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1. Chuyển đổi số trong nhu cầu phát
triển của văn phòng luật sư, công ty luật

Chuyển đổi số (Digital transformation)
được xác định là xu hướng chung của kỷ
nguyên 4.0. Song đến nay giới khoa học về
chuyển đổi số vẫn chưa đưa ra được một định
nghĩa chung nhất về chuyển đổi số. Đối với
mỗi doanh nghiệp, tổ chức có mô hình và
phương thức quản lý khác nhau thì định nghĩa
của cá nhân về chuyển đổi số trong doanh
nghiệp, tổ chức đó cũng khác nhau:

“Theo cách tiếp cận của Microsoft: Chuyển
đổi số là việc tư duy lại cách thức các tổ chức
tập hợp mọi người, dữ liệu và quy trình để tạo
những giá trị mới.

Công ty tư vấn và nghiên cứu toàn cầu
Gartner lại cho rằng: Chuyển đổi số là việc sử
dụng các công nghệ số để thay đổi mô hình
kinh doanh, tạo ra những cơ hội, doanh thu và

giá trị mới.
FSI – doanh nghiệp chuyển đổi số hàng

đầu Việt Nam xác định: “chuyển đổi số trong
tổ chức, doanh nghiệp là quá trình thay đổi từ
mô hình truyền thống sang doanh nghiệp số,
bằng cách áp dụng công nghệ mới như điện
toán đám mây (Cloud), dữ liệu lớn (Big data),
Internet vạn vật (IOT),… thay đổi phương thức
điều hành, lãnh đạo, quy trình làm việc, văn
hóa công ty…”3.

Về bản chất, chuyển đổi số là việc sáng tạo
ra những cách thức sản xuất hay những cách
vận động mới dựa trên nền tảng công nghệ
thông tin, dữ liệu số và có kế hoạch từng bước
chuyển đổi dần các hoạt động của mình sang
cách thức sản xuất đó để đạt được những giá trị
cụ thể. Trên cơ sở đó, để chuyển đổi số thành
công, ngoài việc chủ động ứng dụng các công
nghệ thông tin, dữ liệu số mới thì bản thân mỗi

1 Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Phó Giám đốc Học viện Tư Pháp.
2 Tiến sỹ, Giảng viên Khoa Đào tạo Luật sư, Học viện Tư pháp.
3 https://fsivietnam.com.vn/5-buoc-trong-quy-trinh-chuyen-doi-so/, truy cập 19/5/2021.
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doanh nghiệp cần phải xây dựng một quy trình
chuyển đổi số tổng thể và phù hợp để đạt mục
đích đã đề ra.

Văn phòng luật sư, công ty luật là những
mô hình tổ chức hoạt động của người hành
nghề luật sư theo Luật Luật sư, Luật Doanh
nghiệp và các luật chuyên ngành khác có liên
quan. Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp
4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, việc các văn phòng
luật sư, công ty luật tiếp cận, vận dụng các
thành tựu về công nghệ thông tin, công nghệ
số vào hoạt động kinh doanh của mình để tạo
lập các giá trị mới là điều cần thiết và đáp ứng
được các yêu cầu của thời đại cũng như các
yêu cầu của khách hàng.  

Trong khoảng 30 năm trở lại đây, cũng
giống với mọi loại hình kinh doanh khác, việc
ứng dụng các thành tựu công nghệ trong văn
phòng luật sư, công ty luật diễn ra rất phổ biến.
Các thiết bị như máy tính, điện thoại, fax, máy
in, máy photocopy, internet, máy ghi âm, ghi
hình... đã được các văn phòng luật sư, công ty
luật sử dụng để phục vụ quá trình hoạt động
hoạt động của luật sư trong văn phòng và công
ty luật. Các thiết bị công nghệ này đã giúp cho
văn phòng luật sư, công ty luật tạo dựng được
những giá trị mới có tính tiên tiến, giúp cho các
luật sư, nhân viên của văn phòng và công ty
luật tác nghiệp tốt hơn, hiệu quả hơn, giảm chi
phí xã hội đáng kể và tăng vị thế, vai trò của
văn phòng luật sư, công ty luật và luật sư trong
xã hội.

Đến nay, khi thế giới đã chuyển sang nền
công nghiệp 4.0, văn phòng luật sư, công ty
luật cũng đang trở nên tích cực hơn trong việc
tiếp nhận và sử dụng các thành tựu mà kỷ
nguyên số đem lại. Các thành tựu về trí tuệ
nhân tạo IA, internet kết nối vạn vật IOT, điện
toán đám mây... cũng đang trở thành những
công cụ hỗ trợ đắc lực cho hoạt động tác
nghiệp của luật sư trong các văn phòng luật sư,
công ty luật, cụ thể như giao dịch với khách
hàng qua mạng xã hội, tiếp nhận thông tin qua
thư điện tử; thực hiện các hoạt động nghề
nghiệp với cơ quan tố tụng, cơ quan quản lý
hành chính nhà nước qua môi trường internet
như giao dịch bằng thư điện tử (nộp đơn khởi
kiện qua địa chỉ thư điện tử của Tòa án...). Từ
thực tế áp dụng công nghệ số như trên đã đề
cập thì vận hành văn phòng luật sư, công ty

luật thời kỳ chuyển đổi số là việc người đứng
đầu các văn phòng luật sư, công ty luật áp dụng
công nghệ số vào công tác lãnh đạo, điều hành
nhằm tạo ra những cơ hội, những giá trị mới
để đạt được mục tiêu mong muốn.  

2. Vai trò của chuyển đổi số đối với sự
phát triển của văn phòng luật sư, công 
ty luật

Tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với
xã hội là điều không thể phủ nhận. Tuy nhiên,
để giúp cho văn phòng luật sư, công ty luật hay
các loại hình doanh nghiệp khác có thể phát
triển hơn nữa thông qua việc tạo lập các giá trị
mới, giúp cho nhóm tổ chức, cá nhân hành
nghề luật có những bứt phá trong hoạt động
nghề nghiệp thì việc nhận diện các nhu cầu ứng
dụng chuyển đổi số là điều quan trọng, trên cơ
sở đó mới có thể thiết lập nhu cầu, quy trình
chuyển đổi số hoàn chỉnh, phù hợp với hoạt
động của văn phòng luật sư, công ty luật, các
luật sư hay các doanh nghiệp khác cũng đang
là những thách thức khá lớn. Trên cơ sở quan
sát, nghiên cứu, có thể thấy một số công việc
của văn phòng luật sư, công ty luật có tính phù
hợp với chuyển đổi số, cụ thể:

- Hoạt động tiếp xúc, tư vấn khách hàng: 
Đối với văn phòng luật sư, công ty luật,

trong thời điểm dịch Covid-19 như hiện nay,
quá trình tiếp xúc với khách hàng cần tuân thủ
các quy định về an toàn do Bộ Y tế khuyến cáo,
trong đó việc sử dụng phần mềm Blue zone là
một công nghệ IA (trí tuệ nhân tạo) hữu hiệu
giúp cho luật sư có thể tiếp nhận ngay được các
cảnh báo nguy cơ tiếp xúc gần với những mầm
bệnh thuộc loại F nào. Như vậy, để phòng
chống dịch bệnh, hạn chế đi lại và tiếp xúc trực
tiếp khách hàng là một biện pháp hữu hiệu. Khi
chưa có dịch Covid-19, để tăng cường các hoạt
động tạo ra giá trị vật chất cho văn phòng luật,
công ty luật và với tinh thần phục vụ khách
hàng, đáp ứng các yêu cầu tư vấn, đặc biệt các
hợp đồng tư vấn luật thường xuyên, các văn
phòng luật sư, công ty luật từ sớm đã có áp
dụng các thành tựu công nghệ để thực hiện
hoạt động tư vấn qua e-mail, điện thoại, máy
tính, máy in…, và gần đây với sự ra đời của
các mạng xã hội như zalo, facebook, viber…
có ứng dụng miễn phí cho các cuộc gọi thì hoạt
động tư vấn trực tuyến cũng được các luật sư
tăng cường để phục vụ khách hàng hoặc thực



hiện các trách nhiệm xã hội với những đối
tượng chính sách... Các hoạt động ký kết hợp
đồng dịch vụ tư vấn pháp lý hoặc cung ứng các
dịch vụ pháp lý khác cũng được thực hiện qua
thư điện tử hay các mạng xã hội rất phổ biến.    

Có thể nói, tất cả các hoạt động trên đây
của văn phòng luật sư, công ty luật đều xuất
phát từ căn cứ pháp luật. Trong Bộ luật Dân sự
năm 2005, về hình thức giao dịch dân sự đã
chấp nhận “Giao dịch dân sự thông qua
phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp
dữ liệu được coi là giao dịch bằng văn bản”4.
Và cũng tại thời điểm này, Quốc hội đã ban
hành Luật Giao dịch điện tử để “quy định về
giao dịch điện tử trong hoạt động của các cơ
quan nhà nước; trong lĩnh vực dân sự, kinh
doanh, thương mại và các lĩnh vực khác do
pháp luật quy định”5. Đến Bộ luật Dân sự năm
2015, giao dịch thông qua phương tiện điện tử
vẫn được kế thừa và phát triển thêm: “Giao
dịch dân sự thông qua phương tiện điện tử
dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy
định của pháp luật về giao dịch điện tử được
coi là giao dịch bằng văn bản”6. Các quy định
của Bộ luật Dân sự và Luật Giao dịch điện tử
là điều kiện cơ bản để các giao dịch dân sự
thông qua phương tiện điện tử được diễn ra
một cách hợp pháp, thúc đẩy các quan hệ dân
sự phát triển lành mạnh, trong đó có quan hệ
diễn ra giữa khách hàng với văn phòng luật sư,
công ty luật. 

- Hoạt động cung cấp các dịch vụ pháp lý
phục vụ khách hàng:

Bên cạnh việc công nhận các dữ liệu điện
tử, phương thức giao dịch điện tử là hợp pháp,
các quy định của pháp luật tố tụng hiện tại đều
có quy định khẳng định việc gửi đơn khởi kiện
đến Tòa án cũng được sử dụng hình thức trực
tuyến “Gửi trực tuyến bằng hình thức điện tử
qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu
có)”7. Và để khẳng định tính tiện dụng, đảm

bảo lợi ích của người sử dụng hình thức trực
tuyến để thực hiện quyền khởi kiện vụ án của
mình, luật cũng quy định “Trường hợp người
khởi kiện gửi đơn khởi kiện bằng phương thức
gửi trực tuyến thì ngày khởi kiện là ngày gửi
đơn”8. Trong Luật Tố tụng hành chính năm
2015 cũng có quy định về cách thức gửi đơn:
“Gửi trực tuyến qua Cổng thông tin điện tử của
Tòa án (nếu có)”9. Và xác định ngày khởi kiện
vụ án hành chính trong “Trường hợp người
khởi kiện gửi đơn trực tuyến thì ngày khởi kiện
là ngày gửi đơn”10. Đặc biệt, ngày 30/12/2016,
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
đã ban hành Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐTP
hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ
luật Tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 (Nghị
quyết số 04/2016/NQ-HĐTP), Luật Tố tụng
hành chính số 93/2015/QH13 về gửi, nhận đơn
khởi kiện, tài liệu, chứng cứ và cấp, tống đạt,
thông báo văn bản tố tụng bằng phương tiện
điện tử. Trong đó, Nghị quyết số 04/2016/NQ-
HĐTP đã hướng dẫn cụ thể đối với trường hợp
lập và gửi đơn khởi kiện bằng phương tiện điện
tử: “Người khởi kiện phải truy cập vào Cổng
thông tin điện tử của Tòa án điền đầy đủ nội
dung đơn khởi kiện, ký điện tử và gửi đến Tòa
án”11. Tuy nhiên, đến ngày 09/10/2018, Chánh
án Tòa án nhân dân tối cao mới ban hành
Quyết định số 189/QĐ-TANDTC về áp dụng
thí điểm hệ thống gửi, nhận đơn khởi kiện, tài
liệu, chứng cứ và cấp, tống đạt, thông báo văn
bản tố tụng bằng phương tiện điện tử, và việc
áp dụng thí điểm này mới chỉ thực hiện cho
Tòa án 4 khu vực là Tòa án nhân dân cấp cao
tại Hà Nội; Tòa án nhân dân hai cấp thành phố
Hà Nội; Tòa án nhân dân hai cấp thành phố Hải
Phòng; Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng
Ninh trong thời gian từ 01/11/2018 đến hết
tháng 01/201912. Điều này cho thấy tính mới
của vấn đề áp dụng hình thức tiếp nhận đơn
khởi kiện trực tuyến đối với ngành Tòa án và

4 Khoản 1, Điều 124, Bộ luật Dân sự năm 2005.
5 Khoản 1, Luật Giao dịch điện tử năm 2005.
6 Khoản 1, Điều 119, Bộ luật Dân sự năm 2015.
7 Điểm c, khoản 1, Điều 190, Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015.
8 Khoản 3, Điều 190, Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015.
9 Khoản 3, Điều 119, Luật Tố tụng hành chính năm 2015. 
10 Khoản 2, Điều 120, Luật Tố tụng hành chính năm 2015.
11 Khoản 1, Điều 16, Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐTP.
12 Điều 1, Quyết định số 189/QĐ-TANDTC.



cần phải có thời gian để chuẩn bị các điều kiện
về vật chất, tập huấn nhân sự và thận trọng
trong việc áp dụng thông qua áp dụng thí điểm
để có thể rút kinh nghiệm dần. 

Trên cơ sở quy định của pháp luật nói
chung về việc sử dụng các dữ liệu điện tử
thông qua hình thức trực tuyến cho thấy pháp
luật Việt Nam đã có sự tiếp nhận các thành tựu
văn minh công nghệ của nhân loại vào pháp
luật nhằm phục vụ đời sống xã hội, trong đó có
việc đảm bảo sự tiện dụng cho cả người dân, tổ
chức khác và cả chính các cơ quan nhà nước.
Trên cơ sở quy định về dữ liệu điện tử, phương
thức nộp đơn trực tuyến này, Nhà nước đã mở
ra một thời kỳ mới trong ứng dụng thành tựu
công nghệ thông tin, công nghệ số vào đời
sống. Điều này cũng giúp cho văn phòng luật
sư, công ty luật, các luật sư giảm được những
chi phí về thời gian, công sức và các chi phí xã
hội khác nhằm nâng cao chất lượng phục vụ
khách hàng. 

Mặc dù vẫn còn những sự giới hạn nhất
định trong Luật Giao dịch điện tử năm 2005
như “không áp dụng đối với việc cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
nhà và các bất động sản khác, văn bản về thừa
kế, giấy đăng ký kết hôn, quyết định ly hôn,
giấy khai sinh, giấy khai tử, hối phiếu và các
giấy tờ có giá khác”13. Nhưng từ khi có Luật
Giao dịch điện tử đến nay, việc chấp nhận dữ
liệu điện tử và từng bước chấp nhận hình thức
giao dịch trực tuyến đã giúp cho đời sống xã
hội ngày càng văn minh hơn như giảm tải áp
lực tham gia giao thông do giảm việc đi lại nộp
đơn trực tiếp, đồng thời giảm các chi phí văn
phòng phẩm và các chi phí xã hội khác. Việc
bảo vệ quyền lợi của khách hàng cũng được
đảm bảo tốt hơn trong trường hợp mà việc nộp
đơn khởi kiện hay đơn yêu cầu giải quyết vụ
việc dân sự có thể liên quan đến vấn đề thời
hiệu, nếu nộp muộn sẽ quá thời hiệu và có thể
vụ việc không được giải quyết nữa, ví dụ khách
hàng đến với văn phòng luật sư vào ngày cuối
cùng của thời hiệu khởi kiện đối với vụ việc
mà khách hàng yêu cầu văn phòng luật sư cung

cấp dịch vụ pháp lý. Trường hợp này, nộp đơn
trực tuyến sẽ giúp cho cả khách hàng và văn
phòng luật sư, luật sư giảm được áp lực về mặt
thời gian khởi kiện.

- Phương thức điện tử trong cấp, tống đạt,
thông báo văn bản tố tụng: 

Theo Luật Tố tụng hành chính hiện hành
quy định về các phương thức cấp, tống đạt
hoặc thông báo văn bản tố tụng được chấp
nhận “bằng phương tiện điện tử theo yêu cầu
của đương sự hoặc người tham gia tố tụng
khác phù hợp với quy định của pháp luật về
giao dịch điện tử”14 và nhận và xem xét đơn
khởi kiện “Trường hợp nhận đơn trực tuyến thì
Tòa án in ra bản giấy và ghi vào sổ nhận đơn/
Việc nhận đơn khởi kiện được ghi vào sổ nhận
đơn và thông báo trên Cổng thông tin điện tử
của Tòa án (nếu có)... Trường hợp nhận đơn
trực tuyến thì Tòa án trả lời cho người khởi
kiện biết qua thư điện tử”15. Trong Bộ luật Tố
tụng dân sự năm 2015 cũng chấp nhận việc
thực hiện các giao dịch qua phương tiện điện tử
“Cấp, tống đạt, thông báo bằng phương tiện
điện tử theo yêu cầu của đương sự hoặc người
tham gia tố tụng khác phù hợp với quy định
của pháp luật về giao dịch điện tử”16. Đặc biệt
quy định này đã được hướng dẫn tại Điều 20
Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐTP về Tòa án
cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng bằng
phương tiện điện tử. Với các quy định này,
trường hợp nếu đã ký kết hợp đồng với khách
hàng, văn phòng luật sư có thể tiến hành các
hoạt động dịch vụ pháp lý như đại diện nộp
đơn khởi kiện, đồng thời cũng có thể đại diện
khách hàng để tiếp nhận thông báo, nhận tống
đạt văn bản tố tụng cho khách hàng qua các
phương tiện điện tử theo các quy định của luật.
Như vậy, hành lang pháp lý hiện hành đã tạo
điều kiện thuận lợi cho các chủ thể tham gia
vào tố tụng. “Do rào cản địa lý và nhiều lý do
khách quan, chủ quan, các đương sự và tòa án
đều gặp rất nhiều khó khăn, tốn kém chi phí,
công sức cho việc nộp đơn, chứng cứ, tài liệu
và tống đạt văn bản tố tụng. Do vậy, đây là lĩnh
vực đầu tiên trong tố tụng dân sự được cải

13 Khoản 1, Luật Giao dịch điện tử năm 2005.
14 Khoản 2, Điều 102, Luật Tố tụng hành chính năm 2015.
15 Khoản 1, Điều 121, Luật Tố tụng hành chính năm 2015.
16 Khoản 2, Điều 173, Luật Tố tụng dân sự năm 2015.



cách nhờ công nghệ số, từ đó đã giảm đi đáng
kể gánh nặng cho cả đương sự và Tòa án”17.

Như vậy, với việc áp dụng công nghệ số,
văn phòng luật sư hay công ty luật đã mang lại
những giá trị thiết thực cho cộng đồng khi tạo
ra những dịch vụ pháp lý nhanh chóng, tiện lợi
mà vẫn đảm bảo tính hiệu quả, chất lượng và
thiết thực; và với chính bản thân các văn phòng
luật sư hay công ty luật cũng nhận được những
lợi ích thiết thực như thay đổi cách quản lý
nhân sự, cách quản lý công việc, cách thức và
không gian quản lý hồ sơ, tài liệu thông qua
các phần mềm quản lý... có sử dụng mạng
internet để có thể tiết kiệm chi phí, không
ngừng cải thiện việc đáp ứng nhanh chóng các
nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý của cộng
đồng, tăng cường uy tín của văn phòng luật sư,
công ty luật, và như vậy cũng sẽ giúp cho các
văn  phòng luật, công ty luật tăng cường khả
năng cạnh tranh với nhau nhằm không ngừng
nâng cao chất lượng dịch vụ pháp lý cho cộng
đồng. Bên sử dụng dịch vụ pháp lý sẽ được các
văn phòng luật sư, công ty luật đáp ứng nhanh
hơn, đầy đủ hơn (qua email, qua điện thoại,
qua các phần mềm mạng xã hội như viber,
zalo…) các nhu cầu về pháp lý mà có thể tiết
kiệm thời gian, công sức, tiền của để thực hiện
được đầy đủ, nhanh chóng các quyền và lợi ích
hợp pháp theo quy định của pháp luật. Về phía
Nhà nước, các cơ quan tiến hành tố tụng hay
các cơ quan nhà nước khác, khi văn phòng luật
sư hay công ty luật tiếp cận để bảo vệ quyền
và lợi ích hợp pháp cho công dân, cho cơ quan,
tổ chức trong tố tụng hay ngoài tố tụng cũng
có thể giảm tải các công việc, tiết kiệm được
thời gian tiếp đón, tiếp nhận hồ sơ giấy tờ, tiết
kiệm không gian lưu trữ hồ sơ văn bản… để
tập trung thời gian, sức lực, trí tuệ xử lý đúng
đắn, phù hợp các yêu cầu của công dân, cơ
quan, tổ chức đang sử dụng dịch vụ pháp lý của
văn phòng luật sư, công ty luật theo quy định
của pháp luật. Việc văn phòng luật, công ty luật
áp dụng tích cực, có hiệu quả các thành tựu
công nghệ số cũng có thể giúp cho môi trường
xã hội lành mạnh hơn, đặc biệt đối với các khu
vực đông dân cư như các đô thị sẽ giảm tải việc
tham gia giao thông, tránh các sự cố ùn tắc giao

thông, hạn chế ô nhiễm môi trường, các tai nạn
giao thông; giúp Nhà nước giảm các chi phí xử
lý các sự cố về môi trường, sự cố giao thông…
và nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

3. Một số khuyến nghị với văn phòng
luật sư, công ty luật

Trước những nhu cầu chuyển đổi số trên
đây, các nhà lãnh đạo, quản lý các văn phòng
luật sư, công ty luật cần nắm bắt nhu cầu của
nội bộ văn phòng, công ty luật của mình cũng
như xu hướng phát triển chung của toàn xã hội,
đặc biệt là xu hướng cũng như nhu cầu phát triển
chung của nghề luật để thúc đẩy chuyển đổi số
trong văn phòng, công ty của mình. Trong đó,
cần xác định loại công nghệ số nào sẽ phù hợp
với lĩnh vực hoạt động của văn phòng, công ty
mình, đặc biệt là cần nắm bắt xu hướng chuyển
đổi số trong doanh nghiệp để có thể tư vấn về
nhu cầu này cũng như pháp luật có liên quan về
chuyển đổi số cho những khách hàng có nhu
cầu. Việc áp dụng công nghệ số cũng sẽ giúp
cho văn phòng luật sư, công ty luật đạt được
những mục đích thiết thực đã đặt ra, tăng cường
khả năng cạnh tranh nghề nghiệp để xây dựng
thương hiệu trong quá trình hành nghề luật. Vì
vậy, cần thực hiện một số giải pháp có tính chất
khuyến nghị sau đây:

Thứ nhất, về công tác đào tạo nhân sự.
Yêu cầu về chuyển đổi số đòi hỏi chú trọng yếu
tố nhân sự của văn phòng, công ty luật trên
quan điểm vừa am hiểu luật pháp, chính sách
của Nhà nước, nhưng đồng thời có thể tiếp cận
được với những xu hướng phát triển chung của
thế giới về công nghệ thông tin, chuyển đổi số
và các lĩnh vực khác của thời kỳ cách mạng 4.0
để có thể thực hiện áp dụng trong nội bộ văn
phòng, công ty luật nhưng cũng đồng thời có
thể tiến hành các dịch vụ tư vấn chuyên sâu về
pháp luật có liên quan. Chuyển đổi số trong tổ
chức hành nghề luật đòi hỏi mỗi văn phòng,
công ty luật cần phải có nội lực đủ mạnh như
nhân sự tinh thông nghiệp vụ (cả về luật pháp
chính sách, cả về tính tiếp cận khoa học mới
của cách mạng 4.0) để có thể đủ khả năng đáp
ứng các yêu cầu của khách hàng, đồng thời tạo
ra khả năng cạnh tranh với các tổ chức hành
nghề luật khác.

17 Nguyễn Bích Thảo (2019), Pháp luật tố tụng dân sự trong kỷ nguyên số, Hội thảo Khoa học quốc tế Luật học
trước biến đổi của thời đại, tập 1, Hà Nội, tr. 156.



Thứ hai, chú trọng đến các giải pháp bảo
mật thông tin trong quá trình cung cấp dịch vụ
tư vấn cho khách hàng thông qua các loại hình
công nghệ số. Việc chú trọng này để đảm bảo
các thông tin của khách hàng, thông tin cung
cấp cho khách hàng không bị tiết lộ có thể gây
ảnh hưởng đến quyền lợi của khách hàng và
cũng sẽ gây ảnh hưởng đến uy tín của các tổ
chức hành nghề luật sư cũng như cá nhân hành
nghề luật sư.

Thứ ba, đánh giá những hoạt động cần
thiết phải chuyển đổi số để triển khai trên thực
tế. Trong quá trình thực hiện các hoạt động
kinh doanh của văn phòng luật, công ty luật để
đảm bảo vừa thực hiện được các hoạt động
nghề nghiệp nhưng cũng đảm bảo các nguồn
thu là những giá trị của hoạt động nghề nghiệp
mang lại. Thực tế, nếu như thực hiện áp dụng
các hình thức tư vấn trực tuyến qua các công cụ
mạng xã hội như viber, zalo… mặc dù tiện lợi
nhưng cũng sẽ có những hạn chế nhất định là
sự tùy tiện của khách hàng, sự giao lưu, giao
tiếp với khách hàng cũng hạn chế và cũng khó
đảm bảo nguồn thu thiết thực, hiệu quả cho
một cuộc tư vấn trực tuyến.

Thứ tư, thực hiện hoạt động nghề luật sư
trong môi trường công nghệ số. Trong suy nghĩ
truyền thống, khi đưa vụ việc tranh chấp ra giải
quyết trước Tòa án, các bên đương sự thường
kỳ vọng rằng, vấn đề mình đưa ra đã có quy
định pháp luật ở đâu đó để giải quyết. Trong
bối cảnh chuyển đổi số, khi việc ứng dụng các
công nghệ mới có thể nảy sinh những vấn đề
mới chưa được pháp luật hiện hành điều chỉnh.
Khi có tranh chấp xảy ra, việc xác định cho
đúng bản chất pháp lý của vấn đề và chọn lựa
quy phạm pháp luật đã có để điều chỉnh không
hề giản đơn. Các tranh chấp liên quan tới mua
bán, chuyển nhượng tài sản mã hóa, tài sản kỹ
thuật số thời gian qua là những ví dụ điển hình
với những “lúng túng” khi áp dụng pháp luật
do luật chưa dự liệu được đầy đủ và cụ thể.
Điều đó có nghĩa là, sẽ nhiều trường hợp, các
chủ thể áp dụng pháp luật, các chủ thể thực
hiện pháp luật không thể tìm được quy phạm
pháp luật hiện có để giải quyết vụ việc phát

sinh mà mình có trách nhiệm giải quyết, trách
nhiệm tư vấn. Mặc dù là khoản 2 Điều 14 Bộ
luật Dân sự năm 2015 đã dự liệu đón đầu: “Tòa
án không được từ chối giải quyết vụ, việc dân sự
vì lý do chưa có điều luật để áp dụng; trong
trường hợp này, quy định tại Điều 518 và Điều
619 của Bộ luật này được áp dụng” nhưng thực
tế việc áp dụng các văn bản pháp luật có liên
quan để hiện thực hóa quy định này trong các
tranh chấp phát sinh từ những thay đổi của
cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 chưa hiện
hữu rõ ràng trong thực tiễn xét xử20. Các tổ
chức hành nghề luật sư và các luật sư cần thay
đổi về cách thức tư duy tổ chức công việc giải
quyết tranh chấp tại Tòa án so với tư duy
truyền thống. Chẳng hạn, trong cách suy nghĩ
truyền thống, khi các bên đương sự có tranh
chấp về quyền nhân thân hoặc tài sản tới mức
không thể tự hòa giải, thương lượng, thỏa
thuận với nhau thì việc đưa nhau ra trụ sở Tòa
án để nhờ tới Tòa án giải quyết. Việc xử lý các
vụ việc như vậy thường đòi hỏi sự có mặt của
đương sự tại trụ sở Tòa án rất nhiều lần. Việc
trực tiếp gặp gỡ giữa cán bộ Tòa án với các
đương sự có liên quan cũng là rất cần thiết.
Thêm vào đó, quá trình giải quyết vụ việc
thường mất khá nhiều thời gian. Điều này có
thể không còn đúng khi ứng dụng những công
nghệ mới, nhất là các công nghệ của cuộc cách
mạng công nghiệp 4.0 vào việc tổ chức và vận
hành Tòa án giải quyết tranh chấp. Kịp thời
thích ứng với những thay đổi trong thói quen
thực hiện giao dịch dân sự trên mạng internet,
đồng nghĩa với điều đó là những đòi hỏi thay
đổi về trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp có
ứng dụng công nghệ mới, nhất là các công
nghệ của cách mạng công nghiệp 4.0 nhằm tiết
kiệm thời gian, công sức cho các bên tham gia
kiện tụng. 

Một vài năm gần đây, nhiều quốc gia đã
thiết lập các Tòa án trực tuyến với việc tổ
chức các Tòa án internet. Có thể nói, việc giải
quyết tranh chấp của các bên không đòi hỏi
các đương sự phải trực tiếp hiện diện tại trụ
sở của Tòa án. Điều này sẽ làm cho những
quan niệm truyền thống về thẩm quyền xét

18 Điều 5 Bộ luật Dân sự năm 2015 “Áp dụng tập quán”.
19 Điều 6 Bộ luật Dân sự năm 2015 “Áp dụng tương tự pháp luật”.
20 Khoản 2 Điều 4 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 cũng có quy định theo tinh thần này.

(Xem tiếp trang 85)
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Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, các
giao dịch kinh tế, thương mại, dân sự ngày
càng phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu,
với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, khái
niệm tài sản ngày càng được mở rộng. Bên
cạnh quan niệm truyền thống “tài sản là vật có
thực” thì các tài sản khác như quyền tài sản,
tài sản hình thành trong tương lai… cũng được
công nhận và trở thành đối tượng giao dịch
nhằm đáp ứng nhu cầu của các chủ thể tham
gia thị trường. Cùng với sự phát triển của các
giao dịch liên quan đến tài sản hình thành trong
tương lai, sự gia tăng các tranh chấp liên quan
đến tài sản này được giải quyết bằng bản án,
quyết định của Tòa án hoặc phán quyết của
trọng tài thương mại. Thực tiễn tổ chức thi
hành án dân sự cũng phát sinh ngày càng nhiều
các việc thi hành án liên quan đến tài sản hình
thành trong tương lai, đòi hỏi chấp hành viên
và cơ quan thi hành án dân sự cần có những
hiểu biết sâu sắc hơn về vấn đề này. Trong
phạm vi bài viết, tác giả đi sâu phân tích một số

vấn đề trong thực tiễn thi hành án dân sự đối
với tài sản hình thành trong tương lai, từ đó
đưa ra một số kiến nghị góp phần hoàn thiện
các quy định pháp luật liên quan.

1. Một số vấn đề chung về tài sản hình
thành trong tương lai

Trước đây, việc dùng tài sản hình thành
trong tương lai để bảo đảm cho nghĩa vụ dân sự
đã được quy định tại khoản 7 Điều 2 của Nghị
định số 165/1999/NĐ-CP ngày 19/11/1999 về
giao dịch bảo đảm: “Tài sản hình thành trong
tương lai là động sản, bất động sản hình thành
sau thời điểm ký kết giao dịch bảo đảm và sẽ
thuộc quyền sở hữu của bên bảo đảm như hoa
lợi, lợi tức, tài sản hình thành từ vốn vay, công
trình xây dựng, các tài sản khác mà bên nhận
bảo đảm có quyền nhận”. 

Khái niệm tài sản hình thành trong tương
lai và các chế định pháp lý có liên quan đã bắt
đầu được quy định tại Bộ luật Dân sự năm
2005 và một số văn bản liên quan. Theo Điều
163 Bộ luật Dân sự năm 2005, “Tài sản bao

1 Thạc sỹ, Khoa Đào tạo các chức danh thi hành án dân sự, Học viện Tư pháp.
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gồm vật, tiền, giấy tờ có giá và các quyền tài
sản”, Điều 320 Bộ luật Dân sự năm 2005 quy
định: “Vật dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa
vụ dân sự là vật hiện có hoặc được hình thành
trong tương lai. Vật hình thành trong tương lai
là động sản, bất động sản thuộc sở hữu của
bên bảo đảm sau thời điểm nghĩa vụ được xác
lập hoặc giao dịch bảo đảm được giao kết”.
Theo đó, tài sản hình thành trong tương lai
được gọi chưa được gọi là “tài sản” mà mới chỉ
là “vật”. Tiếp đó, Nghị định số 163/2006/NĐ-
CP (được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số
11/2012/NĐ-CP) về giao dịch bảo đảm quy
định tài sản hình thành trong tương lai gồm:
“tài sản được hình thành từ vốn vay; tài sản
đang trong giai đoạn hình thành hoặc đang
được tạo lập hợp pháp tại thời điểm giao kết
giao dịch bảo đảm; tài sản đã hình thành và
thuộc đối tượng phải đăng ký quyền sở hữu,
nhưng sau thời điểm giao kết bảo đảm thì tài
sản đó mới được đăng ký theo quy định của
pháp luật. Tài sản hình thành trong tương lai
không bao gồm quyền sử dụng đất”2. 

Điều 105 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy
định: “Tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và
quyền tài sản. Tài sản bao gồm bất động sản
và động sản. Bất động sản và động sản có
thể là tài sản hiện có và tài sản hình thành
trong tương lai”. Bất động sản bao gồm: Đất
đai; Nhà, công trình xây dựng gắn liền với
đất đai; Tài sản khác gắn liền với đất đai,
nhà, công trình xây dựng; Tài sản khác theo
quy định của pháp luật. Động sản là những
tài sản không phải là bất động sản3.

Theo Điều 108 Bộ luật Dân sự năm 2015
thì “Tài sản hiện có là tài sản đã hình thành và
chủ thể đã xác lập quyền sở hữu, quyền khác
đối với tài sản trước hoặc tại thời điểm xác lập
giao dịch. Tài sản hình thành trong tương lai

bao gồm: (i) Tài sản chưa hình thành; (ii) Tài
sản đã hình thành nhưng chủ thể xác lập quyền
sở hữu tài sản sau thời điểm xác lập giao
dịch”. Như vậy, tài sản hiện có là tài sản đã tồn
tại vào thời điểm hiện tại và đã được xác lập
quyền sở hữu cho chủ sở hữu của tài sản đó
(nhà đã được xây dựng và đã được cấp giấy
chứng nhận quyền sở hữu nhà…). Tài sản hình
thành trong tương lai được hiểu là tài sản chưa
tồn tại hoặc chưa hình thành đồng bộ vào thời
điểm xem xét nhưng chắc chắn sẽ có hoặc
được hình thành trong tương lai (nhà đang
được xây dựng theo dự án, tiền lương sẽ được
hưởng…). Ngoài ra, tài sản hình thành trong
tương lai có thể bao gồm tài sản đã được hình
thành tại thời điểm giao kết nhưng sau khi xác
lập giao dịch tài sản đó mới được các chủ thể
xác lập quyền sở hữu (tài sản mua bán, thừa kế
nhưng chưa hoàn thành thủ tục chuyển giao
cho chủ sở hữu).

Tài sản hình thành trong tương lai bao gồm
cả động sản và bất động sản4. Tài sản đó có thể
là: căn hộ chung cư, biệt thự có thể là đã xây
xong phần móng hoặc đã xây xong nhưng chưa
được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu; tài
sản là phương tiện giao thông phải đăng ký
quyền sở hữu nhưng chưa được đăng ký quyền
sở hữu; các máy móc, dây chuyền, thiết bị sản
xuất đã được đặt hàng mua theo phương thức
hàng cập cảng, đã có hợp đồng mua bán, vận
đơn đã cập cảng nhưng bên mua chưa thanh
toán đủ tiền cho bên bán, sau khi bên mua
thanh toán đủ tiền cho bên bán sẽ bàn giao
hàng…

Trước đây, Bộ luật Dân sự năm 2005 chỉ
có 04 điều luật liên quan đến tài sản hình thành
trong tương lai (khoản 2 Điều 319, khoản 2
Điều 320, khoản 1 Điều 342, khoản 6 Điều
351), đến nay Bộ luật Dân sự năm 2015 đã bổ

2 Điều 1 Nghị định số 11/2012/NĐ-CP.
3 Điều 107 Bộ luật Dân sự năm 2015.
4 Tổng cục Thi hành án dân sự, “Khái quát chung về pháp luật thi hành án dân sự tại Việt Nam, những khó khăn

vướng mắc trong quá trình thi hành án dân sự”, Tài liệu Hội thảo: Trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực thi hành án

dân sự giữa Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội và Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp, được tổ chức tại Hà Nội,

ngày 07/7/2017. 



sung nhiều quy định mới về khái niệm tài sản
hiện có và tài sản hình thành trong tương lai và
các quy định mới khác có liên quan đến các
chế định pháp lý về tài sản hình thành trong
tương lai như quy định về phạm vi nghĩa vụ
được bảo lãnh (Điều 293); bảo đảm thực hiện
nghĩa vụ trong tương lai (Điều 294); tài sản bảo
đảm (Điều 295) và phạm vi bảo lãnh (Điều
336). Ngoài ra, tài sản hình thành trong tương
lai cũng được quy định tại các văn bản pháp
luật chuyên ngành như: Luật Nhà ở năm 2014
được sửa đổi, bổ sung năm 2020; Luật kinh
doanh bất động sản; Thông tư số 26/2015/TT-
NHNN ngày 09/12/2015 của Ngân hàng Nhà
nước Việt Nam hướng dẫn trình tự, thủ tục thế
chấp và giải chấp tài sản là dự án đầu tư xây
dựng nhà ở và thế chấp nhà ở hình thành trong
tương lai tại tổ chức tín dụng (gọi tắt là Thông
tư số 26/2015/TT-NHNN ngày 09/12/2015). Đối
với các trường hợp xử lý nợ xấu liên quan đến
loại tài sản này, Nghị quyết số 42/2017/QH14
ngày 21/6/2017 của Quốc Hội về xử lý nợ xấu
cũng có các quy định liên quan đến việc mua,
bán khoản nợ xấu có tài sản bảo đảm là quyền
sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn
liền với đất hình thành trong tương lai; Xử lý
tài sản bảo đảm là dự án bất động sản …

2. Một số khó khăn từ thực tiễn thi
hành án dân sự đối với tài sản hình thành
trong tương lai

Mặc dù chưa có số liệu thống kê chi tiết số
lượng các việc thi hành án dân sự mà cơ quan
thi hành án dân sự đã tổ chức thi hành án liên
quan đến tài sản hình thành trong tương lai.
Nhưng thực tiễn thi hành án cho thấy, việc tổ
chức thi hành án đối với tài sản hình thành
trong tương lai hoặc có liên quan đến tài sản
hình thành trong tương lai hiện đang phát sinh
ngày càng nhiều. Đây là loại tài sản có những
đặc điểm riêng biệt, không giống với các tài
sản thông thường, tuy nhiên trình tự, thủ tục và
các nội dung có tính đặc thù để tổ chức thi
hành đối với loại tài sản này lại chưa được luật
hóa trong Luật Thi hành án dân sự và các văn
bản hướng dẫn thi hành, dẫn đến khi tổ chức
thi hành các vụ việc thi hành án liên quan đến

loại tài sản này, cơ quan thi hành án dân sự còn
gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.

