốc gia lựa
chọn theo xu hướng mở rộng nguồn của luật
hình sự, tức là, quy phạm pháp luật hình sự
không chỉ có trong BLHS mà còn tồn tại
trong cả pháp luật chuyên ngành. Nói cách
khác, các tội phạm về SHTT có thể được quy
định cả trong luật chuyên ngành như Đạo
luật về nhãn hiệu, Luật về bản quyền hay
Luật SHTT nói chung. Khi gắn với pháp luật
chuyên ngành, quy định về tội phạm hạn chế
tính dẫn chiếu và các thuật ngữ được giải
thích rõ ràng và cụ thể ngay trong một văn
bản. Sự sửa đổi pháp luật chuyên ngành theo
cũng đồng thời có thể sửa đổi luôn quy định
về tội phạm.

Thứ tư, cách quy định các dấu hiệu pháp
lý cũng có những đặc điểm riêng. Quan điểm
trong việc xây dựng quy định các tội phạm về
SHTT trong pháp luật một số quốc gia có thể
giao thoa ở nhiều điểm, tuy nhiên, cách mô tả
chi tiết các dấu hiệu cấu thành tội phạm lại
khác nhau, chẳng hạn:

- Quan niệm về ngưỡng hình sự của hành
vi xâm phạm có thể khác nhau, có quốc gia



xác định qua dấu hiệu định lượng (như quy
định của pháp luật Trung Quốc), có quốc gia
quy định bằng dấu hiệu định tính (như quy
định của pháp luật Hoa Kỳ). Điều này phụ
thuộc rất nhiều vào sự đề cao, thiết chặt
trong bảo vệ quyền của chủ thể sáng tạo hay
có thể giảm yếu tố này trong sự cân bằng với
lợi ích khác.

- Có quốc gia quan niệm về tội buôn bán
hàng hóa, dịch vụ giả mạo tập trung vào dấu
hiệu giả mạo hình thức; nội dung có sai khác
hay không đều có thể xử lý trong cùng điều
luật này (như pháp luật của Hoa Kỳ).

Thứ năm, tồn tại một sự tương đồng về
quy định hình phạt chính đối với các tội phạm
về SHTT. Quy định pháp luật của các quốc gia
được khảo sát trên đều quy định hình phạt
chính là phạt tiền hoặc phạt tù hoặc cả hai
(đồng thời) đối với các tội phạm về SHTT.
Quy định chế tài phản ánh tinh thần chung của
pháp luật một số quốc gia đều hướng tới việc
thiết lập hình phạt nghiêm khắc, tương xứng
đối với các hành vi phạm tội. Pháp luật của
các quốc gia cũng ít nhiều thể hiện điều này
qua quy định các loại và mức hình phạt trong
tội cụ thể./.

- Thực hiện chiến dịch quảng bá rộng rãi
trong cộng đồng về OER. Mục tiêu là giúp các
bên có liên quan như các nhà làm chính sách,
lãnh đạo các trường đại học, lãnh đạo các thư
viện, các giảng viên, nhà nghiên cứu và sinh
viên hiểu rõ hơn OER. Đồng thời, kêu gọi sự
tham gia tích cực của các trường đại học và các
doanh nghiệp trong việc cung cấp nội dung và
phát triển công nghệ cho OER.

- Tạo lập một hệ sinh thái OER cho các
trường đại học Việt Nam bao gồm: cộng đồng
phát triển và sử dụng, nguồn học liệu/ nội
dung mở, các dịch vụ và sản phẩm, các nhà/
kênh phân phối thông tin. Hệ sinh thái này là
sự cộng sinh giữa các bên cung cấp nội dung
(các trường đại học, giảng viên), bên cung
cấp giải pháp công nghệ các công ty kinh
doanh công nghệ mở) và người sử dụng.

- Triển khai áp dụng hệ thống giấy phép của
CC tại Việt Nam. Để áp dụng hệ thống giấy
phép này cũng cần có sự chỉ đạo và hướng dẫn
của các cơ quan quản lý. Việc áp dụng hệ thống

giấy phép này cho OER là bắt buộc.
5. Kết luận
OER đang tạo ra cơ hội lớn cho giáo dục

Việt Nam, mà cụ thể là các trường học trong
việc tiếp cận đến nguồn học liệu có chất
lượng với chi phí thấp nhất để nâng cao
chất lượng đào tạo và nghiên cứu. Tuy
nhiên, đây là vấn đề mới, chưa được tiếp
cận một cách đầy đủ, hơn nữa chưa có một
cơ chế pháp lý cụ thể dẫn đến OER chưa
phát triển được. Xây dựng OER phải đối
mặt với nhiều thách thức liên quan đến vấn
đề pháp lý, chính sách, tài chính, công
nghệ, phát triển nội dung và sự hợp tác giữa
các bên. Sự phối hợp giữa các cơ quan quản
lý, các trường đại học và các doanh nghiệp
là điều cần thiết để tạo ra một hệ sinh thái
cho OER. Một trong những yếu tố quan
trọng là xây dựng được hành lang pháp lý
và chiến lược phát triển OER ở cấp độ quốc
gia để làm cơ sở nền tảng cho triển khai
OER tại Việt Nam11./.

11 https://nlv.gov.vn/nghiep-vu-thu-vien/tai-nguyen-giao-duc-mo-va-nhan-dien-cac-yeu-to-tac-dong-den-

viec-phat-trien-tai-nguyen-giao-duc-mo-tai-viet-nam.html.
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Tư pháp.

- Mã số: ĐTKH.01/2021.
2. Kết quả nghiên cứu
- Đã làm rõ được một số vấn đề lý luận,

pháp lý về nâng cao chất lượng đào tạo thực tế
trong Chương trình đào tạo nghề công chứng
tại Học viện Tư pháp như nghiên cứu xây dựng
khái niệm khoa học về đào tạo thực tế trong
Chương trình đào tạo nghề công chứng tại Học
viện Tư pháp. 

- Đã đánh giá được thực trạng nội dung
cũng như thực tiễn tổ chức triển khai nội dung
đào tạo đào tạo thực tế trong Chương trình đào
tạo nghề công chứng tại Học viện Tư pháp, chỉ
ra được nguyên nhân của những ưu điểm,
những tồn tại trong nội dung cũng như thực
tiễn tổ chức triển khai nội dung đào tạo đào tạo
thực tế trong Chương trình đào tạo nghề công
chứng tại Học viện Tư pháp;

- Đã kiến nghị được những giải pháp cụ thể
cho việc hoàn thiện nội dung, nâng cao chất
lượng hoạt động đào tạo thực tế; đồng thời
cũng xác định được những điều kiện mà Học

viện Tư pháp cần đáp ứng để đảm bảo có thể
hoàn thiện được nội dung đào tạo thực tế cũng
như nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo
thực tế…

3. Sản phẩm của đề tài
Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu:
Chương 1. Một số vấn đề lý luận về nâng

cao chất lượng đào tạo thực tế trong Chương
trình đào tạo nghề công chứng.

Chương 2. Thực trạng đào tạo thực tế trong
Chương trình đào tạo nghề công chứng.

Chương 3. Định hướng, giải pháp và điều
kiện đảm bảo nâng cao chất lượng đào tạo thực
tế trong Chương trình đào tạo nghề công chứng.

Các chuyên đề nghiên cứu:
Chuyên đề 1. Những vấn đề lý luận về đào

tạo thực tế trong chương trình đào tạo nghề
công chứng.

Chuyên đề 2. Thực trạng phần đào tạo thực
tế trong chương trình đào tạo nghề công chứng
hiện hành.

Chuyên đề 3. Định hướng và giải pháp
nâng cao chất lượng công tác đào tạo thực tế
trong chương trình đào tạo nghề công chứng
tại Học viện Tư pháp.

Chuyên đề 4. Các điều kiện đảm bảo nâng
cao chất lượng công tác đào tạo thực tế trong
hoạt động đào tạo nghề công chứng tại Học

viện Tư pháp.
Bài báo khoa học: “Hoạt động thực tập

trong Chương trình đào tạo nghề công
chứng” đăng trên Tạp chí Nghề luật số
11/2021.



1. Thông tin chung
- Tên đề tài: Trách nhiệm pháp lý đối với

pháp nhân thương mại có hành vi gây ô nhiễm
môi trường.

- Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thanh Mai –
Giảng viên Khoa Đào tạo Luật sư, Học viện 
Tư pháp.

- Thư ký đề tài: ThS. Nguyễn Thị Thu
Minh – Giảng viên Khoa Đào tạo Luật sư, Học
viện Tư pháp.

- Mã số: ĐTKH.02/2021.
2. Kết quả nghiên cứu
- Đã phân tích được những vấn đề lý luận,

pháp lý cơ bản về trách nhiệm pháp lý hành
chính, dân sự, hình sự của pháp nhân thương
mại có hành vi gây ô nhiễm môi trường, bao
gồm: Khái niệm, đặc điểm của pháp nhân
thương mại; khái niệm, đặc điểm trách nhiệm
pháp lý hành chính, dân sự, hình sự của pháp
nhân thương mại có hành vi gây ô nhiễm môi
trường; hình thức trách nhiệm pháp lý của pháp
nhân thương mại có hành vi gây ô nhiễm 
môi trường.

- Đã đánh giá được thực trạng pháp luật
hiện hành và thực tiễn áp dụng pháp luật về
trách nhiệm pháp lý (hành chính, dân sự, hình
sự) đối với pháp nhân thương mại có hành vi
gây ô nhiễm môi trường.  

- Đã đề xuất được các giải pháp cụ thể
nhằm hoàn thiện pháp luật về trách nhiệm pháp
lý (hành chính, dân sự, hình sự) của pháp nhân
thương mại có hành vi gây ô nhiễm môi trường
và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về
trách nhiệm pháp lý (hành chính, dân sự, hình
sự) của pháp nhân thương mại có hành vi gây
ô nhiễm môi trường.

3. Sản phẩm của đề tài
Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu của

đề tài:

Chương 1. Những vấn đề lý luận chung về
trách nhiệm pháp lý đối với pháp nhân thương
mại có hành vi gây ô nhiễm môi trường.

Chương 2. Thực trạng quy định pháp luật
và thực tiễn áp dụng pháp luật về trách nhiệm
pháp lý đối với pháp nhân thương mại có hành
vi gây ô nhiễm môi trường.