Một là, khó khăn trong việc xác minh điều
kiện thi hành án đối với tài sản hình thành
trong tương lai.

Đối với từng loại tài sản hình thành trong
tương lai như tài sản chưa hình thành tại thời
điểm thi hành án, tài sản đã hình thành một
phần nhưng chưa xác lập quyền sở hữu tại
thời điểm thi hành án… thì việc xác minh
điều kiện thi hành án sẽ có những điểm khác
nhau. Tuy nhiên, do chưa có quy định pháp
luật hướng dẫn cụ thể nên việc xác minh điều
kiện thi hành án đối với tài sản hình thành
trong tương lai còn nhiều khó khăn. Chấp
hành viên còn nhiều lúng túng khi thực hiện
xác minh điều kiện thi hành án đối với những
tài sản này, cụ thể như: nội dung xác minh,
cơ quan có thẩm quyền cung cấp các thông
tin xác minh, việc phối hợp với các cơ quan,
tổ chức trong quá trình xác minh và những
vấn đề cần lưu ý khi thực hiện xác minh đối
với tài sản hình thành trong tương lai….

Trong quá trình cho vay vốn, có một số
trường hợp các tổ chức tín dụng cho khách
hàng vay vốn để hình thành tài sản và nhận
chính tài sản được hình thành từ vốn vay để
đảm bảo nghĩa vụ trả nợ. Trường hợp người
vay không trả nợ được thì các tổ chức tín
dụng khởi kiện ra Tòa án để yêu cầu người
vay trả nợ. Trong một số trường hợp, tài sản
hình thành trong tương lai được xác định
trong bản án nhưng đến quá trình thi hành án
thì tài sản vẫn chưa hình thành trên thực tế,
dẫn đến cơ quan thi hành án dân sự không
thể xác định cụ thể vị trí, mốc giới, ranh giới
của tài sản để tổ chức thi hành. 

Ví dụ: Quyết định số 150/2018/KDTM-ST
ngày 27/6/2018 có nội dung “Công ty TNHH
X phải trả Ngân hàng TMCP Z số tiền
4.000.000.000 đồng và tiền lãi chậm thi hành
án theo hợp đồng tín dụng số 1256/HĐTD-NH.
Nếu Công ty TNHH X không trả được nợ thì
Ngân hàng TMCP Z có quyền đề nghị cơ quan
THADS có thẩm quyền kê biên, phát mãi 02
căn hộ chung cư là tài sản hình thành trong



tương lai tại địa chỉ số 30C phường L, quận
X”. Tuy nhiên, khi cơ quan thi hành án dân sự
tiến hành xác minh theo quy định thì được biết
dự án xây căn hộ chung cư tại địa chỉ số 30C
phường L, quận X mới chỉ có biên bản nghiệm
thu đã hoàn thành xong phần móng của tòa
nhà, cơ quan thi hành án dân sự đã không thể
xác định cụ thể vị trí, hiện trạng của tài sản để
tổ chức thi hành án theo đúng nội dung Quyết
định của Tòa án. 

Theo khoản 2 Điều 5 Luật Kinh doanh bất
động sản năm 2014 thì một trong các loại bất
động sản đưa vào kinh doanh là: “Nhà, công
trình xây dựng hình thành trong tương lai của
các tổ chức, cá nhân”. Khoản 1 Điều 55 Luật
Kinh doanh bất động sản năm 2014 quy định
về điều kiện của bất động sản hình thành trong
tương lai được đưa vào kinh doanh, bao gồm:
giấy tờ về quyền sử dụng đất, hồ sơ dự án, thiết
kế bản vẽ thi công đã được cấp có thẩm quyền
phê duyệt, Giấy phép xây dựng đối với trường
hợp phải có Giấy phép xây dựng, giấy tờ về
nghiệm thu việc hoàn thành xây dựng cơ sở hạ
tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ dự án;
trường hợp là nhà chung cư, tòa nhà hỗn hợp
có mục đích để ở hình thành trong tương lai thì
phải có biên bản nghiệm thu đã hoàn thành
xong phần móng của tòa nhà đó.

Tuy nhiên, vấn đề xác minh điều kiện thi
hành án đối với tài sản hình thành trong tương
lai khi tài sản chưa hình thành (trong trường
hợp này tài sản mới chỉ có biên bản nghiệm thu
đã hoàn thành xong phần móng của tòa nhà) là
hết sức khó khăn đối với chấp hành viên và cơ
quan thi hành án dân sự vì nhiều lý do như
thiếu các quy định pháp luật hướng dẫn về thủ
tục xác minh điều kiện thi hành án đối với tài
sản hình thành trong tương lai, không có tài sản
đã hình thành trên thực tiễn để có thể tiến hành
xác định rõ về vị trí của tài sản,... đồng thời
cũng sẽ rất khó khăn trong tất cả các bước xử
lý tiếp theo khi tổ chức thi hành án. 

Hai là, về thủ tục kê biên, xử lý tài sản hình
thành trong tương lai.

Luật Thi hành án dân sự và các văn bản
hướng dẫn thi hành chưa có quy định hướng
dẫn về thủ tục kê biên, xử lý tài sản hình
thành trong tương lai. Cụ thể như: Quá trình
kê biên, xử lý tài sản hình thành trong tương
lai có khác với việc kê biên, xử lý các tài sản
thông thường không? Cần có những lưu ý gì
khi tổ chức thi hành đối với loại tài sản đặc
biệt này? Chấp hành viên cần phối hợp với
các cơ quan, tổ chức hữu quan nào khi tiến
hành xử lý các tài sản hình thành trong tương
lai?... Điều này dẫn đến nhiều khó khăn cho
các cơ quan thi hành án dân sự khi phải xử lý
các vấn đề có liên quan đến tài sản hình thành
trong tương lai. 

Hiện nay các văn bản pháp luật nói chung
chưa có quy định cụ thể về việc xử lý tài sản
hình thành trong tương lai, mà chỉ có quy định
theo kiểu dẫn chiếu như quy định tại Điều 149
Luật Nhà ở năm 2014 “Việc xử lý tài sản thế
chấp là nhà ở bao gồm cả xử lý thế chấp nhà
ở hình thành trong tương lai được thực hiện
theo quy định của Luật này, pháp luật về dân
sự và pháp luật có liên quan”. 

Theo quy định của Luật Thi hành án dân sự
nếu người phải thi hành án phải thực hiện
nghĩa vụ về tiền mà không tự nguyện thi hành
án cơ quan thi hành án có quyền kê biên, xử lý
tài sản của người phải thi hành án kể cả tài sản
đang do người thứ ba giữ (khoản 3 Điều 71
Luật Thi hành án dân sự). Tuy nhiên, pháp luật
về thi hành án chưa đề cập đến việc kê biên,
xử lý đối với tài sản chưa hình thành hoặc đã
hình thành nhưng chưa cấp quyền sở hữu cho
người phải thi hành án, việc xử lý tài sản hình
thành trong tương lai hiện nay chủ yếu là tài
sản bảo đảm được tuyên trong các quyết định,
bản án của Tòa án. Do chưa có quy định cụ thể
nên cơ quan thi hành án dân sự lúng túng trong
việc yêu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sở
hữu, quyền sử dụng trước rồi mới thực hiện
bán tài sản hay là cứ thực hiện việc bán tài sản
và đề nghị cấp giấy chứng nhận cho người mua
trúng đấu giá.



Ví dụ5: Theo Quyết định công nhận thỏa
thuận của các đương sự số 09/2015/QĐST-
KDTM ngày 27/3/2015 của Tòa án nhân dân
thành phố T, tỉnh B thì: Công ty CP đầu tư xây
dựng và kinh doanh bất động sản TN có trách
nhiệm thanh toán cho Ngân hàng TMCP H số
tiền nợ gốc là 200 tỷ đồng và tiền lãi tính đến
ngày 10/3/2015 là 217.645.666.667đồng. Tổng
số tiền là 417.645.666.667 đồng. 

Theo các hợp đồng thế chấp thì tổng tài sản
Công ty CP đầu tư xây dựng và kinh doanh bất
động sản TN thế chấp cho ngân hàng là 74
Quyền sử dụng đất có tổng diện tích khoảng
40 ha (nằm trong dự án dân cư V), trong đó
mới có khoảng 20 ha được cấp giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, 20 ha còn lại hiện
chưa được cấp. Dự án trên nằm trong danh
sách bị thu hồi, do đó quá trình tổ chức thi hành
án cơ quan thi hành án chưa xác định được cụ
thể các loại tài sản thế chấp, không xác định
được ranh giới, mốc giới đối với phần tài sản
chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất, hiện nay cơ quan thi hành án dân sự đang
tổ chức đo vẽ, cắm mốc tài sản. Tuy nhiên,
trường hợp cắm mốc xong tài sản thì cần làm
rõ tài sản có được cấp giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất hay không? Trường hợp này chưa
thực sự rõ việc kê biên trước rồi đề nghị cơ
quan Tài nguyên Môi trường cấp giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất hay phải yêu cầu cấp
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước mới
thực hiện việc kê biên hay kê biên rồi khi bán
đấu giá sẽ làm thủ tục cho người mua trúng đấu

giá tài sản.
Ba là, về việc xác định, thẩm định giá đối

với tài sản hình thành trong tương lai6.
Như đã phân tích, tài sản hình thành

trong tương lai bao gồm các loại tài sản hình
thành từ vốn vay, tài sản chưa hình thành,
đang trong giai đoạn hình thành hoặc đang
được tạo lập hợp pháp tại thời điểm giao kết
giao dịch bảo đảm, tài sản đã hình thành và
pháp luật có quy định về đăng ký quyền sở
hữu hoặc đăng ký lưu hành phương tiện
nhưng sau thời điểm giao kết giao dịch bảo
đảm thì tài sản đó mới được đăng ký theo
quy định của pháp luật. Như vậy, để có thể
xác định giá, thẩm định giá được loại tài sản
nêu trên có thể sẽ gặp nhiều khó khăn khi
không có các tiêu chí để so sánh với các loại
tài sản tương tự được giao dịch trên thị
trường7 hoặc trong trường hợp Chấp hành
viên phải thực hiện việc định giá theo quy
định của pháp luật (Khoản 3 Điều 98 Luật
Thi hành án dân sự).

Thực tiễn thi hành án cho thấy, việc xác
định, thẩm định giá tài sản hình thành trong
tương lai hiện nay phát sinh chưa nhiều, chủ
yếu tập trung tại một vài tỉnh, thành phố có
điều kiện kinh tế phát triển phát sinh hoạt động
cho vay vốn từ tài sản hình thành trong tương
lai. Tuy chỉ chiếm số lượng vụ việc rất ít nhưng
giá trị của những loại tài sản này thường khá
lớn và rất khó để xác định, thẩm định giá. Đây
cũng là một trong những khó khăn, vướng mắc
dẫn đến việc tổ chức thi hành án của chấp hành

5 Tổng cục Thi hành án dân sự, “Khái quát chung về pháp luật thi hành án dân sự tại Việt Nam, những khó khăn

vướng mắc trong quá trình thi hành án dân sự”, Tài liệu Hội thảo: Trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực thi hành án

dân sự giữa Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội và Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp, được tổ chức tại Hà Nội,

ngày 07/7/2017, tr. 91.
6 Tổng cục Thi hành án dân sự, Tài liệu hội thảo tập huấn nghiệp vụ thi hành án năm 2018, tr. 124.
7 Theo Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 02 Giá trị thị trường làm cơ sở cho thẩm định giá (Ban hành kèm

theo Thông tư số 158/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) thì cơ sở giá trị tài sản có thể

là cơ sở giá trị thị trường hoặc cơ sở giá trị phi thị trường. Giá trị tài sản được ước tính trên cơ sở giá trị thị trường

là giá trị thị trường và được xácđịnh bằng các cách tiếp cận theo quy định của hệ thống Tiêu chuẩn thẩm định giá

Việt Nam. Giá trị thị trường là mức giá ước tính của tài sản tại thời điểm, địa điểm thẩm định giá, giữa một bên là

người mua sẵn sàng mua và một bên là người bán sẵn sàng bán, trong một giao dịch khách quan, độc lập, có đủ

thông tin, các bên tham gia hành động một cách có hiểu biết, thận trọng và không bị ép buộc”.



viên chưa thật sự hiệu quả. Do đó, cần bổ
sung các quy định pháp luật về việc xác định,
thẩm định tài sản hình thành trong tương lai
trong pháp luật về thi hành án dân sự và pháp
luật về giá.

Bốn là, việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu,
sử dụng tài sản thi hành án là hình thành trong
tương lai. 

Điều 106 Luật Thi hành án dân sự quy
định: “Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có
trách nhiệm làm thủ tục đăng ký, chuyển
quyền sở hữu, sử dụng cho người mua, người
nhận tài sản để trừ vào số tiền được thi hành
án. Cơ quan thi hành án dân sự có trách
nhiệm cung cấp đầy đủ những văn bản, giấy
tờ quy định tại khoản 3 Điều 106 Luật Thi
hành án dân sự cho người mua tài sản thi
hành án, người nhận tài sản để trừ vào số tiền
được thi hành án”. “Trường hợp tài sản là
quyền sử dụng đất, nhà ở và tài sản khác gắn
liền với đất mà không có hoặc không thu hồi
được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền
với đất thì cơ quan có thẩm quyền có trách
nhiệm cấp Giấy chứng nhận theo quy định
của Chính phủ”. 

Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-
BTP-BTNMT ngày 23/6/2016 của Bộ trưởng
Bộ Tư pháp và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và
Môi trường hướng dẫn trình tự, thủ tục thế
chấp và giải chấp tài sản là dự án đầu tư xây
dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai
cũng đã có các quy định về trình tự, thủ tục
thế chấp và giải chấp tại tổ chức tín dụng,
chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với các
tài sản là dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà
ở hình thành trong tương lai. Tuy nhiên, do
chưa có hướng dẫn cụ thể về các văn bản,
giấy tờ cần nộp khi thực hiện đăng ký
chuyển quyền sở hữu, sử dụng đối với tài
sản thi hành án là tài sản hình thành trong
tương lai nên việc thực hiện còn nhiều khó
khăn. Do đó thủ tục đăng ký, chuyển quyền
sở hữu, sử dụng tài sản thi hành án là tài sản
hình thành trong tương lai cần được quy
định cụ thể hơn tại Luật Thi hành án dân sự

và các văn bản hướng dẫn thi hành, cụ thể
như về trình tự thực hiện; các giấy tờ, tài
liệu kèm theo đối với trường hợp tài sản thi
hành án là tài sản hình thành trong tương lai,
cụ thể như trường hợp tài sản đã hình thành
nhưng chưa đăng ký chủ sở hữu, sử dụng,
hoặc tài sản chưa hình thành tại thời điểm
thi hành án khi thực hiện đăng ký, chuyển
quyền sở hữu, sử dụng… để thuận lợi cho
người mua trúng đấu giá tài sản thi hành án.

3. Đề xuất, kiến nghị
Có thể thấy, pháp luật thi hành án dân sự

còn thiếu các quy định cụ thể về trình tự, thủ
tục thi hành đối với bản án, quyết định có
liên quan đến tài sản hình thành trong tương
lai, đồng thời thiếu sự liên kết chặt chẽ giữa
pháp luật thi hành án dân sự với các lĩnh vực
pháp luật chuyên ngành có liên quan đến tài
sản hình thành trong tương lai nên việc tổ
chức thi hành đối với các loại bản án, quyết
định này còn gặp nhiều khó khăn, vướng
mắc. Do đó, trong thời gian tới, cần sớm sửa
đổi, bổ sung các quy định của Luật Thi hành
án dân sự về trình tự, thủ tục và những quy
định pháp lý đặc thù cần thiết liên quan đến
việc tổ chức thi hành các loại bản án, quyết
định liên quan đến tài sản hình thành trong
tương lai. Cụ thể như những quy định pháp
luật về trình tự, thủ tục xác minh điều kiện
thi hành án, kê biên, xử lý tài sản hình thành
trong tương lai, đăng ký, chuyển quyền sở
hữu, sử dụng đối với tài sản thi hành án là
tài sản hình thành trong tương lai... khi sửa
đổi, bổ sung Luật Thi hành án dân sự và các
văn bản hướng dẫn thi hành.

Ngoài ra, cần quan tâm hơn nữa đến
công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật,
đặc biệt là các quy định về tài sản hình thành
trong tương lai cho các chấp hành viên và
các cơ quan thi hành án dân sự để trang bị
cho chấp hành viên và các cơ quan thi hành
án dân sự những kiến thức, kỹ năng cần thiết
khi tổ chức thi hành án đối với tài sản hình
thành trong tương lai, đáp ứng được yêu cầu
khách quan và đòi hỏi thực tế công tác thi
hành án dân sự hiện nay./.



QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ VIỆC BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT CỦA 

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN

Thái Chí Bình1

Tóm tắt: Để đảm bảo áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử, một trong những hình thức
mà Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC) tăng cường thực hiện trong thời gian qua là ban hành
nghị quyết của Hội đồng thẩm phán (HĐTP) Tòa án nhân dân tối cao. Nhìn chung, quy định về
việc ban hành nghị quyết của HĐTP TANDTC và thực trạng áp dụng đáp ứng yêu cầu giải đáp,
hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật không chỉ trong hoạt động xét xử của Tòa án mà còn
đối với việc thực hiện pháp luật tại các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác. Tuy nhiên, quy định về
ban hành nghị quyết của HĐTP TANDTC và thực trạng áp dụng phát sinh một số vướng mắc,
bất cập. Vì lẽ đó, trong phạm vi bài viết này, tác giả lần lượt trình bày về quy định pháp luật về
ban hành nghị quyết của HĐTP TANDTC; một vài thành tựu đạt được và vướng mắc, bất cập
trong việc ban hành nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao trong thời gian
qua và kiến nghị giải pháp hoàn thiện.

Từ khóa: Áp dụng thống nhất pháp luật, nghị quyết của HĐTP TANDTC, văn bản quy phạm
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1. Quy định pháp luật về ban hành nghị
quyết của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân
dân tối cao 

Theo khoản 1 Điều 102 Hiến pháp năm
2013, TAND là cơ quan xét xử của nước Cộng
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện
quyền tư pháp. Đồng thời, để thực hiện chức
năng xét xử, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con
người, quyền công dân, khoản 3 Điều 104 Hiến
pháp năm 2013 quy định, “Tòa án nhân dân
tối cao thực hiện việc tổng kết thực tiễn xét xử,
bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật trong

xét xử”. Quy định này được cụ thể hóa tại
khoản 3 Điều 20 Luật tổ chức TAND năm
2014 với vị trí là một trong những nhiệm vụ
quan trọng của TANDTC.

Trong thời gian qua, để đảm bảo áp dụng
thống nhất pháp luật trong xét xử, TANDTC
ban hành, tham gia ban hành VBQPPL gồm:
Nghị quyết của HĐTP TANDTC; Thông tư của
Chánh án TANDTC; Thông tư liên tịch giữa
Chánh án TANDTC với các Bộ trưởng, Thủ
trưởng cơ quan ngang bộ, Tổng Kiểm toán nhà
nước và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân

1 Thạc sỹ, Tòa án nhân dân huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.



(VKSND) tối cao2 và ban hành văn bản không
phải là VBQPPL dưới hình thức công văn, giải
đáp nghiệp vụ. Trong các hình thức này, nghị
quyết của HĐTP TANDTC là văn bản có vị trí
quan trọng nhất3.

Hiện nay, căn cứ, trình tự, thủ tục ban hành
nghị quyết của HĐTP TANDTC được thực
hiện theo các Điều 21, Điều 105 Luật Ban hành
VBQPPL năm 2015. 

Về thẩm quyền ban hành, nội dung nghị
quyết của HĐTP TANDTC, HĐTP TANDTC
ban hành nghị quyết để hướng dẫn việc áp
dụng thống nhất pháp luật trong xét xử thông
qua tổng kết việc áp dụng pháp luật, giám đốc
việc xét xử. Đây là văn bản do tập thể HĐTP
TANDTC, là những chuyên gia, người ưu tú
nhất trong lĩnh vực xét xử4. Theo Điều 20 Luật
tổ chức TAND năm 2014, TANDTC có nhiều
nhiệm vụ, quyền hạn5 và để thực hiện các
nhiệm vụ, quyền hạn này, TANDTC ban hành
nhiều loại VBQPPL. Tuy nhiên, nghị quyết của
HĐTP TANDTC được ban hành không phải để
thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của
TANDTC mà chỉ để hướng dẫn việc áp dụng
thống nhất pháp luật trong xét xử thông qua
tổng kết việc áp dụng pháp luật, giám đốc việc
xét xử. Trong trường hợp để thực hiện việc
quản lý các TAND và Tòa án quân sự về tổ
chức và những vấn đề khác được Luật tổ chức
TAND năm 2014 và luật khác có liên quan
giao, Chánh án TANDTC ban hành thông tư
điều chỉnh6; trường hợp cần ban hành quy định
về việc phối hợp với cơ quan có thẩm quyền
khác ở trung ương trong việc thực hiện trình
tự, thủ tục tố tụng và phòng, chống tham
nhũng, Chánh án TANDTC phối hợp với Viện

trưởng VKSND tối cao, Tổng Kiểm toán nhà
nước, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang
bộ ban hành thông tư liên tịch.

Về trình tự, thủ tục ban hành, HĐTP
TANDTC ban hành nghị quyết theo trình tự, thủ
tục như sau: (1) Chánh án TANDTC tổ chức và
chỉ đạo việc soạn thảo dự thảo nghị quyết; (2)
Dự thảo nghị quyết được gửi để lấy ý kiến của
VKSND tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ, cơ quan ngang
bộ có liên quan, Hội Luật gia Việt Nam và Liên
đoàn luật sư Việt Nam và đăng tải trên Cổng
thông tin điện tử của Chính phủ, Cổng thông tin
điện tử của TANDTC trong thời gian ít nhất là 60
ngày để cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý
kiến; (3) Sau khi tiếp thu ý kiến góp ý về dự thảo
nghị quyết, Chánh án TANDTC thành lập Hội
đồng tư vấn thẩm định dự thảo nghị quyết có sự
tham gia của VKSND tối cao, Bộ Tư pháp và cơ
quan, tổ chức, đơn vị có liên quan, các chuyên
gia, nhà khoa học; (4) HĐTP TANDTC tổ chức
phiên họp thảo luận về dự thảo nghị quyết, có sự
tham dự của Viện trưởng VKSND tối cao và Bộ
trưởng Bộ Tư pháp và tổ chức phiên họp để
thông qua dự thảo nghị quyết. Tại phiên họp thảo
luận về dự thảo nghị quyết, nếu Viện trưởng
VKSND tối cao, Bộ trưởng Bộ Tư pháp không
nhất trí với dự thảo nghị quyết thì có quyền báo
cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý
kiến tại phiên họp gần nhất; (5) Chánh án TAND
tối cao ký, ban hành nghị quyết.

Nhìn chung, quy định về trình tự, thủ tục
ban hành nghị quyết của HĐTP TANDTC chặt
chẽ, cụ thể, phù hợp với việc ban hành
VBQPPL để hướng dẫn, đảm bảo áp dụng
thống nhất pháp luật trong xét xử.

2 Khoản 6 Điều 27 Luật tổ chức TAND năm 2014; Điều 21 Luật ban hành VBQPPL năm 2015, được sửa đổi, bổ
sung năm 2017.
3 Bởi vì, đây là hình thức mà TANDTC chủ động ban hành trên cơ sở tổng kết thực tiễn xét xử; trình tự, thủ tục
được luật hóa với sự tham gia góp ý bắt buộc của nhiều cơ quan có thẩm quyền thực hiện chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn gắn với công tác xét xử của Tòa án; thời gian từ lúc tổ chức dự thảo đến lúc thông qua tương đối dài, đủ
để bao quát các vấn đề pháp lý có liên quan, đảm bảo tính bao quát, hệ thống, thống nhất với các quy định khác
trong hệ thống pháp luật.
4 Đây là những thẩm phán đã công tác lâu năm trong hệ thống TAND (đã là thẩm phán cao cấp từ đủ 05 năm trở
lên); những người giữ chức vụ quan trọng trong các cơ quan, tổ chức Trung ương, am hiểu sâu sắc về mọi lĩnh vực
của đời sống xã hội hoặc những chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành về pháp luật, giữ chức vụ quan trọng trong
các cơ quan, tổ chức và có uy tín cao trong xã hội.
5 Đó là các nhiệm vụ, quyền hạn: (1) Giám đốc thẩm, tái thẩm bản án, quyết định của các Tòa án đã có hiệu lực pháp
luật bị kháng nghị; (2) Giám đốc việc xét xử của các Toà án khác; (3) Tổng kết thực tiễn xét xử của các Tòa án, bảo
đảm áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử; đào tạo, bồi dưỡng thẩm phán, Hội thẩm, các chức danh khác của
TAND; (4) Quản lý các TAND và Tòa án quân sự về tổ chức; (5) Ban hành hoặc tham gia ban hành VBQPPL.
6 Điều 22, 106 Luật Ban hành VBQPPL năm 2015.



2. Một số thành tựu đạt được và vướng
mắc, bất cập trong việc ban hành nghị quyết
của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân
tối cao trong thời gian qua

2.1. Một số thành tựu đạt được
Trong thời gian qua, TANDTC rất chú trọng

đến việc ban hành nghị quyết của HĐTP
TANDTC để hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp
luật. Sự quan tâm này được thể hiện trong nhiệm
vụ trọng tâm hàng năm mà TANDTC đề ra để
quán triệt thực hiện7 và qua số lượng nghị quyết
được ban hành. Trong nhiệm kỳ 2016-2020,
HĐTP TANDTC đã ban hành 24 nghị quyết8. Cụ
thể, năm 2016 ban hành 04 nghị quyết; năm 2017
ban hành 05 nghị quyết; năm 2018 ban hành 05
nghị quyết; năm 2019 ban hành 07 nghị quyết;
năm 2020 ban hành 03 nghị quyết. So với nhiệm
kỳ trước (2011-2015)9, số nghị quyết được ban
hành tăng 10 nghị quyết. Trong đó, nhiều văn bản
đa lĩnh vực, liên quan đến nhiều lĩnh vực pháp lý,
văn bản pháp luật khác nhau. 

Về nội dung, nghị quyết quy định hướng dẫn
rất đa dạng, liên quan đến hầu hết các lĩnh vực
pháp luật mà các Tòa án áp dụng trong quá trình
giải quyết các loại vụ việc (như: hình sự (10 nghị
quyết), tố tụng hình sự (01 nghị quyết), dân sự (01

nghị quyết), tố tụng dân sự (06 nghị quyết), tố tụng
hành chính (01 nghị quyết), tố tụng dân sự và tố
tụng hành chính (02 nghị quyết), phá sản (01 nghị
quyết), công bố bản án, quyết định lên Cổng thông
tin điện tử TAND tối cao (01 nghị quyết), tuyển
chọn, công bố, áp dụng án lệ (01 nghị quyết). Nhìn
chung, các quy định nghị quyết là những vấn đến
pháp lý phức tạp, đang có có nhiều cách hiểu, áp
dụng khác nhau, các vấn đề cấp bách của đời sống
pháp lý10, đáp ứng kịp thời yêu cầu hướng dẫn áp
dụng thống nhất pháp luật không chỉ trong hệ
thống TAND mà còn đối với các cơ quan, tổ chức,
cá nhân khác. Trong đó, có những nghị quyết được
ban hành để sửa đổi, bổ sung những nghị quyết
cùng lĩnh vực, được ban hành trước đây; một số
nghị quyết được ban hành lần đầu11.

Về phạm vi, mức độ giải quyết vấn đề pháp
lý trong từng nghị quyết, do được thực hiện
theo trình tự, thủ tục chặt chẽ nên nhìn chung
quy định trong từng nghị quyết tập trung giải
quyết bao quát, triệt để, trọn vẹn vấn đề pháp
lý, một chế định luật, một quy phạm pháp luật,
đồng thời, bao quát các tình huống có liên quan
qua thực tiễn áp dụng, đảm bảo tính hệ thống
trong mối quan hệ với các quy định có liên
quan trong nhiều văn bản khác nhau12; trong

7 Các báo cáo của TANDTC gồm: Báo cáo tổng kết công tác năm 2016 và nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2017
của các Tòa án, Báo cáo tổng kết công tác năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2018 của các Tòa án,
Báo cáo tổng kết công tác năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2019 của các Tòa án, Báo cáo tổng kết
công tác năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2020 của các Tòa án, Báo cáo tổng kết công tác năm 2020
và nhiệm kỳ 2016 – 2020; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2021 của TAND tối cao.
8 Báo cáo tổng kết công tác năm 2020 và nhiệm kỳ 2016 – 2020; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm
2021 của TANDTC và các Nghị quyết được đăng trên Cổng thông tin điện tử TAND tối cao, tại địa chỉ:
https://vbpq.toaan.gov.vn/webcenter/portal/htvb/home?loaiVanBan=51&coQuanBanHanh=1000.
9 Theo đó, trong giai đoạn 2011-2015, HĐTP TANDTC ban hành 14 Nghị quyết gồm: Năm 2011 ban hành 02 Nghị
quyết; Năm 2012 ban hành 06 Nghị quyết; Năm 2013, ban hành 01 Nghị quyết; Năm 2014, ban hành 01 Nghị
quyết và Năm 2015 ban hành 04 Nghị quyết.
10 Quy định tại Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐTP ngày 20/12/2020 về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định
của Bộ luật Hình sự trong xét xử tội phạm tham nhũng và tội phạm khác về chức vụ; Nghị quyết số 06/2019/NQ-
HĐTP ngày 01/10/2019 về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định tại các Điều 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147
của Bộ luật Hình sự và việc xét xử vụ án xâm hại tình dục người dưới 18 tuổi; Nghị quyết số 05/NQ-HĐTP ngày
15/8/2019 hướng dẫn áp dụng Điều 214 về tội gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, Điều 215 về tội gian
lận bảo hiểm y tế và Điều 216 về tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao
động của Bộ luật Hình sự…
11 Trong đó, có thể đề cập đến: Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐTP ngày 05/3/2020 về việc hướng dẫn áp dụng một số
quy định của pháp luật trong giải quyết tranh chấp về tài sản chung của dòng họ; Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐTP
ngày 11/01/2019 về Hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về lãi, lãi suất, phạt vi phạm.
12 Như quy định tại: Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐTP ngày 30/6/2016 hướng dẫn thi hành một số quy định của
Nghị quyết số 103/2015/QH13 ngày 25/11/2015 của quốc hội về việc thi hành bộ luật tố tụng dân sự và Nghị quyết
số 104/2015/QH13 ngày 25/11/2015 của Quốc hội về việc thi hành Luật Tố tụng hành chính; Nghị quyết số
04/2016/NQ-HĐTP ngày 30/12/2016 hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự số
92/2015/QH13, Luật Tố tụng hành chính số 93/2015/QH13 về gửi, nhận đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ và cấp,
tống đạt, Thông báo văn bản tố tụng bằng phương tiện điện tử.



nhiều trường hợp đó là sự phát triển, mở rộng
các hướng dẫn nghiệp vụ của TANDTC trong
các văn bản không phải VBQPPL (dưới hình
thức công văn, giải đáp nghiệp vụ).

Nhìn chung, quy định trong nghị quyết của
HĐTP TANDTC rất đa dạng, phong phú, liên
quan đến các vấn đề pháp lý nên kịp thời tháo
gỡ khó khăn, vướng mắc, bất cập, tạo ra cách
hiểu, áp dụng thống nhất trong các cơ quan bảo
vệ pháp luật, cơ quan bổ trợ tư pháp và các cơ
quan, tổ chức, cá nhân khác.

2.2. Một số vướng mắc, bất cập
Bên cạnh những thành tựu đạt được, việc

ban hành nghị quyết của HĐTP TANDTC
trong thời gian qua còn phát sinh một số vướng
mắc, bất cập như sau:

Một là, số lượng nghị quyết của Hội đồng
thẩm phán TANDTC được ban hành chưa
nhiều so với việc ban hành văn bản hướng dẫn
áp dụng thống nhất pháp luật không phải là
văn bản quy phạm pháp luật.

Trong nhiệm kỳ 2016-2020, để hướng dẫn
áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử,
cùng với việc ban hành nghị quyết của HĐTP
TANDTC, TANDTC còn ban hành văn bản
không phải là VBQPPL dưới hình thức công
văn, giải đáp nghiệp vụ. So với nghị quyết
của HĐTP TANDTC, số lượng công văn, giải

đáp nghiệp vụ được ban hành có số lượng đồ
sộ hơn rất nhiều. Theo đó, trong năm 2016,
TANDTC ban hành hơn 10 công văn, giải
đáp nhiệp vụ13. Năm 2017, TANDTC ban
hành 03 tập giải đáp vướng mắc về áp dụng
pháp luật trong thực tiễn xét xử, nghiên cứu,
xây dựng và ban hành 11 văn bản hướng dẫn
triển khai thi hành Bộ luật Hình sự, Bộ luật
Tố tụng hình sự, như: hướng dẫn áp dụng một
số quy định có lợi cho người phạm tội của Bộ
luật Hình sự năm 2015; áp dụng tình tiết “để
chiếm đoạt tài sản” khi giải quyết vụ án lạm
dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; việc đưa
người vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; viện
dẫn các điều khoản có lợi cho người phạm tội
của Bộ luật Hình sự năm 2015; xử lý hình sự
đối với hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn
bán pháo nổ; xử lý hành vi tàng trữ, vận
chuyển, buôn bán pháo nổ, thuốc lá điếu nhập
lậu trong nội địa14. Năm 2018, TANDTC ban
hành 02 tập giải đáp vướng mắc nghiệp vụ
với 08 vấn đề về pháp luật dân sự, tố tụng dân
sự và 15 vấn đề liên quan tới tố tụng hành
chính15 và nhiều công văn giải đáp nghiêp
vụ16. Năm 2019, TANDTC ban hành hơn 40
công văn, giải đáp nhiệp vụ đối với hơn 150
vấn đề vướng mắc của các Tòa án17; ban hành
thông báo kết quả giải đáp trực tuyến một số

13 Trong đó, có thể kể đến: (1) Giải đáp số 01/GĐ-TANDTC ngày 25/7/2016 về một số vấn đề về hình sự, tố tụng
hình sự, dân sự, tố tụng dân sự; (2) Giải đáp số 02/GĐ-TANDTC ngày 19/9/2016 về một số vấn đề về tố tụng hành
chính, tố tụng dân sự; (3) Công văn số 306/TANDTC-PC ngày 12/10/2016 về việc áp dụng tình tiết “bỏ trốn
để chiếm đoạt tài sản” khi giải quyết vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; (4) Công văn số 301/TANDTC-
PC ngày 07/10/2016 về việc áp dụng một số quy định có lợi cho người phạm tội của Bộ luật Hình sự năm 2015;
(5) Công văn số 276/TANDTC-PC ngày 13/9/2016 về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định có lợi cho người
phạm tội của Bộ luật Hình sự năm 2015; (6) Công văn số 105/TANDTC-PC&QLKH ngày 14/4/2016 về việc thi
hành Luật Bảo hiểm xã hội; (7) Công văn số 100/TANDTC-PC ngày 12/4/2016 về việc truy cứu trách nhiệm hình
sự đối với người thực hiện hành vi chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; (8) Công văn số
80/TANDTC-PC ngày 29/3/2016 về việc xử lý hành vi đánh bạc trái phép dưới 5.000.000 đồng; (9) Công văn số
70/TANDTC-PC ngày 24/3/2016 về việc xác định chất cháy quy định tại điểm b khoản 2 Điều 143 Bộ luật Hình
sự; (10) Công văn số 06/TANDTC-PC ngày 19/01/2017 về việc xử lý hình sự đối với hành vi tàng trữ, vận chuyển,
buôn bán pháo nổ.
14 Báo cáo tổng kết công tác năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2018 của các Tòa án của TANDTC.
15 Báo cáo tổng kết công tác năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2019 của các Tòa án của TANDTC.
16 Trong đó có thể kể đến các văn bản: (1) Công văn số 254/TANDTC-PC ngày 26/11/2018 về việc người đã yêu
cầu khởi tố vụ án hình sự rút yêu cầu theo quy định tại Điều 155 của Bộ luật Tố tụng hình sự; (2) Công văn số
196/TANDTC-PC ngày 26/11/2018 về việc áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321 và điểm c khoản 2 Điều 322 của Bộ
luật Hình sự.
17 Trong đó có thể kể đến các văn bản: (1) Công văn số 212/TANDTC-PC ngày 13/9/2019 về việc thông báo kết
quả giải đáp trực tuyến một số vướng mắc trong xét xử; (2) Công văn số 64/TANDTC-PC ngày 03/4/2019 về việc
thông báo kết quả giải đáp trực tuyến một số vướng mắc về hình sự, dân sự và tố tụng hành chính; (3) Công văn
số 45/TANDTC-PC ngày 13/3/2019 về việc xử lý đối với đơn khởi kiện quyết định hành chính liên quan đến thực
hiện chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01/7/1991.



vướng mắc về hình sự, dân sự và tố tụng hành
chính18. Năm 2020, TANDTC đã tiếp nhận
195 vấn đề vướng mắc trong thực tiễn xét xử
tại TAND các cấp để nghiên cứu, giải đáp
giúp cho các Tòa án áp dụng thống nhất pháp
luật; ban hành 05 tập giải đáp và 03 công văn
thông báo kết quả giải đáp trực tuyến một số
vướng mắc trong xét xử19.

Bên cạnh đó, có những công văn, giải đáp
nhiệp vụ chứa các vấn đề pháp lý được hướng dẫn
rất đồ sộ, phong phú. Chẳng hạn, Công văn số
02/TANDTC-PC  ngày 02/8/2021 về việc giải đáp
một số vướng mắc trong xét xử hướng dẫn 25 vấn
đề liên quan đến các lĩnh vực hình sự (07 vấn đề),
tố tụng hình sự và thi hành án hình sự (03 vấn đề),
dân sự (04 vấn đề), tố tụng dân sự (11 vấn đề);
Công văn số 212/TANDTC-PC  ngày 13/9/2019
về việc thông báo kết quả giải đáp trực tuyến một
số vướng mắc trong xét xử hướng dẫn 38 vấn đề
liên quan đến các lĩnh vực hình sự (10 vấn đề), tố
tụng hành chính (10 vấn đề), dân sự (08 vấn đề),
kinh doanh thương mại (10 vấn đề).