Chương 3. Giải pháp hoàn thiện quy định
pháp luật về trách nhiệm pháp lý đối với pháp
nhân thương mại có hành vi gây ô nhiễm môi
trường.

Các chuyên đề nghiên cứu:
Chuyên đề 1. Những vấn đề lý luận chung

về trách nhiệm pháp lý đối với pháp nhân
thương mại có hành vi gây ô nhiễm môi
trường.

Chuyên đề 2. Thực trạng quy định pháp luật
và thực tiễn áp dụng pháp luật về trách nhiệm
pháp lý hành chính đối với pháp nhân thương mại
có hành vi gây ô nhiễm môi trường.

Chuyên đề 3. Thực trạng quy định pháp
luật và thực tiễn áp dụng pháp luật về trách
nhiệm pháp lý dân sự đối với pháp nhân
thương mại có hành vi gây ô nhiễm môi
trường.

Chuyên đề 4. Thực trạng quy định pháp
luật và thực tiễn áp dụng pháp luật về trách
nhiệm pháp lý hình sự đối với pháp nhân
thương mại có hành vi gây ô nhiễm môi
trường.

Chuyên đề 5. Giải pháp hoàn thiện quy
định pháp luật về trách nhiệm pháp lý đối với
pháp nhân thương mại có hành vi gây ô nhiễm
môi trường.

Bài báo khoa học: “Trách nhiệm hình sự
đối với pháp nhân thương mại gây ô nhiễm
môi trường - Thực trạng và một số kiến nghị”
đăng trên Tạp chí Nghề luật số 9/2021.

THÔNG TIN KẾT QUẢ ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ NĂM 2021



1. Thông tin chung
- Tên đề tài: Hoạt động bào chữa của luật sư

trong quá trình tham gia giải quyết các vụ án xâm
phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm.

- Chủ nhiệm đề tài: TS. Cao Thị Ngọc Hà –
Giảng viên Khoa Đào tạo Luật sư, Học viện 
Tư pháp.

- Thư ký đề tài: ThS. Nguyễn Thị Thu
Minh – Giảng viên Khoa Đào tạo Luật sư, Học
viện Tư pháp.

- Mã số: ĐTKH.03/2021.
2. Kết quả nghiên cứu
- Đã làm rõ vấn đề lý luận về hoạt động bào

chữa của luật sư trong quá trình tham gia giải
quyết các vụ án xâm phạm tính mạng, sức
khỏe, danh dự, nhân phẩm như: xây dựng khái
niệm, đặc điểm, nội dung, mục đích, ý nghĩa
của hoạt động bào chữa của luật sư trong quá
trình tham gia giải quyết các vụ án xâm phạm
tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm.

- Đã đánh giá được thực trạng pháp luật
và thực tiễn hoạt động bào chữa của Luật sư
trong quá trình tham gia giải quyết các vụ án
xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự,
nhân phẩm (những kết quả đạt được, hạn chế,
vướng mắc, nguyên nhân của những hạn chế,
vướng mắc). 

- Đã kiến nghị được các giải pháp cụ thể
nhằm nâng cao chất lượng hoạt động bào chữa
của luật sư trong trong quá trình tham gia giải
quyết các vụ án xâm phạm tính mạng, sức
khỏe, danh dự, nhân phẩm.

3. Sản phẩm của đề tài
Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu của

đề tài:
Chương 1. Một số vấn đề lý luận về hoạt

động bào chữa của luật sư trong quá trình tham
gia giải quyết các vụ án xâm phạm tính mạng,

sức khỏe, danh dự, nhân phẩm.
Chương 2. Cơ sở pháp lý và thực trạng hoạt

động bào chữa của luật sư trong quá trình tham
gia giải quyết các vụ án xâm phạm tính mạng,
sức khỏe, danh dự, nhân phẩm.

Chương 3. Các giải pháp nâng cao hiệu quả
hoạt động bào chữa của luật sư trong quá trình
tham gia giải quyết các vụ án xâm phạm tính
mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm. 

Các chuyên đề nghiên cứu:
Chuyên đề 1. Một số vấn đề lý luận về hoạt

động bào chữa của luật sư trong quá trình tham
gia giải quyết các vụ án xâm phạm tính mạng,
sức khỏe, danh dự, nhân phẩm.

Chuyên đề 2. Cơ sở pháp lý về hoạt động
bào chữa của luật sư trong quá trình tham gia
giải quyết các vụ án xâm phạm tính mạng, sức
khỏe, danh dự, nhân phẩm.

Chuyên đề 3. Thực trạng hoạt động bào
chữa của luật sư trong quá trình tham gia giải
quyết các vụ án xâm phạm tính mạng, sức
khỏe, danh dự, nhân phẩm trước khi ra phiên
tòa xét xử sơ thẩm. 

Chuyên đề 4. Thực trạng hoạt động bào
chữa của luật sư trong quá trình tham gia giải
quyết các vụ án xâm phạm tính mạng, sức
khỏe, danh dự, nhân phẩm tại phiên tòa xét xử
sơ thẩm. 

Chuyên đề 5. Các giải pháp nâng cao
hiệu quả hoạt động bào chữa của luật sư
trong quá trình tham gia giải quyết các vụ án
xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự,
nhân phẩm.