Hơn nữa, trong năm 2021, tính đến thời điểm
kết thúc tháng 10/2021, TAND tối cao ban hành
nhiều công văn, giải đáp nhiệp vụ20 nhưng chưa có
nghị quyết của TAND tối cao được ban hành, mặc
dù có nhiều dự thảo đang lấy ý kiến rộng rãi21.

Việc ban hành công văn, giải đáp nghiệp vụ
có một số ưu điểm: (1) Kịp thời ban hành các
quy định hướng dẫn đáp ứng yêu cầu của đời
sống pháp lý, nhất là công tác giải quyết các
loại vụ việc của Tòa án; (2) Giúp cơ quan,
người có thẩm quyền, các tổ chức, cá nhân biết
được sự thống nhất trong cách thức áp dụng
pháp luật của Tòa án; (3) Khắc phục sự không
kịp thời của việc ban hành VBQPPL hướng
dẫn nghiệp vụ; (4) Đa dạng, phong phú trong
cách thức quy định. Tuy nhiên, việc ban hành
hình thức này cũng tồn tại những hạn chế như:
(1) Công văn, giải đáp nghiệp vụ của TANDTC
không phải là VBQPPL, không chứa đựng quy
tắc xử sự chung, có hiệu lực bắt buộc chung và
được Nhà nước bảo đảm thực hiện. Cho nên,
chỉ có giá trị áp dụng thống nhất trong hệ thống
TAND và có giá trị tham khảo đối với các chủ
thể ngoài hệ thống TAND. Khi có sự hiểu khác
nhau giữa các cơ quan bảo vệ pháp luật, việc
áp dụng các giải pháp trong công văn, giải đáp
nghiệp vụ gặp khó khăn; (2) Về phạm vi, mức
độ giải quyết vấn đề pháp lý trong công văn,
giải đáp nghiệp vụ thường chưa hoàn chỉnh về
nội dung, chưa đảm bảo tính hệ thống về hình
thức, nằm rải rác trong nhiều văn bản22, gây
khó khăn cho việc áp dụng.  

18 Báo cáo tổng kết công tác năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2020 của các Tòa án của TANDTC.
19 Báo cáo tổng kết công tác năm 2020 và nhiệm kỳ 2016 – 2020; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm
2021 của TANDTC.
20 Trong đó, có thể kể đến các văn bản: Giải đáp số 01/2021/GĐ-TANDTC ngày 01/7/2021 về một số vấn đề nghiệp
vụ về hòa giải, đối thoại tại Tòa án; Công văn số 02/ TANDTC-PC ngày 02/8/2021 về việc giải đáp một số vướng mắc
trong xét xử; Công văn số 156/ TANDTC-PC ngày 13/9/2021 về việc ra quyết định thi hành án, theo dõi thi hành án
hình sự; Công văn số 114/ TANDTC-HTQT ngày 17/9/2021 về việc xác minh địa chỉ của đương sự ở nước ngoài.
21 Trong đó, có thể kể đến các dự thảo Kế hoạch hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Điều 304, Điều 305, Điều
306, Điều 307 và Điều 308 của Bộ luật Hình sự; dự thảo Kế hoạch hướng dẫn áp dụng Điều 201 của Bộ luật Hình
sự và việc xét xử vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; dự thảo Kế hoạch về việc thực hiện trang phục xét
xử của Hội thẩm nhân dân; dự thảo Kế hoạch hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự về thời hiệu
thi hành bản án, miễn chấp hành hình phạt, giảm thời hạn chấp hành hình phạt.
22 Chẳng hạn, hướng dẫn về áp dụng về xác định quyết định hành chính, hành vi hành chính là đối tượng khởi kiện
vụ án hành chính tại Điều 3 Luật Tố tụng hành chính năm 2015 được hướng dẫn trong 07 văn bản bao gồm: (1)
Công văn số 89/TANDTC-PC ngày 30/6/2020 về việc thông báo kết quả giải đáp trực tuyến một số vướng mắc trong
xét xử (mục 8 Phần III); (2) Công văn số 212/TANDTC-PC ngày 13/9/2019 về việc thông báo kết quả giải đáp trực
tuyến một số vướng mắc trong xét xử (các mục 5, 8, 9, 10 Phần II); (3) Công văn số 64/TANDTC-PC ngày
03/4/2019 về việc thông báo kết quả giải đáp trực tuyến một số vướng mắc về hình sự, dân sự và tố tụng hành chính
(mục 5 Phần III); (4) Công văn số 45/TANDTC-PC ngày 13/3/2019 về việc xử lý đối với đơn khởi kiện quyết định
hành chính liên quan đến chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo XHCN trước ngày 01/7/1991; (5) Giải
đáp số 02/GĐ-TANDTC ngày 19/9/2018 về một số vấn đề về tố tụng hành chính (các mục 2, 11); (6) Giải đáp số
01/2017/GĐ-TANDTC ngày 07/4/2017 về một số vấn đề nghiệp vụ (mục 3 Phần V); (7) Giải đáp số 02/GĐ-
TANDTC ngày 19/9/2016 về một số vấn đề về tố tụng hành chính, tố tụng dân sự (các mục 1, 5, 7, 11 Phần I).



Trong khi đó, với vai trò là VBQPPL, nghị
quyết của HĐTP TANDTC mang tính quy
phạm23, có giá trị ràng buộc không chỉ trong hệ
thống TAND mà còn áp dụng thống nhất trong
các cơ quan bảo vệ pháp luật, cơ quan, tổ chức
bổ trợ tư pháp và các cơ quan, tổ chức, cá nhân
khác.

Cho nên, để các quy định, hướng dẫn của
TANDTC phát huy vai trò hướng, đảm bảo áp
dụng thống nhất pháp luật theo khoản 3 Điều
104 Hiến pháp năm 2013, TANDTC cần tăng
cường việc ban hành nghị quyết của HĐTP
TANDTC, trong đó, có việc thống kê, tổng hợp
hướng dẫn của TANDTC tại các công văn, giải
đáp nghiệp vụ sau thời gian áp dụng và quy
phạm pháp luật hóa bằng nghị quyết của HĐTP
TANDTC.

Hai là, quy định về trình tự, thủ tục ban
hành nghị quyết của Hội đồng thẩm phán
TANDTC chưa linh hoạt, chưa phù hợp với yêu
cầu ban hành văn bản quy phạm pháp luật này
trong thực tiễn.

Cùng với quy định ban hành VBQPPL theo
thủ tục thông thường, Luật ban hành VBQPPL
năm 2015 còn quy định trình tự, thủ tục ban
hành VBQPPL theo trình tự, thủ tục rút gọn tại
Điều 148; quy định về thẩm quyền quyết định
việc xây dựng, ban hành VBQPPL theo trình
tự, thủ tục rút gọn tại Điều 147 và quy định các
trường hợp xây dựng, ban hành VBQPPL theo
trình tự, thủ tục rút gọn tạo Điều 14624. Quy
định này rút ngắn thời gian, giảm thủ tục hơn
nhiều so với việc ban hành theo trình tự, thủ
tục thông thường. Tuy nhiên, quy định các
Điều 146, 147, 148 Luật ban hành VBQPPL
năm 2015 lại không quy định nghị quyết của

HĐTP TANDTC được ban hành theo trình tự,
thủ tục rút gọn và không quy định việc hướng
dẫn áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử
của TANDTC được tiến hành theo trình tự thủ
tục rút gọn. Trong khi đó, đây là hình thức
thuận lợi nhất để TANDTC quy phạm pháp
luật hóa hướng dẫn tại công văn, giải đáp
nghiệp vụ và kịp thời hướng dẫn áp dụng thống
nhất pháp luật trong thực tiễn.

Chính điều này, để kịp thời trong việc
hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật, thay
vì ban hành nghị quyết của HĐTP TANDTC,
thời gian qua, TANDTC tăng cường ban hành
công văn, giải đáp nghiệp vụ. 

Vì vậy, để HĐTP TANDTC tăng cường
ban hành nghị quyết hướng dẫn áp dụng thống
nhất pháp luật, cần bổ sung vào Luật ban hành
VBQPPL năm 2015 trình tự, thủ tục ban hành
nghị quyết của HĐTP TANDTC theo trình tự,
thủ tục rút gọn.

3. Một vài kiến nghị hoàn thiện
Để khắc phục vướng mắc, bất cập của việc

ban hành nghị quyết của HĐTP TANDTC,
kiến nghị một số giải pháp sau:

Thứ nhất, TANDTC cần tăng cường ban
hành nghị quyết của HĐTP TANDTC để hướng
dẫn áp dụng thống nhất pháp luật, trong đó tập
trung vào việc quy phạm pháp luật hóa hướng
dẫn tại công văn, giải đáp nghiệp vụ của
TANDTC.

Việc TANDTC tăng cường ban hành nghị
quyết của HĐTP TANDTC được xem là giải
pháp tối ưu nhất trong việc đảm bảo áp dụng
thống nhất pháp luật. Tuy nhiên, do trình tự,
thủ tục tiến hành có sự tham gia của nhiều cơ
quan, người có thẩm quyền khác nên để đạt

23 Theo các Điều 2, 4 Luật ban hành VBQPPL năm 2015, VBQPPL được liệt kê tại Điều 4 Luật ban hành VBQPPL
năm 2015, là văn bản có chứa quy phạm pháp luật, được ban hành theo đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ
tục quy định trong Luật ban hành VBQPPL năm 2015. Đồng thời, theo khoản 1 Điều 3 Luật ban hành VBQPPL
năm 2015, quy phạm pháp luật là quy tắc xử sự chung, có hiệu lực bắt buộc chung, được áp dụng lặp đi lặp lại nhiều
lần đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi cả nước hoặc đơn vị hành chính nhất định, do cơ quan nhà nước,
người có thẩm quyền quy định trong Luật ban hành VBQPPL năm 2015 và được Nhà nước bảo đảm thực hiện.
24 Đó là các trường hợp: (1) Trường hợp khẩn cấp theo quy định của pháp luật về tình trạng khẩn cấp; trường hợp
đột xuất, khẩn cấp trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cháy, nổ; trường hợp cấp bách để giải quyết những vấn
đề phát sinh trong thực tiễn; (2) Trường hợp cần ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của VBQPPL để kịp thời
bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; (3) Trường hợp cần sửa đổi ngay cho
phù hợp với VBQPPL mới được ban hành; trường hợp cần ban hành ngay VBQPPL để thực hiện điều ước quốc tế
có liên quan mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; (4) Trường hợp cần bãi bỏ một phần hoặc toàn
bộ VBQPPL trái pháp luật hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội; (5) Trường hợp cần
kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ hoặc một phần của VBQPPL trong một thời hạn nhất định để giải quyết những
vấn đề cấp bách phát sinh trong thực tiễn.



được sự đồng thuận của cơ quan, người có
thẩm quyền khác đối với một giải pháp, một
vấn đề pháp lý mới sẽ gặp khó khăn. Cho
nên, để thuận lợi tạo sự thống nhất của cơ
quan, người có thẩm quyền khác trong trình
tự, thủ tục ban hành nghị quyết của HĐTP
TANDTC, TANDTC cần tăng cường quy
phạm pháp luật hóa hướng dẫn tại công văn,
giải đáp nghiệp vụ của TANDTC, mở rộng
phạm vi, bao quát các vấn đề pháp lý được
hướng dẫn riêng rẽ theo từng câu hỏi trong
các văn bản này.

Việc quy phạm pháp luật hóa hướng dẫn
trong trường hợp này có thuận lợi hơn việc
phải ban hành VBQPPL hướng dẫn nghiệp vụ
ngay từ ban đầu. Một là, qua thời gian áp dụng
hướng dẫn tại công văn, giải đáp nghiệp vụ, số
lượng các vấn đề cùng lĩnh vực đã phát sinh
nhiều, có thể quy định tập trung tại một
VBQPPL. Hai là, các vấn đề pháp lý phát sinh
từ các hướng dẫn riêng lẽ đã lộ diện đầy đủ
hoặc tương đối đầy đủ nên giúp TANDTC dễ
dự trù các tình huống có liên quan và dự báo
mang tính lâu dài đối với sự phát triển của các
quan hệ xã hội có liên quan, qua đó, khoanh
vùng các quy tắc xử sự trong từng quy phạm
pháp luật của nghị quyết. Ba là, khắc phục sự
thiếu thống nhất của các cơ quan, người có
thẩm quyền cùng tham gia vào quá trình xây
dựng, ban hành VBQPPL do các vấn đề cần
hướng dẫn tương đối rõ ràng qua thời gian dài
áp dụng.

Về cách thực hiện, định kỳ hàng năm, trên
cơ sở hướng dẫn tại công văn, giải đáp nghiệp
vụ, TANDTC tổng hợp những nội dung hướng
dẫn cùng chế định pháp luật, lĩnh vực pháp
luật, một VBQPPL, thậm chí một điều luật (có
nhiều khía cạnh của vấn đề pháp lý đã được
hướng dẫn). Qua đó, đánh giá thực trạng áp
dụng, những nội dung phù hợp, chưa phù hợp,
dự kiến các khía cạnh, vấn đề pháp lý có liên
quan đến các hướng dẫn được tổng hợp. Trên
cơ sở đó, xem xét ban hành nghị quyết của
HĐTP TANDTC hướng dẫn việc áp dụng pháp
luật. Với cách thức này sẽ quy phạm pháp luật
hóa hướng dẫn của TANDTC tại công văn, giải
đáp nghiệp vụ, đồng thời, giúp tăng số lượng
nghị quyết của HĐTP TANDTC được ban
hành, tạo sự thuận lợi trong việc áp dụng và
hơn hết phát huy giá trị của các quy định đảm
bảo áp dụng thống nhất pháp luật. 

Thứ hai, bổ sung vào Luật ban hành
VBQPPL năm 2015 trình tự, thủ tục xây dựng
nghị quyết của HĐTP TANDTC hướng dẫn áp
dụng thống nhất pháp luật theo trình tự, thủ
tục rút gọn.

Để rút thời gian ban hành nghị quyết của
HĐTP TANDTC, đáp ứng yêu cầu hướng
dẫn, áp dụng thống nhất pháp luật trong xét
xử bằng VBQPPL, kiến nghị bổ sung vào
Luật Ban hành VBQPPL năm 2015 một số
nội dung sau:

Một là, bổ sung vào Điều 146 về các trường
hợp xây dựng, ban hành VBQPPL theo trình
tự, thủ tục rút gọn khoản 6 với nội dung:

“6. HĐTP TANDTC ban hành Nghị quyết
để hướng dẫn việc áp dụng thống nhất pháp
luật trong xét xử thông qua tổng kết việc áp
dụng pháp luật, giám đốc việc xét xử trong
trường hợp cần quy phạm pháp luật hóa các
quy định hướng dẫn trong văn bản không phải
là VBQPPL do TANDTC ban hành hoặc kịp
thời hướng dẫn áp dụng thống nhất các quy
định mang tính cấp bách”.

Hai là, bổ sung vào Điều 147 về thẩm
quyền quyết định việc xây dựng, ban hành
VBQPPL theo trình tự, thủ tục rút gọn khoản
3b với nội dung:

“3b. HĐTP TANDTC quyết định việc áp
dụng trình tự, thủ tục rút gọn đối với nghị
quyết do mình ban hành trong trường hợp quy
định tại khoản 6 Điều 146 của Luật này”.

Ba là, bổ sung vào đoạn đầu tiên của Điều
148 nội dung “nghị quyết của HĐTP
TANDTC” phía sau cụm từ “thông tư của
Chánh án TANDTC” và phía trước cụm từ
“thông tư của Viện trưởng VKSND tối cao”.

Như vậy, việc TANDTC rất quan tâm đến
việc ban hành nghị quyết của HĐTP TANDTC
trong thời gian qua đã góp phần quan trọng
đảm bảo áp dụng thống nhất pháp luật trong
xét xử. Tuy nhiên, việc ban hành nghị quyết
của HĐTP TANDTC còn vướng mắc, bất cập
đòi hỏi cần được nghiên cứu để phát huy hơn
nữa giá trị của VBQPPL này trong thời gian
tới. Với các kiến nghị được đưa ra trong bài
viết này, tác giả mong muốn góp phần khắc
phục vướng mắc, bất cập, tạo thuận lợi để
HĐTP TANDTC đẩy mạnh hơn việc ban hành
nghị quyết, đáp ứng yêu cầu cần hướng dẫn áp
dụng thống nhất pháp luật trong xét xử của đời
sống pháp lý./.



MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ PHÁT SINH KHI XỬ LÝ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG 
TRONG THỜI KỲ DỊCH BỆNH COVID - 19

Trần Thị Thanh Bình1

Tóm tắt: Kỷ luật lao động là những quy định về việc tuân theo thời gian, công nghệ và điều
hành sản xuất, kinh doanh do người sử dụng lao động ban hành trong nội quy lao động và do pháp
luật quy định2. Việc ban hành các quy định về kỷ luật lao động cũng như việc áp dụng các chế tài
đối với người lao động có hành vi vi phạm kỷ luật là quyền của người sử dụng lao động. Tuy nhiên,
đây là quyền có giới hạn trong khuôn khổ các quy định của pháp luật. Nếu vi phạm hoặc vượt ra
khỏi giới hạn khuôn khổ đó, việc xử lý kỷ luật của người sử dụng lao động đối với người lao động
sẽ bị xác định là trái pháp luật. Khi đó, người sử dụng lao động sẽ phải chịu chế tài pháp lý cho việc
xử lý kỷ luật lao động trái pháp luật.

Kể từ thời điểm đại dịch Covid-19 bùng phát ở Trung Quốc hồi cuối năm 2019, sau đó lan rộng
ra toàn cầu, con người phải học cách sống chung với virus SARS-CoV-2 cũng như thay đổi thói
quen làm việc. Liên tiếp trong hai năm 2020 và 2021, Việt Nam cũng phải gánh chịu sự tác động của
đại dịch này. Giãn cách xã hội liên tục và bất ngờ khiến các tổ chức, doanh nghiệp không có lựa chọn
nào khác ngoài việc phải tìm mô hình làm việc vừa tập trung theo truyền thống khi có điều kiện và
làm việc từ xa, trực tuyến một cách linh hoạt nhằm duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh liên tục
trong giai đoạn bình thường mới. Sự thay đổi phương thức làm việc thích ứng với hoàn cảnh dịch
bệnh của người sử dụng lao động có mặt tích cực là tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh
của doanh nghiệp. Tuy nhiên, do pháp luật lao động chưa thay đổi kịp với sự thay đổi phương thức
làm việc mới nên nhiều khi người sử dụng lao động lại gặp khó khăn trong việc áp dụng pháp luật
lao động, đặc biệt là trong việc xử lý kỷ luật lao động. Nếu không cẩn trọng, việc xử lý kỷ luật lao
động của người sử dụng lao động rất có thể bị Toà án xác định là trái pháp luật khi có tranh chấp
xảy ra sau này. Vì vậy, trong bài viết này, tác giả tập trung nghiên cứu một số vấn đề pháp lý liên
quan đến trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật, đưa ra các vướng mắc và đề xuất giải pháp nhằm khắc phục
những khó khăn của người sử dụng lao động trong quá trình xử lý kỷ luật sa thải lao động, đảm bảo
cho hoạt động bền vững của doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh Covid - 19.

Từ khoá: Kỷ luật lao động, sa thải, trình tự thủ tục, trực tuyến, người lao động.
Nhận bài: 20/01/2022; Hoàn thành biên tập: 14/02/2022; Duyệt đăng: 22/02/2022.

Abstract: Labor discipline comprises regulations on compliance to the time, technology and
administration of production and business issued by employers in labor regulations and regulated
by law. The employers have rights to issue labor regulations as well as apply sanctions to their
employees for violation of these regulations. However, these rights are limited in legal frame and in
case of being out of the legal frame, application of discipline on employees will be considered illegal
and legal sanction will be applied to employers for that.

Since the outbreak of the Covid -19 Pandemic in China in the end of 2019 and spreading to
other countries globally, people must learn to live with SARS-CoV-2 as well as change work habits.
In 2020 and 2021, Vietnam is also affected by this pandemic. With unexpected and continuous social
distancing, organizations, enterprises have no choice than application of online working and direct
working to maintain production and business activity in the normal new situation. The change of
work mode adapting to pandemic situation applied by employers has positive result of maintaining
production and business activity. However, because legal regulations have not being updated with
the change of work habit, employers find difficulties in applying labor law, especially in applying
labor sanction. Without consideration, labor sanction applied by employers can be judged illegal by
the court in case of disputes arisen later. Therefore, in this article, the author focuses on studying
some legal issues related to order, procedure in applying discipline and mentions obstacles as well
as proposes solutions to overcome difficulties of employers in applying labor discipline of dismissing
employees, ensuring sustainable activity of enterprises in Covid-19 pandemic situation.

Keywords: Labor discipline, dismiss, order and procedure, online, employees.
Date of receipt: 20/01/2021; Date of revision: 14/02/2021; Date of Approval: 22/02/2022.

1 Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn Hà Nam, Đoàn Luật sư tỉnh Hà Nam.
2 Điều 117 Bộ luật Lao động năm 2019.



1. Tính hợp pháp và hậu quả pháp lý của
việc xử lý kỷ luật lao động trái pháp luật

Tranh chấp về xử lý kỷ luật lao động là loại
tranh chấp lao động phổ biến trong thực tiễn giải
quyết tranh chấp tại Toà án. Từ ngày 01/10/2020
đến ngày 30/9/2021, trong số 3.142 vụ án lao động
mà các Tòa án đã thụ lý giải quyết thì tranh chấp về
xử lý kỷ luật sa thải, đơn phương chấm dứt hợp
đồng lao động là 796 vụ, chiếm 25,33%3. Nghiên
cứu thực tiễn xét xử cho thấy bên thắng kiện nhiều
hơn trong các vụ án tranh chấp về xử lý kỷ luật
lao động sa thải là người lao động. Căn cứ, lý do
thua kiện chủ yếu là do người sử dụng lao động
không tuân thủ đúng trình tự, thủ tục theo quy
định pháp luật khi xử lý kỷ luật lao động, hành vi
vi phạm kỷ luật lao động của người lao động
không được quy định cụ thể trong Nội quy lao
động của người sử dụng lao động hoặc người sử
dụng lao động đã vi phạm nguyên tắc xử lý kỷ
luật lao động. Nguyên nhân có thể do người sử
dụng lao động dù có khi đã được tư vấn pháp lý
nhưng chưa hiểu được đầy đủ quy định pháp luật
lao động về các yếu tố cấu thành nên tính hợp
pháp của việc xử lý kỷ luật lao động hoặc có khi
xem nhẹ quy định pháp luật, coi nhẹ thậm chí
nóng vội chủ quan, phiến diện chỉ quan tâm đến
hành vi vi phạm của người lao động, cảm xúc của
người chủ sử dụng lao động không xem xét toàn
diện các yếu tố pháp lý liên quan. Khi xử lý kỷ
luật lao động trái pháp luật, ngoài việc bị “mang
tiếng” vi phạm pháp luật, người sử dụng lao động
còn phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với việc
vi phạm của mình. Trong 04 hình thức xử lý kỷ
luật, tranh chấp phát sinh chủ yếu khi người lao
động bị người sử dụng lao động xử lý kỷ luật lao
động bằng hình thức sa thải. Đây là hình thức xử
lý kỷ luật lao động nặng nhất và vì vậy hậu quả
pháp lý cũng là lớn nhất nếu xảy ra việc xử lý kỷ
luật lao động sa thải là trái pháp luật.

Để xác định việc xử lý kỷ luật lao động của
người sử dụng lao động nói chung, sa thải nói
riêng là hợp pháp hay không hợp pháp, thẩm
phán hay luật sư căn cứ vào những tình tiết, sự

kiện và chứng cứ có trong hồ sơ vụ án để đánh
giá toàn diện tất cả các yếu tố cấu thành của quan
hệ pháp luật tranh chấp về xử lý kỷ luật lao động.
Khi đảm bảo đầy đủ các yếu tố cấu thành thì việc
xử lý kỷ luật được xác định là hợp pháp còn nếu
chỉ cần có một trong các yếu tố cấu thành dưới
đây vi phạm quy định pháp luật thì việc xử lý kỷ
luật lao động sẽ được xác định là không hợp
pháp.

Thứ nhất, giữa các bên tranh chấp tồn tại
quan hệ hợp đồng lao động hợp pháp. Quan hệ
xử lý kỷ luật lao động do Bộ luật Lao động
(BLLĐ) điều chỉnh chỉ được áp dụng khi giữa
các bên tồn tại quan hệ lao động theo hợp đồng
lao động. Nếu giữa các bên là quan hệ hợp đồng
làm việc theo Luật Viên chức giữa người sử dụng
(đơn vị sự nghiệp công lập) và viên chức thì việc
xử lý kỷ luật phải tuân thủ theo quy định của
pháp luật về viên chức mặc dù những tranh chấp
về xử lý kỷ luật này vẫn do Toà án thụ lý giải
quyết theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự,
được xác định là tranh chấp lao động.

Thứ hai, người lao động phải có hành vi vi
phạm kỷ luật lao động. Trong quá trình thực hiện
hợp đồng lao động, người lao động có thể có
nhiều hành vi vi phạm nhưng không phải hành
vi vi phạm nào cũng là hành vi vi phạm kỷ luật
lao động. Chỉ có những hành vi vi phạm mà pháp
luật lao động xác định là vi phạm kỷ luật lao
động thì người sử dụng lao động mới được quyền
xử lý kỷ luật lao động. Các hành vi vi phạm kỷ
luật lao động phải được người sử dụng lao động
quy định cụ thể trong Nội quy lao động. Nội quy
lao động của doanh nghiệp phải quy định cụ thể
các hành vi vi phạm kỷ luật lao động của người
lao động và hình thức xử lý kỷ luật lao động
tương ứng với hành vi vi phạm4. Pháp luật lao
động quy định nghiêm cấm xử lý kỷ luật lao
động đối với người lao động có hành vi vi phạm
không được quy định trong nội quy lao động
hoặc không thỏa thuận trong hợp đồng lao động
đã giao kết hoặc pháp luật về lao động không có
quy định5.

3 Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2022 của các
Toà án (https://www.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tatc/tailieu2022; https://tapchitoaan.vn/bai-viet/xet-xu/nhung-
thanh-tich-noi-bat-trong-cong-tac-xet-xu-nam-2021-cua-toa-an-nhan-dan5617.html).
4 Điều 118 BLLĐ năm 2019 và Điều 69 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ Quy định
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.
5 Khoản 3 Điều 127 BLLĐ năm 2019.



Thứ ba, việc xử lý kỷ luật lao động phải tuân
thủ nguyên tắc xử lý kỷ luật lao động, được quy
định tại Điều 122 BLLĐ năm 20196.

Thứ tư, hành vi vi phạm kỷ luật lao động
phải còn thời hiệu xử lý kỷ luật lao động. Thời
hiệu xử lý kỷ luật lao động là 06 tháng kể từ ngày
xảy ra hành vi vi phạm hoặc là 12 tháng trường
hợp hành vi vi phạm liên quan trực tiếp đến tài
chính, tài sản, tiết lộ bí mật công nghệ, bí mật
kinh doanh của người sử dụng lao động hoặc là
60 ngày trong một số trường hợp đặc biệt7. Trong
thời hiệu xử lý kỷ luật lao động, người sử dụng
lao động phải ban hành quyết định xử lý kỷ luật
lao động.

Thứ năm, quyết định xử lý kỷ luật lao động
phải do người có thẩm quyền xử lý kỷ luật lao
động ký. Người có thẩm quyền xử lý kỷ luật lao
động, ký quyết định xử lý kỷ luật là người có
thẩm quyền giao kết hợp đồng lao động bên phía
người sử dụng lao động quy định tại Khoản 3
Điều 18 của BLLĐ năm 20198 hoặc người được
quy định cụ thể trong Nội quy lao động9. 

Thứ sáu, phải đảm bảo tuân thủ đúng trình tự
thủ tục xử lý kỷ luật lao động mà pháp luật quy
định. Trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật lao động cơ
bản gồm các bước như sau10: 

Bước 1: Lập biên bản vi phạm khi phát hiện
người lao động có hành vi vi phạm kỷ luật lao
động tại thời điểm xảy ra hành vi vi phạm và
thông báo đến công đoàn cơ sở hoặc người đại
diện theo pháp luật của người lao động chưa đủ
15 tuổi. Trường hợp người sử dụng lao động phát
hiện hành vi vi phạm kỷ luật lao động sau thời
điểm hành vi vi phạm đã xảy ra thì thực hiện thu
thập chứng cứ chứng minh lỗi của người lao
động.

Bước 2: Người sử dụng lao động thành lập
Hội đồng xử lý kỷ luật lao động và gửi Thông
báo/Giấy mời họp xử lý kỷ luật lao động đến các
thành phần tham gia họp xử lý kỷ luật và phải
bảo đảm rằng các thành viên tham gia họp nhận
được Thông báo/Giấy mời họp. Người sử dụng
lao động phải gửi Thông báo/Giấy mời họp xử
lý kỷ luật lao động tới các thành viên tham gia

6 Điều 122 BLLĐ năm 2019 quy định nguyên tắc, trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật lao động:
1. Việc xử lý kỷ luật lao động được quy định như sau:
a) Người sử dụng lao động phải chứng minh được lỗi của người lao động;
b) Phải có sự tham gia của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở mà người lao động đang bị xử lý kỷ luật là
thành viên;
c) Người lao động phải có mặt và có quyền tự bào chữa, nhờ luật sư hoặc tổ chức đại diện người lao động bào chữa;
trường hợp là người chưa đủ 15 tuổi thì phải có sự tham gia của người đại diện theo pháp luật;
d) Việc xử lý kỷ luật lao động phải được ghi thành biên bản.
2. Không được áp dụng nhiều hình thức xử lý kỷ luật lao động đối với một hành vi vi phạm kỷ luật lao động.
3. Khi một người lao động đồng thời có nhiều hành vi vi phạm kỷ luật lao động thì chỉ áp dụng hình thức kỷ luật
cao nhất tương ứng với hành vi vi phạm nặng nhất.
4. Không được xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động đang trong thời gian sau đây:
a) Nghỉ ốm đau, điều dưỡng; nghỉ việc được sự đồng ý của người sử dụng lao động;
b) Đang bị tạm giữ, tạm giam;
c) Đang chờ kết quả của cơ quan có thẩm quyền điều tra xác minh và kết luận đối với hành vi vi phạm được quy
định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 125 của Bộ luật này;
d) Người lao động nữ mang thai; người lao động nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi.
5. Không xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động vi phạm kỷ luật lao động trong khi mắc bệnh tâm thần hoặc
một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình.
7 Điều 123 và Điều 122 BLLĐ năm 2019.
8 Khoản 3 Điều 18 BLLĐ năm 2019 quy định người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động
là người thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật;
b) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật hoặc người được ủy quyền
theo quy định của pháp luật.
9 Điểm I Khoản 2 Điều 69 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và
hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.
10 Điều 70 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành
một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.



họp xử lý kỷ luật lao động ít nhất 05 ngày làm
việc trước ngày tiến hành họp xử lý kỷ luật lao
động. Thông báo/Giấy mời họp phải nêu rõ nội
dung, thời gian, địa điểm tiến hành cuộc họp xử
lý kỷ luật lao động, họ tên người bị xử lý kỷ luật
lao động, hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật 
lao động.

Bước 3: Xác nhận thời gian, địa điểm họp xử
lý kỷ luật lao động. Sau khi nhận được Thông
báo/Giấy mời họp, đại diện công đoàn cơ sở và
người lao động phải xác nhận thời gian, địa điểm
họp với người sử dụng lao động. Trường hợp
không thể tham dự họp theo thông báo thì người
lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận
việc thay đổi thời gian, địa điểm họp. Trường
hợp không thỏa thuận được thì người sử dụng lao
động quyết định thời gian, địa điểm họp.

Bước 4: Tổ chức họp xử lý kỷ luật lao động
theo như Thông báo/Giấy mời họp. Trường
hợp người lao động hoặc đại diện công đoàn cơ
sở không xác nhận tham dự cuộc họp hoặc đã xác
nhận nhưng vắng mặt tại cuộc họp thì người sử
dụng lao động vẫn tiến hành họp xử lý kỷ luật
lao động. Tại cuộc họp này, người sử dụng lao
động phải xác định rõ hành vi vi phạm kỷ luật
lao động, chứng minh lỗi của người lao động.

Trường hợp người lao động bị xử lý kỷ luật
lao động là thành viên của tổ chức đại diện công
đoàn cơ sở (Ban Chấp hành công đoàn cơ sở),
người sử dụng lao động phải có văn bản thoả
thuận với ban lãnh đạo của tổ chức đại diện
người lao động tại cơ sở khi kỷ luật sa thải.

Bước 5: Lập biên bản họp xử lý kỷ luật lao
động, thông qua biên bản và lấy chữ ký của
những người tham dự cuộc họp, nhất là chữ ký
của người lao động và đại diện công đoàn cơ sở.
Trường hợp có người không ký vào biên bản thì
người ghi biên bản nêu rõ họ tên, lý do không ký
(nếu có) vào nội dung biên bản.

Trường hợp người lao động bị xử lý kỷ luật
lao động là thành viên của tổ chức đại diện công

đoàn cơ sở (Ban Chấp hành công đoàn cơ sở),
người sử dụng lao động và ban lãnh đạo của tổ
chức đại diện người lao động không thống nhất,
thoả thuận được việc xử lý kỷ luật sa thải, người
sử dụng lao động phải có văn bản báo cho cơ
quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân
dân cấp tỉnh11.

Bước 6: Ban hành quyết định xử lý kỷ luật lao
động và gửi đến các thành viên tham dự họp xử lý
kỷ luật lao động. Khi ban hành quyết định xử lý kỷ
luật, người sử dụng lao động phải lưu ý đến thẩm
quyền người ký quyết định xử lý kỷ luật lao động
và thời điểm ra quyết định. Quyết định phải được
ký trong thời hiệu xử lý kỷ luật và sau 30 ngày kể
từ ngày báo cho cơ quan chuyên môn về lao động
thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với trường
hợp người lao động bị xử lý kỷ luật là thành viên
Ban Chấp hành công đoàn cơ sở.

Thứ bảy, phải có căn cứ khi áp dụng hình
thức xử lý kỷ luật lao động. Pháp luật lao động
quy định 04 hình thức xử lý kỷ luật lao động12.
Căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm, mức
độ thiệt hại xảy ra hoặc có thể xảy ra của hành
vi vi phạm kỷ luật lao động mà người sử dụng
lao động sẽ cụ thể hoá từng hành vi vi phạm
kỷ luật lao động của người lao động trong Nội
quy lao động. Khi xử lý kỷ luật lao động,
người sử dụng lao động phải căn cứ vào quy
định pháp luật13, nội quy lao động hợp pháp đã
ban hành xác định những chứng cứ thực tế
người lao động đã vi phạm để lựa chọn, áp
dụng hình thức xử lý kỷ luật lao động nào cho
tương xứng.

Hậu quả pháp lý của việc xử lý kỷ luật lao
động, nặng nhất là sa thải trái pháp luật14 mà
người sử dụng lao động sẽ bị Toà án buộc phải
chịu là:

- Phải huỷ quyết định xử lý kỷ luật lao động
và phải nhận người lao động trở lại làm việc theo
hợp đồng lao động đã giao kết nếu vẫn còn thời
hạn hợp đồng. Trường hợp không còn vị trí, công

11 Khoản 3 Điều 177 BLLĐ năm 2019; khoản 2 Điều 25 Luật Công đoàn năm 2012.
12 Điều 124 BLLĐ năm 2019 quy định 04 hình thức xử lý kỷ luật lao đồng gồm: Khiển trách, Kéo dài thời hạn nâng
lương không quá 06 tháng, cách chức và sa thải.
13 Điều 125 BLLĐ năm 2019 và Điều 69 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.
14 Điều 131 và Điều 41 BLLĐ năm 2019, Điều 73 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ 
lao động.



việc đã giao kết trong hợp đồng lao động mà
người lao động vẫn muốn làm việc thì hai bên
thỏa thuận để sửa đổi, bổ sung hợp đồng 
lao động.

- Phải thanh toán tiền lương cho người lao
động trong những ngày người lao động không
được làm việc từ khi người lao động bị sa thải
trái pháp luật đến khi nhận người lao động trở lại
làm việc, ngày xét xử sơ thẩm hoặc đến ngày hết
hạn hợp đồng lao động.

- Phải bồi thường 02 tháng tiền lương do việc
xử lý kỷ luật lao động sa thải trái pháp luật.

- Trường hợp người sử dụng lao động không
muốn nhận lại người lao động và người lao động
đồng ý thì hai bên thỏa thuận khoản tiền bồi
thường thêm cho người lao động nhưng ít nhất
bằng 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động
để chấm dứt hợp đồng lao động.

- Phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,
bảo hiểm thất nghiệp trong những ngày người lao
động không được làm việc.

- Ngoài ra, người sử dụng lao động có thể
phải thanh toán một số khoản tiền khác như trả
trợ cấp thôi việc, tiền lãi chậm thanh toán.

Nếu thực hiện không đúng quy định về thời
hạn thanh toán các khoản khi chấm dứt hợp đồng
lao động, không trả hoặc trả không đủ tiền trợ
cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, tiền bồi
thường cho người lao động theo quy định của
pháp luật; thì người sử dụng lao động còn có thể
phải bị xử lý vi phạm hành chính với hình thức
phạt tiền lên tới 20 triệu đồng kèm theo đó là các
biện pháp khắc phục gồm: Buộc trả đủ tiền trợ
cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm cho người lao
động cộng với khoản tiền lãi của số tiền chưa trả.

Với chế tài do việc xử lý kỷ luật lao động sa
thải trái pháp luật nêu trên, người sử dụng lao
động không những bị “mang tiếng” là thua kiện
mà còn phải chịu những thiệt hại về kinh tế thậm
chí thiệt hại là rất lớn nếu như hợp đồng lao động
là loại không xác định thời hạn, người lao động
đảm nhận vị trí cấp cao trong tập đoàn, có mức
lương cao, thời hạn xét xử sơ thẩm bị kéo dài.
Thực tế xét xử tại Toà án đã chỉ ra rằng có nhiều
vụ việc người sử dụng lao động đã phải trả tiền
bồi thường cho người lao động do việc sa thải
trái pháp luật với số tiền rất lớn, hàng tỷ đồng
thậm chí hơn chục tỷ đồng15.

2. Một số vấn đề pháp lý phát sinh cần
trao đổi về xử lý kỷ luật lao động

Kể từ khi đại dịch Covid-19 diễn ra, xu
hướng làm việc tại nhà (work from home), làm
việc từ xa, làm việc trực tuyến dần trở nên phổ
biến và có khả năng thay thế kiểu làm việc truyền
thống tại văn phòng, đang dần trở nên phổ biến
trên toàn thế giới. Phương pháp họp trực tuyến
bằng các phần mềm giao tiếp chẳng hạn như
Zoom, Mircrosoft Team, Google Meet,
Facebook, Zalo… không còn là điều gì xa lạ. Các
công việc báo cáo nội bộ cũng được tiến hành
bằng cách trực tuyến thay cho cách thức gặp mặt
truyền thống tại nơi làm việc. Việc ứng dụng
những thành tựu công nghệ đã giúp hoạt động
của các tổ chức, doanh nghiệp được tiến hành,
diễn ra thuận lợi, suôn sẻ. Tuy nhiên, nếu một
người lao động nào đó vi phạm kỷ luật lao động,
người sử dụng lao động có thể áp dụng công
nghệ, phương thức làm việc mới để xử lý kỷ luật
lao động không và được Toà án chấp thuận
không. Bởi nếu không cẩn trọng, nếu sau này
tranh chấp lao động phát sinh có thể dẫn đến việc
xử lý kỷ luật lao động của người sử dụng lao
động là trái pháp luật và lúc đó người sử dụng
lao động lại phải chịu trách nhiệm về hậu quả
pháp lý xảy ra. Nghiên cứu quy định pháp luật
hiện hành, có một số khía cạnh pháp lý liên quan.

Thứ nhất, địa điểm họp sẽ được xác định
như thế nào trong môi trường ảo.

Như trên đã phân tích, khi tổ chức họp xử lý
kỷ luật, người sử dụng lao động phải gửi thông
báo/giấy mời họp cho người lao động ít nhất là
trước 05 ngày. Nội dung Thông báo/Giấy mời
họp phải ghi rõ địa điểm họp. Trường hợp người
lao động không nhất trí thì hai bên phải thoả
thuận thay đổi địa điểm họp. Nếu không thoả
thuận được thì người sử dụng lao động mới có
quyền quyết định. Vậy, “phòng họp ảo” có được
xác định là địa điểm họp không.

Thứ hai, việc lập biên bản họp xử kỷ luật
trong trường hợp họp trực tuyến được xác định
như thế nào là hợp lệ.

Cũng như trên đã phân tích, kết thúc cuộc
họp xử lý kỷ luật, người ghi biên bản họp xử lý
kỷ luật lao động phải thông qua nội dung biên
bản và yêu cầu những người tham gia họp ký
vào biên bản. Trường hợp có người không ký

15 Bản án phúc thẩm số 550/2021/LĐ-PT ngày 30/6/2021 của Toà án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.



biên bản thì phải nêu rõ tên và lý do không ký.
Biên bản họp xử lý kỷ luật là chứng cứ pháp lý
vô cùng quan trọng để nếu có tranh chấp xảy
ra, Toà án sẽ căn cứ vào chứng cứ này để đánh
giá trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật lao động của
người sử dụng lao động có hợp pháp và hợp lệ
không. Thông qua biên bản, Toà án sẽ đánh giá
quá trình chứng minh lỗi, hành vi, mức độ, tính
chất vi phạm kỷ luật lao động của người 
lao động.

Thực tế pháp luật Việt Nam hiện nay có quy
định về dữ liệu điện tử. Các phần mềm họp trực
tuyến đều cho phép và có thể ghi lại được dưới
dạng dữ liệu điện tử (tin nhắn, âm thanh, và cả
video ghi lại buổi họp) để làm bằng chứng. Việt
Nam cũng đã bắt đầu áp dụng chữ ký điện tử
song mức độ áp dụng còn vô cùng hạn chế. Pháp
luật lao động cũng không quy định giới hạn thời
gian họp xử lý kỷ luật lao động. Do đó, trên thực
tế, sau khi họp trực tuyến xử lý kỷ luật lao động,
người sử dụng lao động có thể gửi biên bản họp
cho các thành phần phải tham dự ký biên bản.
Tuy nhiên, vấn đề pháp lý sẽ phát sinh khi người
lao động bị xử lý kỷ luật có thái độ không hợp
tác, không ký biên bản. Việc xử lý kỷ luật lao
động sẽ trở nên khó khăn hơn nữa khi thời hiệu
xử lý kỷ luật lao động lại sắp hết. Mức độ tin
tưởng, tin cậy vào chứng cứ điện tử của người
tiến hành tố tụng vẫn còn sự e ngại cũng như tính
pháp lý của chữ ký điện tử do sự quá mới mẻ của
nó. Nếu việc xử lý kỷ luật lao động bằng cuộc
họp trực tuyến bị kết luận là không đúng thủ tục,
không những bị xác định là trái pháp luật phải
chịu hậu quả pháp lý mà còn có thể bị phạt tiền
từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng, số tiền
này sẽ tăng lên gấp 2 lần đối với người sử dụng
lao động là tổ chức16.

Thứ ba, việc chứng minh lỗi của người lao
động sẽ trở nên khó khăn khi người lao động sử
dụng các thủ thuật, viện dẫn lý do gây khó khăn
cho việc tổ chức cuộc họp xử lý kỷ luật lao động
như nghe không rõ, đường truyền xảy ra sự cố
bị đứt, gãy. Việc viện dẫn các yếu tố đó sẽ tác
động mạnh đến quá trình tổ chức cuộc họp xử lý
kỷ luật lao động được diễn ra thông suốt, đảm
bảo việc chứng minh lỗi, hành vi vi phạm và thể
hiện ý kiến quan điểm về việc xử lý kỷ luật lao

động đối với người lao động của những người
tham gia họp xử lý kỷ luật. Trong trường hợp
mà người lao động cố tình viện dẫn lý do như
vậy thì liệu Toà án có chấp nhận tính hợp lệ của
cuộc họp không? Người sử dụng lao động có
cách thức nào, chứng cứ nào để chứng minh cho
việc cố tình đó của người lao động không?

Thứ tư, xác định hành vi vi phạm kỷ luật lao
động như thế nào khi áp dụng phương thức làm
việc từ xa, trực tuyến. Chẳng hạn, người sử dụng
lao động đã xác định thời gian phải tham gia
cuộc họp trực tuyến nhưng người lao động phải
sau 30 phút mới tham gia được. Lúc đó, người
lao động sẽ viện dẫn rất nhiều lý do đổ lỗi cho
việc kết nối không được, không đăng nhập được,
máy tính hỏng, mất tín hiệu internet, và bị người
khác đánh cắp dữ liệu thông tin liên quan đến bí
mật kinh doanh của công ty. Có rất nhiều lý do sẽ
có thể được người lao động viện dẫn.

Thực tế cho thấy viễn cảnh dịch bệnh
Covid-19 bị đẩy lùi hoàn toàn trong một tương
lai gần là khó có thể diễn ra. Nếu cho rằng việc
xử lý kỷ luật lao động trực tuyến là không thể
được thực hiện trong thời điểm hiện nay vì pháp
luật lao động không quy định chi tiết về vấn đề
này thì người sử dụng lao động sẽ gặp rất nhiều
khó khăn trong công tác quản lý nhân sự, nhất
là khi thời hiệu xử lý kỷ luật lao động là tương
đối ngắn. Thực tế còn cho thấy việc tổ chức
cuộc họp xử lý kỷ luật lao động trực tuyến là
một nhu cầu hết sức cần thiết và hợp lý trong
doanh nghiệp. Vì vậy, các cơ quan chức năng
cần sớm ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể
hơn về việc xử lý kỷ luật lao động trực tuyến
làm cơ sở pháp lý để áp dụng. Toà án cần sớm
có hướng dẫn xét xử để khi xảy ra tranh chấp
có căn cứ để áp dụng thống nhất pháp luật.
Trong thời gian đó, để tự bảo vệ quyền và lợi
ích hợp pháp cho mình, các tổ chức, doanh
nghiệp nên ban hành quy chế nội bộ quy chế nội
bộ về làm việc trực tuyến, họp xử lý kỷ luật trực
tuyến để làm cơ sở áp dụng thống nhất và làm
căn cứ minh chứng cho việc thực hiện các công
việc của mình. Có như vậy, nếu có xảy ra tranh
chấp xử lý kỷ luật lao động sau này, người sử
dụng lao động mới có thể có cơ sở tự bảo vệ
quyền và lợi ích hợp pháp của mình./.

16 Điều 18 Nghị định số 28/2020/NĐ-CP ngày 01/3/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
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Tóm tắt: Trong những năm qua, thực hiện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (Luật
HTDNNVV) đã giúp cho khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) ngày càng hoạt động hiệu
quả, huy động được nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển và đóng góp tới 45% vào GDP, 31%
vào tổng số thu ngân sách và thu hút hơn 5 triệu lao động động, góp phần thúc đẩy phát triển
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trợ doanh nghiệp và các chính sách, quy định còn những bất cập nhất định làm ảnh hưởng đến
quá trình triển khai luật và sự phát triển của các DNNVV. Những tồn tại, hạn chế này cần khắc
phục để thúc đẩy sự phát triển của các DNNVV trong giai đoạn hiện nay. Bài viết này sẽ đánh
giá thực trạng thực hiện pháp luật hiện hành về một số hoạt động hỗ trợ DNNVV tại Việt Nam
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1. Thực trạng thực hiện pháp luật về
hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
tại Việt Nam

Từ khi Luật HTDNNVV có hiệu lực thi
hành từ ngày 01/01/2018, Chính phủ và các
Bộ, ngành đã chủ động ban hành các văn bản
quy phạm pháp luật để hướng dẫn thi hành
các nội dung hỗ trợ của Luật. Đến nay, khuôn
khổ pháp lý để triển khai Luật HTDNNVV
cơ bản đã được hoàn thiện với 05 nghị định,
13 thông tư và nhiều văn bản hướng dẫn khác
để triển khai các nội dung theo quy định của
Luật. Tính đến ngày 31/3/2021 các địa
phương đã ban hành 581 nghị quyết, Chương
trình, Kế hoạch, Đề án, Văn bản hướng dẫn
HTDNNVV theo các nội dung của Luật, có
14 địa phương ban hành Đề án, Chương

trình, Kế hoạch riêng hỗ trợ doanh nghiệp
chuyển đổi từ hộ kinh doanh; 41 địa phương
ban hành Đề án, Chương trình, Kế hoạch
riêng hỗ trợ doanh khởi nghiệp, khởi nghiệp
sáng tạo tại địa phương; 13 địa phương ban
hành Đề án, Chương trình, Kế hoạch riêng hỗ
trợ doanh nghiệp tham gia cụm liên kết
ngành, chuỗi giá trị; 11 địa phương ban hành
Đề án, Chương trình, Kế hoạch riêng hỗ trợ
doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ. Ở cấp địa
phương, một số tỉnh, thành phố đã rất chủ
động và sáng tạo ban hành các chính sách đặc
thù nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn về phát
triển DNNVV trên địa bàn; thể hiện ở số
lượng các nghị quyết, Chương trình, Kế
hoạch, Đề án, văn bản hướng dẫn của các địa
phương năm sau tăng so với năm trước.

1 Thạc sỹ, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội.



1.1. Một số chính sách có kết quả nổi bật
trong quá trình triển khai Luật Hỗ trợ doanh
nghiệp nhỏ và vừa

Hỗ trợ tiếp cận tín dụng: Ngân hàng Nhà
nước (NHNN) và các Ngân hàng thương mại
đã chủ động cải thiện thủ tục, tạo thuận lợi cho
các doanh nghiệp, đặc biệt là DNNVV triển
khai thủ tục vay vốn, thanh toán.

Thực hiện nội dung hỗ trợ quy định tại
Điều 8 Luật HTDNNVV, xác định DNNVV là
một trong những lĩnh vực ưu tiên cấp tín dụng,
NHNN Việt Nam trong giai đoạn 2018 - 2020
đã ban hành, triển khai nhiều chính sách về tiền
tệ, tín dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho
DNNVV tiếp cận vốn tín dụng để thúc đẩy sản
xuất kinh doanh, cụ thể: (1) Điều hành đồng
bộ, linh hoạt công cụ chính sách tiền tệ tạo điều
kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân
tiếp cận vốn ngân hàng; (2) Quy định lãi suất
trần cho vay ngắn hạn bằng Việt Nam đồng đối
với lĩnh vực ưu tiên, trong đó có DNNVV.
NHNN có 4 lần điều chỉnh giảm mức lãi suất
ngày với tổng mức giảm là 2%/năm, thấp hơn
từ 1-1,5% đối với lĩnh vực cho vay thông
thường trong giai đoạn 2018 - 2020; (3) Chỉ
đạo các tổ chức tín dụng (TCTD) triển khai
đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho
DNNVV tiếp cận tín dụng ngân hàng như: ưu
tiên vốn hỗ trợ cho vay đối với các lĩnh vực sản
xuất, lĩnh vực ưu tiên; đổi mới quy trình, đơn
giản thủ tục vay vốn, xây dựng các chương
trình, gói tín dụng với lãi suất hợp lý cho
DNNVV…; (4) Đẩy mạnh triển khai nhiều
chương trình tín dụng đặc thù với một số
ngành/lĩnh vực cho DNNVV; (5) Chỉ đạo các
TCTD, NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố
triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho
doanh nghiệp, người dân tiếp cận vốn. Đặc
biệt, NHNN đã kịp thời ban hành Thông tư số
01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020 quy định
đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho
doanh nghiệp, người dân chịu ảnh hưởng do
đại dịch Covid-19 như: cơ cấu lại thời hạn trả

nợ, miễn giảm lãi vay, phí, giữ nguyên nhóm
nợ,…; (6) Tích cực đối thoại, tham vấn chính
sách nhằm kết nối ngân hàng với DNNVV và
đưa ra nhiều chương trình, sản phẩm ưu tiên,
hỗ trợ cho DNNVV. 

Tháng 6/2019, NHNN đã đưa vào vận hành
Cổng thông tin kết nối khách hàng vay. Bên
cạnh đó, các ngân hàng thương mại cũng đã
chủ động cải thiện thủ tục, phương tiện để tạo
thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp, đặc biệt
DNNVV triển khai thủ tục vay vốn, thanh
toán... Do đó, dư nợ tín dụng đối với DNNVV
giai đoạn 2018 - 2020 luôn tăng cao hơn tốc độ
tăng trưởng tín dụng toàn nền kinh tế. Đến
ngày 31/12/2020, dư nợ đối với DNNVV đạt
1,8 triệu tỷ đồng, tăng 13,55% so với cuối năm
2019 và tăng 60,84% so với cuối năm 20172.

Ngay khi Chính phủ ban hành Nghị định số
39/2019/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của
Quỹ Phát triển DNNVV, Quỹ đã công bố mức
lãi suất cho vay ngắn hạn (4,16%/năm), trung
và dài hạn (6,0%/năm) và được giữ cố định hoặc
giảm trong suốt thời gian vay vốn của DNNVV.
Thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày
29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải
pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh
doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và
đảm bảo trật tự xã hội trong bối cảnh đại dịch
Covid-19, Quỹ đã ban hành Quyết định số
04/QĐ-HĐTV ngày 26/6/2020 công bố giảm
mức lãi suất cho vay về 2,16%/năm đối với
khoản vay ngắn hạn và 4%/năm đối với khoản
vay trung và dài hạn. Đến nay, tổng số vốn chấp
thuận cho vay của Quỹ phát triển DNNVV là
120,32 tỷ đồng; tổng số vốn đã giải ngân cho
DNNVV là 101,36 tỷ đồng3.

Kết quả là chỉ số tiếp cận tín dụng của Việt
Nam đã được cải thiện đáng kể. Theo Báo cáo
Môi trường kinh doanh năm 2020 do nhóm
Ngân hàng Thế giới (WB) công bố ngày
24/10/2019, chỉ số tiếp cận tín dụng là một
trong năm chỉ số được nâng hạng, tăng 5 điểm
và tăng 7 bậc so với báo cáo trước (vượt mục

2 Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2021), Báo cáo 3 năm thực hiện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, tr. 7.
3 Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2021), Báo cáo 3 năm thực hiện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, tr. 7.



tiêu đặt ra tại Nghị quyết số 01/NQ-CP là tăng
ít nhất 01 bậc trong năm 2019); đứng thứ 2
trong các nước ASEAN (sau Brunei) và đứng
thứ 25/190 nền kinh tế4.

Công tác hỗ trợ bảo lãnh tín dụng cho
DNNVV, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban
hành Nghị định số 34/2018/NĐ-CP ngày
08/3/2018 về việc thành lập, tổ chức và hoạt
động của Quỹ Bảo lãnh tín dụng (BLTD) cho
DNNVV (thay thế Quyết định số 58/2013/QĐ-
TTg ngày 15/10/2013 của Thủ tướng Chính
phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ
BLTD cho DNNVV); theo đó, đã sửa đổi, bổ
sung nhiều nội dung mới, linh hoạt tạo điều
kiện thuận lợi hơn cho DNNVV tiếp cận nguồn
vốn vay của các tổ chức cho vay (gồm các tổ
chức tín dụng và các quỹ tài chính nhà nước có
tính chất cho vay) để đầu tư, phát triển sản xuất
kinh doanh như: tài sản bảo đảm, phí bảo lãnh,
điều kiện bảo lãnh, lĩnh vực bảo lãnh,… Bộ Tài
chính đã ban hành Thông tư số 15/2019/TT-
BTC ngày 18/3/2019 về hướng dẫn cơ chế
quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt
động của Quỹ BLTD cho DNNVV, Thông tư
số 57/2019/TT-BTC ngày 26/8/2019 về hướng
dẫn cơ chế xử lý rủi ro của Quỹ BLTD cho
DNNVV, Thông tư số 209/2015/TT-BTC ngày
28/12/2015 hướng dẫn kế toán áp dụng đối với
Quỹ Đầu tư phát triển địa phương; NHNN Việt
Nam ban hành Thông tư số 45/2018/TT-
NHNN ngày 28/12/2018 về hướng dẫn các tổ
chức tín dụng trong cho vay có bảo lãnh của
Quỹ BLTD; Bộ Lao động- Thương binh và Xã
hội ban hành Thông tư số 04/2019/TT-
BLĐTBXH ngày 21/01/2019 về hướng dẫn
thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao,
tiền thưởng đối với Quỹ BLTD cho DNNVV.
Hiện nay, Quỹ BLTD cho DNNVV tiếp tục
thực hiện cơ cấu tổ chức hoạt động và bổ sung
vốn điều lệ đảm bảo thực hiện theo quy định tại
Nghị định số 34/2018/NĐ-CP của Chính phủ.
Số tiền các Quỹ bảo lãnh tín dụng địa phương
bảo lãnh cho các DNNVV vay vốn tại các tổ

chức tín dụng đến cuối năm 2020 đạt 189,041
tỷ đồng5. 

Hỗ trợ mặt bằng sản xuất: Theo điều chỉnh
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế
hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) cấp
quốc gia tại Nghị quyết số 134/2016/QH13 của
Quốc hội, đến năm 2020, cả nước có 48.850 ha
đất cụm công nghiệp (CNN), tăng thêm 37.139
ha so với năm 2015, theo đó nhiều địa phương
đã tích cực, chủ động ban hành các chủ trương
chính sách hỗ trợ giá thuê mặt bằng cho
DNNVV tại khu công nghiệp, cụm công
nghiệp trên địa bàn. Tính đến 30/3/2021, có 17
địa phương ban hành Đề án, Chương trình, Kế
hoạch cụ thể hỗ trợ mặt bằng sản xuất cho
DNNVV như: tỉnh Khánh Hòa đã ban hành
Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND ngày
07/12/2020 về hỗ trợ mặt bằng sản xuất cho
DNNVV tại các khu công nghiệp (KCN), CCN
giai đoạn 2021 - 2025; theo đó, các DNNVV sẽ
được ngân sách của tỉnh hỗ trợ 50% đơn giá;
diện tích hỗ trợ tối đa là 10.000m2 và số tiền
hỗ trợ tối đa là 100.000.000 đồng/doanh
nghiệp/năm. Tỉnh Ninh Thuận bố trí 975 ha để
hình thành, phát triển KCN, CNN; khu chế
biến nông sản, thủy sản, hải sản dành riêng cho
DNNVV; trong 3 năm 2018 - 2020, đã giao đất
cho 128 tổ chức/156 vị trí đất/3.632 ha. Tỉnh
Đắk Nông đã ban hành Quyết định cho 56
DNNVV thuê đất với diện tích 1.316,76 ha để
triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh. Thành
phố Hà Nội quy hoạch CCN có xét đến năm
2030 là 159 cụm với diện tích 3.204,31ha; hiện
đã có 70 CCN đi vào hoạt động với diện tích
1.328,6ha, hỗ trợ cho 3.600 DNVVV về mặt
bằng sản xuất kinh doanh. Tỉnh Thanh Hóa đã
ký Hợp đồng thuê đất với 449 DNNVV với
diện tích 1.124,2ha trong 3 năm 2018 - 2020;
đến nay, 33/74 CCN được thành lập với diện
tích đất là 1.001,9ha. Thành phố Hồ Chí Minh
ban hành 02 Chương trình hỗ trợ mặt bằng sản
xuất kinh doanh cho DNNVV, đó là: (1)
Chương trình xây dựng nhà xưởng cao tầng đã

4 Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2021), Báo cáo 3 năm thực hiện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, tr. 7.
5 Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2021), Báo cáo 3 năm thực hiện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, tr. 8.



triển khai xây dựng được tổng diện tích sàn là
110.369m2 tại Khu chế xuất Tân Thuận, Khu
chế xuất Linh Trung và KCN Tân Bình; (2)
Chương trình xây dựng phân khu công nghiệp
hỗ trợ dành quỹ đất thu hút đầu tư, phát triển
công nghiệp hỗ trợ tại KCN Hiệp Phước giai
đoạn 2 với tổng diện tích 71,34ha; phân khu
công nghiệp hỗ trợ tại KCN Cơ khí ô tô với
tổng diện tích 65ha; tiếp nhận DNNVV ô
nhiễm di dời vào KCN Lê Anh Xuân 3 (đã tiếp
nhận được 16 DNNVV)6. Với những quyết
định hỗ trợ về mặt bằng sản xuất cho các
DNNVV ở các địa phương đã giải quyết được
phần nào những khó khăn cơ bản cho các
DNNVV, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh
nghiệp phát triển sản xuất, đồng thời thấy được
tính hiệu quả của Luật HTDNNVV khi đi vào
thực tiễn, thể hiện chủ trương, đường lối, chính
sách của Đảng, Nhà nước đối với các doanh
nghiệp, hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển.

Hỗ trợ mở rộng thị trường: Công tác hỗ
trợ mở rộng thị trường được Bộ Công
Thương và các tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương hết sức quan tâm và có nhiều
hình thức hỗ trợ thiết thực, hiệu quả. Điểm
mới trong công tác này là hoạt động hướng
dẫn DNNVV tham gia ứng phó với các vụ
kiện phòng vệ thương mại (PVTM) của nước
ngoài và sử dụng công vụ PVTM để bảo vệ
sản xuất trong nước phù hợp với cam kết
quốc tế. Qua các hoạt động hỗ trợ, doanh
nghiệp đã thu được kết quả khả quan trong
nhiều vụ việc PVTM, góp phần bảo vệ lợi ích
chính đáng của các ngành sản xuất, 
xuất khẩu.

Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực: Mặc dù
ngân sách nhà nước cấp Trung ương bố trí
còn hạn chế (từ 35 - 45 tỷ/năm) và chưa có cơ
chế hỗ trợ kinh phí cho các địa phương
nhưng công tác đào tạo hỗ trợ DNNVV được
triển khai tương đối tốt. Ở Trung ương, hàng
năm Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp
với các Bộ, tổ chức và Hiệp hội tổ chức hàng
trăm lớp đào tạo khởi sự kinh doanh, quản trị

kinh doanh và đào tạo trực tiếp tại doanh
nghiệp thu hút hàng vạn lượt lao động tham
gia; một số thành phố lớn như thành phố Hà
Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cũng bố trí
hàng chục tỷ đồng/năm cho công tác này.

Ngoài ra các công tác hỗ trợ về thuế, phí,
lệ phí, kế toán; hỗ trợ công nghệ, hỗ trợ cơ
sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc
chung; hỗ trợ chuyển đổi số; hỗ trợ thông tin,
tư vấn pháp lý… được Chính phủ và các địa
phương quan tâm, góp phần giúp các
DNNVV có điều kiện phát triển, khắc phục
khó khăn, đặc biệt là trong đại dịch Covid-19
đang diễn biến phức tạp.

1.2. Một số tồn tại hạn chế
Một là, việc ban hành các văn bản pháp lý,

đề án, chương trình triển khai Luật còn chậm.
Luật HTDNNVV được Quốc hội ban hành
năm 2017 và có hiệu lực từ tháng 01/2018, tuy
nhiên 05 nghị định và 13 thông tư hướng dẫn
Luật HTDNNVV đến năm 2019 và 2020 mới
được ban hành. Hầu hết các kế hoạch, chương
trình, đề án HTDNNVV của các địa phương
cũng mới được xây dựng và ban hành trong
năm 2020, do đó chưa có cơ sở để bố trí kinh
phí HTDNNVV. Dự thảo Chương trình
HTDNNVV giai đoạn 2021 - 2025 đã được Bộ
Kế hoạch và Đầu tư xây dựng và trình Thủ
tướng Chính phủ từ tháng 12/2019 đến nay vẫn
chưa được ban hành để có căn cứ triển khai thực
hiện. Tiêṕ đó, Nghị định số 80/2021/NĐ-CP của
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi
hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh
nghiệp nhỏ và vừa được ban hành ngày
26/8/2021, có hiệu lực thi hành ngày 15/0/2021
nhưng đến nay vẫn chưa có thông tư hướng
dẫn thực hiện.

Hai là, một số chính sách HTDNNVV quy
định tại Luật HTDNNVV và các nghị định
hướng dẫn thi hành nhưng chưa được ban hành
hoặc gặp khó khăn trong triển khai thực hiện.

Luật HTDNNVV quy định DNNVV được
áp dụng có thời hạn mức thuế suất thuế thu
nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất

6 Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2021), Báo cáo 3 năm thực hiện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, tr. 12.



thông thường. Năm 2019, Bộ Tài chính đã
báo cáo Chính phủ trình Quốc hội ban hành
nghị quyết về chính sách ưu đãi thuế thu nhập
doanh nghiệp đối với DNNVV tuy nhiên đến
nay chính sách này chưa được áp dụng và
DNNVV chưa được hưởng thuế suất ưu đãi
theo quy định của Luật do Luật Thuế thu
nhập doanh nghiệp sửa đổi chưa được trình
Quốc hội xem xét ban hành.

Luật HTDNNVV quy định 2 nhóm DNNVV
để hỗ trợ trọng tâm là DNNVV khởi nghiệp sáng
tạo và DNNVV tham gia các cụm, chuỗi liên kết,
tuy nhiên về mặt thực tế, 2 nhóm đối tượng này
rất khó để tìm kiếm những doanh nghiệp đáp
ứng đủ tiêu chí để thực hiện hỗ trợ hoặc nếu tìm
kiếm được thì họ đã được các nhà đầu tư khác
đầu tư rồi với thủ tục đơn giản hơn và mức hỗ trợ
cao hơn hẳn so với mức hỗ trợ của luật, do đó
gây khó khăn cho cơ quan HTDNNVV trong
quá trình thực hiện. Đây cũng là một trong
những nguyên nhân dẫn đến kết quả giải ngân
của Quỹ Phát triển DNNVV còn hạn chế, chưa
đáp ứng nhu cầu vốn cho doanh nghiệp.

Chính sách cấp bù lãi suất, hỗ trợ công
nghệ, hỗ trợ cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu
làm việc chung do chưa có quy định cụ thể nên
việc triển khai còn nhiều lúng túng. Một số nội
dung hỗ trợ trọng tâm chưa quy định mức trần
hỗ trợ gây khó khăn cho địa phương trong quá
trình triển khai thực hiện.

Mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp
chưa được nhiều Bộ quan tâm đúng mức. Đến
nay mới chỉ có Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư
pháp và Bộ Công Thương ban hành Quyết định
về tiêu chí, quy định công nhận cá nhân, tổ
chức thuộc mạng lưới tư vấn viên HTDNNVV.

Mô hình tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo
lãnh tín dụng tại cấp địa phương đã được kiện
toàn theo quy định tại Nghị định số 34/2018/NĐ-
CP nhưng nhìn chung kết quả đạt được còn rất
hạn chế. Quỹ đầu tư phát triển và bảo lãnh tín
dụng tỉnh Lâm Đồng qua 05 năm hoạt động mới

chỉ thực hiện bảo lãnh cho 1 đơn vị; Quỹ bảo
lãnh tín dụng tỉnh Tiền Giang mới thực hiện bảo
lãnh được cho 07 DNNVV với doanh số bảo
lãnh 25,6 tỷ đồng. Một số quỹ bảo lãnh tín dụng
đã dừng hoạt động hoặc giải thể do điều kiện
ngân sách khó khăn; các tổ chức tín dụng, doanh
nghiệp không tham gia góp vốn điều lệ và việc
bảo lãnh cho doanh nghiệp mang lại rủi ro cao.
Tính đến hết năm 2020, dư nợ cho vay của các
tổ chức tín dụng đối với DNNVV có bảo lãnh
của các Quỹ Bảo lãnh tín dụng địa phương đạt
189,041 tỷ đồng; giảm 39,8% so với cuối năm
2019 và giảm 71,6% so với cuối năm 20177. 

Công tác chuyển đổi hộ kinh doanh thành
doanh nghiệp chưa đạt kết quả như mong
muốn. Giai đoạn 2018 - 2020 chỉ có 1.875
trên tổng số khoảng 5 triệu hộ kinh doanh
thực hiện chuyển đổi lên doanh nghiệp; trong
đó riêng tỉnh Thanh Hóa có hơn 1.000 doanh
nghiệp chuyển đổi hộ kinh doanh trong 02
năm 2018 và 20198. 

Ba là, nguồn lực hỗ trợ DNNVV còn 
hạn chế.

Các hoạt động hỗ trợ DNNVV ở cấp Trung
ương chủ yếu được lồng ghép trong các chương
trình phát triển ngành nên tác động còn hạn chế.
Tại cấp địa phương, ngoài các tỉnh tự cân đối
được ngân sách, có đến hơn 70% các địa phương
khó khăn bố trí nguồn lực để hỗ trợ DNNVV,
đặc biệt các tỉnh miền núi, trung du phía bắc, có
mật độ doanh nghiệp ít, điều kiện kinh tế còn
nhiều khó khăn, ngân sách chủ yếu do Trung
ương hỗ trợ. Ngoài ra, Luật có hiệu lực thi hành
năm 2018, vào thời điểm giữa kỳ lập kế hoạch
ngân sách nên các địa phương gặp khó khăn
trong việc bổ sung vào dự toán ngân sách nhà
nước kế hoạch trung hạn 2016 - 20209. 

Theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước
thì nhiệm vụ chi thuộc ngân sách cấp nào do
ngân sách cấp đó đảm bảo; do đó, vai trò điều
phối nguồn lực và triển khai các kế hoạch,

7 Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2021), Báo cáo 3 năm thực hiện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, tr. 43.
8 Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2021), Báo cáo 3 năm thực hiện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, tr. 43.
9 Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2021), Báo cáo 3 năm thực hiện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, tr. 44.



chương trình, dự án hỗ trợ DNNVV trên phạm vi
toàn quốc chưa được thực hiện tốt. Hiện nay, Bộ
Kế hoạch và Đầu tư mới chủ trì công tác hỗ trợ
đào tạo cho các DNNVV tại các cơ quan, tổ
chức, hiệp hội ở Trung ương với số tiền cũng rất
khiêm tốn (từ 35 - 45 tỷ/năm) và không có cơ
chế hỗ trợ kinh phí cho các địa phương. 

2. Một số kiến nghị 
Trong bối cảnh tình hình chính trị - kinh

tế trên thế giới diễn biến nhanh, phức tạp,
khó lường. Các nền kinh tế trên toàn cầu bị
suy giảm chưa từng thấy trong nhiều năm qua
do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Ở trong
nước, tình hình kinh tế có điểm tích cực, khả
quan từ khi thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-
CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành
quy định tạm thời “thích cứng an toàn, linh
hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, tuy
nhiên diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19,
hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh
nghiệp, đặc biệt là các DNNVV bị ảnh hưởng
nghiêm trọng. Công tác hỗ trợ DNNVV trong
thời gian tới cần được triển khai nhanh
chóng, hiệu quả cần thực hiện tốt một số nội
dung sau:

Một là, các cơ quan chức năng thực hiện tốt
công tác tổng kết, đánh giá, nghiên cứu đề xuất
sửa đổi, bổ sung Luật HTDNNVV, kịp thời tháo
gỡ khó khăn vướng mắc trong thực hiện Luật.
Nghiên cứu, báo cáo Chính phủ sửa đổi, bổ sung
Nghị định số 39/2019/NĐ-CP ngày 10/5/2019
của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ
phát triển DNNVV; tiến hành hướng dẫn thực
hiện Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày
26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật
HTDNNVV; đảm bảo đồng bộ các văn bản quy
phạm pháp luật để triển khai trên thực tế. Đẩy
nhanh triển khai thực hiện Nghị định số
55/2019/NĐ-CP và Chương trình hỗ trợ pháp
lý liên ngành cho DNNVV giai đoạn 2021 -
2025; hướng dẫn tiêu chí công nhận tư vấn
viên pháp luật hỗ trợ pháp lý DNNVV làm cơ
sở để các Bộ, cơ quan ngang Bộ thực hiện công
nhận và công bố theo quy định.

Hai là, phối hợp chặt chẽ giữa các Bộ và
địa phương đẩy nhanh triển khai thực hiện
Chương trình hỗ trợ chuyển đổi số trong
doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh giai
đoạn 2021 - 2025, các kế hoạch, đề án hỗ trợ
DNNVV nâng cao năng lực để tham gia sâu
hơn vào chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu.
Đẩy nhanh xây dựng và đưa vào vận hành
Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia để sớm
hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo. Sớm
hoàn thiện, khai thác hiệu quả Cổng Thông
tin quốc gia về doanh nghiệp để tổng hợp,
chia sẻ miễn phí thông tin về các chương
trình, chính sách, mạng lưới tư vấn viên hỗ
trợ DNNVV để doanh nghiệp, người dân tiếp
cận nhanh chóng, dễ dàng, khoa học... 

Ba là, các DNNVV chủ động tìm hiểu, tiếp
cận thông tin về các chương trình, đề án, kế
hoạch hỗ trợ DNNVV của các Bộ ngành trung
ương, các hiệp hội và địa phương để đề xuất
nhu cầu hỗ trợ phù hợp với nhu cầu của doanh
nghiệp. Tăng cường đầu tư và ứng dụng công
nghệ thông tin; nâng cao chất lượng, trình độ
quản trị doanh nghiệp; hoàn thiện quy trình sản
xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm đáp
ứng các tiêu chuẩn tham gia chuỗi cung ứng
của các đối tác lớn đặc biệt là khả năng tham
gia vào chuỗi cung ứng mang tính toàn cầu.
Tích cực tham gia các Hiệp hội doanh nghiệp
để tiếp cận thông tin về các chính sách, chương
trình hỗ trợ đối với DNNVV của Nhà nước
cũng như các tổ chức tín dụng. Chủ động tìm
hiểu, tham gia các khoá đào tạo, tập huấn để
nắm bắt thông tin, tận dụng tối đa lợi thế của
các Hiệp định Thương mại tự do mà Việt Nam
đã ký kết (EVFTA, CPTPP, RCEP…) để đa
dạng hóa thị trường xuất khẩu và nguồn cung
ứng thay thế trong bối cảnh toàn cầu bị ảnh
hưởng nghiêm trọng bởi dịch Covid-19./.
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HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH VỀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ 

CỦA DOANH NGHIỆP KINH DOANH DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN 

HÀNG HÓA QUA ĐƯỜNG BƯU CHÍNH
Mai Xuân Hợi1

Tóm tắt: Với đặc tính nhanh, an toàn, chi phí hợp lý, dịch vụ vận chuyển hàng hóa qua
đường bưu chính là lựa chọn ưu tiên hiện nay của khách hàng. Tuy vậy, lợi dụng bất cập của
pháp luật, nhiều doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ này có những hành vi trái pháp luật, ảnh
hưởng đến quyền lợi của khách hàng, làm mất trật tự an ninh xã hội. Bài viết hướng đến mục
tiêu nghiên cứu để hoàn thiện một số quy định về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh
doanh dịch vụ vận chuyển hàng hóa qua đường bưu chính, nhằm phát huy vai trò của dịch vụ
này, đáp ứng nhu cầu của khách hàng và xã hội.

Từ khóa: Bưu chính, vận chuyển hàng hóa, dịch vụ chuyển phát.
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Abstract: With characteristics of being fast, safe with reasonable cost, freight service by post
is the current priority choice of customers. However, taking advantage of the inadequacy of the
law, many businesses providing this service have committed illegal acts, affecting the interests
of customers, and disrupting social order and security. The article aims to research to complete
a number of regulations on the rights and obligations of postal freight service businesses in
order to promote the role of this service, meeting the needs of customers and society.
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1. Quy định về quyền và nghĩa vụ của
doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận
chuyển hàng hóa qua đường bưu chính

Cùng với sự phát triển của thương mại điện
tử và sự tác động của đại dịch Covid -19 đã làm
thay đổi thói quen mua sắm của khách hàng.
Thay vì theo các cách thức truyền thống, việc
trao đổi, mua bán hàng hóa trực tuyến là lựa
chọn hiện nay của nhiều khách hàng. Điều này
đã làm gia tăng nhu cầu sử dụng dịch vụ vận
chuyển hàng hóa trung gian từ người bán tới
người mua. Với đặc tính nhanh, an toàn, chi phí
hợp lý, dịch vụ vận chuyển hàng hóa qua
đường bưu chính là lựa chọn ưu tiên hiện nay
của khách hàng. Tuy nhiên, không ít những
hành vi kinh doanh bất chính đã và đang diễn
ra, như lợi dụng phương tiện gắn nhãn mác bưu
chính để vận chuyển hàng lậu, hàng cấm, vũ
khí, truyền đơn chống phá nhà nước; kinh
doanh không có giấy phép; tráo đổi hàng hóa
của khách hàng…, đã làm tổn hại đến uy tín,
hình ảnh của ngành dịch vụ vận chuyển bưu

chính, làm mất lòng tin của khách hàng, gây
mất an ninh xã hội.