Bài báo khoa học: “Cơ sở pháp lý về hoạt
động bào chữa của Luật sư trong quá trình
tham gia giải quyết các vụ án xâm phạm tính
mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm” đăng
trên Tạp chí Nghề luật số 6/2021.

THÔNG TIN KẾT QUẢ ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ NĂM 2021



1. Thông tin chung
- Tên đề tài: Bồi thường thiệt hại do vi phạm

hợp đồng trong hoạt động thương mại – Những
vấn đề lý luận và thực tiễn.

- Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trần Thị Thanh
Thuỷ – Giảng viên Khoa Đào tạo Luật sư, Học
viện Tư pháp.

-  Thư ký đề tài: ThS. Phạm Thị Ngọc Thảo –
Khoa Đào tạo chung nguồn Thẩm phán, Kiểm
sát viên, Luật sư, Học viện Tư pháp.

- Mã số: ĐTKH.04/2021.
2. Kết quả nghiên cứu
- Đã góp phần củng cố và hoàn thiện những

vấn đề lý luận về bồi thường thiệt hại do vi phạm
hợp đồng trong hoạt động thương mại. 

- Đã đánh giá được thực trạng quy định
của pháp luật, thực tiễn áp dụng chế tài bồi
thường thiệt hại trong giải quyết các tranh
chấp về hợp đồng trong hoạt động kinh doanh
thương mại.

- Đã kiến nghị được các giải pháp hoàn thiện
pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp
luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi
phạm hợp đồng trong hoạt động thương mại.

3. Sản phẩm của đề tài
Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu của

đề tài:
Chương 1. Những vấn đề lý luận về bồi

thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng trong hoạt
động thương mại.

Chương 2. Thực trạng pháp luật và thực tiễn
áp dụng trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi
phạm hợp đồng trong hoạt động thương mại.

Chương 3. Giải pháp hoàn thiện quy định của
pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện chế tài
bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng trong
hoạt động thương mại.

Các chuyên đề nghiên cứu:
Chuyên đề 1. Những vấn đề lý luận về bồi

thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng trong hoạt
động thương mại.

Chuyên đề 2. Trách nhiệm của người đại
diện pháp nhân liên quan đến bồi thường thiệt
hại do vi phạm hợp đồng trong hoạt động
thương mại – Thực trạng và hướng hoàn thiện
pháp luật.

Chuyên đề 3. Căn cứ pháp sinh trách nhiệm
bồi thường do vi phạm hợp đồng trong hoạt động
thương mại – Thực trạng và hướng hoàn thiện
pháp luật.

Chuyên đề 4. Xác định thiệt hại được bồi
thường do vi phạm hợp đồng trong hoạt động
thương mại – Thực trạng và hướng hoàn thiện
pháp luật.

Chuyên đề 5. Thực tiễn thực hiện pháp luật
về bồi thường do vi phạm hợp đồng trong hoạt
động thương mại.

Bài báo khoa học: “Bồi thường thiệt hại
do vi phạm hợp đồng trong hoạt động thương
mại” đăng trên Tạp chí Nghề luật số 9/2021. 

THÔNG TIN KẾT QUẢ ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ NĂM 2021



1. Thông tin chung
- Tên đề tài: Những khó khăn, vướng mắc

trong hoạt động công chứng văn bản khai nhận di
sản, thỏa thuận phân chia di sản.

- Chủ nhiệm đề tài: ThS. Hồ Thị Bảo Ngọc –
Giảng viên Cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh,
Học viện Tư pháp.

- Thư ký đề tài: ThS. Võ Xuân Cường –
Giảng viên Cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh,
Học viện Tư pháp.

- Mã số: ĐTKH.05/2021.
2. Kết quả nghiên cứu
- Đã làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của việc

công chứng văn bản khai nhận di sản, thỏa thuận
phân chia di sản.

- Đã đánh giá được thực trạng pháp luật hiện
hành và thực tiễn áp dụng pháp luật trong hoạt
động công chứng văn bản khai nhận di sản, thỏa
thuận phân chia di sản.

- Đã đề xuất được các giải pháp nhằm hoàn
thiện quy định của pháp luật và giải pháp nâng
cao hiệu quả hoạt động công chứng văn bản khai
nhận di sản, thỏa thuận phân chia di sản.

3. Sản phẩm của đề tài
Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu:
Chương 1. Một số vấn đề lý luận về công

chứng văn bản khai nhận di sản, thỏa thuận phân
chia di sản.

Chương 2. Một số bất cập, vướng mắc trong
quy định pháp luật và thực tiễn hoạt động công
chứng văn bản khai nhận di sản, thỏa thuận phân
chia di sản.

Chương 3. Giải pháp hoàn thiện quy định
pháp luật và nâng cao hiệu quả hoạt động công
chứng văn bản khai nhận di sản, thỏa thuận phân
chia di sản.

Các chuyên đề nghiên cứu:
Chuyên đề 1. Một số vấn đề lý luận về công

chứng văn bản khai nhận di sản, thỏa thuận phân
chia di sản.

Chuyên đề 2. Những bất cập trong quy định
của pháp luật liên quan đến công chứng văn bản
khai nhận di sản, thỏa thuận phân chia di sản.