Nhằm phát huy hết vai trò và lợi thế của
một dịch vụ vận chuyển, ngăn chặn hiệu quả
các hành vi trái pháp luật, pháp luật đã có
những quy định làm rõ quyền và nghĩa vụ của
doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận chuyển
hàng hóa qua đường bưu chính. Tìm hiểu các
quy định nhận thấy, để kiểm soát hiệu quả hoạt
động vận chuyển hàng hóa của doanh nghiệp
bưu chính, Nhà nước đã ban hành ba nhóm quy
định cơ bản sau đây:

(i) Quy định về điều kiện thành lập doanh
nghiệp bưu chính. Doanh nghiệp muốn thực
hiện dịch vụ vận chuyển hàng hóa qua đường
bưu chính phải có giấy phép kinh doanh dịch
vụ bưu chính. Để được cấp giấy phép này,
doanh nghiệp cần đáp ứng các điều kiện như:
Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt
động bưu chính hoặc giấy chứng nhận đầu tư
trong lĩnh vực bưu chính; có khả năng tài
chính, nhân sự phù hợp; có phương án kinh

1 Thạc sỹ, Giảng viên Trường Đại học Luật Huế.



doanh khả thi phù hợp với quy định về giá
cước, chất lượng dịch vụ bưu chính; có biện
pháp đảm bảo an ninh thông tin và an toàn đối
với con người, bưu gửi, mạng bưu chính2.

(ii) Quy định về quá trình hoạt động của doanh
nghiệp bưu chính. Để đảm bảo lợi ích hợp pháp,
đồng thời ngăn chặn, tiến tới loại bỏ những hành
vi vận chuyển hàng hóa qua đường bưu chính trái
pháp luật, nhằm xây dựng môi trường cạnh trạnh
lành mạnh, Nhà nước đã có những quy định nhằm
xác định quyền và ràng buộc nghĩa vụ của doanh
nghiệp kinh doanh dịch vụ bưu chính trong quá
trình vận chuyển hàng hóa, cụ thể: Bảo đảm an
toàn, an ninh trong cung ứng và sử dụng dịch vụ
bưu chính; chịu trách nhiệm trước pháp luật khi cố
ý chấp nhận bưu gửi vi phạm; không được tiết lộ
thông tin về sử dụng dịch vụ bưu chính của tổ
chức, cá nhân; không được cung ứng dịch vụ bưu
chính vi phạm quy định về phạm vi dịch vụ bưu
chính dành riêng dưới mọi hình thức; hưởng thù
lao, chi phí hợp lý3…

(iii) Quy định về trách nhiệm pháp lý do
hành vi vi phạm gây ra. Trách nhiệm pháp lý
luôn được biểu thị bởi các chế tài mang tính
chất răn đe, nghiêm khắc, đảm bảo cho hoạt
động vận chuyển hàng hóa của doanh nghiệp
bưu chính đúng quy định, đồng thời xử lý
nghiêm các hành vi vi phạm. Tùy theo mức độ
và tính chất nguy hiểm của từng hành vi vi
phạm trong hoạt động vận chuyển hàng hóa,
doanh nghiệp bưu chính có thể bị áp dụng các
chế tài hình sự với hành vi “tàng trữ, vận
chuyển hàng cấm”4; bị xử lý hành chính theo
Nghị định số 15/2020/NĐ-CP về xử phạt trong
lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ
thông tin, giao dịch điện tử và quy định khác
liên quan; nếu gây thiệt hại phải bồi thường

theo quy định5.
Tóm lại, pháp luật đã có những quy định

trao quyền và ràng buộc nghĩa vụ đối với
doanh nghiệp bưu chính trong vận chuyển
hàng hóa, nhằm phát huy tối đa vai trò của dịch
vụ này, đáp ứng nhu cầu của khách hàng và xã
hội. Tuy vậy, quan sát và phân tích nhận thấy,
các quy định này vẫn còn bất cập, dẫn đến có
những hành vi vi phạm trong thực tiễn, vì thế
cần thiết phải phân tích để hoàn thiện. 

2. Thực tiễn thực hiện về quyền và nghĩa
vụ của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận
chuyển hàng hóa qua đường bưu chính

Theo thống kê, cả nước hiện có khoảng 550
doanh nghiệp bưu chính hoạt động6, các quy
định nêu trên đã tạo hành lang pháp lý, giúp
kiểm soát ngay từ đầu và trong suốt quá trình
hoạt động đối với các doanh nghiệp kinh doanh
dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng đường bưu
chính. Đồng thời, nâng cao nhận thức của
doanh nghiệp bưu chính trong việc cam kết,
tuân thủ các quy định của pháp luật trong quá
trình vận chuyển hàng hóa. Điển hình là Tổng
công ty Bưu điện Việt Nam, Bưu chính Viettel,
Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện,
Công ty cổ phần Giao hàng Tiết kiệm, Công ty
cổ phần Thương mại và chuyển phát nhanh
Nội Bài, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ
Song Bình đã cùng nhau cam kết thực hiện
những nội dung tuân thủ nghiêm các quy định
của pháp luật về vật phẩm, hàng hóa không
được gửi, chấp nhận, vận chuyển qua mạng
bưu chính; từ chối, không chấp nhận, vận
chuyển, phát hàng lậu, hàng cấm qua đường
bưu chính hoặc không tiếp tay cho các đối
tượng lợi dụng dịch vụ bưu chính để kinh
doanh, sử dụng hàng lậu, hàng cấm7,… Hoặc,

2 Quốc Hội, Điều 21 Luật Bưu chính năm 2010. 
3 Quốc Hội, tlđd,1, Điều 21.
4 Quốc Hội, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi năm 2017), Điều 189 và Điều 191.
5 Quốc Hội, tlđd , 1, khoản 14 Điều 29 .
6 Theo Báo Tuổi trẻ và Pháp Luật, “Siết” kiểm soát hàng lậu, hàng kém chết lượng qua đường bưu chính, (19h46
23/1/2021), https://phapluat.tuoitrethudo.com.vn/siet-kiem-soat-hang-lau-hang-cam-qua-duong-buu-chinh-55658.ht
ml#:~:text=Si%E1%BA%BFt%E2%80%9D%20ki%E1%BB%83m%20so%C3%A1t,H%E1%BA%ADu%20L%E
1%BB%99c, truy cập ngày 20/6/2021.
7 Theo VNPost.vn, Sáu doanh nghiệp bưu chính – chuyển phát đã ký cam kết với Bộ TT&TT không chấp nhận, vận
chuyển hàng lậu, hàng cấm, (10h46 3/6/2021) http://congdoantttt.org.vn/tin-tuc/Hoat-dong-cong-doan-co-so/
106355/6-doanh-nghiep-cam-ket-khong-nhan-chuyen-hang-lau-hang-cam-qua-duong-buu-chinh, truy cập ngày
20/6/2021.



để nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, phát
hiện và xử lý vi phạm, tại một số địa phương,
giữa cơ quan quản lý thị trường và doanh
nghiệp bưu chính cũng đã ký quy chế phối hợp
trong kiểm tra và xử lý tình huống đối với hàng
hóa kinh doanh gửi qua đường bưu chính8.

Bên cạnh mặt tích cực, với chi phí hợp lý,
thời gian giao nhận nhanh, tính an toàn cao,
bảo mật được thông tin hàng hóa. Đặc biệt, với
sự phát triển của thương mại điện tử, sự tác
động của dịch bệnh Covid-19 kéo dài, phải
giãn cách xã hội đã làm tăng nhu cầu trao đổi
hàng hóa trực tuyến, vì thế dịch vụ chuyển phát
hàng hóa qua dịch vụ bưu chính được ưu tiên
sử dụng, giúp hàng hóa được vận chuyển
nhanh chóng, tận tay người nhận, phòng tránh
được dịch bệnh theo yêu cầu của Chính phủ.
Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp
bưu chính và các đối tượng gửi, nhận hàng hóa
lợi dụng nhằm thông đồng vận chuyển hàng
cấm, hàng giả, thậm chí là ma túy, vũ khí trái
phép, truyền đơn chống phá Nhà nước. Theo
thống kê của cơ quan chức năng, đã phát hiện
xử phạt 7.270 bưu phẩm, bưu kiện phát tán qua
dịch vụ bưu chính chứa 8.022 loại vũ khí, linh
kiện vũ khí, công cụ hỗ trợ; ngăn chặn, gỡ bỏ
102 đường dẫn tài khoản Facebook, 6000
đường dẫn video YouTube, 41 trang thông tin
điện tử có dấu hiệu vi phạm pháp luật về vũ
khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ9. Đặc biệt, vào
ngày 07/7/2020, cơ quan chức năng phát hiện,
xử lý kho hàng cất trữ hàng lậu rộng hơn
10.000 m2 tại thành phố Lào Cai, trong đó có
một số doanh nghiệp bưu chính tham gia công
đoạn vận chuyển10. Nguyên nhân cơ bản của
tồn tại trên xuất phát từ bất cập của pháp luật,
cụ thể: 

Thứ nhất, khó xử lý doanh nghiệp kinh
doanh dịch vụ vận chuyển hàng hóa qua đường

bưu chính về tội “tàng trữ, vận chuyển hàng
cấm” theo quy định của Bộ luật Hình sự năm
2015 (sửa đổi năm 2017). Điều 191 của Bộ luật
Hình sự năm 2015 (sửa đổi năm 2017) quy
định về tội “tàng trữ, vận chuyển hàng cấm”,
người nào tàng trữ, vận chuyển hàng cấm sẽ bị
phạt tiền hoặc phạt tù11. Vấn đề đặt ra, nếu
doanh nghiệp bưu chính thực hiện hành vi vận
chuyển hàng cấm thì có vận dụng Điều 191 để
xử lý được không. Câu trả lời là rất khó, vì phải
chứng minh có hành vi cố ý vận chuyển hàng
cấm của doanh nghiệp bưu chính. Trong khi
đó, việc chứng minh là không dễ đối với cơ
quan chức năng, bởi lẽ:

(i) Theo khoản 6 Điều 7 Luật Bưu chính
năm 2010 quy định, khi tiến hành chấp nhận,
vận chuyển hàng hóa cho khách hàng, doanh
nghiệp bưu chính không được bóc mở, đánh
tráo hàng hóa của khách hàng12. Quy định này
nhằm bảo mật thông tin hàng hóa cho khách
hàng khi gửi. Nhưng vấn đề đặt ra, nếu không
được bóc, mở để kiểm tra hàng hóa khi chấp
nhận để vận chuyển thì doanh nghiệp bưu
chính rất khó để xác minh rằng, đó có phải là
hàng cấm hay không, và cơ quan chức năng
cũng không có đủ cơ sở để kết luận rằng, liệu
doanh nghiệp bưu chính có cố ý vận chuyển
hàng cấm hay không, trừ khi đủ chứng cứ để
chứng minh rằng, doanh nghiệp bưu chính biết
hoặc phải biết hàng cấm nhưng vẫn chấp nhận
để vận chuyển.

(ii) Xuất phát từ phương thức, thủ đoạn tinh
vi của các đối tượng gửi, nhận hàng hóa bất
hợp pháp qua đường bưu chính. Để qua mặt
các cơ quan chức năng, các đối tượng không
ngại sử dụng các phương thức, thủ đoạn trái
pháp luật như khai khống chủng loại hàng hóa,
ghi sai địa chỉ người gửi và người nhận, để khi
cơ quan chức năng phát hiện sẽ không truy

8 Đông Hiếu, Ngăn chặn hàng lậu qua đường bưu chính, (21h11 20/6/2021), http://www.baobariavungtau.com.
vn/moi-tuan-1-y-kien/202106/ngan-chan-hang-lau-qua-duong-buu-chinh-927989/, truy cập ngày 02/8/2021.
9 Thông tin và Truyền thông, Tăng cường biện pháp số để kiểm tra chuyển phát hàng hoá trên toàn quốc, (14h26
28/7/2020), https://ictvietnam.vn/tang-cuong-bien-phap-so-de-kiem-tra-chuyen-phat-hang-hoa-tren-toan-quoc-
2020 0728140750045.htm, truy cập ngày 27/7/2021.
10 Tạp chí Điện tử VeCoNoMic, Lo hàng cấm “tuồn” qua đường bưu chính, (13h22 17/01/2020),
https://vneconomy.vn/lo-hang-cam-tuon-qua-duong-buu-chinh.htm, truy cập ngày 03/8/2021.
11 Quốc Hội, tlđd, 3, Điều 191.
12 Quốc Hội, tlđd,1, Điều 7.



được nguồn gốc cũng như người gửi hàng và
người nhận hàng, sẵn sàng vứt bỏ hàng hóa khi
bị cơ quan chức năng phát hiện. Trong trường
hợp này, vì không truy gốc được người gửi và
người nhận nên rất khó chứng minh có hành vi
cố ý vận chuyển hàng cấm của doanh nghiệp
bưu chính hay không, vì không thể lấy được
lời khai từ người gửi hay người nhận. Cụ thể,
ngày 14/10/2020, lực lượng chức năng đã kiểm
tra đột xuất Cảng ICD Mỹ Đình, là kho hàng
của doanh nghiệp dịch vụ bưu chính Thuận
Phong - J&T Express. Qua kiểm tra, có tới hơn
100.000 các sản phẩm hàng tiêu dùng đang
được chờ chuyển phát không rõ nguồn gốc,
xuất xứ. Tiếp tục kiểm tra cả 5 đơn vị ký kết
với doanh nghiệp Thuận Phong để giao vận
hàng hóa (tức chủ hàng), đều là địa chỉ không
xác định được. Điều này cũng đồng nghĩa với
việc không thể xử lý được chủ hàng mà chỉ có
thể tịch thu được hàng hóa tại các kho hàng của
Doanh nghiệp Thuận Phong13. Một vụ việc
khác, Cục quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn đã
chủ trì phối hợp tiến hành kiểm tra Bưu cục
Tân Thanh tỉnh Lạng Sơn. Qua kiểm tra, lực
lượng chức năng phát hiện có 50 bao tải và 96
thùng bìa cát tông bên trong có đựng hàng hóa
đều do Trung Quốc sản xuất, có tổng trọng
lượng khoảng 2.000kg, nhưng không có chủ sở
hữu14.

Thứ hai, thiếu quy định ràng buộc trách
nhiệm của doanh nghiệp bưu chính trong trang
bị phương tiện, công cụ kiểm tra hàng hóa
trước khi chấp nhận vận chuyển. Kiểm tra hàng
hóa trước khi chấp nhận vận chuyển là cách tốt
nhất để phát hiện, từ chối vận chuyển đối với
các loại hàng hóa bị cấm. Tuy vậy, với đủ các

chiêu trò, mánh khóe để đối tượng gửi hàng
cấm “qua mặt” các giao dịch viên và cơ quan
chức năng, như đóng lẫn hàng hóa có giá trị
nhỏ, gọn trong các hành lý thông thường hoặc
cất giấu trong các vách, ngăn, hầm kín tự chế15,
hoặc ma túy đá được ngụy trang cho vào các
hộp kim loại bên ngoài dán nhãn hiệu là Gà
hầm xí muội, Bò sốt tiêu Tuyền Ký, Gà hấp
gừng Tuyền Ký, Sườn nấu đậu hay súng ngắn
quân dụng hiệu PX4 storm, code PZ 46162
được tháo rời dấu trong các đầu DVD để trốn
tránh sự kiểm tra, kiểm soát của cơ quan hải
quan16.

Với những thủ đoạn tinh vi này, việc kiểm
tra hàng hóa ngay từ đầu của giao dịch viên
tiếp nhận bưu gửi thường bị “qua mặt”. Trong
khi đó, pháp luật quy định rất chung những
điều kiện về tài chính, nhân sự mà không bắt
buộc trách nhiệm của doanh nghiệp phải trang
bị phương tiện, công cụ để hỗ trợ kiểm tra, phát
hiện ngay từ đầu các loại hàng hóa cấm vận
chuyển17. Vì luật không bắt buộc, trong khi đó,
chi phí để trang bị các loại máy chiếu, soi hiện
đại lại khá tốn kém, đồng thời việc trang bị
máy soi, chiếu hiện đại cần thiết phải có nhân
lực đủ trình độ để sử dụng. Với những rào cản
như vậy, nên thực tế các doanh nghiệp bưu
chính sẽ không chủ động trong việc trang bị
các công cụ, phương tiện để hỗ trợ cho việc
kiểm tra, phát hiện hàng hóa cấm vận chuyển.

Thứ ba, thiếu các quy định cụ thể về tiêu
chuẩn, trình độ của giao dịch viên tiếp nhận
hàng tại các doanh nghiệp bưu chính. Tại các
doanh nghiệp bưu chính hiện nay, việc tiếp
nhận hàng hóa cho khách hàng đều được giao
cho các giao dịch viên. Trong khi đó, Luật Bưu

13 An Dương, Vận chuyển hàng lậu qua đường chuyển phát nhanh ngày càng biến tướng, (11h11 14/10/2020),
https://vietq.vn/van-chuyen-hang-lau-qua-duong-buu-chinh-ngay-cang-bien-tuong-d179517.html, truy cập ngày
15/8/2021.
14 An Dương, Nhức nhối nạn vận chuyển hàng lậu, hàng cấm qua đường bưu chính, (17h25 22/12/2020),
https://vietq.vn/nhuc-nhoi-nan-van-chuyen-hang-hoa-khong-ro-nguon-goc-qua-duong-buu-chinh-d181323.html,
truy cập ngày 16/8/2021.
15 Trần Hằng – Xuân mai, Điểm mặt những chiêu trò, thủ đoạn vận chuyển hàng lậu ở Quảng Ninh, (8h49 5/1/2016),
https://cand.com.vn/dieu-tra-theo-don-ban-doc/Hang-gia-hang-cam-vao-noi-dia-bang-cach-nao-Bai-cuoi -i377055/,
truy cập ngày 16/8/2021.
16 Hải Quan Thành phố Hồ Chí Minh, Độc chiêu buôn lậu qua chuyển phát nhanh (8h52 12/11/2013),
https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/doc-chieu-buon-lau-qua-chuyen-phat-nhanh-148921.html, truy cập ngày
16/8/2021.
17 Quốc Hội, tlđd, 1, Điều 21.



chính năm 2010 và Nghị định số 47/2011/NĐ-
CP hướng dẫn lại không có bất kỳ quy định cụ
thể nào về điều kiện, trình độ của giao dịch
viên. Dẫn đến thực tế, yêu cầu về điều kiện,
trình độ để tuyển dụng các giao dịch viên làm
việc tại các doanh nghiệp bưu chính không
giống nhau, đối tượng được tuyển dụng chủ
yếu tốt nghiệp trung cấp trở lên (không bắt
buộc phải đúng chuyên ngành). Ví dụ, tại Chi
nhánh Bưu chính Viettel Nghệ An, tuyển nhân
viên giao dịch yêu cầu trình độ tốt nghiệp trung
cấp trở lên, có ngoại hình khá, nam cao từ
1m6018. Hoặc Chi nhánh Bưu điện thành phố
Hà Nội thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt
Nam, tuyển giao dịch viên yêu cầu có trình độ
tốt nghiệp từ trung cấp trở lên, có trình độ A
tin học văn phòng trở lên, có kỹ năng phản ứng
tốt trước các yêu cầu, thắc mắc của khách hàng
về sản phẩm, dịch vụ, có thái độ niềm nở, thân
thiện, lịch sự với khách hàng19.

Là chủ thể trực tiếp kiểm tra, tiếp nhận
hàng hóa, đối diện trực tiếp với các thủ đoạn
tinh vi của các đối tượng buôn bán hàng giả,
hàng cấm, với trình độ tốt nghiệp trung cấp,
không bắt buộc phải được đào tạo đúng
chuyên ngành, và yêu cầu trình độ A tin học
văn phòng thì không thể đòi hỏi hiệu quả ở
các giao dịch viên trong việc kiểm tra, phát
hiện các loại hàng cấm, hàng giả. Minh
chứng, ngày 15/4/2020, cơ quan chức năng
của huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, tiến
hành kiểm tra, bưu cục Tân Thanh, phát hiện
có tổng số có 109 loại hàng là đồ dùng gia
đình, đồ điện gia dụng…, trị giá hàng hóa
xuất bán trên hóa đơn là 35.850.000 đồng,
được xuất bán cho 23 khách hàng tại các tỉnh,
thành phố trên toàn quốc. Ngoài ra, có 71 loại
hàng hóa là đồ điện gia dụng, hàng may mặc
sẵn, đồ chơi trẻ em, thuốc tân dược, hóa chất
tẩy rửa…, do Trung Quốc sản xuất, không có

hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc
nhập khẩu hợp pháp. Trưởng bưu cục Tân
Thanh cho biết, khi khách hàng mang hàng
hóa đến Bưu cục để thực hiện giao dịch nhận
gửi, bà phân công nhiệm vụ cho giao dịch
viên và có trách nhiệm yêu cầu khách hàng
xuất trình hóa đơn, chứng từ của hàng hóa,
đồng thời cùng khách hàng kiểm đếm số
lượng, đối chiếu hóa đơn, cân đo, in vận đơn
và thu tiền cước của khách hàng. Mặc dù có
một số hàng hóa đã được kiểm đếm, in vận
đơn, nhưng một số mặt hàng khách hàng
mang đến bưu cục nhưng chưa thực hiện việc
giao nhận, gửi hàng nên bà và nhân viên
không nắm được số lượng cụ thể20.

3. Đề xuất giải pháp hoàn thiện quy định
về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh
doanh dịch vụ vận chuyển hàng hóa qua
đường bưu chính

Luật Bưu chính năm 2010 cũng như các
văn bản hướng dẫn đã có những quy định về
quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh
doanh dịch vụ bưu chính, điều này giúp kiểm
soát ngay từ đầu các hành vi trái pháp luật có
thể được thực hiện. Tuy vậy, các quy định
vẫn còn những điểm bất cập, là nguyên nhân
cơ bản dẫn đến các hành vi kinh doanh trái
pháp luật vẫn đang diễn ra. Để kiểm soát hiệu
quả các hành vi của doanh nghiệp bưu chính
trong hoạt động vận chuyển hàng hóa, cần
phải có các giải pháp hoàn thiện pháp luật
theo hướng sau:

Thứ nhất, quy định trao quyền và gắn
nghĩa vụ cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ
vận chuyển hàng hóa qua đường bưu chính
trong kiểm tra hàng hóa trước khi chấp nhận,
vận chuyển cho khách hàng. Hiện nay, Luật
Bưu chính năm 2010 quy định trách nhiệm của
doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận chuyển
hàng hóa qua đường bưu chính không được

18 Trường Đại học Vinh, Bưu chính Viettel chi nhánh Nghệ An thông báo tuyển dụng (17h56 23/10/2018),
https://vinhuni.edu.vn/van-ban/seo/buu-chinh-viettel-chi-nhanh-nghe-an-thong-bao-tuyen-dung-87815.
19 Bưu điện Hà Hội (2021), Thông báo tuyển dụng, http://hanoi.vnpost.vn/tuyendungcontent.aspx?id_cv=2, truy cập
ngày 16/8/2021.
20 Thu Phương, Lạng Sơn: Xử lý 6 cơ sở kinh doanh gửi hàng lậu qua đường bưu cục, (10h35 25/6/2020),
https://congthuong.vn/lang-son-xu-ly-6-co-so-kinh-doanh-gui-hang-lau-qua-duong-buu-cuc-139444.html, truy cập
ngày 15/8/2021. 



bóc mở, đánh tráo hàng hóa của khách
hàng21. Đây là quy định phù hợp, đảm bảo
quyền bí mật thông tin về hàng hóa cho
khách hàng. Tuy nhiên, đây cũng chính là
“khe hở” để các đối tượng “lách luật” nhằm
thực hiện các hành vi gửi hàng lậu, hàng giả,
ma túy,... Để kiểm soát hiệu quả ngay từ đầu
đối với các hành vi nói trên, thời gian tới cần
sửa đổi Luật Bưu chính năm 2010 để bổ sung
các quy định sau đây:

(i) Giữ nguyên khoản 6 Điều 7 Luật Bưu
chính năm 2010 về cấm tiết lộ thông tin về sử
dụng dịch vụ bưu chính, bóc mở, huỷ bưu gửi
trái pháp luật. Đồng thời, quy định bổ sung trao
quyền cho doanh nghiệp bưu chính được kiểm
tra bằng hình thức soi, chiếu hàng hóa trong
các trường hợp cần thiết. Như thế nào là các
trường hợp cần thiết cần được tiếp tục giải
thích rõ tại văn bản hướng dẫn thực hiện.

(ii) Buộc doanh nghiệp bưu chính thực hiện
dịch vụ vận chuyển hàng hóa phải có nghĩa vụ
trang bị các phương tiện, công cụ soi, chiếu
phù hợp với từng giai đoạn, nhằm hỗ trợ cho
các giao dịch viên trong hoạt động kiểm tra,
phát hiện các loại hàng giả, hàng cấm.

(iii) Quy định trách nhiệm của doanh
nghiệp bưu chính trong hoạt động soi, chiếu
nếu để xảy ra hư hỏng hàng hóa, thông tin hàng
hóa bị tiết lộ. Đồng thời, tại Nghị định số
15/2020/NĐ-CP của Chính phủ về xử lý vi
phạm trong lĩnh vực bưu chính cần quy định
bổ sung chế tài xử phạt đối với hành vi này.

(iv) Quy định bổ sung quyền của khách
hàng trong việc chụp, ghi hình, quay phim…,
đối với hoạt động soi, chiếu hàng hóa của
doanh nghiệp bưu chính.

Thứ hai, quy định về tiêu chuẩn, trình độ
của giao dịch viên tiếp nhận hàng hóa trong
các doanh nghiệp bưu chính. Như đã phân
tích, pháp luật hiện hành chưa có bất kỳ quy
định nào về điều kiện, tiêu chuẩn của giao
dịch viên làm việc tiếp nhận hàng hóa tại các
doanh nghiệp bưu chính. Để dễ dàng tìm
nguồn, trả chi phí lao động thấp nên nhiều
doanh nghiệp bưu chính sẵn sàng tuyển dụng
các giao dịch viên có trình độ từ trung cấp
trở lên mà không buộc phải đúng chuyên

ngành, không yêu cầu về kinh nghiệm. Điều
này đã làm hạn chế đến nhận thức, kinh
nghiệm của các giao dịch viên trong việc
kiểm tra, phát hiện các bưu kiện chứa đựng
hàng hóa cấm, hàng giả, hàng không rõ
nguồn gốc xuất xứ,.. Nguy hiểm hơn, vì
thiếu hiểu biết mà có thể tiếp tay cho các đối
tượng thực hiện hành vi phạm tội. Vì thế,
việc nâng cao trình độ, kinh nghiệm của giao
dịch viên thông qua đào tạo, phổ biết kiến
thức về an ninh, an toàn hoạt động bưu chính
là hết sức cần thiết. Bên cạnh đó, cần sửa
Luật Bưu chính năm 2010 để bổ sung quy
định ràng buộc nghĩa vụ doanh nghiệp bưu
chính trong tuyển dụng đội ngũ giao dịch
viên tiếp nhận hàng hóa như sau: 

(i) Có trình độ từ đại học đúng chuyên
ngành trở lên. 

(ii) Có kinh nghiệm trong hoạt động kiểm
tra, phát hiện hàng hóa hoặc thử việc 06 tháng
trước khi ký hợp đồng. Ngoài ra, phụ thuộc
điều kiện, nhu cầu cụ thể của mỗi đơn vị mà
yêu cầu về kỹ năng giao tiếp, trình độ ngoại
ngữ, tin học, hình thức,… 

Kết luận: Với những ưu điểm vượt trội,
dịch vụ vận chuyển hàng hóa qua đường bưu
chính đang là lựa chọn ưu tiên của nhiều khách
hàng, đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19
hiện nay. Dẫu vậy, qua phân tích nhận thấy, các
quy định về dịch vụ này vẫn còn bất cập, minh
chứng là chưa quy định thống nhất về tiêu
chuẩn, trình độ của giao dịch viên tiếp nhận
hàng hóa trong các doanh nghiệp bưu chính;
quy định về nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh
doanh dịch vụ vận chuyển hàng hóa qua đường
bưu chính trong kiểm tra hàng hóa trước khi
chấp nhận, vận chuyển cho khách hàng chưa
rõ ràng. Đây là một trong những nguyên nhân
dẫn đến các vi vi phạm trong thực tiễn của
doanh nghiệp kinh doanh cũng như khách hàng
sử dụng dịch vụ. Để phát huy tối đa vai trò của
dịch vụ này, đáp ứng nhu cầu của khách hàng
và xã hội, bài nghiên cứu đã đề xuất được một
số giải pháp góp phần đảm bảo quyền và ràng
buộc nghĩa vụ đối với doanh nghiệp bưu chính
trong vận chuyển hàng hóa đáp ứng yêu cầu
thực tiễn đặt ra./. 

21 Quốc Hội, tlđd, 1, Điều 7. 
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1. Một số vấn đề chung về xuất xứ 
hàng hoá 

Xuất xứ hàng hoá là một trong những chỉ
tiêu quan trọng đánh giá chất lượng hàng hoá,
là công cụ thể hiện chính sách thương mại
trong quan hệ song phương và đa phương
giữa các quốc gia. Trong điều kiện hiện nay,
với việc gia nhập các hiệp định kinh tế -
thương mại khu vực và thế giới trở thành xu
thế, nhu cầu bức thiết nhằm duy trì và đẩy
mạnh quan hệ thương mại thì việc xác định
xuất xứ hàng hoá càng có ý nghĩa quan trọng.
Hiện nay, Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày
20/02/2006 quy định quy định chi tiết Luật
Thương mại về xuất xứ hàng hoá quy định:
“xuất xứ hàng hóa là nước hoặc vùng lãnh
thổ nơi sản xuất ra toàn bộ hàng hoá hoặc
nơi thực hiện công đoạn chế biến cơ bản cuối
cùng đối với hàng hóa trong trường hợp có
nhiều nước hoặc vùng lãnh thổ tham gia vào
quá trình sản xuất ra hàng hóa đó”2. 

Dưới góc độ pháp luật quốc tế, định nghĩa
xuất xứ hàng hoá được nêu trong điều 3(b)

Hiệp định về quy tắc xuất xứ của WTO như
sau: “Một nước được xác định là nước xuất xứ
của một hàng hóa cụ thể nếu như hàng hóa
được hoàn toàn sản xuất ra ở nước đó hoặc khi
nhiều nước cùng tham gia vào quá trình sản
xuất ra hàng hóa đó thì nước xuất xứ hàng hóa
là nước thực hiện công đoạn chế biến cơ bản
cuối cùng”. Như vậy, Hiệp định nhìn nhận xuất
xứ hàng hóa dựa trên phương pháp xác định
nước xuất xứ theo tiêu chí sản xuất hoàn toàn
hoặc theo công đoạn chế biến cơ bản cuối cùng
tại một quốc gia. Tại Điều 3 Nghị định số
31/2018/NĐ-CP quy định chi tiết luật quản lý
ngoại thương về xuất xứ hàng hóa Việt Nam đã
đưa ra định nghĩa xuất xứ hàng hóa như
sau: “Xuất xứ hàng hóa là nước, nhóm nước
hoặc vùng lãnh thổ nơi sản xuất ra toàn bộ
hàng hóa hoặc nơi thực hiện công đoạn chế
biến cơ bản cuối cùng đối với hàng hóa trong
trường hợp có nhiều nước, nhóm nước hoặc
vùng lãnh thổ tham gia vào quá trình sản xuất
ra hàng hóa đó”. Xuất xứ giống như “quốc
tịch” của hàng hóa, quy tắc xuất xứ giúp cơ

1 Khoa Cảnh sát kinh tế, Học viện Cảnh sát nhân dân.
2 Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20/02/2006 quy định quy định chi tiết Luật Thương mại về
xuất xứ hàng hoá.



quan hải quan xác định được hàng hóa đến từ
đâu và có được hưởng ưu đãi thuế quan theo
FTA hay không.

Hệ thống pháp luật nước ta về xuất xứ hàng
hoá và kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hoá
ngày càng được hoàn thiện. Cụ thể, Chính phủ
giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các
Bộ, cơ quan liên quan rà soát, hoàn thiện hệ
thống văn bản pháp luật; sửa đổi hoặc thay thế
Nghị định số 124/2015/NĐ-CP ngày 19/11/2015
sửa đổi Nghị định số 185/2013/NĐ-CP quy định
xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động
thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng
cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo
hướng tăng mức xử phạt đối với các hành vi liên
quan đến gian lận xuất xứ, giả mạo nhãn hàng
hóa nhằm tăng tính răn đe; khẩn trương hoàn
thiện các quy định pháp luật có liên quan đến
xuất xứ hàng hóa, đặc biệt là hàng hóa lưu thông
trong nước. 

Việc cụ thể hoá các văn bản pháp luật này
đã và đang được triển khai có hiệu quả các hoạt
động ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi gian
lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp, lẩn tránh
biện pháp phòng vệ thương mại; tăng cường
năng lực bộ máy giám sát, kiểm tra để triển
khai có hiệu quả các giải pháp chống gian lận
xuất xứ hàng hóa, chuyển tải bất hợp pháp, lẩn
tránh biện pháp phòng vệ thương mại. 

Song song với việc hoàn thiện quy định về
nội dung, các quy định về chế tài xử phạt đối
với vi phạm về xuất xứ cũng được hoàn thiện.
Trong năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị
định số 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy
định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh
vực Hải quan và Nghị định số 98/2020/NĐ-CP
ngày 26/8/2020 quy định xử phạt vi phạm hành
chính trong hoạt động thương mại, sản xuất,
buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền
lợi người tiêu dùng. Theo đó, lần đầu tiên chế
tài xử phạt đối với hành vi xuất nhập khẩu;
kinh doanh tạm nhập, tái xuất; quá cảnh;
chuyển khẩu hàng hoá giả mạo xuất xứ hàng
hàng hoá được quy định tại Nghị định số
128/2020/NĐ-CP với mức phạt tiền cao nhất
lên đến 100 triệu đồng. 

Ngoài ra, Bộ Công Thương tăng cường
thanh tra, kiểm tra, giám sát các tổ chức cấp

C/O theo quy định hiện hành bảo đảm tuân thủ
nghiêm các quy định về xuất xứ hàng hóa. Cụ thể,
theo khoản 4 Điều 3 Nghị định số 19/2006/
NĐ-CP thì Giấy Chứng nhận xuất xứ là: “Văn bản
do tổ chức thuộc quốc gia hoặc vùng lãnh thổ
xuất khẩu hàng hoá cấp dựa trên những quy
định và yêu cầu liên quan về xuất xứ, chỉ rõ
nguồn gốc xuất xứ của hàng hoá đó”. Cơ quan
nhà chức năng có nhiệm  thường xuyên kiểm
tra, giám sát các tổ chức cấp C/O (cả C/O ưu
đãi và C/O không ưu đãi) bảo đảm tuân thủ
nghiêm các quy định về xuất xứ hàng hóa; tăng
cường phối hợp giữa các tổ chức cấp C/O trong
việc trao đổi thông tin; tăng cường hướng dẫn
về chuyên môn và nghiệp vụ các cán bộ cấp
C/O, nâng cấp cơ sở vật chất, lưu trữ hồ sơ,
chứng từ... tạo thuận lợi cho việc xác minh xuất
xứ khi có yêu cầu.

Bên cạnh đó, với hoạt động kiểm tra xuất
xứ hàng hoá là hoạt động ngoại thương, phải
hoạt động dựa trên quy định chung của các
quốc gia riêng biệt, hoặc dựa trên các quy định
riêng của từng hiệp định thương mại đã được
ký kết giữa các quốc gia song phương hoặc đa
phương, theo từng vùng; từng thời điểm thực
hiện các hiệp định thương mại. Vì vậy, việc
kiểm soát nguồn gốc xuất xứ hàng hoá còn
chịu sự điều chỉnh của một số luật như: Luật
Thương mại năm 2005, Luật Doanh nghiệp
năm 2020, các thông tư nghị định có liên quan
đến các hiệp định thương mại, Luật Hình sự
năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017… và các
quy định khác về hoạt động kinh doanh,
thương mại.

2. Bất cập trong hệ thống văn bản quy
phạm pháp luật về xuất xứ hàng hoá  

Các văn bản quy phạm pháp luật trên đã
tạo cơ sở pháp lý cụ thể, rõ ràng để thực hiện
các giao dịch thương mại quốc tế về nguyên
tắc quản lý nguồn gốc xuất xứ hàng hoá, theo
đó, trong bối cảnh toàn cầu hoá hiện nay, mục
tiêu mở rộng hoạt động ngoại thương, xúc
tiến thương mại, Việt Nam đã tham gia rất
nhiều Hiệp định thương mại tự do (FTA), mở
ra một không gian rộng lớn cho hàng hóa
nước ta vươn ra thế giới dễ dàng hơn, đồng
thời cũng đặt ra vấn nạn gian lận xuất xứ hàng
hóa. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số các bất



cập liên quan đến quy định pháp luật về xuất
xứ hàng hoá:

Thứ nhất, các quy định trong nước còn
chồng chéo, chưa rõ ràng, gây khó khăn cho
cơ quan Hải quan trong quá trình kiểm tra,
xác định vi phạm, gây phản ứng cho doanh
nghiệp. Điển hình, việc hướng dẫn tại Nghị
định số 31/2018/NĐ-CP và một số văn bản
khác còn có điểm chưa rõ ràng, gây khó
khăn cho cơ quan Hải quan trong quá trình
kiểm tra, xác định vi phạm gây phản ứng
của cộng đồng doanh nghiệp. Cụ thể, về
Quy tắc xác định xuất xứ hàng hóa theo
nguyên tắc CTC (chuyển đổi mã số) quy
định tại điểm a, khoản 2, Điều 6, Thông tư
số 05/2018/TT-BCT còn mâu thuẫn với giải
thích thuật ngữ quy định tại khoản 9, Điều 3,
Nghị định số 31/2018/NĐ-CP. Trong khi đó,
quy định về tự chứng nhận xuất xứ chỉ đưa
ra khái niệm tại khoản 7, khoản 8, Điều 3,
Nghị định số 31/2018/NĐ-CP và không có
hướng dẫn cụ thể tại Thông tư số 05/2018/
TT-BCT, do vậy khó kết luận vi phạm về
hành vi tự chứng nhận xuất xứ. Hơn nữa,
Nghị định số 31/2018/NĐ-CP quy định chi
tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ
hàng hóa, tại Điều 9 quy định “Công đoạn
gia công chế biến giản đơn” quy định còn
chưa rõ ràng, chưa đầy đủ nên dẫn đến việc
đấu tranh của cơ quan Hải quan với doanh
nghiệp để xác định công đoạn gia công giản
đơn gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, theo Cục
Kiểm tra sau thông quan, hiện vẫn còn sự
không thống nhất giữa các văn bản quy
phạm pháp luật về việc công bố công khai
trên các phương tiện thông tin đại chúng
việc xử phạt đối với cá nhân, tổ chức vi
phạm hành chính. Cụ thể, tại Điều 34 “Buộc
cải chính thông tin sai sự thật hoặc gây
nhầm lẫn” và Điều 72 “Công bố công khai
trên các phương tiện thông tin đại chúng
việc xử phạt đối với cá nhân, tổ chức vi
phạm hành chính” tại Luật Xử lý vi phạm
hành chính số 15/2012/QH13 chỉ quy định
với các trường hợp vi phạm về an toàn thực

phẩm; chất lượng sản phẩm, hàng hóa;
dược; khám chữa bênh; bảo vệ môi trường;
thuế; chứng khoán;… không quy định đối
với trường hợp cải chính thông tin sai sự
thật về xuất xứ. Tuy nhiên, tại Điều 63
“Hành vi vi phạm về xuất xứ hàng hóa xuất
khẩu, nhập khẩu” tại Nghị định số 185/2013/
NĐ-CP và khoản 26 Nghị định số 124/2015/
NĐ-CP sửa đổi Điều 63 Nghị định số 185 có
quy định buộc cải chính thông tin sai sự thật
về xuất xứ.