Chuyên đề 3. Những khó khăn, vướng
mắc trong thực tiễn hoạt động công chứng
văn bản khai nhận di sản, thỏa thuận phân
chia di sản.

Chuyên đề 4. Giải pháp hoàn thiện quy định
pháp luật và nâng cao hiệu quả hoạt động công
chứng văn bản khai nhận di sản, thỏa thuận phân
chia di sản.

Bài báo khoa học: “Một số bất cập trong
quy định về quyền thừa kế thế vị liên quan đến
hoạt động công chứng” đăng trên Tạp chí Nghề
luật số 8/2021. 

THÔNG TIN KẾT QUẢ ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ NĂM 2021



1. Thông tin chung 
- Tên đề tài: Gian lận thương mại trong thực

tiễn thương mại quốc tế Việt Nam. 
- Chủ nhiệm: TS. Đồng Thị Kim Thoa – Phó

Giám đốc Trung tâm liên kết đào tạo luật sư
thương mại quốc tế, Học viện Tư pháp. 

- Thư ký: ThS. Nguyễn Thị Trang – Chuyên
viên Trung tâm liên kết đào tạo luật sư thương
mại quốc tế, Học viện Tư pháp. 

- Mã số: ĐTKH.06/2021.
2. Kết quả nghiên cứu 
- Đã làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận về

gian lận thương mại trong thương mại quốc tế và
kinh nghiệm một số nước trên thế giới về phòng
chống gian lận thương mại có thể vận dụng ở
Việt Nam.

- Đã đánh giá được thực trạng gian lận
thương mại và quy định pháp luật về phòng,
chống gian lận thương mại trong một số lĩnh vực
phổ biến ở Việt Nam hiện nay gồm: giao dịch
xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa; tài chính, thuế
xuất-nhập khẩu hàng hóa;  thanh toán quốc tế;
thương mại điện tử; phòng vệ thương mại trong
thương mại hàng hóa quốc tế.

- Đã kiến nghị được giải pháp hoàn thiện
pháp luật và một số giải pháp khác nhằm nâng
cao hiệu quả phòng tránh, xử lý gian lận thương
mại trong thương mại quốc tế Việt Nam.

3. Sản phẩm của đề tài
Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu: 
Chương 1. Những vấn đề chung về gian lận

thương mại trong thương mại quốc tế.

Chương 2. Thực trạng gian lận thương mại
và pháp luật về phòng, chống gian lận thương
mại trong một số lĩnh vực ở Việt Nam.

Chương 3. Một số giải pháp, kiến nghị về
hoàn thiện pháp luật và tăng cường đào tạo, phát
triển nguồn nhân lực nhằm góp phần nâng cao
hiệu quả phòng, chống gian lận thương mại trong
thương mại quốc tế Việt Nam.

Các chuyên đề nghiên cứu: 
Chuyên đề 1. Những vấn đề chung về gian

lận thương mại trong thương mại quốc tế. 
Chuyên đề 2. Gian lận trong thương mại quốc

tế ở một số nước trên thế giới và kinh nghiệm
phòng, chống có thể vận dụng ở Việt Nam.

Chuyên đề 3. Thực trạng gian lận thương mại
trong một số lĩnh vực thương mại quốc tế phổ
biến ở Việt Nam.

Chuyên đề 4. Gian lận thương mại và biện
pháp xử lý trong cơ chế phòng vệ thương mại
quốc tế ở Việt Nam.

Chuyên đề 5. Pháp luật Việt Nam về phòng,
chống gian lận trong thương mại quốc tế. 

Chuyên đề 6. Một số giải pháp, kiến nghị về
hoàn thiện pháp luật và tăng cường đào tạo, phát
triển nguồn nhân lực nhằm góp phần nâng cao
hiệu quả phòng, chống gian lận thương mại trong
thương mại quốc tế Việt Nam.

Bài báo khoa học: “Gian lận thương mại
trong thương mại quốc tế - Một số vấn đề lý
luận và thực tiễn” đăng trên Tạp chí Nghề Luật
số 11/2021. 

THÔNG TIN KẾT QUẢ ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP CỞ SỞ NĂM 2021



1. Thông tin chung
- Tên đề tài: Hoạt động maketing cho luật sư

và tổ chức hành nghề luật sư trong bối cảnh hội
nhập quốc tế.

- Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Minh
Huệ – Giám đốc Trung tâm liên kết đào tạo luật
sư thương mại quốc tế, Học viện Tư pháp

- Thư ký đề tài: Lê Ngọc Cẩm – Trợ giảng
Trung tâm liên kết đào tạo luật sư thương mại
quốc tế, Học viện Tư pháp.

- Mã số: ĐTKH.07/2021.
2. Kết quả nghiên cứu
- Đã làm rõ được một số vấn đề lý luận cơ bản

về hoạt động marketing cho luật sư và tổ chức
hành nghề luật sư trong bối cảnh hội nhập quốc tế
bao gồm: khái niệm marketing hiện đại; xác định
vai trò quan trọng của hoạt động marketing đối
với luật sư và tổ chức hành nghề luật sư; nhận
diện và phân tích được các đặc điểm quan trọng
của hoạt động marketing đối với luật sư và tổ
chức hành nghề luật sư tại Việt Nam; nhận diện
và phân tích được một số loại hình marketing,
một số công cụ marketing phổ biến dành cho luật
sư và tổ chức hành nghề luật sư.

- Đã đánh giá được thực trạng thực hiện hoạt
động marketing và sử dụng các công cụ
marketing của luật sư và tổ chức hành nghề luật
sư khi hành nghề trong bối cảnh hội nhập quốc
tế, qua đó, nhận diện được các lỗi thường gặp của
luật sư và tổ chức hành nghề luật sư khi thực hiện
hoạt động marketing và sử dụng các công cụ
marketing.

- Đã kiến nghị được các giải pháp cụ thể nhằm
bổ sung kỹ năng marketing cho luật sư và tổ chức
hành nghề luật sư vào giảng dạy trong các chương
trình bồi dưỡng tại Học viện Tư pháp như: Kỹ
năng xây dựng thương hiệu cá nhân cho luật sư;
kỹ năng sử dụng các công cụ marketing truyền
thống cho luật sư và tổ chức hành nghề luật sư; kỹ
năng sử dụng các công cụ marketing số (digital
marketing) cho luật sư, tổ chức hành nghề luật sư;
kỹ năng xây dựng chiến lược, kế hoạch marketing
cho luật sư; kỹ năng xây dựng chiến lược, kế hoạch
marketing cho tổ chức hành nghề luật sư; kỹ năng
xử lý khủng hoảng truyền thông cho luật sư và tổ
chức hành nghề luật sư; kỹ năng quản lý các kênh

marketing một cách hiệu quả; kỹ năng viết blog cá
nhân và nhóm giải pháp về việc bổ sung kỹ năng
marketing cho luật sư và tổ chức hành nghề luật sư
vào giảng dạy trong các chương trình đào tạo tại
Học viện Tư pháp.

3. Sản phẩm của đề tài
Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu của

đề tài:
Chương 1. Những vấn đề chung về hoạt động

marketing của luật sư và tổ chức hành nghề luật
sư trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Chương 2. Thực trạng luật sư và tổ chức
hành nghề luật sư triển khai hoạt động
marketing.

Chương 3. Một số giải pháp, kiến nghị về
hoàn thiện pháp luật và tăng cường đào tạo, phát
triển nguồn nhân lực nhằm góp phần nâng cao
hiệu quả phòng, chống gian lận thương mại trong
thương mại quốc tế Việt Nam.

Các chuyên đề nghiên cứu:
Chuyên đề 1: Những vấn đề chung về hoạt

động marketing của luật sư và tổ chức hành nghề
luật sư trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Chuyên đề 2. Thực tiễn thực hiện hoạt động
marketing của luật sư và và tổ chức hành nghề
luật sư tại Việt Nam.

Chuyên đề 3. Các lỗi thường gặp của luật sư
và tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam khi thực
hiện hoạt động marketing.

Chuyên đề 4. Bộ công cụ marketing cho luật
sư trong bối cảnh hội nhập quốc tế. 

Chuyên đề 5. Bộ công cụ marketing cho tổ
chức hành nghề luật sư trong bối cảnh hội nhập
quốc tế.

Chuyên đề 6. Đề xuất về việc bổ sung kỹ
năng marketing cho luật sư và tổ chức hành nghề
luật sư vào giảng dạy trong các chương trình đào
tạo, bồi dưỡng tại Học viện Tư pháp.

Bài báo khoa học: 
Bài viết: “Marketing đối với luật sư và tổ

chức hành nghề luật sư trong bối cảnh hội nhập
quốc tế” đăng trên Tạp chí Nghề luật số 7/2021.

Bài viết: “Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức kỹ
năng marketing cho luật sư và tổ chức hành nghề
luật sư – Nhu cầu cấp thiết tại Việt Nam” đăng
trên Tạp chí Nghề luật số 8/2021.

THÔNG TIN KẾT QUẢ ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ NĂM 2021



1. Thông tin chung
- Tên đề tài: Xây dựng, phát triển đội ngũ

giảng viên tại Học viện Tư pháp – Thực trạng và
giải pháp.

- Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trần Minh Tiến –
Trưởng phòng Đào tạo và Công tác học viên,
Học viện Tư pháp.

- Thư ký đề tài: ThS. Nguyễn Thế Anh –
Phòng Đào tạo và Công tác học viên, Học viện
Tư pháp.

- Mã số: ĐTKH.08/2021.
2. Kết quả nghiên cứu
- Đã làm rõ những vấn đề lý luận về xây dựng

và phát triển đội ngũ giảng viên tại Học viện Tư
pháp; chỉ rõ tiêu chí đánh giá chất lượng giảng
viên, xác định những yếu tố tác động đến việc
phát triển đội ngũ giảng viên của Học viện 
Tư pháp. 

- Đã đánh giá được thực trạng công tác phát
triển đội ngũ giảng viên cơ hữu và giảng viên
thỉnh giảng tham gia giảng dạy các khóa đào tạo,
bồi dưỡng tại Học viện Tư pháp, từ đó chỉ những
điểm mạnh và hạn chế trên từng phương diện,
nội dung của việc xây dựng và phát triển đội ngũ
giảng viên ở Học viện Tư pháp.