Thứ hai, chưa có quy định về tiêu chí
hàng hoá ghi nhãn “made in Việt Nam” và
sự khác biệt về quy định nguồn gốc xuất xứ
quốc tế của mỗi quốc gia. Tại Việt Nam, theo
Nghị định số 31/2018/NĐ-CP về hướng dẫn
Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng
hóa là căn cứ để xác định “hàng hóa có xuất
xứ Việt Nam”, được cấp Giấy chứng nhận
xuất xứ hàng hóa (C/O) hoặc chứng từ tự
chứng nhận xuất xứ hàng hóa của Việt Nam
nhằm hưởng ưu đãi thuế quan hoặc phi thuế
quan khi xuất khẩu sang thị trường mà Việt
Nam có cam kết quốc tế. Hiện tại, khái niệm
“hàng hóa Việt Nam” có thể được hiểu theo
nhiều nghĩa khác nhau: thứ nhất là hàng hóa
có xuất xứ Việt Nam để hưởng ưu đãi thuế
quan theo cam kết hội nhập kinh tế quốc tế
hoặc; thứ hai là hàng hóa có công đoạn sản
xuất tại Việt Nam; thứ ba là hàng hóa có
thương hiệu của Việt Nam. 

Trên thế giới, tại Cộng hòa Liên bang Đức,
các nhà sản xuất được tự xác định xuất xứ hàng
hóa và tự chịu trách nhiệm với công bố đó.
Việc một nhà sản xuất dán nhãn xuất xứ sai có
thể phát sinh yêu cầu bồi thường thiệt hại từ
các doanh nghiệp cạnh tranh và bị hải quan tịch
thu hàng hóa. Một sản phẩm để được dán nhãn
“Sản xuất tại Đức” (Made in Germany)3 phải
đảm bảo nguyên liệu chính có xuất xứ từ Đức
và hoạt động sản xuất, tinh chỉnh tại Đức đáng
kể đến mức quyết định chất lượng và trị giá sản
phẩm. Mô tả “Sản xuất tại Đức” không được
áp dụng đối với trường hợp các bộ phận đã
được đúc sẵn ở nước ngoài, sau đó lắp ráp đơn

3 The origin of goods in Germany and the EU. http://www.parchim-airport.com/upfiles/Guide%20to%20
Made%20in%20Germany%20by%20IHK.pdf.



giản tại Đức hoặc hoàn toàn sản xuất tại nước
ngoài và ở Đức chỉ thực hiện dán nhãn. Hay
đối với Hoa Kỳ, đối với sản phẩm nội địa, để
được công nhận xuất xứ Hoa Kỳ, nhà sản xuất
Hoa Kỳ phải sử dụng toàn bộ nguyên liệu và
lao động trong nước4. Công thức tính thành
phần nội địa của Mỹ bao gồm chi phí nguyên
liệu ban đầu, chi phí trực tiếp cho hoạt động
sản xuất như: Chi phí lao động thực tế (phúc
lợi bổ sung, chi phí đào tạo tại chỗ và chi phí
kỹ thuật, giám sát, kiểm soát chất lượng và
nhân sự); chi phí của dụng cụ, khấu hao trên
máy móc và thiết bị có thể được phân bổ cho
hàng hóa cụ thể; chi phí nghiên cứu, phát triển,
thiết kế, xây dựng và chi phí kế hoạch chi tiết
trong phạm vi phân bổ cho hàng hóa cụ thể; chi
phí kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa…

Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017
quy định mọi tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh
doanh hàng hóa tại Việt Nam hoặc nhập khẩu
hàng hóa đều phải ghi nhãn cho hàng hóa (trừ một
số trường hợp đặc biệt); quy định nhãn hàng hóa
bắt buộc phải thể hiện các nội dung gồm: tên
hàng hóa; tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân
chịu trách nhiệm về hàng hóa; xuất xứ hàng
hóa và các nội dung khác tùy theo tính chất của
mỗi loại hàng hóa. Đồng thời, yêu cầu tổ chức,
cá nhân sản xuất, nhập khẩu tự xác định và tự
ghi xuất xứ đối với hàng hóa của mình, bảo
đảm trung thực, chính xác, tuân thủ các quy
định của pháp luật về xuất xứ hàng hóa hoặc
các hiệp định mà Việt Nam đã tham gia hoặc
ký kết. Tuy nhiên, việc xác định xuất xứ hàng
hoá theo nguyên tắc nào, quy định nào thì đến
nay vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể rõ ràng.
Hiện Việt Nam chưa có quy định về tiêu chí để
hàng hóa được ghi nhãn sản xuất tại Việt Nam
nên người tiêu dùng trong nước không có căn
cứ để phân biệt thế nào là hàng “made in
Vietnam” và họ đang sử dụng hàng “made in
Vietnam” trên cơ sở tự nhận biết hoặc tin tưởng
vào những nhãn hàng không được kiểm chứng.
Do chưa có quy định rõ ràng về tỷ lệ sản xuất,
chế biến ở Việt Nam như thế nào, chiếm bao

nhiêu phần trăm trong giá trị sản phẩm nên
doanh nghiệp cũng như cơ quan quản lý nhà
nước sẽ rất lúng túng khi không biết phân định
một sản phẩm có phải là “hàng Việt Nam” hay
“sản xuất tại Việt Nam”.

Thứ ba, hoạt động kiểm tra chuyên ngành
trong lĩnh vực xuất nhập khẩu nói chung và quy
định nguồn gốc xuất xứ hàng hoá nói riêng còn
chồng chéo, gây khó khăn cho doanh nghiệp. 

Ghi nhận phản ánh của các doanh nghiệp, hiện
nay phạm vi kiểm tra chuyên ngành còn rộng,
nhiều mặt hàng chưa có mã số hồ sơ, chưa đủ tiêu
chuẩn, quy chuẩn để thực hiện kiểm tra. Ngược
lại, một số sản phẩm lại chịu sự kiểm tra chuyên
ngành, thủ tục quản lý của nhiều cơ quan đơn vị,
dẫn đến sự chồng chéo, không thống nhất.

Năm 2019, thực hiện chỉ đạo của Thủ
tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã rà soát,
thống kê và có báo cáo Thủ tướng Chính phủ
về các sản phẩm, hàng hóa phải chịu sự kiểm
tra chuyên ngành của nhiều cơ quan, đơn vị5.
Theo báo cáo, ngoài những sản phẩm, hàng
hóa đã được thống nhất đầu mối kiểm tra
chuyên ngành theo kết quả rà soát năm 2018,
năm 2019, Bộ Tài chính còn thống kê được 25
nhóm sản phẩm, hàng hóa còn chồng chéo
trong kiểm tra chuyên ngành; cùng lúc phải
thực hiện nhiều thủ tục, hình thức trong quản
lý, kiểm tra chuyên ngành, tương đương với
1.012 dòng hàng tính theo mã số hồ sơ ở cấp
độ 8 chữ số, và tương ứng với 1.501 mặt hàng.
Ví dụ, nồi hơi dùng trong giao thông vận tải và
phương tiện thăm dò khai thác trên biển, có áp
suất làm việc định mức của hơi trên 0,7 bar
phải kiểm tra chất lượng trước khi thông quan
theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh
và Xã hội, vừa phải kiểm tra chất lượng sau
thông quan theo quy định của Bộ Giao thông
vận tải. Hay, tời điện phải kiểm tra chất lượng
trước khi thông quan theo quy định của Bộ Lao
động - Thương binh và Xã hội, vừa phải kiểm
tra chất lượng sau thông quan theo quy định
của Bộ Công Thương. Hoặc ra đa phải kiểm
tra chất lượng sau thông quan theo quy định

4 Country of origin marking: Review of Laws, regulations and practies (1996), https://www.usitc.
gov/publications/332/pub2975.pdf.
5 Công văn số 6208/BTC-TCHC ngày 30/5/2019.



của Bộ Công an và Bộ Thông tin và Truyền
thông… Bên cạnh đó vẫn còn nhiều mặt hàng
các bộ không thống nhất được phương án xử lý
như: Về ra đa, thiết bị thu phát sóng vô tuyến
điện thuộc trách nhiệm quản lý chồng chéo
giữa Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ có
trách nhiệm quản lý nhà nước về toàn bộ các
thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện quản
lý máy bay dân dụng hoặc chỉ dùng cho tàu
thuyền đi biển; và Bộ Giao thông vận tải quản
lý thiết bị Ra đa để bảo đảm an toàn sinh mạng
con người trên biển – tàu biển, theo các quy
định của Công ước Solas-746. 

Vấn đề này dẫn đến việc áp dụng các biện
pháp kiểm tra chuyên ngành xuất xứ hàng hoá
đối với các mặt hàng xuất nhập khẩu chưa hiệu
quả phương pháp quản lý rủi ro, kể cả đối với
mặt hàng được hoặc chưa đủ điều kiện kiểm
tra chuyên ngành. 

3. Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả
công tác đấu tranh ngăn chặn hành vi gian
lận xuất xứ hàng hóa tại Việt Nam

Xuất phát từ những bất cập trong hệ thống
văn bản quy phạm pháp luật về xuất xứ hàng
hoá, tác giả đề xuất một số giải pháp sau: 

Thứ nhất, rà soát, điều chỉnh, bổ sung và
hoàn thiện các quy định theo hướng rõ ràng,
chi tiết hơn, khắc phục tình trạng quy định
chồng chéo, khó áp dụng trong thực tiễn.

Hoàn thiện hệ thống pháp lý về xuất xứ hàng
hoá và kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hoá để
triển khai có hiệu quả các hoạt động ngăn chặn,
xử lý nghiêm các hành vi gian lận xuất xứ,
chuyển tải hợp pháp, lẩn tránh biện pháp phòng
vệ thương mại; tăng cường năng lực bộ máy
giám sát, kiểm tra để triển khai có hiệu quả các
giải pháp chống gian lận xuất xứ hàng hoá, lẩn
tránh biện pháp phòng vệ thương mại. 

Theo đó, Chính phủ giao Bộ Công Thương
chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan rà soát,
hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật; sửa đổi
hoặc thay thế Nghị định số 124/2015/NĐ-CP
ngày 19/11/2015 sửa đổi Nghị định số
185/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm

hành chính trong hoạt động thương mại, sản
xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ
quyền lợi người tiêu dùng. 

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt
Nam (VCCI) tăng cường công tác kiểm tra, xác
định xuất xứ hàng hóa và hàng hóa xuất khẩu,
chuyển tải từ Việt Nam đi các nước để thực
hiện việc cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng
hóa theo đúng quy định; siết chặt công tác quản
lý cấp giấy chứng nhận xuất xứ theo quy định
tại Nghị định số 31/2018/NĐ-CP ngày
08/3/2018 quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại
thương về xuất xứ hàng hóa.

Đặc biệt, để khắc phục hậu quả do hành vi
gian lận xuất xứ hàng hóa gây ra là buộc nộp lại
số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi
vi phạm quy định tại Thông tư số 149/2014/TT-
BTC, hiện tại mới có quy định cách tính đối với
doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất xuất khẩu
(chủ thể của hàng hóa vi phạm). Do đó, cần bổ
sung quy định cách tính thu lợi bất hợp pháp đối
với doanh nghiệp hoạt động theo loại hình gia
công do chủ thể của hàng hóa (đơn vị thuê gia
công) thường ở ngoài lãnh thổ Việt Nam nhưng
hành vi vi phạm xảy ra tại Việt Nam.

Nghiên cứu, quy định cụ thể về phương pháp
xác định xuất xứ, hành vi vi phạm tự chứng nhận
xuất xứ để đảm bảo tính khả thi trong xử phạt và
phòng ngừa gian lận. Cụ thể như trường hợp
doanh nghiệp chỉ xin giấy chứng nhận xuất xứ
Việt Nam cho một số lô hàng ban đầu và khi làm
thủ tục hải quan khai báo hàng hóa có xuất xứ Việt
Nam, sau đó không xin C/O nữa nhưng khi làm
thủ tục hải quan vẫn khai báo hàng hóa xuất xứ
Việt Nam, trên bao bì ghi Made in Viet nam, khi
cơ quan Hải quan kiểm tra các lô hàng này phát
hiện vi phạm về xuất xứ.

Thứ hai, thiếu quy định về xuất xứ hàng hoá
nội địa Việt Nam là một trong những thực trạng
khiến không ít doanh nghiệp lạm dụng tem, nhãn
“Made in Vietnam” dù tỷ trọng sản xuất nội địa
là rất thấp. Có thể thấy, việc xác định xuất xứ
hàng hoá là một cụm từ đa nghĩa, bởi quá trình
sản xuất hàng hoá bao gồm nhiều quá trình nhỏ

6 Trần Văn Hải – “Hoàn thiện quy định của pháp luật hình sự về truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi giả
mạo nhãn hiệu hàng hoá” – Tạp chí Công thương số ra ngày 22/4/2020.



lẻ, vì vậy thay vì chứng nhận sản xuất cả qúa
trình, có thể cấp chứng nhận sản xuất theo từng
công đoạn như Hoa kỳ: thiết kế lại, lắp ráp, sản
xuất linh kiện… Việc chứng nhận xuất xứ cho
từng công đoạn nhỏ sẽ giúp đáp ứng yêu cầu của
cả quá trình cho nhà sản xuất. 

Hiện Bộ Công Thương đang xây dựng dự
thảo Thông tư quy định một sản phẩm như thế
nào thì được dán nhãn xuất xứ tại Việt Nam,
trong đó có quy định hàng “made in Vietnam”
ngoài đạt tỷ lệ giá trị gia tăng nội địa 30%, còn
phải vượt qua khâu gia công đơn giản. Ngoài ra,
Dự thảo Thông tư cũng quy định, hàng tạm nhập
tái xuất, hàng quá cảnh Việt Nam không được
coi là hàng “made in Vietnam”. Vì vậy, để tạo
điều kiện cho doanh nghiệp, Bộ Công thương có
thể đặt ra tỷ lệ gia tăng cho từng nhóm ngành
hàng để đảm bảo công tác quản lý. Với quy định
như vậy, Bộ Công Thương kỳ vọng, các doanh
nghiệp chân chính sẽ không phải đối diện với
nguy cơ cáo buộc “gian lận xuất xứ”, loại bỏ dần
tình trạng hàng nhập khẩu “đội lốt” hàng Việt
Nam như vừa qua.

Thứ ba, đơn giản hoá đồng thời nâng cao
hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành của
hệ thống cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh
vực xuất nhập khẩu nói chung và quản lý
nguồn gốc xuất xứ hàng hoá nói riêng. 

Mặc dù, việc cắt giảm, đơn giản hóa hoạt
động kiểm tra chuyên ngành thời gian qua đã
được các bộ, ngành tích cực thực hiện và đã đạt
được một số kết quả nhất định, tuy nhiên vẫn còn
nhiều quy định, thủ tục kiểm tra chuyên ngành
còn rườm rà, phức tạp, chưa đảm bảo thống nhất
“một cửa”, một đầu mối như: Đối với việc kiểm
tra chất lượng hàng hóa đã thực hiện xã hội hóa
(giao tổ chức chứng nhận, tổ chức giám định thực
hiện) thì việc thực hiện kiểm tra chuyên ngành có
thể nghiên cứu giao một đầu mối cho cơ quan Hải
quan nhằm tránh phát sinh thêm bước thủ tục
phải đăng ký, xác nhận của các cơ quan nhà nước
mà chủ yếu mang tính chất kiểm tra hồ sơ như
hiện nay,… Do đó, tại Nghị quyết số 02/NQ-CP
ngày 01/01/2020, Chính phủ tiếp tục chỉ đạo thực
hiện cải cách toàn diện công tác quản lý, kiểm tra
chuyên ngành và kết nối Cơ chế một cửa quốc
gia, Cơ chế một cửa ASEAN. Theo đó phân rõ
trách nhiệm của Chính phủ giao cho các bộ và

các cơ quan ngang bộ như lực lượng Hải quan,
Bộ Tài chính, Bộ Công Thương trong hoạt
động tổ chức cấp giấy chứng nhận xuất xứ
hàng hoá. Thực hiện Nghị định này có ý nghĩa
quan trọng trong việc khắc phục ngay những
hạn chế, vướng mắc trong công tác phối hợp
giữa các cơ quan, đơn vị theo hướng: Xác định
rõ cơ quan, đơn vị đầu mối chủ trì; phân định
minh bạch, cụ thể quyền và trách nhiệm của cơ
quan, đơn vị đầu mối và các cơ quan, đơn vị
phối hợp. Đồng thời, chú trọng giải quyết các
bất cập do quy định chưa cụ thể, chồng chéo,
mâu thuẫn về quản lý nhà nước trong lĩnh vực
đầu tư, đất đai, xây dựng và tài nguyên, môi
trường; thực hiện tích hợp các văn bản quy
phạm pháp luật để bảo đảm tính thống nhất,
đồng bộ, minh bạch, dễ tra cứu, dễ hiểu và dễ
tiếp cận của hệ thống pháp luật.

Kết luận: Gian lận xuất xứ hàng hoá là một
vấn đề pháp lý phức tạp cần có sự tham gia vào
cuộc của tổng thể nhiều cơ quan ban ngành
khác nhau dưới yêu cầu của hệ thống chính
sách pháp luật đa dạng trong lĩnh vực thương
mại. Đấu tranh phòng, chống gian lận xuất xứ
thương mại muốn đem lại kết quả triệt để cần
hiểu rõ nguồn gốc của vấn đề, đồng nghĩa với
việc làm tốt công tác phòng ngừa, cần kết hợp
hài hoà lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và
người tiêu dùng để tạo được môi trường kinh tế
ổn định, phát triển, mở rộng kinh tế quốc tế,
thu hút đầu tư nước ngoài. Do đó, việc tăng
cường nghiên cứu, đào tạo kiến thức và nâng
cao kỹ năng giải quyết những vấn đề còn tiềm
ẩn trong lĩnh vực này là điều cần thiết và cấp
bách trong bối cảnh hiện nay./. 
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Tóm tắt: Luật Phá sản (LPS) năm 2014 quy định khá nhiều các biện pháp hướng tới mục đích
bảo toàn tài sản doanh nghiệp mất khả năng thanh toán, một trong các biện pháp đó là tuyên bố giao
dịch vô hiệu. Bài viết phân tích, làm rõ một số bất cập trong các quy định pháp luật về tuyên bố giao
dịch vô hiệu theo pháp luật Việt Nam hiện nay, từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp
luật về vấn đề này.
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Abstract: The Law on Bankruptcy 2014 stipulates many measures aimed at preserving assets of
the insolvent enterprises, one of which is declaring the transaction invalid. This paper analyzes and
clarifies some shortcomings in the legal regulations on declaring transactions invalid under current
Vietnamese law, thereby making some recommendations to improve the law on this issue.
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1. Ý nghĩa của chế định tuyên bố giao dịch
vô hiệu trong pháp luật phá sản

“Chế định tuyên bố giao dịch vô hiệu có
nguồn gốc từ pháp luật La Mã cổ đại với tên gọi
“proximum tempus decoctionis”, theo đó một số
giao dịch do con nợ thực hiện trước ngày mở thủ
tục phá sản bị coi là “đáng ngờ” và có thể bị Toà
án huỷ bỏ. Chịu ảnh hưởng của luật La Mã, pháp
luật hầu hết các quốc gia phương Tây đều quy
định việc huỷ bỏ một số giao dịch do con nợ tiến
hành trước khi mở thủ tục phá sản”2. Cách gọi
tên các giao dịch này cũng có sự khác nhau, một
số công trình nghiên cứu gọi các giao dịch này là
“giao dịch ưu đãi”3, “giao dịch ưu tiên trả nợ”
hoặc “giao dịch gian lận”4, một số công trình
nghiên cứu khác gọi đó là “hành vi bất đối kháng
với tổng thể chủ nợ”5. Mục tiêu ban đầu của chế
định này là nhằm bảo vệ quyền lợi của các chủ
nợ. Qua quá trình phát triển lâu dài, pháp luật phá
sản không chỉ còn nhằm thanh toán nợ cho các
chủ nợ mà ngày càng quan tâm hơn đến vấn đề
khôi phục lại hoạt động của doanh nghiệp (DN)
mắc nợ. “Mục tiêu của quy định về tuyên bố giao
dịch vô hiệu vì thế đã có sự thay đổi căn bản.

Ngày nay, chế định này trước hết là nhằm bảo
toàn khối tài sản của con nợ phục vụ cho việc
phục hồi DN”6. Như vậy, dù là để đảm bảo quyền
lợi cho chủ nợ hay tạo cho DN có cơ hội để phục
hồi thì với tư cách là một trong những biện pháp
bảo toàn tài sản quan trọng, mục đích đầu tiên
của việc tuyên bố giao dịch vô hiệu trong phá sản
là nhằm ngăn chặn, vô hiệu hoá đối với hành vi
tẩu tán của DN con nợ, tối đa hoá tài sản của DN
mất khả năng thanh toán. 

2. Thực trạng pháp luật về tuyên bố giao
dịch vô hiệu theo Luật Phá sản năm 2014

Phù hợp với thông lệ của các quốc gia, pháp
luật phá sản của Việt Nam cũng quy định về biện
pháp tuyên bố giao dịch vô hiệu. Theo Điều 48, 59,
60 LPS năm 2014, các giao dịch bị tuyên bố vô hiệu
có thể được xem xét dưới các khía cạnh sau:

2.1. Dấu hiệu nhận biết giao dịch vô hiệu
Có hai cách tiếp cận trong việc xây dựng các

dấu hiệu để xác định một giao dịch vô hiệu: Cách
thứ nhất nhấn mạnh vào những dấu hiệu mang
tính khách quan đối với giao dịch. Cách thứ hai
dựa trên dấu hiệu chủ quan, nhấn mạnh đến
những vụ việc cụ thể và trả lời câu hỏi: có bằng

GIAO DỊCH BỊ COI LÀ VÔ HIỆU THEO LUẬT PHÁ SẢN NĂM 2014

Phan Nữ Hiền Oanh1
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chứng về ý định cất giấu tài sản; có chăng con
nợ đã mất khả năng thanh toán khi giao dịch đó
diễn ra hoặc trở nên mất khả năng thanh toán do
giao dịch đó. Rất ít khi pháp luật phá sản dựa trên
duy nhất một tiêu chí chủ quan làm căn cứ để quy
định những giao dịch vô hiệu, chúng thường kết
hợp với khoảng thời gian cụ thể khi mà giao dịch
đó diễn ra. “Ở một số quốc gia, việc dựa nhiều
vào những tiêu chí chủ quan đã dẫn tới chi phí
phá sản tăng đáng kể”7. Theo hệ thống các
nguyên tắc chung của chế định pháp luật phá sản
và quyền chủ nợ/con nợ (ICR) thì pháp luật phá
sản nên quy định tuyên bố vô hiệu đối với các
chuyển nhượng gian lận (fraudulent transfer),
hoặc các giao dịch ưu tiên được thực hiện khi DN
đã lâm vào tình trạng phá sản, hoặc những giao
dịch làm cho DN lâm vào tình trạng phá sản8.
Việc chuyển nhượng sẽ được coi là gian lận nếu
được thực hiện với mục đích thực sự là cản trở,
trì hoãn hoặc lừa gạt bất kỳ chủ nợ nào. Nhìn
chung, pháp luật các quốc gia thường xem đây
là một vấn đề dân sự, không phải vấn đề hình sự
(trừ một số quốc gia có thể truy tố hình sự đối
với người thực hiện giao dịch này)9. Theo pháp
luật của Hoa Kỳ, việc chuyển nhượng gian lận
có thể xảy ra khi ai đó cố ý chuyển quyền sở hữu
tài sản trong nỗ lực giảm số tiền mà các chủ nợ
sẽ nhận được trong vụ việc phá sản; nó cũng sẽ
xảy ra khi DN con nợ tặng cho hoặc bán tài sản
thấp hơn giá trị tài sản vốn có của nó (không nhất
thiết phải liên quan đến ý định lừa gạt chủ nợ). Vì
việc chứng minh mục đích giao dịch trên thực tế
là khó khăn nên các Toà án thường phải sử dụng
các dấu hiệu nhận diện một chuyển nhượng gian
lận như bán tài sản với giá thấp hơn giá thị
trường; chuyển tài sản cho người nhà, người

thân; chuyển quyền sở hữu cho người khác
nhưng giữ tài sản cho bạn sử dụng; DN trở nên
mất khả năng thanh toán sau khi chuyển
nhượng…10. Ngoài việc tuyên bố vô hiệu đối với
các giao dịch gian lận thì pháp luật phá sản Hoa
Kỳ còn cho phép tuyên vô hiệu đối với các giao
dịch ưu tiên trả nợ (Điều 547 LPS Hoa Kỳ)11.
Pháp luật phá sản của Liên bang Nga lại quy định
một giao dịch có thể bị tuyên bố vô hiệu đối với
các “giao dịch đáng ngờ”, cụ thể đối với trường
hợp chuyển nhượng tài sản hoặc thực hiện nghĩa
vụ tài sản trong đó giá trị tài sản hoặc nghĩa vụ
mà con nợ thực hiện vượt quá đáng kể so với chi
phí thực hiện nghĩa vụ đối ứng nhận được; hoặc
trong trường hợp giao dịch gây thiệt hại cho
quyền tài sản của các chủ nợ mà bên kia giao
dịch biết về việc con nợ đang mất khả năng thanh
toán (Điều 61.2 LPS Liên bang Nga)12.

Theo pháp luật phá sản của Việt Nam, những
giao dịch bị tuyên bố vô hiệu có thể được chia
thành ba nhóm:

- Nhóm thứ nhất: Những giao dịch của DN
được thực hiện trong thời gian 06 tháng trước
ngày Toà án nhân dân (TAND) ra Quyết định mở
thủ tục phá sản và thuộc một trong các trường
hợp sau: a) Giao dịch liên quan đến chuyển
nhượng tài sản không theo giá thị trường; b)
Chuyển khoản nợ không có bảo đảm thành nợ có
bảo đảm hoặc có bảo đảm một phần bằng tài sản
của DN, Hợp tác xã (HTX); c) Thanh toán hoặc
bù trừ có lợi cho một chủ nợ đối với khoản nợ
chưa đến hạn hoặc với số tiền lớn hơn khoản nợ
đến hạn; d) Tặng cho tài sản; đ) Giao dịch ngoài
mục đích hoạt động kinh doanh của DN, HTX; e)
Giao dịch khác với mục đích tẩu tán tài sản của
DN, HTX.

7 Lê Đức Thìn (2015), Quy định về giao dịch vô hiệu trong pháp luật phá sản Việt Nam, Luận văn thạc sĩ luật học
Trường Đại học Luật Hà Nội, tr.27-28.
8 WB, Principles for effective insolvency and creditor/debtor regimes, http://pubdocs.worldbank.org/en/
919511468425523509/ICR-Principles-Insolvency-Creditor-Debtor-Regimes-2016.pdf truy cập ngày 28/6/2020,
C11.2: “Certain transactions prior to the application for or the date of commencement of the insolvency proceeding
should be avoidable (cancelable), including fraudulent and preferential transfers made when the enterprise was
insolvent or that rendered the enterprise insolvent”.
9 Davies, Kevin; Roy, Julian (1998), Fraud in the Canadian courts: An unwarranted expansion of the scope of the
criminal sanction (Gian lận trong các tòa án Canada: Mở rộng phạm vi xử phạt hình sự một cách không chính
đáng), Canadian Business Law Journal, tr.210.
10 https://www.nolo.com/legal-encyclopedia/what-is-a-fraudulent-transfer-in-bankruptcy.html truy cập ngày
29/11/2020.
11 LPS Hoa Kỳ https://www.usbankruptcycode.org/table-of-contents/.
12 LPS của Cộng hoà Liên Bang Nga http://www.consultant.ru/ document/cons_doc_LAW_39331/ truy cập ngày
20/3/2021.



- Nhóm thứ hai: Là những giao dịch tương tự
những giao dịch thuộc nhóm thứ nhất nhưng
được thực hiện trong thời gian 18 tháng trước
ngày TAND ra quyết định mở thủ tục phá sản
giữa DN với “người có liên quan” của DN.

- Nhóm thứ ba: Những giao dịch được thực
hiện sau khi có Quyết định mở thủ tục phá sản
thuộc một trong các trường hợp: (a) Cất giấu, tẩu
tán, tặng cho tài sản; (b) Thanh toán khoản nợ
không có bảo đảm, trừ khoản nợ không có bảo
đảm phát sinh sau khi mở thủ tục phá sản và trả
lương cho người lao động trong DN (đặt dưới sự
giám sát của quản tài viên, doanh nghiệp quản lý
thanh lý tài sản (QTV, DNQLTLTS) theo khoản
1 Điều 49 LPS năm 2014);  (c) Từ bỏ quyền đòi
nợ; (d) Chuyển khoản nợ không có bảo đảm
thành nợ có bảo đảm hoặc có bảo đảm một phần
bằng tài sản của DN.

Nhìn chung, những giao dịch này thường có
chung đặc điểm là “được thực hiện trong giai
đoạn tranh tối tranh sáng”13 và có dấu hiệu rõ
ràng làm giảm tài sản của DN, gây thiệt hại cho
quyền và lợi ích hợp pháp của tổng thể các chủ
nợ (mặc dù có thể có lợi cho một số chủ nợ đơn
lẻ). Như vậy, cách quy định các trường hợp tuyên
bố vô hiệu đối với giao dịch theo LPS năm 2014
là khá tương thích với pháp luật các quốc gia
khác. Bên cạnh đó, cách quy định về dấu hiệu
nhận biết giao dịch vô hiệu theo pháp luật hiện
nay còn có một số hạn chế sau:

Thứ nhất, tác giả đồng ý với quan điểm của
Tô Nguyễn Cẩm Anh14 khi cho rằng, cách quy
định mốc thời gian xác định giao dịch bị tuyên vô
hiệu hiện nay dựa trên thời điểm giao dịch được
“thực hiện” mà không phải là thời điểm giao kết
hợp đồng là không hợp lý, vì chính tại thời điểm
giao kết hợp đồng thì ý chí của các bên đã được
ghi nhận15, đối với các giao dịch bị tuyên vô hiệu
theo pháp luật phá sản thì mục đích tẩu tán tài
sản của DN (nếu có) cũng đã tồn tại ngay tại thời
điểm giao kết hợp đồng. Hơn nữa, các giao dịch
thường được thực hiện trong một khoảng thời

hạn chứ không phải là thời điểm nên quy định
như vậy gây khó khăn cho việc xác định các giao
dịch vô hiệu trên thực tế. 

Về thời hạn áp dụng hiệu lực hồi tố để tuyên
vô hiệu đối với giao dịch “tặng cho tài sản” hiện
nay cũng là 06 tháng trước ngày TAND mở thủ
tục phá sản giống như các giao dịch khác cũng là
không hợp lý, bởi “giao dịch này có đặc điểm là
DN chuyển giao quyền sở hữu tài sản của mình
mà không nhận lại bất kỳ một lợi ích vật chất
nào. Điều này là trái với mục đích hoạt động chủ
yếu của DN là kiếm lời, nhưng ở đây DN lại làm
mình thâm hụt tài sản”16. Theo nguyên tắc ICR17,
pháp luật nên quy định kéo dài thời hạn áp dụng
hiệu lực hồi tố đối với loại giao dịch này, thậm
chí ngang với các giao dịch được xác lập giữa
DN với người có liên quan. Điều này cũng phù
hợp với mục tiêu tối đa hoá tài sản DN con nợ
để đảm bảo quyền lợi cho chủ nợ đặt ra trong tố
tụng phá sản.

Thứ hai, LPS năm 2014 đã thay thế dấu hiệu
“thanh toán hợp đồng song vụ trong đó phần
nghĩa vụ của DN, HTX rõ ràng là lớn hơn phần
nghĩa vụ của bên kia” trong LPS năm 2004 bằng
dấu hiệu “giao dịch liên quan đến chuyển
nhượng tài sản không theo giá thị trường”. Đây
là một sự sửa đổi chưa phù hợp bởi “không theo
giá thị trường” được hiểu có thể là cao hơn hoặc
thấp hơn giá thị trường. Như đã phân tích ở trên,
mục đích của biện pháp tuyên bố giao dịch vô
hiệu trong phá sản chủ yếu nhằm khôi phục, tối
đa hoá tài sản của DN mất khả năng thanh toán.
Xét đến cùng, các giao dịch dù là mua đắt bán rẻ
nếu hoàn toàn xuất phát từ sự tự nguyện mà
không vì nhằm mục đích trục lợi, tẩu tán tài sản
hay vì những mục đích trái pháp luật khác thì đều
là ý chí của các bên nên pháp luật cần tôn trọng.

2.2. Chủ thể có quyền yêu cầu Toà án tuyên
bố giao dịch vô hiệu

Các chủ thể được pháp luật trao quyền yêu
cầu Toà án tuyên bố giao dịch vô hiệu là rất rộng,
bao gồm QTV, DNQLTLTS, người tham gia thủ

13 Dương Đăng Huệ, tlđd, tr.55.
14 Tô Nguyễn Cẩm Anh, tlđd, tr.38.
15 Lê Minh Hùng (2015), Thời điểm giao kết hợp đồng trong pháp luật của một số nước trên thế giới, các bộ nguyên
tắc hợp đồng quốc tế và kinh nghiệm cho Việt Nam, tr.20.
16 Lê Ngọc Thắng (2014), Hoàn thiện quy định về các giao dịch bị coi là vô hiệu theo LPS năm 2004, Tạp chí Nhà
nước và Pháp luật, Số 6/2014, tr.63.
17 WB, tlđd, truy cập ngày 01/12/2019, C11.3.



tục phá sản; hoặc trong trường hợp TAND trong
quá trình giải quyết phá sản nếu phát hiện thấy
các giao dịch nói trên thì cũng có quyền tuyên bố
vô hiệu đối với các giao dịch đó. Việc mở rộng
chủ thể được trao quyền yêu cầu Toà án tuyên bố
giao dịch vô hiệu cũng là một trong những điểm
mới của LPS năm 2014 so với LPS năm 2004.
LPS năm 2004 chỉ trao quyền yêu cầu tuyên bố
giao dịch vô hiệu cho chủ nợ không có bảo đảm
và Tổ quản lý, thanh lý tài sản18. Việc LPS năm
2014 trao quyền cho QTV, DNQLTLTS được
yêu cầu tuyên bố vô hiệu là phù hợp với chức
năng nhiệm vụ của cơ quan này cũng như phù
hợp với cách quy định của pháp luật một số quốc
gia. LPS Liên bang Nga (Điều 61.119) trao quyền
yêu cầu tuyên bố giao dịch vô hiệu cho QTV;
InsO của Đức trao quyền này cho người quản lý
tài sản (Điều 60)20. Bên cạnh đó, LPS năm 2014
giải thích rất cụ thể về “người tham gia thủ tục
phá sản” bao gồm: chủ nợ; người lao động; DN
mất khả năng thanh toán; cổ đông, nhóm cổ
đông; người mắc nợ của DN và những người
khác có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong quá
trình giải quyết phá sản. Việc trao quyền cho
nhiều chủ thể được yêu cầu tuyên bố giao dịch vô
hiệu góp phần tăng khả năng phát hiện những
“giao dịch ưu tiên” hoặc giao dịch gian lận của
DN để có biện pháp ngăn chặn hoặc khắc phục
kịp thời. 

2.3. Về thủ tục tuyên bố giao dịch vô hiệu
LPS năm 2014 đã bổ sung quy định về thủ

tục tuyên bố giao dịch vô hiệu so với LPS năm
2004. Đây là sự bổ sung cần thiết, bởi nếu không
quy định cụ thể thì có nghĩa là thủ tục tuyên bố
giao dịch dân sự vô hiệu sẽ được thực hiện theo
pháp luật tố tụng dân sự. Một trong những yêu
cầu của giải quyết vụ việc phá sản là đảm bảo
tính nhanh gọn của quá trình giải quyết để cho
các chủ nợ có thể yên tâm kinh doanh, trong khi
thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố vô hiệu chỉ là
một thủ tục phụ nằm trong thủ tục phá sản nói
chung nên nếu áp dụng theo quy trình tố tụng dân
sự sẽ khiến cho quá trình tố tụng phá sản thêm
kéo dài, ảnh hưởng đến quyền lợi của các bên.

Theo Điều 3 Nghị quyết số 03/2016/NQ-
HĐTP hướng dẫn thi hành một số quy định của
LPS năm 2014 thì đối với vụ việc phá sản có giao

dịch bị yêu cầu tuyên bố vô hiệu thì được coi là
“vụ việc phá sản có tính chất phức tạp” và thuộc
thẩm quyền giải quyết của TAND cấp tỉnh. Theo
LPS năm 2014, trong thời hạn 10 ngày kể từ
ngày nhận được yêu cầu, TAND ra một trong các
quyết định sau: Không chấp nhận yêu cầu của
QTV, DNQLTLTS, người tham gia thủ tục phá
sản; Tuyên bố giao dịch vô hiệu, hủy bỏ các biện
pháp bảo đảm và giải quyết hậu quả của giao
dịch vô hiệu theo quy định của pháp luật. Quyết
định tuyên bố giao dịch vô hiệu có hiệu lực thi
hành kể từ ngày ra quyết định. Trong thời hạn 07
ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định
tuyên bố giao dịch vô hiệu, cơ quan thi hành án
dân sự có trách nhiệm chủ động tổ chức thi hành
quyết định theo quy định của pháp luật về thi
hành án dân sự. Để hạn chế sai sót trong việc ra
quyết định tuyên bố giao dịch vô hiệu, pháp luật
quy định trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ
ngày nhận được quyết định tuyên bố giao dịch
vô hiệu, DN mất khả năng thanh toán, bên giao
kết với DN có quyền làm đơn đề nghị Chánh án
TAND xem xét lại quyết định tuyên bố giao dịch
vô hiệu. Như vậy, hiện nay, pháp luật chưa quy
định quyền yêu cầu xem xét lại quyết định tuyên
bố giao dịch không vô hiệu, hơn nữa chủ thể
được yêu cầu chỉ bao gồm DN mất khả năng
thanh toán và bên giao kết với DN chứ chưa phải
bao gồm tất cả các chủ thể có quyền yêu cầu
tuyên bố giao dịch vô hiệu. Trên thực tế, nếu DN
mất khả năng thanh toán đã chủ định thực hiện
giao dịch nhằm tẩu tán tài sản hoặc câu kết với
bên giao kết hợp đồng với mình nhằm tẩu tán tài
sản thì đương nhiên họ sẽ không thực hiện yêu
cầu xem xét lại quyết định tuyên bố giao dịch
không vô hiệu. Pháp luật cũng chưa quy định về
quyền kháng cáo, kháng nghị đối với các quyết
định này. 

2.4. Hậu quả pháp lý của việc tuyên bố giao
dịch vô hiệu trong thủ tục phá sản

LPS năm 2014 không quy định hậu quả pháp
lý của việc tuyên bố giao dịch vô hiệu nên có thể
hiểu việc xác định hậu quả pháp lý của giao dịch
vô hiệu tuân theo pháp luật Dân sự. Theo Điều
131 Bộ luật Dân sự năm 2015, trong trường hợp
giao dịch dân sự bị tuyên bố vô hiệu, các bên
khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho

18 Khoản 1 Điều 44 LPS năm 2014.
19 LPS của Cộng hoà Liên Bang Nga, tlđd.
20 Luật mất khả năng thanh toán của Cộng Hoà Liên Bang Đức https://www. gesetze-im-internet.de/inso/__36.html.



nhau những gì đã nhận, bên có lỗi gây thiệt hại
thì phải bồi thường. Phù hợp với quy định này,
Điều 64 LPS năm 2014 xác định “tài sản và
quyền tài sản có được do thu hồi từ giao dịch
vô hiệu” nằm trong tài sản của DN mất khả
năng thanh toán. Tuy nhiên, đồng thời với việc
thu hồi tài sản đã giao thì DN cũng phải hoàn
trả lại những tài sản đã nhận xuất phát từ việc
thực hiện giao dịch trước đó. Pháp luật phá sản
không quy định về cách thức hoàn trả tài sản
cho bên kia giao dịch trong trường hợp này,
không đưa những giao dịch này vào những giao
dịch bị giám sát sau khi DN bị mở thủ tục phá
sản21, cũng không quy định rõ việc hoàn trả tài
sản trong trường hợp này như một nghĩa vụ
phải thực hiện của DN mất khả năng thanh
toán22 mà chỉ quy định “nghĩa vụ về tài sản của
DN, HTX được xác lập sau khi Tòa án nhân
dân ra Quyết định mở thủ tục phá sản được xác
định vào thời điểm ra Quyết định tuyên bố phá
sản (QĐTBPS)”23. Nếu xem nghĩa vụ hoàn trả
cho đối tác khi giao dịch bị tuyên vô hiệu là
một trong những nghĩa vụ được xác lập sau khi
TAND ra quyết định mở thủ tục phá sản thì
theo quy định này phải đợi đến thời điểm DN bị
tuyên bố phá sản mới được xác định và thực
hiện. Cách lý giải này phù hợp với quy định
trong LPS năm 2014 theo đó “tuyên bố giao
dịch vô hiệu và giải quyết hậu quả của giao
dịch bị vô hiệu” là một trong những nội dung
của QĐTBPS 24. Như vậy, với cách quy định
này phải đợi đến khi DN bị tuyên bố phá sản
thì việc giải quyết hậu quả của giao dịch vô
hiệu mới được đặt ra, việc thu hồi tài sản đã
giao và hoàn trả tài sản đã nhận được thực hiện
như một trong những nhiệm vụ của việc thi
hành QĐTBPS.

Các quy định về hậu quả của giao dịch vô
hiệu bộc lộ một số hạn chế sau:

Thứ nhất, như đã đề cập ở trên, mục đích của

việc tuyên bố giao dịch vô hiệu không chỉ nhằm
đảm bảo quyền lợi cho chủ nợ mà còn giúp tăng
tài sản cho DN, giúp DN có cơ hội phục hồi. Việc
pháp luật quy định việc giải quyết hậu quả của
giao dịch vô hiệu được thực hiện khi DN bị tuyên
bố phá sản chỉ đạt được mục đích thứ nhất của
quy định này mà không đạt được mục đích thứ
hai. Trong khi với nguyên tắc tối đa hoá tài sản
thì thì yêu cầu đặt ra là phải nhập khối tài sản thu
hồi được sau khi tuyên bố giao dịch vô hiệu vào
khối tài sản của DN mất khả năng thanh toán
trước khi DN bị tuyên bố phá sản để giúp Toà án,
chủ nợ và DN có được lựa chọn phù hợp đối với
vận mệnh của DN (tiếp tục duy trì hoạt động, áp
dụng biện pháp phục hồi hay tuyên bố phá sản
đối với DN).

Thứ hai, theo pháp luật dân sự thì trong
trường hợp giao dịch dân sự bị tuyên bố vô hiệu
thì “bên có lỗi gây thiệt hại phải bồi thường”.
Việc xác định chủ thể có lỗi trong trường hợp DN
xác lập những giao dịch bất lợi cho bản thân DN
trong giai đoạn “đáng ngờ” là vấn đề không đơn
giản, bởi các giao dịch này vô hiệu không phải vì
những lý do như các giao dịch dân sự vô hiệu
thông thường. Các DN thường giấu kín năng lực
tài chính của mình khi giao kết hợp đồng, còn
tâm lý của các đối tác là nếu có lợi thì họ sẽ xác
lập giao dịch. Nếu xác định DN là chủ thể có lỗi
vì đã xác lập giao dịch bất lợi trong khi bản thân
bị mất khả năng thanh toán và yêu cầu DN bồi
thường thì mục đích tối đa hoá tài sản của biện
pháp này không đạt được. Nếu xác định đối tác
của DN là chủ thể có lỗi thì phải chứng minh
phía đối tác biết được DN bị mất khả năng thanh
toán mà vẫn giao kết hợp đồng mang tính bất lợi
cho DN, có lợi cho mình. 

Mặc dù được pháp luật quy định là biện pháp
bảo toàn tài sản DN quan trọng, tuy nhiên, trên thực
tế, biện pháp này gần như không được áp dụng25.
Mặc dù có khá nhiều trường hợp khi DN bị ban

21 Điều 49 LPS năm 2014 quy định về những hoạt động DN được thực hiện sau khi mở thủ tục phá sản nhưng phải
báo cáo với QTV, DNQLTLTS.
22 Chương IV LPS năm 2014 quy định về nghĩa vụ tài sản của DN mất khả năng thanh toán không đề cập đến vấn
đề này.
23 Khoản 2 Điều 51 LPS năm 2014.
24 Điểm đ khoản 1 Điều 108 LPS năm 2014.
25 Trong tất cả QĐTBPS được công bố trên trang http://congbobanan.toaan.gov.vn/ và QĐTBPS do TAND thành
phố Hà Nội ban hành từ 2015 đến tháng 06/2020, không có trường hợp nào áp dụng biện pháp này. Số liệu thống
kê của TAND tối cao về án phá sản cũng không đề cập đến việc áp dụng biện pháp này.



hành QĐTBPS thì tài sản có của DN không còn26,
chưa có DN nào bị xác định có dấu hiệu cất giấu, tẩu
tán tài sản để áp dụng biện pháp này. Nguyên nhân
của thực trạng này một mặt là do các chủ thể có liên
quan (đặc biệt là các chủ nợ) chưa thực sự chú trọng
biện pháp này như một biện pháp hiệu quả giúp tối
đa hoá tài sản còn lại của DN để yêu cầu Toà án áp
dụng. Bên cạnh đó, có ý kiến cho rằng, nếu DN
không hợp tác thì Toà án, QTV sẽ gặp khó khăn
trong việc thu thập các giao dịch liên quan đến DN27. 

3. Kiến nghị hoàn thiện các quy định pháp
luật về tuyên bố giao dịch vô hiệu nhằm bảo toàn
tài sản doanh nghiệp mất khả năng thanh toán

Thứ nhất,về dấu hiệu xác định giao dịch vô hiệu.
- Về cách quy định thời hạn áp dụng hiệu lực

hồi tố:
Pháp luật nên nâng thời hạn áp dụng hiệu lực

hồi tố đối với giao dịch tặng cho tài sản lên một
khoảng thời gian nhất định. Khoảng thời gian này
không được quá lâu trước ngày mở thủ tục phá sản
đối với DN (vì có thể gây khó khăn cho công tác
xác minh làm ảnh hưởng đến tiến độ tố tụng phá
sản, hơn nữa đi ngược lại bản chất lý luận của vấn
đề là các giao dịch này được thực hiện ở giai đoạn
“tranh tối tranh sáng” trước khi DN bị tuyên bố phá
sản) nhưng cũng cần đủ dài để bảo đảm quyền lợi
chính đáng của tập thể chủ nợ. Bên cạnh đó, trong
điều kiện thực tế hiện nay ở Việt Nam, pháp luật nên
quy định mốc thời gian xác định giao dịch bị tuyên
vô hiệu là dựa vào thời điểm hợp đồng được giao
kết. Trong tương lai xa hơn, pháp luật có thể học hỏi
kinh nghiệm của Mỹ và các quốc gia phát triển khi
quy định mốc thời gian xác định giao dịch bị tuyên
vô hiệu dựa vào thời điểm giao dịch chuyển khoản
được thực hiện.

- Nên thay dấu hiệu “chuyển nhượng tài sản
không theo giá thị trường” (điểm a khoản 1 Điều
59 LPS năm 2014) bằng dấu hiệu “chuyển
nhượng tài sản thấp hơn giá thị trường” đồng thời
hướng dẫn chi tiết dấu hiệu này theo hướng thấp
hơn ở mức nào thì giao dịch có thể bị tuyên vô
hiệu, còn nếu chỉ thấp hơn nhưng chênh lệch giá

trị không đáng kể thì việc tuyên bố vô hiệu là
không cần thiết. Việc tuyên bố vô hiệu đối với
các giao dịch chuyển nhượng tài sản rõ ràng thấp
hơn giá thị trường trong thời điểm “đáng ngờ” sẽ
đạt được hai mục đích: Nếu chủ sở hữu, người
quản lý DN chuyển nhượng nhằm mục đích tẩu
tán tài sản DN thì biện pháp này sẽ giúp ngăn
chặn, khôi phục lại hậu quả của hành vi đó; nếu
DN buộc phải bán rẻ nhằm lấy tiền để trang trải
các nghĩa vụ tài sản khác thì đây cũng là cách
pháp luật bảo vệ quyền lợi của DN con nợ, thông
qua đó bảo vệ quyền lợi của các chủ nợ.

Thứ hai, về quyền xem xét lại các quyết định
liên quan đến yêu cầu tuyên bố giao dịch vô hiệu.

Pháp luật nên mở rộng chủ thể có quyền xem
xét lại các quyết định liên quan đến yêu cầu tuyên bố
giao dịch vô hiệu (không chỉ bao gồm DN mất khả
năng thanh toán, bên giao kết hợp đồng với DN như
cách quy định của pháp luật hiện nay mà nên trao
quyền này cho cả người làm đơn yêu cầu tuyên bố
giao dịch vô hiệu). Pháp luật cũng nên bổ sung
quyền xem xét lại quyết định không chấp nhận đơn
yêu cầu tuyên bố giao dịch vô hiệu (chứ không chỉ
có quyền xem xét lại quyết định tuyên bố vô hiệu
như cách quy định của pháp luật hiện nay). Pháp
luật nên bổ sung quyền kháng cáo, kháng nghị đối
với các quyết định liên quan đến yêu cầu tuyên bố
giao dịch vô hiệu. Những bổ sung này sẽ đảm bảo
quyền lợi chính đáng cho chủ thể yêu cầu tuyên bố
giao dịch vô hiệu, hạn chế sai sót trong việc ban
hành các quyết định liên quan đến yêu cầu tuyên bố
giao dịch vô hiệu.

Thứ ba, về hậu quả của giao dịch vô hiệu.
Khoản 2 Điều 60 LPS năm 2014 nên bổ sung

quy định về hậu quả pháp lý ngay sau khi Toà án
ban hành quyết định tuyên bố giao dịch vô hiệu, đó
là các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả
cho nhau những gì đã nhận. Để tiết kiệm thời gian
cũng như tránh gây phức tạp cho quy trình giải quyết
yêu cầu tuyên bố giao dịch vô hiệu, pháp luật nên bỏ
qua việc xác định chủ thể có lỗi trong thực hiện giao
dịch cũng như vấn đề bồi thường thiệt hại sau khi
giao dịch bị tuyên vô hiệu.

26 Ví dụ: QĐTBPS số 02/2017/QĐ-TBPS của TAND huyện B, tỉnh Bình Dương tuyên bố phá sản đối với DNTN
chế biến gỗ H (tên viết tắt GROWOOD); QĐTBPS số 01/2017/QĐ-TBPS của TAND thị xã Dĩ An, tỉnh Bình
Dương tuyên bố phá sản đối với Công ty cổ phần may mặc A (trụ sở: đường B, khu công nghiệp S, thị xã D, tỉnh
Bình Dương); QĐTBPS số 01/2018/QĐ-TBPS của TAND huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình tuyên bố phá sản đối
với Công ty cổ phần H (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 1000267781 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái
Bình cấp); QĐTBPS số 231/2018/QĐ-TBPS của TAND huyện Hóc Môn tuyên bố phá sản đối với Công ty TNHH
Thanh Phong Vi Na; QĐTBPS số 03/2019/QĐ-TBPS của TAND huyện An Lão, thành phố Hải Phòng tuyên bố phá
sản đối với Công ty cổ phần Phát triển công nghiệp T…
27 Trần Văn Hà (2018), tlđd, tr.11.



Trưng cầu giám định và hoạt động giám
định trong tố tụng hình sự là một công tác quan
trọng không thể thiếu trong quá trình giải quyết
phần lớn các vụ án hình sự. Thực tiễn cho thấy,
hoạt động giám định tư pháp có ảnh hưởng rất
lớn đến hiệu quả và chất lượng của hoạt động tố
tụng. Nhiều trường hợp giải quyết vụ án kéo
dài, ách tắc là từ nhiều nguyên nhân, trong đó
có nguyên nhân từ kết luận của các tổ chức
giám định. Thực hiện giám định tư pháp cũng là
nhằm làm sáng tỏ vụ án, tránh tình trạng oan
sai, bỏ lọt tội phạm.

Ngoài ra, giám định tư pháp còn mang một ý
nghĩa nhân văn sâu sắc, hướng hoạt động tố tụng
theo cơ chế minh bạch, đúng người đúng tội,
phụng sự công lý. Giám định tư pháp là một kênh
quan trọng đánh giá trình độ phát triển pháp luật và
mức độ dân chủ của một quốc gia. Chính vì lẽ đó,
trong Bộ luật Tố tụng hình sự (BLTTHS) năm
2015 có đến 10 điều luật quy định về các hoạt động
liên quan đến công tác giám định này. Vì vậy, trong
quá trình điều tra, truy tố, xét xử đòi hỏi điều tra
viên, kiểm sát viên, thẩm phán phải luôn chủ động,
phát hiện kịp thời những vấn đề, những nội dung

cần tiến hành giám định để yêu cầu cơ quan có
thẩm quyền tiến hành việc trưng cầu giám định.

Theo quy định tại Điều 205 BLTTHS năm
2015, khi có các căn cứ được quy định tại Điều 206
BLTTHS năm 2015 hoặc khi xét thấy cần thiết, cơ
quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng sẽ ra quyết
định trưng cầu giám định. Cơ quan có thẩm quyền
tiến hành tố tụng ra quyết định trưng cầu giám định
được quy định tại Điều 34 BLTTHS và tại Điều 39
BLTTHS, bao gồm các cơ quan sau đây: Cơ quan
điều tra; Viện kiểm sát; Tòa án; Bộ đội biên phòng;
Hải quan; Kiểm lâm; Lực lượng cảnh sát biển;
Kiểm ngư được giao nhiệm vụ tiến hành một số
hoạt động điều tra. Các trường hợp phải bắt buộc
trưng cầu giám định bao gồm:

“1. Tình trạng tâm thần của người bị buộc
tội khi có sự nghi ngờ về năng lực trách nhiệm
hình sự của họ; tình trạng tâm thần của người
làm chứng hoặc bị hại khi có sự nghi ngờ về
khả năng nhận thức, khả năng khai báo đúng
đắn về những tình tiết của vụ án;

2. Tuổi của bị can, bị cáo, bị hại nếu việc đó có
ý nghĩa đối với việc giải quyết vụ án và không có
tài liệu để xác định chính xác tuổi của họ hoặc có
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nghi ngờ về tính xác thực của những tài liệu đó;
3. Nguyên nhân chết người;
4. Tính chất thương tích, mức độ tổn hại sức

khoẻ hoặc khả năng lao động;
5. Chất ma tuý, vũ khí quân dụng, vật liệu

nổ, chất cháy, chất độc, chất phóng xạ, tiền giả,
vàng, bạc, kim khí quý, đá quý, đồ cổ;

6. Mức độ ô nhiễm môi trường”.
Trong đó, giám định thương tật là trường

hợp giám định thường gặp trong thực tiễn.
1. Những bất cập, khó khăn, vướng mắc

liên quan đến công tác giám định thương tật
Thứ nhất, bất cập về thời hạn ban hành

quyết định trưng cầu giám định của cơ quan có
thẩm quyền tiến hành tố tụng. Đó là trường hợp
sự việc xảy ra quá lâu, sau này cơ quan có thẩm
quyền tiến hành tố tụng mới ra quyết định trưng
cầu giám định, sự chậm trễ đó đã khiến cho
công tác giám định gặp rất nhiều khó khăn, vết
thương bị hại đã lành khó xác định, hoặc có
những vết thương khác chồng, đè lên vết
thương cũ sau quãng thời gian dài đó. Ngoài ra,
sự chậm trễ này, còn kéo theo nhiều nghi vấn
từ phía bị hại và gia đình bị hại, từ phía những
người quan tâm đến sự việc.

Ví dụ 1: Sự việc xảy ra vào hồi 14g30 phút
ngày 16/9/2019 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài
sản tại huyện QP, tỉnh TB. Trong cuộc đấu giá
quyền sử dụng đất có 02 nhóm đối tượng tham gia
đấu giá 52 lô đất có diện tích 5329 m2. Tại buổi
đấu giá đã xảy ra xô xát giữa hai nhóm đối tượng
trên, hậu quả có hai đối tượng bị đánh trọng
thương là anh Kim Th và anh Quang Th. Tuy
nhiên, cho đến ngày 01/12/2020 (gần 01 năm kể
từ khi xảy ra sự việc) cơ quan điều tra công an
huyện QP mới ban hành quyết định trưng cầu
giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể đối với anh
Quang Th, còn đối với anh Kim Th thì không
trưng cầu giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể được
vì anh Th đã đi làm ăn xa khỏi địa phương. Sự
chậm trễ này khiến cho dư luận quần chúng có
nhiều ý kiến khác nhau về sự minh bạch, tuân thủ
pháp luật của các cơ quan có thẩm quyền tiến
hành tố tụng. 

Vấn đề đặt ra là cần phải có những quy định
và hướng dẫn cụ thể về nội dung này, nếu khi đã
có hướng dẫn cụ thể về thời gian và các biện
pháp cần tiến hành ngay sau khi sự việc xảy ra
mà còn vi phạm, thì các cơ quan có thẩm quyền

tiến hành tố tụng vẫn cố tình chậm trễ hoặc trì
hoãn không trưng cầu giám định sẽ phải chịu
chế tài như thế nào thì mới có thể ngăn chặn
được vấn đề trên tiếp diễn.

Thứ hai, theo quy định tại Thông tư số
47/2013/TT-BYT ngày 31/12/2013 ban hành
quy trình về giám định pháp y (gọi tắt là Thông
tư số 47). Theo đó, khi tiến hành trưng cầu giám
định các vụ án liên quan đến xác định tỷ lệ tổn
thương cơ thể cần có các tài liệu sau:

(1) Hồ sơ giám định là bản sao hồ sơ bệnh án,
kèm theo giấy chứng nhận thương tích ban đầu;

(2) Giám định xác định tỷ lệ tổn thương cơ
thể được phép xác định trên cơ sở hồ sơ bệnh án;

(3) Khi giám định phải giám định trên con
người cụ thể2.

Tuy nhiên, phần lớn các hồ sơ vụ án hình sự
đều không thể hiện đầy đủ các yêu cầu nêu trên.
Ví dụ, tài liệu, hồ sơ liên quan đến giám định
chỉ có trích sao hồ sơ bệnh án mà không phải là
bản sao hồ sơ bệnh án. Điều này không phù hợp
với quy định của Thông tư số 47. Có trường
hợp, việc trích sao không đầy đủ, không khách
quan, có thể nhiều thông tin được trích sao
không chính xác, theo ý chí chủ quan của người
trích văn bản. Vì thế, độ tin cậy của tài liệu sẽ
không cao. Đây cũng là một trong những vấn
đề bất cập trên thực tiễn cần được nghiên cứu
quán triệt các cơ quan tiến hành tố tụng hết sức
lưu ý khi chuyển giao tài liệu cho cơ quan
chuyên môn giám định, cần phải chuyển đầy đủ
các tài liệu theo quy định tại Thông tư số 47.
Quy định tại Thông tư số 47 cũng nêu rõ đối với
cơ quan chuyên môn tiến hành giám định nếu
có nghi ngờ về độ tin cậy hoặc tài liệu yêu cầu
không đầy đủ theo hướng dẫn của Thông tư số
47, thì cơ quan giám định, giám định viên có
quyền yêu cầu cơ quan trưng cầu phải cung cấp
tài liệu đầy đủ hoặc từ chối giám định nếu tài
liệu không đảm bảo độ tin cậy. Tuy nhiên, thực
tiễn việc này hầu như không xảy ra, các cơ quan
giám định vẫn tiến hành giám định trên tài liệu
cơ quan điều tra cung cấp, theo đó độ tin cậy
của kết luận giám định không cao, trong khi
phần lớn các vụ án giải quyết trên thực tiễn lại
căn cứ vào tài liệu quan trọng này để khởi tố vụ
án, khởi tố bị can và xác định khung khoản của
điều luật khởi tố đó.

Ví dụ 2: Cũng từ vụ án nêu tại ví dụ 1, khi

2 Thông tư số 47/2013/TT-BYT ngày 31/12/2013.



nghiên cứu hồ sơ, luật sư phát hiện tài liệu
liên quan đến trưng cầu giám định gửi cơ
quan chuyên môn giám định, bao gồm các tài
liệu sau:

(1) Giấy chứng nhận thương tích của bệnh
viện đa khoa tỉnh TB; 

(2) Trích sao bệnh án của bệnh viện Việt
Đức – Hà Nội:

Thể hiện: vết thương cẳng tay phải; vết
thương đùi phải; gối phải; cẳng chân phải; gẫy
hở lồi cầu ngoài, bánh chè, đứt gân bánh chè;

(3) Bị hại được triệu tập đến giám định.
Cơ quan chuyên môn vẫn tiến hành giám định

và ban hành kết luận giám định trên các tài liệu mà
Cơ quan điều tra cung cấp nêu trên. Theo đó, kết
quả này sẽ thiếu đi sự tin cậy do tài liệu chuyển
giám định chưa đảm bảo các yêu cầu của Thông tư
số 47. Điều này cho thấy, cần nghiên cứu hoàn
thiện cũng như quán triệt nội dung này đối với các
cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng khi ban
hành quyết định trưng cầu giám định và đối với cơ
quan giám định khi tiến hành giám định.

Thứ ba, nhiều vụ án trên thực tiễn cơ quan
chuyên môn khi ban hành kết luận giám định,
đã không xác định cụ thể tỷ lệ % tổn thương cơ
thể của từng vết thương, cơ quan chuyên môn
cũng không cung cấp tài liệu liên quan đến hoạt
động giám định, quan trọng nhất là các tài liệu
liên quan đến việc: cơ quan chuyên môn đã sử
dụng phương pháp giám định gì để tiến hành?
Khi tiến hành giám định đã xác định tỷ lệ % tổn
thương cơ thể đối với từng vết thương ra sao?
Các giám định viên đã sử dụng phương pháp
cộng đối với từng vết thương như thế nào? Quá
trình giám định đã áp dụng, vận dụng bảng tỷ lệ
tổn thương cơ thể nào mà Bộ y tế hướng dẫn để
dẫn chiếu và kết luận tỷ lệ % tổn thương cơ thể
đó?... Theo đó, rất khó khăn trong việc xác định
tỷ lệ tổn thương cơ thể đối với bị hại, cũng như
khó xác định được cơ chế hình thành vết
thương, sự phù hợp giữa vết thương với công
cụ phạm tội trong vụ án.

Ví dụ 3: Trong vụ án hình sự nêu tại ví dụ 1,
cơ quan chuyên môn khi ban hành kết luận
giám định đã không ghi rõ tỷ lệ tổn thương cơ
thể đối với từng vết thương của bị hại Quang
Th. Vấn đề này, khi đối đáp, tranh luận luật sư
bào chữa đã chỉ ra và yêu cầu giám định viên
giải thích, nhưng giám định viên không giải
thích mà cho rằng “đây là thói quen của đơn vị
chúng tôi”. Tại phần đối đáp, khi luật sư nêu

vấn đề này để tranh luận với đại diện Viện kiểm
sát, kiểm sát viên đã nhận sai sót và khẳng định
“sau này chúng tôi sẽ yêu cầu cơ quan chuyên
môn phải ghi rõ tỷ lệ % tổn thương cơ thể của
từng vết thương, còn vụ án này mặc dù không
ghi nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến kết
quả của công tác giám định”. Việc không ghi
rõ tỷ lệ % tổn thương cơ thể đối với từng vết
thương có thực sự không quan trọng và thực sự
không làm ảnh hưởng đến kết quả giám định
như vị đại diện Viện kiểm sát đối đáp không?
Theo chúng tôi việc này là hết sức quan trọng,
bởi lẽ: nếu cơ quan giám định khi tiến hành
giám định ghi rõ tỷ lệ % tổn thương đối với từng
vết thương, đồng thời chỉ rõ phương pháp thực
hiện giám định và cách thức cộng thương tích,
rất có thể tỷ lệ tổn thương sẽ khác. Đặc biệt đối
với vụ án liên quan đến tỷ lệ thương tích thì 1%
- 2% đôi khi quyết định khung hình phạt và ảnh
hưởng lớn đến quyền và lợi ích của bị cáo. 

Do đó, đây là một bất cập không nhỏ rất cần
được quán triệt trong văn bản hướng dẫn cụ thể
liên ngành cho các cơ quan có thẩm quyền tiến
hành trưng cầu và cơ quan có thẩm quyền thực
hiện hoạt động giám định. 

Thứ tư, khi nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự,
cần hết sức lưu ý đến việc đối chiếu giữa việc
ghi nhận vết thương ban đầu, quá trình chữa trị
trong hồ sơ bệnh án, giấy chứng thương và Bản
kết luận giám định pháp y về thương tích. Đặc
biệt đối với các vụ án xảy ra lâu, khi bị hại đã
chữa khỏi, vết thương đã lành lặn mới trưng cầu
giám định (như ví dụ 1 nêu trên), thì cần hết sức
chú ý đến tài liệu liên quan đến công tác giám
định thương tật này. Có nhiều tài liệu, cơ quan
chuyên môn đã tiến hành kết luận giám định 3
lần trên cùng 1 vết thương, nhưng ghi nhận kết
quả ở những mục cách xa nhau. Quá trình
nghiên cứu, những người có thẩm quyền tiến
hành tố tụng hay tham gia tố tụng phải nghiên
cứu kỹ hồ sơ vụ án, tránh việc bỏ qua những chi
tiết quan trọng này và theo đó, tỷ lệ tổn thương
cơ thể cho 1 vết thương được nhân 3 lần đã ảnh
hưởng rất lớn đến kết quả giám định cũng như
các quyền và lợi ích của bị cáo. Đây cũng là một
trong những nội dung bất cập trên thực tiễn, cần
phải thận trọng khi nghiên cứu hồ sơ vụ án, đặc
biệt nghiên cứu về tài liệu giám định về thương
tật để có kiến nghị hoặc yêu cầu phù hợp.

Ví dụ 4: Tại giấy chứng nhận thương tích của
bệnh viện đa khoa tỉnh TB (khi cấp cứu bị hại



ngay sau khi sự việc xảy ra) và bản sao bệnh án
do bệnh viện Việt Đức – HN cấp, thể hiện:

Quang Th có các vết thương sau: Vết
thương cẳng tay phải; vết thương đùi phải, gối
phải, cẳng chân phải, gẫy hở lồi cầu ngoài,
bánh chè, đứt gân bánh chè.

Tại bản kết luận giám định pháp y về
thương tích, của Trung tâm pháp y Sở y tế TB,
như sau:

“PHẦN GIÁM ĐỊNH
…
2. Thương tích
…
2.2. Mặt ngoài 1/3 đùi phải
2.3. Mặt trong 1/3 đùi phải
2.5. Mặt trước trong cẳng chân phải
2.6. ¼ trên ngoài mông phải
2.7. Mặt ngoài 1/3 giữa cẳng chân phải
2.8. Mặt ngoài 1/3 dưới cẳng chân phải
…”
Như vậy, giấy chứng thương và hồ sơ

bệnh án không ghi nhận vết thương ở vùng
mông, nhưng kết luận giám định trong phần
giám định lại có vết thương này. Vậy vết
thương này ở đâu mà có sau 01 năm mới tiến
hành giám định? 

Cũng tại Giấy chứng nhận thương tích và
bản sao bệnh án, thì chỉ ghi nhận có: 01 vết
thương ở cẳng chân phải và 01 vết thương ở đùi
phải. Nhưng nhìn vào bản kết luận giám định,
thấy: vết thương ở đùi phải được tách thành 02
vết giám định (mặt trong và mặt ngoài) trong
khi bệnh án không ghi nhận vấn đề này; 01 vết
thương ở cẳng chân phải được tách ra thành 03
vết thương khi tiến hành giám định tại các mục
2.5, 2.7 và 2.8 đây là điều hết sức vô lý.

Mặt khác khi giám định cơ quan này không
ghi rõ mỗi vết thương khi giám định là bao
nhiêu % tỷ lệ tổn thương cơ thể. Kết quả giám
định này không khách quan, không chính xác
và nhiều dấu hiệu cho thấy thiếu sự minh bạch.

Đây là sự bất cập lớn đối với tài liệu liên quan
đến giám định thương tật trong hồ sơ vụ án hình
sự khi nghiên cứu đã phát hiện. Quá trình nghiên
cứu hồ sơ không nghiên cứu kỹ, không xem xét,
đối chiếu tỷ mỷ rất có thể đã bỏ qua một tài liệu
hết sức quan trọng, quyết định khung khoản đối
với bị cáo. Trong trường hợp này, cần yêu cầu các
cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng xem xét
lại chứng cứ, tài liệu liên quan đến giám định để
bảo vệ quyền và lợi ích tốt nhất cho bị cáo.

Thứ năm, nhiều hồ sơ giám định trong hồ
sơ vụ án, khi nghiên cứu luật sư phát hiện ra
một vấn đề đó là giám định tiến hành bởi Hội
đồng giám định có nhiều người (thường 03
người) nhưng ký vào bản kết luận giám định chỉ
có chữ ký của 01 người đại diện là chưa đúng
với quy định của pháp luật (Bộ luật Tố tụng
hình sự và Thông tư số 47/2013). Do đó, nếu tài
liệu giám định có nhiều vấn đề nghi vấn và sai
phạm nhiều thì nó đã không có giá trị chứng
minh về mặt hình thức sai phạm (thiếu đi tính
hợp pháp). Trên thực tiễn khi tham gia giải
quyết các vụ án hình sự, vấn đề này hiện nay
vẫn còn tồn tại nhiều. Đây cũng là vấn đề đặt ra
cần nghiên cứu và có biện pháp hữu hiệu để các
cơ quan có ý thức thực thi nghiêm túc.

Đối với những vụ án phức tạp, mặc dù đã
có kết quả giám định, song kết luận trong bản
giám định đó chưa được rõ ràng, không đầy đủ,
còn chung chung, hoặc có phát sinh nhiều vấn
đề mới mà chưa có kết luận về vấn đề đó… luật
sư khi nghiên cứu hồ sơ vụ án cần có kiến nghị
các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng ra
quyết định trưng cầu giám định bổ sung hoặc
giám định lại.

Ví dụ 5: Sau khi nghiên cứu bản kết luận
giám định, nếu phát hiện thấy nội dung kết
luận giám định chưa rõ ràng, chưa đầy đủ, kết
luận chung chung hoặc phát sinh những vấn
đề mới cần phải giám định tiếp, những tình tiết
này liên quan đến vụ án đã có kết luận giám
định trước đó, thì cơ quan có thẩm quyền tiến
hành tố tụng sẽ ra quyết định trưng cầu giám
định bổ sung. Cụ thể: “Theo kết luận giám
định: nạn nhân bị hai vết thương ở mặt sau
vùng đùi phải, tỷ lệ thương tích là 12%”. Mặc
dù có tỷ lệ thương tích để xem xét xử lý hình
sự, song kết luận chưa đề cập đến vết thương
đó được hình thành như thế nào và do vật gì
gây ra, để xem xét vết thương và hung khí bị
can mang theo và sử dụng có đúng là vật gây
ra vết thương ở vùng đùi đó hay không. Trong
trường hợp này cần phải kiến nghị cơ quan có
thẩm quyền tiến hành tố tụng ra quyết định
trưng cầu giám định bổ sung. 

Từ thực trạng khi nghiên cứu hồ sơ vụ án
hình sự về tài liệu giám định thương tật, thấy
rằng còn quá nhiều những bất cập và tồn tại
trong các tài liệu liên quan đến công tác giám
định này, xét thấy cần đặt ra nghiên cứu và
hoàn thiện.



2. Một số kiến nghị hoàn thiện công tác
giám định thương tật trên thực tiễn

Thứ nhất, cần quán triệt các cơ quan có
thẩm quyền tiến hành tố tụng khi cung cấp hồ
sơ giám định cho cơ quan chuyên môn cần gửi
đủ các tài liệu theo hướng dẫn tại Thông tư số
47/2013/TT-BYT ngày 31/12/2013 của Bộ Y tế
về quy trình giám định;

Thứ hai, cần sửa đổi, bổ sung hoàn thiện
Thông tư số 47/2013/TT-BYT ngày 31/12/2013
của Bộ Y tế, theo hướng sau:  

Thông tư số 47/2013/TT-BYT quy định: (1)
54 quy trình giám định pháp y, số lượng quy
trình nhiều và bị chia nhỏ theo vùng giải phẫu,
trong khi nguyên tắc của giám định pháp y là
phải khám toàn diện, điều này gây nhiều khó
khăn khi áp dụng trong thực tế; (2) Quy trình
giám định tử thi chia ra các nguyên nhân tử
vong khác nhau, nhưng thực tế nhóm các quy
trình này không khác biệt đáng kể. Nhất là trước
khi giám định các giám định viên cũng chưa
biết là chết do nguyên nhân gì để có thể áp dụng
quy trình nào, do đó cần quy định nhóm cho
gọn về nội dung này. 

Một số vấn đề cấp bách đặt ra yêu cầu
phải có quy trình giám định pháp y đặc thù, ví
dụ như giám định trẻ em bị xâm hại tình dục,
bị hành hạ ngược đãi, quy trình giám định các
trường hợp tử vong trong thiên tai thảm
họa… chưa được đề cập tại Thông tư số
47/2013/TT-BYT.

Nội dung của một số quy trình còn có những
chỗ thừa, thiếu hoặc trùng lặp, ví dụ các quy
trình không xác định rõ đối tượng và phạm vi áp
dụng. Quy trình giám định thương tích vùng sọ
não thiếu quy định về bộ dụng cụ khám thần
kinh… Phần các kỹ thuật cận lâm sàng chưa cập
nhật nhiều kỹ thuật cận lâm sàng mới như chụp
CT xoắn ốc, chụp cắt lớp dựng 3D, chụp OCT,
điện chẩn… Quy trình giám định tuổi trên
người sống bị trùng lặp và yêu cầu nhập mức
độ cốt hóa đầu xương vào phần mềm nhưng
hiện nay không có phần mềm nào được Bộ Y tế
thông qua.

Trong những quy trình đã được ban hành
chưa nêu rõ điều kiện về cơ sở vật chất, trang
thiết bị để thực hiện giám định. Đây là vấn đề
rất cần thiết để quy định những tổ chức, cơ quan
thực hiện giám định ở mỗi loại hình bắt buộc

phải có mới đủ điều kiện giám định. Mặt khác,
nội dung các quy trình đã được ban hành cũng
chưa đề cập đến nhiệm vụ của các giám định
viên, người giúp việc cho giám định viên làm
những công việc gì. Đây cũng là nội dung rất
quan trọng nhằm phân định rõ chức năng nhiệm
vụ của những người tham gia giám định, từ đó
có cơ sở để quy định về số người tham gia giám
định và định mức chi phí giám định, bồi dưỡng
giám định.

Trong những quy trình đã ban hành cũng
chưa có nội dung quy định về lưu trữ hồ sơ,
bàn giao mẫu sau giám định nên có nhiều
khó khăn và gây lúng túng cho cơ quan giám
định khi thực hiện; chưa quy định về thời
gian thực hiện giám định đối với từng vụ
việc cụ thể.

Một số tên gọi của quy trình không còn
phù hợp, một số khái niệm sử dụng trong các
quy trình cũng không còn phù hợp theo các
quy định có liên quan mới được ban hành;
Biểu mẫu trong Thông tư số 47/2013/TT-
BYT còn nhiều bấp cập cần sửa, bổ sung cho
phù hợp.

Một số quy định trong quy trình tại Thông
tư số 47/2013/TT-BYT chưa phù hợp với quy
định đặc thù của pháp y ngành Công an và đã
sử dụng quy trình, biểu mẫu kết luận của
ngành Công an ban hành nên không đảm bảo
tính thống nhất toàn quốc.

Thông tư số 47/2013/TT-BYT chưa quy
định cụ thể trách nhiệm của cơ quan, tổ chức,
cá nhân liên quan. Vì vậy, cần sửa đổi, bổ
sung hoàn thiện Thông tư số 47/2013/TT-
BYT theo hướng quy định cụ thể hơn trách
nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Thứ ba, cần có thông tư liên ngành hướng
dẫn chung về hoạt động giám định cho các cơ
quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng về: thời
gian tiến hành trưng cầu giám định; về tài liệu
giám định; về các yêu cầu giám định; cũng
như trách nhiệm của các cơ quan giám định
trong giải quyết vụ án hình sự.

Trên đây là một số vấn đề bất cập trên
thực tiễn liên quan đến hoạt động giám định
thương tật trong tố tụng hình sự, từ đó tác
giả mạnh dạn đưa ra những kiến nghị nhằm
phần nào hạn chế những vấn đề còn tồn tại
trên./.