- Đã kiến nghị được các giải pháp, biện pháp
có tính khả thi, toàn diện để phát triển đội ngũ
giảng viên trong định hướng phát triển của Học
viện Tư pháp thời gian tới.

3. Sản phẩm của đề tài
Báo cáo tổng hợp kết quả đề tài:
Chương 1. Cơ sở xây dựng, phát triển đội

ngũ giảng viên của Học viện Tư pháp.
Chương 2. Thực trạng công tác xây dựng, phát

triển đội ngũ giảng viên của Học viện Tư pháp.
Chương 3. Yêu cầu và giải pháp xây dựng,

phát triển đội ngũ giảng viên Học viện Tư pháp.
Các chuyên đề nghiên cứu: 
Chuyên đề 1. Giảng viên – Yếu tố cốt lõi

quyết định chất lượng đào tạo, bồi dưỡng tại Học
viện Tư pháp. 

Chuyên đề 2. Xây dựng và phát triển đội ngũ
giảng viên cơ hữu tại Học viện Tư pháp. 

Chuyên đề 3. Thực trạng xây dựng và phát
triển đội ngũ giảng viên thỉnh giảng tham gia
hoạt động đào tạo các chức danh tư pháp tại Học
viện Tư pháp. 

Chuyên đề 4. Thực trạng xây dựng và phát
triển đội ngũ giảng viên thỉnh giảng tham gia
hoạt động bồi dưỡng tại Học viện Tư pháp. 

Chuyên đề 5. Các điều kiện đảm bảo cho việc
xây dựng, phát triển đội ngũ giảng viên của Học
viện Tư pháp và giải pháp thực hiện.

Bài báo khoa học: “Phát triển đội ngũ giảng
viên cơ hữu đáp ứng yêu cầu tiếp tục xây dựng Học
viện Tư pháp thành trung tâm lớn đào tạo các chức
danh tư pháp” đăng trên Tạp chí Nghề luật số
12/2021.

THÔNG TIN KẾT QUẢ ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ NĂM 2021



1. Thông tin chung
- Tên đề án: Đào tạo Công chứng chất lượng

cao tại Học viện Tư pháp.
- Chủ nhiệm đề án: ThS. Trần Minh Tiến –

Trưởng phòng Đào tạo và Công tác học viên,
Học viện Tư pháp.

- Thư ký đề án: ThS. Chu Thành Công –
Phòng Đào tạo và Công tác học viên, Học viện
Tư pháp.

- Mã số: ĐAKH.02/2021.
2. Kết quả nghiên cứu
- Đã làm rõ những vấn đề lý luận về đào tạo

nghề công chứng, và yêu cầu cấp thiết phải đào
tạo nghề công chứng chất lượng cao để tạo
dựng nguồn nhân lực bổ trợ tư pháp đáp ứng với
yêu cầu phát triển của đất nước và thời kỳ kỷ
nguyên số. 

- Đã làm rõ thực trạng hoạt động đào tạo
nghề công chứng tại Học viện Tư pháp hiện nay. 

- Đã kiến nghị được các giải pháp có tính khả
thi, toàn diện để phát triển mô hình đào tạo mới,
từ xây dựng chương trình đào tạo nghề công
chứng chất lượng cao, mô hình tuyển sinh và
phương thức, cách thức tổ chức thực hiện
chương trình, xây dựng nền tảng kho học liệu số
và thể chế của công tác đào tạo. Trong đó, đặc
biệt lần đầu tiên tại Học viện Tư pháp đề xuất
thay đổi cách thiết kế xây dựng chương trình đào
tạo nghề theo module kỹ năng mới; lần đầu tiên
triển khai thực hiện chương trình đào tạo theo
phương thức kết hợp giữa đào tạo trực tuyến và
đào tạo tập trung (Blender Learning) với các
video bài giảng trực tuyến và kho học liệu số; lần
đầu tiên thực hiện hình thức thi trên hồ sơ trong
kiểm tra đánh giá kết quả học tập theo năng lực

thực hiện công việc của người học. Các giải pháp
không chỉ dừng ở việc nêu vấn đề mà đã đưa ra
cách thức, lộ trình triển khai các giải pháp trong
thực tiễn, đề xuất cụ thể việc triển khai Đề án
nhằm đảm bảo tính khả thi khi thực hiện.

3. Sản phẩm của đề án
Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu của

đề án:
Chương 1. Một số vấn đề lý luận về công

chứng viên và đào tạo nghề công chứng.
Chương 2. Thực trạng đào tạo nghề công

chứng tại Học viện Tư pháp hiện nay.
Chương 3. Định hướng, giải pháp đào tạo

nghề công chứng chất lượng cao tại Học viện Tư
pháp.

Các chuyên đề nghiên cứu: 
Chuyên đề 1. Tổng quan về nghề công chứng

và công chứng viên. 
Chuyên đề 2. Kinh nghiệm đào tạo nghề

công chứng ở một số nước trên thế giới.
Chuyên đề 3. Thực trạng hoạt động đào tạo

nghề công chứng tại Học viện Tư pháp và định
hướng hoàn thiện chương trình đào tạo nghề
công chứng. 

Chuyên đề 4. Mô hình đào tạo nghề công
chứng chất lượng cao tại Học viện Tư pháp. 

Chuyên đề 5. Chương trình đào tạo nghề
công chứng chất lượng cao tại Học viện Tư pháp. 

Chuyên đề 6. Các điều kiện đảm bảo cho việc
tuyển sinh, tổ chức đào tạo nghề công chứng chất
lượng cao và giải pháp thực hiện như về đội ngũ
giảng dạy, tài liệu giáo trình.

Bài báo khoa học: “Định hướng đào tạo
nghề công chứng chất lượng cao tại Học viện Tư
pháp” đăng trên Tạp chí Nghề luật số 8/2021.
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1. Thông tin chung
- Tên đề tài: Nâng cao chất lượng đào tạo

nghề luật sư tại Học viện Tư pháp.
- Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Minh

Hằng – Phó Giám đốc Học viện Tư pháp.
- Thư ký đề tài: ThS. Lê Thu Thảo – Giảng

viên Khoa Đào tạo Luật sư, Học viện Tư pháp.
- Mã số: ĐTKH.09/2021.
2. Kết quả nghiên cứu
- Đã làm rõ được những vấn đề lý luận, pháp

lý về nâng cao chất lượng đào tạo nghề luật sư tại
Học viện Tư pháp, như: xây dựng được khái
niệm khoa học về nâng cao chất lượng đào tạo
nghề luật sư tại Học viện Tư pháp; xác định rõ cơ
sở pháp lý, tiêu chí nâng cao chất lượng đào tạo
nghề luật sư trong giai đoạn 2021-2030, luận giải
hoạt động nâng cao chất lượng đào tạo nghề luật
sư trong mối quan hệ với sự tự chủ của đơn vị sự
nghiệp công lập.

- Đã đánh giá toàn diện thực trạng đào tạo
nghề luật sư tại Học viện Tư pháp, tìm ra
được nguyên nhân của những ưu điểm, tồn tại
trong đào tạo nghề luật sư ở tất cả các chương
trình đào tạo nghề luật sư tại Học viện Tư
pháp.

- Đã xác định được những định hướng cơ
bản của việc nâng cao chất lượng đào tạo nghề
luật sư tại Học viện Tư pháp giai đoạn 2021 -
2030 là: (i) Phải đảm bảo sự tổng thể, lâu dài,
khả thi nhưng vẫn có tính đột phá; (ii) Thực
hiện hiệu quả mục tiêu, chiến lược, tầm nhìn
phát triển hệ thống đào tạo nghề luật sư giai
đoạn 2021 - 2030 ở Việt Nam; (iii) Đảm bảo sự
phát triển hiện đại, hội nhập quốc tế về đào tạo
nghề luật sư và Cách mạng Công nghiệp 4.0,
đóng góp quan trọng vào tầm nhìn xây dựng
Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn đào tạo
các chức danh tư pháp; (iv) Đào tạo nghề luật
sư trở thành bộ phận quan trọng thuộc thương
hiệu đào tạo chức danh tư pháp của Học viện
Tư pháp theo hướng phát triển môi trường giáo

dục thân thiện, tôn trọng công lý, thượng tôn
của pháp luật, hướng vào lợi ích của cộng đồng
và toàn xã hội.  

- Đã đề xuất được những giải pháp và các
điều kiện bảo đảm để nâng cao chất lượng đào
tạo nghề luật sư giai đoạn 2021 - 2030. 

Kết quả nghiên cứu của đề tài được ứng dụng
trực tiếp vào việc xây dựng mới Chương trình
đào tạo nghề luật sư trong thời gian tới. 

3. Sản phẩm của đề tài
Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu của

đề tài:
Chương 1. Một số vấn đề lý luận, pháp lý về

nâng cao chất lượng đào tạo nghề luật sư tại Học
viện Tư pháp giai đoạn 2021 – 2030.

Chương 2. Thực trạng chất lượng đào tạo
nghề luật sư tại Học viện Tư pháp hiện nay.

Chương 3. Quan điểm và giải pháp nâng
cao chất lượng đào tạo nghề luật sư tại Học
viện Tư pháp.

Các chuyên đề nghiên cứu: 
Chuyên đề 1. Những vấn đề lý luận và pháp

lý đặt ra cho việc nâng cao chất lượng đào tạo
nghề luật sư tại Học viện Tư pháp.

Chuyên đề 2. Hiện trạng chất lượng đào tạo
nghề luật sư tại Học viện Tư pháp.

Chuyên đề 3. Các giải pháp và điều kiện đảm
bảo để nâng cao chất lượng đào tạo nghề luật sư
tại Học viện Tư pháp.

Chuyên đề 4. Phát triển và hoàn thiện các
chương trình đào tạo nghề luật sư - nền tảng căn
bản để nâng cao chất lượng đào tạo nghề luật sư
tại Học viện Tư pháp giai đoạn 2021 – 2025.

Chuyên đề 5. Nâng cao chất lượng hoạt động
thực hành nghề luật sư tại Học viện Tư pháp và
các tổ chức hành nghề luật sư.

Bài báo khoa học: “Giải pháp nâng cao chất
lượng đào tạo nghề luật sư ở Việt Nam giai đoạn
2021-2030” đăng trên Tạp chí Luật sư Việt Nam
số 6/2021.
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