Tóm tắt: Tội phạm là người chưa thành niên (hay còn gọi là người dưới 18 tuổi phạm tội) là một
trong những nhóm tội phạm được các quốc gia đặc biệt quan tâm. Ở Việt Nam tội phạm là người dưới
18 tuổi được pháp luật quy định thành một nhóm đối tượng riêng, có chính sách đặc biệt đối với
người dưới 18 tuổi phạm tội bởi tính chất đặc thù của nhóm tội phạm này. Bài viết tập trung làm rõ
thực trạng trẻ hóa tội phạm đang xảy ra tại Việt Nam, nguyên nhân của tình trạng trẻ hóa tội phạm,
từ đó đề xuất các giải pháp để đấu tranh với tội phạm là người dưới 18 tuổi.
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Abstract: Group of juvenile offenders (offenders under 18 years of age) is one of offender groups
given special attention. In Vietnam, offender group under 18 years of age is regulated as a special
group with special policy according to its typical features. The article clarifies situation   that the age
of offenders is getting younger in Vietnam and its cause to make suggestions for struggle against
offenders under 18 years of age.
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1. Khái quát chung
Chính sách của Đảng và Nhà nước trong đấu

tranh với tội phạm là người dưới 18 tuổi là khoan
hồng, nhân đạo, chú trọng các giải pháp phòng
ngừa, tạo điều kiện cho người phạm tội có cơ hội
hối lỗi, sửa sai, làm lại cuộc đời. Với đặc điểm về
tâm sinh lý, về nhận thức, về kỹ năng sống, về
phát triển và hình thành nhân cách của người
dưới 18 tuổi thì nhóm người này dễ mắc sai lầm,
trong những sai lầm đó thì có một phần trách
nhiệm của người lớn, của gia đình, nhà trường
và xã hội.

Cùng với sự phát triển của xã hội, mối liên
kết trong gia đình lỏng lẻo, mặt trái của cơ chế
thị trường, những cám dỗ của cuộc sống hiện
đại đã khiến tội phạm là người dưới 18 tuổi
ngày càng trẻ hóa. Có những đối tượng chỉ có
12 - 13 tuổi nhưng đã thực hiện các hành vi
nguy hiểm cho xã hội như giết người, cướp tài
sản, mua bán trái phép chất ma tuý... nhưng
không thể xử lý bằng chế tài hình sự vì các đối
tượng này chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình
sự. Nhiều đối tượng trong độ tuổi chịu trách
nhiệm hình sự (từ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi),
được xác định là “trẻ em” nhưng hành vi phạm
tội không hề “ngây thơ”, tính chất của hành vi
rất côn đồ, có tổ chức, thủ đoạn tinh vi, xảo
quyệt, tính chất manh động, gây mất an toàn

cho xã hội. Rất nhiều vụ án người phạm tội dưới
18 tuổi nhưng đã thực hiện hành vi giết người
hàng loạt, giết người cướp tài sản hay giết người
vì những lý do rất nhỏ nhặt, vụn vặt… Bởi vậy
đã có nhiều ý kiến cho rằng cần phải hạ độ tuổi
chịu trách nhiệm hình sự cũng như tăng mức
chế tài đối với người dưới 18 tuổi phạm tội khi
sửa đổi Bộ luật Hình sự. Ngoài ra, cũng có
nhiều ý kiến cho rằng cần phải tăng cường giáo
dục đạo đức, nâng cao trách nhiệm của gia đình,
nhà trường và xã hội, tăng cường các biện pháp
phòng ngừa để kiểm soát tình hình tội phạm là
người dưới 18 tuổi, đảm bảo một môi trường
văn minh, tiến bộ, lành mạnh cho giới trẻ có cơ
hội phát triển và cống hiến cho xã hội.

2. Thực trạng trẻ hóa tội phạm đang xảy
ra tại Việt Nam

2.1. Quy định về tuổi chịu trách nhiệm hình
sự và mức hình phạt

Theo quy định của pháp luật hình sự Việt
Nam thì người từ đủ 14 tuổi phải chịu trách
nhiệm hình sự trong một số trường hợp, còn
người từ đủ 16 tuổi trở lên thì phải chịu trách
nhiệm hình sự đối với mọi loại tội phạm. Cụ
thể, Điều 12, Bộ luật Hình sự năm 20152 quy
định: “Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu
trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm, trừ những
tội phạm mà Bộ luật này có quy định khác”;

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ XU HƯỚNG TỘI PHẠM NGÀY CÀNG TRẺ HÓA

Đặng Văn Cường1

1 Tiến sỹ Luật, Luật sư, Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp - Đoàn luật sư thành phố Hà Nội.
2 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.



“Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu
trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm
trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định
tại một trong các Điều 123, 134, 141, 142, 143,
144, 150, 151, 168, 169, 170, 171, 173, 178,
248, 249, 250, 251, 252, 265, 266, 286, 287,
289, 290, 299, 303 và 304 của Bộ luật này”.
Đây là một nội dung có sửa đổi bổ sung so với
Bộ luật Hình sự năm 1999, thể hiện ở chỗ Bộ
luật Hình sự năm 1999 quy định người từ đủ 14
tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình
sự đối với tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt
nghiêm trọng do lỗi cố ý mà không phân biệt
tội nào. Tuy nhiên, với chính sách khoan hồng,
nhân đạo, hướng thiện nên Bộ luật Hình sự năm
2015 đã thu hẹp phạm vi xử lý bằng chế tài hình
sự đối với người dưới 16 tuổi mà chỉ xử lý đối
với một số trường hợp của các tội danh đã liệt
kê trong điều luật. Chính sách này đã làm giảm
chế tài hình sự đối với người dưới 16 tuổi, phi
hình sự hóa một số hành vi nguy hiểm cho xã
hội do người dưới 16 tuổi thực hiện xảy ra ở các
tội danh không được Điều 12 Bộ luật Hình sự
năm 2015 liệt kê. Trường hợp người từ đủ 14
tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện các hành vi
thuộc trường hợp rất nghiêm trọng, đặc biệt
nghiêm trọng nhưng không thuộc các tội danh
đã được Điều 12 Bộ luật Hình sự năm 2015 liệt
kê thì sẽ không xử lý hình sự mà chỉ có thể áp
dụng các biện pháp hành chính để giáo dục tập
trung, hoặc giáo dục trong cộng đồng, tại
phường, xã.

Như vậy, có thể nói rằng chính sách pháp luật
hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội ở
Việt Nam đã có những thay đổi theo hướng
khoan hồng, nhân đạo hơn, tạo điều kiện cho
người dưới 18 tuổi có cơ hội sửa chữa lỗi lầm,
không bị ám ảnh bởi quá khứ tội lỗi. Nội dung
chính sách pháp luật đối với người dưới 18 tuổi
phạm tội phù hợp với luật pháp quốc tế, với xu
hướng phát triển kinh tế xã hội, phát triển con
người, đảm bảo quyền con người, thể hiện tính
nhân văn, hướng thiện và chú trọng các giải pháp

phòng ngừa. 
2.2. Xu hướng trẻ hoá tội phạm
Theo thống kê gần nhất của Bộ Công an, tỷ

lệ gây án ở tuổi vị thành niên trên địa bàn cả
nước là 5,2% đối với người dưới 14 tuổi,
24,5% đối với người từ 14 tuổi đến dưới 16
tuổi và 70,3% đối với người từ 16 đến dưới 18
tuổi.

Theo thống kê của Cục Cảnh sát hình sự
Bộ Công an thì trong ba năm từ 2016 đến
2019 toàn quốc đã phát hiện 13.794 vụ với
20.367 đối tượng là người dưới 18 tuổi phạm
tội. Trong các tội danh mà người dưới 18 tuổi
phạm tội, có thể thống kê một số tội danh như
sau: Giết người là 183 vụ với 293 đối tượng;
Cướp tài sản là 475 vụ với 830 đối tượng;
Cưỡng đoạt tài sản là 88 vụ với 111 đối tượng;
Cố ý gây thương tích là 2017 vụ với 3797 đối
tượng; Trộm cắp tài sản là 5565 vụ với 7611
đối tượng; Cướp giật tài sản là 505 vụ với 627
đối tượng3.

Tình hình người dưới 18 tuổi phạm tội có sự
khác nhau giữa mỗi vùng miền, khu vực. Đặc
biệt các khu vực thành phố lớn, thành phố trực
thuộc Trung ương, các khu đô thị đông dân, các
khu công nghiệp phát triển thì tỷ lệ người dưới
18 tuổi phạm tội lớn hơn rất nhiều so với các
tỉnh, thành phố ở địa phương, các khu vực thuần
nông. Theo thống kê của Công an Thành phố Hồ
Chí Minh từ năm 2018 đến hết quý 1 năm 2021,
thành phố này 884 nghi phạm là người dưới 18
tuổi. Trong đó, giết người 11 vụ, cướp tài sản 47
vụ, hiếp dâm - cưỡng dâm 8 vụ, cố ý gây thương
tích 70 vụ, trộm cắp, cướp giật 290 vụ, mua bán
tàng trữ ma túy 17 vụ… Dưới 16 tuổi hơn 30%4.
Nam chiếm hơn 95%. Phân tích về trình độ văn
hóa thì có 3,75% không biết chữ, tiểu học
29,33%, THCS 46,51%, THPT 20,41%. Trong
884 đối tượng phạm pháp có đến 553 đối tượng
đã bỏ học (chiếm 71,44%). Hơn 71% người trẻ
phạm pháp ở Thành phố Hồ Chí Minh có trình độ
học vấn thấp, phần lớn đã bỏ học. Điều đáng báo
động là một thực trạng trẻ em trộm cắp tài sản là

3 Đặng Văn Cường, Nguyễn Văn Đồng (2020), Thực tiễn xét xử lưu động tại Việt Nam: Dưới học nhìn xã hội học

pháp luật, Chuyên san Luật học - Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ - Đại học Quốc gia TP.HCM, số 1,

tập 4, tr.516-525.
4 Thành Trung (2019), Nhức nhối thực trạng “trẻ hóa” tội phạm, Báo pháp luật, https://baophapluat.vn/nhuc-nhoi-

thuc-trang-tre-hoa-toi-pham-post325924.html; truy cập ngày 17/8/2021.



do người lớn xúi giục5. Vì trẻ dưới 14 tuổi thì
không bị xử lý hình sự về tội danh trộm cắp tài
sản, và việc chứng minh người lớn xúi giục để
xử lý trách nhiệm rất khó khăn...

Những thông tin, con số nêu trên là đáng
báo động, buộc các cấp, các ngành phải có
những giải pháp hữu hiệu nhất nhằm phòng
ngừa sự gia tăng của tình trạng phạm tội ở lứa
tuổi chưa trưởng thành.

3. Nguyên nhân của tình trạng trẻ hóa tội phạm
Hiện nay, trong cơ cấu tội phạm thì tuổi đời

của những đối tượng phạm tội ngày càng giảm,
hay nói cách khác là nhóm người trẻ tuổi trở
thành tội phạm ngày càng nhiều, trong đó không
chỉ có những tội phạm về trật tự xã hội mà còn có
những tội phạm về kinh tế, ma túy, đặc biệt là tội
phạm lừa đảo trên mạng Internet, tội phạm công
nghệ cao. Có nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn
đến tình trạng này, có thể kể đến như:

Thứ nhất, xuất phát từ đặc điểm tâm sinh lý
lứa tuổi là người dưới 18 tuổi.

Người dưới 18 tuổi được xác định là người chưa
thành niên, là người chưa phát triển đầy đủ về nhân
cách và đạo đức. Đây là độ tuổi đang được giáo dục
phổ thông, giáo dục cơ bản về nhận thức, ý thức,
đạo đức trong đó có ý thức chấp hành pháp luật. Ở
độ tuổi thanh thiếu niên là độ tuổi phát triển nhanh
chóng về thể chất nhưng về tâm sinh lý có những
bất ổn, thậm chí nổi loạn. Nếu giáo dục cứng nhắc
hoặc giáo dục không đúng cách thì có thể biến
những đứa trẻ ngoan ngoãn, hiếu thảo trở thành
những đứa trẻ ngỗ ngược, bất trị, chúng có thể bỏ
học, tự tử, thậm chí trở thành tội phạm. Ở độ tuổi
chưa thành niên thì rất dễ bị cảm xúc chi phối hành
vi, chỉ vì những vấn đề nhỏ nhặt mà người chưa
thành niên có thể có những xúc động mạnh, thiếu
kỹ năng kiểm soát cảm xúc dẫn đến thực hiện những
hành vi có tính chất một phát, thiếu sự điều khiển
của lý trí, có thể dẫn đến hành vi phạm tội.

Thứ hai, xuất phát từ những đổ vỡ trong
hạnh phúc gia đình khiến đứa trẻ không được
quan tâm giáo dục đúng mức.

Theo nghiên cứu, thống kê về người dưới
18 tuổi phạm tội cho thấy phần lớn những đứa
trẻ phạm tội đều sống trong những gia đình
không có hạnh phúc phải thường xuyên bị đối
xử tàn nhẫn, bỏ học sớm, thiếu sự quan tâm
chăm sóc của bố mẹ hoặc những đứa trẻ được
nuông chiều, đáp ứng đầy đủ những điều kiện
vật chất nhưng thiếu kiểm soát dẫn đến những
đứa trẻ mắc những sai lầm rồi trượt dài trên
những sai lầm đó.

Trong những gia đình không có hạnh phúc,
cha mẹ thường xuyên cãi vã, đánh đập lẫn nhau
khiến những đứa trẻ có những suy nghĩ tiêu cực
kéo dài, tác động đến sự phát triển hình thành
nhân cách khiến chúng trở nên lầm lì hoặc cục
súc. Đối với những gia đình mà có cha dượng,
mẹ kế, có sự đối xử bất công bằng trong gia đình
dễ gây ra những xung đột và những nhận thức
lệch lạc của trẻ em.

Khi đứa trẻ sống trong gia đình không có
hạnh phúc một thời gian dài, thiếu sự quan tâm
chăm sóc giáo dục của cha mẹ rồi đỉnh điểm là bị
đẩy ra ngoài xã hội, bỏ học và tự kiếm tiền nuôi
sống bản thân thì rất dễ sa ngã phải bị bạn bè xấu
lôi kéo để thực hiện các hành vi vi phạm pháp
luật, sau đó trở thành người phạm tội khi tuổi đời
còn rất trẻ.

Thứ ba, môi trường bạo lực, thiếu lành
mạnh, bị lôi kéo bởi bạn bè xấu.

Thuyết học lại từ xã hội của các học giả
Edwin Sutherland, Robert Burgess… cho rằng
tất cả các hành vi được học nhiều từ xã hội và tội
phạm – hình thức của hành vi xảy ra cũng là do
học lại từ xã hội. Theo Thuyết học lại từ xã hội,
hành vi phạm tội là sản phẩm của môi trường xã
hội, không phải là đặc tính bẩm sinh của một số
người đặc biệt. Môi trường xã hội xung quanh
ảnh hưởng rất lớn đến việc hình thành nhân cách,
đạo đức, hành vi của một con người, nhất là với
đối tượng trẻ em, người chưa thành niên – những
đối tượng đang trong quá trình định hình nhân
cách, đạo đức6.

5 Phạm Minh Tuyên (Chánh án TAND tỉnh Bắc Ninh) (2019), Phòng ngừa người dưới 18 tuổi phạm tội thông qua
hoạt động xét xử của Tòa án – Hạn chế và kiến nghị, Tạp chí Tòa án nhân dân điện tử, https://tapchitoaan.vn/bai-
viet/phap-luat/phong-ngua-nguoi-duoi-18-tuoi-pham-toi-thong-qua-hoat-dong-xet-xu-cua-toa-an-han-che-va-kien-
nghi, truy cập ngày 17/8/2021.
6 Thái An, Từ năm 2018 đến nay công an Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 884 nghi phạm hình sự dưới 18 tuổi (2021),
https://tuoitre.vn/tu-2018-den-nay-cong-an-tp-hcm-ghi-nhan-884-nghi-pham-hinh-su-duoi-18-tuoi-20210415175444
739.htm, truy cập ngày 17/8/2021.



Khi sống trong môi trường bạo lực, chứng
kiến bạo lực gia đình hoặc bạo lực trên không
gian mạng, các trò chơi game hoặc các phim bạo
lực trên YouTube, Facebook thì những đứa trẻ
trở nên lì lợm, coi việc đánh đấm, giết chóc là
chuyện thường tình. Chúng dễ học theo, làm theo
những nhân vật trong các câu chuyện, các bộ
phim và có thể trở thành những sát thủ máu lạnh
nếu như thiếu sự quan tâm giáo dục của cha mẹ.

Khi đứa trẻ sống trong môi trường mà cha mẹ
không phải là những người mẫu mực, hành vi
của cha mẹ thường ngày tác động đến tâm lý,
thói quen của đứa trẻ thì sẽ dẫn đến những đứa
trẻ có những suy nghĩ hành động như cha mẹ của
chúng. Những ông bố, bà mẹ nghiện ngập,
thường xuyên đánh đập, chửi bới, nói bậy phải
chửi tục và thực hiện các hành vi vi phạm pháp
luật thì rất khó để có thể giáo dục những đứa con
thành người lương thiện. Trong các môi trường
tác động hình thành đến nhân cách của đứa trẻ
thì môi trường gia đình là quan trọng nhất, đặc
biệt là cách sống, lối sống, suy nghĩ của cha mẹ.
Những đứa trẻ như tấm gương phản chiếu của
cha mẹ chúng. Bởi vậy để giáo dục được những
đứa trẻ ngoan thì trước tiền cha mẹ phải biết sửa
mình, phải biết noi gương và tạo ra một môi
trường văn minh, lành mạnh thì mới có thể có
những đứa trẻ tử tế.

Thứ tư, thiếu sự quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ
của các cơ quan đoàn thể, các tổ chức xã hội và
chính quyền địa phương.

Theo quy định của Luật Trẻ em và các văn
bản pháp luật có liên quan thì trách nhiệm giáo
dục, bảo vệ trẻ em không chỉ là trách nhiệm của
gia đình mà là còn có trách nhiệm của nhà trường
và xã hội, mà cụ thể là trách nhiệm của các cơ
quan, tổ chức xã hội, các đoàn thể có trách nhiệm
bảo vệ trẻ em. Khi một đứa trẻ hư, hỗn láo với bố
mẹ, thầy cô giáo hoặc vi phạm pháp luật thì
không chỉ có trách nhiệm của gia đình mà còn có
trách nhiệm của nhà trường và xã hội.

Đối với những gia đình không tốt, cha mẹ
thường xuyên đánh cãi chửi nhau hoặc không có
trình độ nhận thức đầy đủ để giáo dục con cái,
môi trường gia đình không an toàn cho trẻ em thì
khi đó trách nhiệm của chính quyền địa phương,
của cơ quan đoàn thể, của nhà trường sẽ phải

được nâng cao hơn một bước.
Khi cha mẹ giáo dục không khoa học, không

đúng cách, thậm chí bỏ rơi mà nhà trường, chính
quyền địa phương và các tổ chức xã hội lại không
kịp thời phát hiện, can thiệp, hỗ trợ, giúp đỡ thì
đứa trẻ sẽ rất dễ sa ngã, bị lôi kéo vào đám bạn
xấu rồi trở thành những đối tượng bất trị, gây ra
nhiều hệ lụy cho xã hội, chúng dễ dàng thực hiện
các hành vi phạm tội, thậm chí trả thù đời hoặc
bất cần đời.

Những nghiên cứu của Trung tâm nghiên cứu
Tội phạm học và Điều tra tội phạm - Học viện
Cảnh sát nhân dân cho thấy, tội phạm thanh thiếu
niên gia tăng có nguyên nhân gốc rễ từ hệ thống
giáo dục: Gia đình, nhà trường và xã hội. Những
hình ảnh bạo lực, thủ đoạn dã man của tội phạm
lan tràn trên Internet, đang hàng giờ tác động vào
nhận thức, hành vi của thanh, thiếu niên vốn
chưa có nhiều kinh nghiệm và kỹ năng sống,
khiến một bộ phận thanh thiếu niên bị lệch lạc
về nhân cách, hành động theo bản năng, mà
thường là rất man rợ và tàn bạo. Động cơ phạm
tội thường bắt đầu từ lối sống lười biếng nhưng
thích hưởng thụ nên luôn có xu hướng tranh đoạt
vật chất7.

Thứ năm, giải pháp phòng ngừa ít được chú
trọng, kém hiệu quả.  

Để kiểm soát được tình hình tội phạm thì việc
phát hiện, bắt giữ, xử lý là chưa đủ mà quan trọng
là phải tìm ra những nguyên nhân, điều kiện
phạm tội để đưa ra những giải pháp loại bỏ
những nguyên nhân điều kiện đó thì mới kiểm
soát được tình hình tội phạm. Theo triết học Mác
- Lênin thì “Nhân - Quả” là một phạm trù triết
học. Nguyên nhân có trước, kết quả có sau;
nguyên nhân nào thì sẽ ra kết quả đó. Bởi vậy để
có một kết quả như ý thì phải kiểm soát được
nguyên nhân.

Đối với phòng ngừa tội phạm là người dưới
18 tuổi thì những nguyên nhân từ phía gia đình,
nhà trường, xã hội; nguyên nhân tử giáo dục
nhận thức, nhân cách; Nguyên nhân từ những tác
động của xã hội; nguyên nhân từ các biện pháp
xử lý và thủ tục xử lý... là những vấn đề đã được
đặt ra từ lâu, tuy nhiên việc thực hiện các giải
pháp để phòng ngừa tội phạm nói chung, tội
phạm là người dưới 18 tuổi nói riêng nhiều lúc,

7 Nguyễn Sơn (2015), Vì sao tội phạm hình sự ngày càng trẻ hóa và man rợ?, https://vtv.vn/trong-nuoc/vi-sao-toi-

pham-hinh-su-ngay-cang-tre-hoa-va-man-ro-20150725134934625.htm, truy cập ngày 17/8/2021.



nhiều nơi chưa đạt hiệu quả, tội phạm là người
dưới 18 vẫn diễn biến phức tạp ở nhiều địa
phương gây bức xúc trong dư luận. Trách nhiệm
của cơ quan, tổ chức chưa được đề cao. Có đến
14 cơ quan tổ chức có trách nhiệm bảo vệ trẻ
em, tuy nhiên khi trẻ em bị bạo hành, xâm hại
hoặc trẻ em gặp khó khăn, sa ngã thì đôi khi
không có cơ quan nào lên tiếng hoặc có lên
tiếng cũng chỉ qua loa cho hết trách nhiệm8. Cơ
chế phối hợp, trách nhiệm cụ thể giữa các cơ
quan tổ chức và chính quyền địa phương trong
việc bảo vệ trẻ em còn nhiều vấn đề bất cập.
Luật Trẻ em hiện nay cho dù có nhiều cơ quan
cùng thực hiện giám sát quyền trẻ em, nhưng lại
chưa có cơ quan nào chịu trách nhiệm giám sát
độc lập quyền trẻ em. Đây cũng chính là nguyên
nhân dẫn tới những “lỗ hổng” trong quá trình
bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Chỉ đến khi những đứa
trẻ trở thành hư hỏng, thực hiện các hành vi đến
mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, thì khi đó
mới phát hiện ra nhiều vấn đề bất cập trong việc
giáo dục, quản lý trẻ em và kết quả giải quyết vụ
án hình sự cho thấy lỗ hổng cũng như trách
nhiệm của người lớn, của cơ quan tổ chức trong
hoạt động bảo vệ, giáo dục trẻ em.

Thứ sáu, hiệu quả trong công tác xét xử, thi
hành án hình sự và áp dụng các biện pháp hành
chính chưa cao.

Chính sách pháp luật đối với người dưới 18
tuổi phạm tội hướng đến mục đích cải tạo, giáo
dục, tạo điều kiện để người dưới 18 tuổi có cơ
hội sửa chữa lỗi lầm, trở thành người tốt, sống
có ích cho xã hội. Tuy nhiên trong quá trình tổ
chức triển khai thực hiện các văn bản quy phạm
pháp luật về tố tụng hình sự, quá trình điều tra,
truy tố, xét xử, thi hành án hình sự đối với người
dưới 18 tuổi phạm tội không phải cán bộ nào
cũng làm tốt, địa phương nào cũng làm tốt. Rất
nhiều cán bộ thiếu kỹ năng, thiếu kinh nghiệm
thậm chí thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện
nhiệm vụ đối với những vụ án có người dưới 18
tuổi phạm tội hoặc người bị hại là người dưới 18
tuổi. Việc thực hiện nhiệm vụ có những sai sót,
kém hiệu quả có thể dẫn đến tác động tiêu cực

đến tâm lý, đời sống và nhận thức của người dưới
18 tuổi, làm không phát huy được tác dụng giáo
dục của pháp luật9.

Hoạt động tố tụng hình sự máy móc, quyền
uy, thiếu thân thiện gần gũi có thể khiến những
đứa trẻ sợ hãi sinh ra tâm lý tiêu cực mà không
phát huy được giá trị giáo dục. Kết quả thi hành
án hình sự không phải lúc nào cũng đạt được hiệu
quả. Minh chứng tiêu biểu là rất nhiều trẻ em sau
khi chấp hành án hình sự xong, trở về với đời
sống xã hội thì lại trở thành những đối tượng cộm
cán, bất hảo.

Sự kém hiệu quả trong công tác giáo dục trẻ
em thể hiện qua việc những năm tháng giáo dục
trong trường giáo dưỡng hoặc cải tạo ở trong các
trại giam khiến nhiều đứa trẻ trở nên lì lợm, vô
cảm hơn. Môi trường đó khiến nhiều đối tượng
trở nên có “số má”, quen biết nhiều đối tượng bất
hảo, khi trở về với xã hội lại thành lập các băng
ổ nhóm để thực hiện các hoạt động tội phạm.
Vấn đề này cần phải nghiên cứu, đánh giá một
cách khách quan để tìm ra những nguyên nhân
và có những giải pháp để khắc phục.

4. Các giải pháp để đấu tranh với tội phạm
là người dưới 18 tuổi

Thứ nhất, về xây dựng pháp luật.
Pháp luật về trẻ em nằm ở là một hệ thống

bao gồm nhiều văn bản quy phạm pháp luật như:
Công ước về Quyền trẻ em, Luật Trẻ em, Luật
Giáo dục, Bộ luật Dân sự, Luật Xử lý vi phạm
hành chính, Bộ luật Hình sự... và rất nhiều các văn
bản pháp luật khác có liên quan. Trong đó, có
nhiều các văn bản còn mâu thuẫn, chồng chéo,
những quy định còn khó thực hiện, kém hiệu quả.
Bởi vậy giải pháp phòng ngừa tội phạm, làm cơ sở
đấu tranh với tội phạm là người dưới 18 tuổi thì
cần phải hoàn thiện hệ thống pháp luật để quy định
quyền cũng như cơ chế được thực hiện quyền của
trẻ em. Đồng thời quy định làm rõ trách nhiệm của
gia đình, của chính quyền địa phương, của nhà
trường và của các cơ quan đoàn thể trong việc bảo
vệ trẻ em. Cần phải có những cơ chế và có những
biện pháp can thiệp sâu hơn nữa vào vai trò, trách
nhiệm giáo dục của cha mẹ đối với trẻ em. Đối với

8 T.A (2020), Tội phạm giết người trẻ hóa: Cần giải pháp căn cơ, http://baove.congly.vn/toi-pham-giet-nguoi-tre-
hoa-can-giai-phap-can-co-9825.html, truy cập ngày 17/8/2021.
9 Hà Thị Hiên - Viện Kiểm sát nhân dân huyện Lạng Giang (2019), Thực trạng, nguyên nhân và một số giải pháp
phòng ngừa tội phạm do người chưa thành niên gây ra,  https://www.vksbacgiang.gov.vn/baiviet/70/8538; Truy cập
ngày 17/8/2021.



những hành vi vi phạm về quyền trẻ em thì cần
phải cương quyết áp dụng các biện pháp để can
thiệp kịp thời, tránh trường hợp đứa trẻ phải sống
trong một gia đình thiếu lành mạnh, thiếu giáo dục
và có những tác động tiêu cực đến sự phát triển và
hình thành nhân cách.

Với những đứa trẻ hiếu động, cá biệt có nguy
cơ bỏ học hoặc hay gây rối nơi trường học thì
cần phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình
nhà trường và xã hội để có những biện pháp giáo
dục, tránh trường hợp những đứa trẻ này bị đẩy
ra khỏi môi trường gia đình và nhà trường để trở
thành những đối tượng bất hảo hoặc có thể lôi
kéo những đứa trẻ khác trở thành tội phạm.

Thứ hai, về áp dụng pháp luật.
Việc áp dụng pháp luật đối với người dưới

18 tuổi phạm tội phải được vận dụng, thực hiện
một cách nghiêm túc, đầy đủ để đảm bảo quyền
của người dưới 18 tuổi. Cần phải xây dựng bộ
máy tư pháp hoàn chỉnh để áp dụng các quy định
đặc thù về người dưới 18 tuổi phạm tội như: công
tác cán bộ, cơ sở vật chất, cơ chế phối hợp và các
chính sách để người dưới 18 tuổi phạm tội nhận
thức được sai lầm của mình, có cơ hội sửa chữa
giáo dục, cải tạo để trở thành những công dân tốt,
sống có ích cho xã hội. Trong đó, đặc biệt là phải
xây dựng đội ngũ cán bộ có tâm huyết, có trách
nhiệm với công tác trẻ em, am hiểu về tâm sinh
lý của trẻ em để kết hợp giáo dục trong quá trình
thực hiện nhiệm vụ, tạo tâm lý được bảo vệ, che
chở, giúp đỡ khi trẻ em mắc phải sai lầm, khiến
trẻ em “tâm phục khẩu phục” sau khi chấp hành
xong hình phạt hoặc các biện pháp hành chính.

Thứ ba, về công tác tuyên truyền pháp luật.
Bên cạnh các giải pháp về xây dựng, áp dụng

pháp luật thì các ban, ngành, đoàn thể địa
phương cần phải tăng cường tổ chức tuyên
truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về các quy
định của pháp luật cho đối tượng thanh, thiếu
niên. Nội dung tuyên truyền phù hợp với từng
đối tượng, lứa tuổi, vùng, miền, dân cư, giúp các
tầng lớp nhân dân hiểu được tâm lý thanh, thiếu
niên để chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn
chặn tội phạm do người ở tuổi vị thành niên gây
ra. Bởi, chỉ khi các em nắm được pháp luật, nhận
thức được tính chất mức độ nguy hiểm cho xã
hội và hậu quả pháp lý của hành vi phạm tội sẽ
hạn chế được việc vi phạm pháp luật. Ngoài ra,
khi cơ quan bảo vệ pháp luật phát hiện, điều tra,

khám phá kịp thời các hành vi phạm tội của
thanh, thiếu niên phải đưa ra xử lý kịp thời,
nghiêm minh, qua đó kịp thời tuyên truyền pháp
luật, răn đe với các đối tượng có ý định phạm tội,
khiến họ ý thức được sự trừng trị của pháp luật,
loại trừ các tư tưởng manh nha vi phạm pháp
luật, hiểu biết được nội dung của tội phạm, kiềm
chế các nhu cầu lệch chuẩn. Việc kịp thời tuyên
truyền pháp luật tạo cơ hội tốt cho người dân tiếp
cận dễ dàng, hiểu rõ hơn về thủ đoạn phạm tội,
nguyên nhân phát sinh tội phạm từ đó tự xây
dựng cho mình ý thức phòng ngừa trở thành nạn
nhân của tội phạm cũng như hình thành các kỹ
năng khác trong phòng, chống tội phạm.

Thứ tư, về biện pháp giáo dục.
Cần phải đổi mới nội dung và phương pháp

giáo dục, chú trọng giáo dục đạo đức: “dạy
người”, giảm tải chương trình học, tăng cường
hoạt động ngoại khóa, giáo dục thể chất và giáo
dục kỹ năng sống. Giáo dục tại nhà trường là một
môi trường rất quan trọng giúp trẻ nhận thức
được các giá trị của đạo đức, văn hóa và có cơ
hội thực hành các kiến thức đã học.

Việc giáo dục đạo đức phải kết hợp với giáo
dục pháp luật và kỹ năng sống để những đứa trẻ
phát triển toàn diện, không chỉ nhận thức được
những kiến thức khoa học mà còn biết vận dụng,
ứng xử trong đời sống xã hội để trở thành những
con người mới xã hội chủ nghĩa, vừa hồng, vừa
chuyên và biết tôn trọng pháp luật. Khi trẻ em được
giáo dục ý thức tôn trọng, biết sẻ chia, có đạo đức
thì nguy cơ trở thành tội phạm sẽ giảm đi rất nhiều.
Nói cách khác, người dưới 18 tuổi phạm tội chính
là những trường hợp cụ thể của thất bại trong giáo
dục nhân cách trong đó có trách nhiệm trực tiếp
thuộc về gia đình và nhà trường.

Thứ năm, tăng cường các biện pháp
quản lý xã hội, đặc biệt là quản lý trên
không gian mạng.

Trẻ em là đối tượng còn thiếu kỹ năng sống,
thiếu nhận thức để có thể lựa chọn cho mình
những kiến thức, nguồn thông tin lành mạnh. Bởi
vậy việc trẻ em tiếp cận với những thông tin, đặc
biệt là những thông tin trên không gian mạng cần
phải có sự quản lý chặt chẽ của gia đình và của
nhà trường. Nhà nước cũng cần phải ban hành và
thực hiện các quy phạm pháp luật để quản lý chặt
chẽ nhà mạng, quản lý các hoạt động kinh doanh,
giáo dục có liên quan đến đạo đức phải nhận thức



và phát triển hình thành nhân cách của trẻ em.
Các hoạt động kinh doanh có tính bạo lực, kích
động bạo lực, lôi kéo làm ảnh hưởng xấu đến sự
phát triển hình thành nhân cách của trẻ em thì
phải nghiêm cấm và xử lý kịp thời.

Để có được đứa trẻ hoàn hảo, phát triển lành
mạnh thì phải tạo ra được môi trường lành mạnh,
môi trường văn minh và phải thể hiện rõ trách
nhiệm của nhà nước, của chính quyền địa
phương, của các cơ quan đoàn thể, của nhà
trường và gia đình. Mỗi một vấn đề, một sự việc
đều phải tìm ra trách nhiệm, quy trách nhiệm và
xử lý trách nhiệm đối với người lớn, với những
cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan trong
nhiệm vụ bảo vệ, giáo dục trẻ em.

Thứ sáu, nâng cao vai trò của gia đình, nhà
trường và các tổ chức đoàn thể, trách nhiệm của
chính quyền địa phương.

Để phòng ngừa tình trạng tội phạm trẻ hóa,
trước tiên cần đẩy mạnh giáo dục gia đình. Bởi
lẽ, gia đình có ảnh hưởng rất lớn trong việc hình
thành nhân cách mỗi cá nhân. Mỗi đứa trẻ bắt
đầu bắt chước hành vi, ứng xử, biểu cảm của mỗi
thành viên trong gia đình. Một môi trường tốt,
thân thiện được hình thành trong gia đình sẽ giúp
hạn chế được việc hình thành những hành vi xấu
và nhận thức xấu. Gia đình phải là chủ thể quan
tâm giáo dục đạo đức, lối sống; kiểm soát được
các mối quan hệ xã hội của chính con em mình
để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những lệch lạc,
sai trái. Khi người chưa thành niên biết sống phù
hợp với các chuẩn mực đạo đức xã hội thì sẽ hạn
chế được nguy cơ phạm tội. Bên cạnh đó, gia
đình phải bồi dưỡng, giáo dục cho người chưa
thành niên nhận thức đúng, có hành vi chuẩn
mực và có kiến thức pháp luật. Gia đình nên giới
thiệu các kiến thức pháp luật một cách có lựa
chọn, có hệ thống nhằm giúp cho các em hiểu
được đâu là hành vi hợp pháp, đâu là hành vi vi
phạm pháp luật, biết mình nên làm gì và không
nên làm gì. Như vậy, sẽ hình thành cho các em ý
thức tránh xa hành vi vi phạm pháp luật và phạm
tội sau này.

Nhà trường cần tổ chức các biện pháp quản
lý khoa học, chặt chẽ đối với học sinh. Làm tốt
công tác này sẽ tạo điều kiện cho các em chấp
hành kỷ luật với ý thức từ thấp đến cao, tạo thành
ý thức tự giác cho các em ngay từ khi còn nhỏ,
giúp các em hình thành thói quen, chấp hành

nghiêm nội quy của nhà trường. Bên cạnh đó,
cần nâng cao vai trò, trách nhiệm của các thầy, cô
giáo trong việc chăm sóc, giáo dục học sinh.
Hình ảnh của các thầy, cô giáo có ảnh hưởng, tác
động rất lớn đến sự hình thành nhân cách, trạng
thái tâm lý của học sinh. Ngoài ra, cần phải tăng
cường công tác tuyên tuyền, giáo dục pháp luật
trong nhà trường và phải có sự phối hợp chặt chẽ
hơn nữa giữa nhà trường với gia đình trong việc
trao đổi thông tin để cùng quản lý giáo dục các
em phát triển toàn diện.

Cơ quan công an cần thường xuyên theo dõi,
nắm bắt tình hình tội phạm hoạt động tại địa
phương để triển khai các cao điểm tấn công, trấn
áp quyết liệt các băng, nhóm tội phạm nguy hiểm
hoạt động đâm thuê, chém mướn, giết người,
cướp, cướp giật tài sản... do người ở tuổi vị thành
niên gây ra; triệt xóa các tụ điểm phức tạp về tội
phạm và tệ nạn xã hội; phối hợp với Viện kiểm
sát, Tòa án đưa ra xét xử kịp thời các vụ án điểm
nhằm răn đe tội phạm.

Thứ tám, bảo đảm về điều kiện kinh tế, văn
hóa, giải quyết công ăn việc làm, nâng cao đời
sống vật chất tinh thần cho người dân.

Trẻ em sống trong môi trường gia đình là
môi trường tốt nhất, an toàn nhất để phát triển và
hình thành nhân cách. Bởi vậy, để có một môi
trường tốt thì gia đình phải đảm bảo về điều kiện
kinh tế, văn hóa. Các giải pháp về kinh tế, hỗ trợ
việc làm, nâng cao đời sống vật chất tinh thần
của người dân cũng sẽ góp phần tạo ra một môi
trường an toàn, lành mạnh cho trẻ em. Khi đời
sống kinh tế văn hóa xã hội phát triển thì trẻ em
có nhiều cơ hội phát triển bản thân hơn. Khi đó,
trẻ em sẽ được bảo vệ tốt nhất trong một môi
trường văn minh. Còn khi đời sống kinh tế văn
hóa của gia đình, xã hội gặp nhiều khó khăn thì
trẻ em cũng sẽ phải chịu những thiệt thòi, thậm
chí có thể bị bỏ học sớm, đi tìm việc làm ở nơi
thành thị, thiếu sự quan tâm giám sát giáo dục
của cha mẹ, bị bạn bè lôi kéo, có thể trở thành
những người phạm tội... Việc xây dựng một cộng
đồng xã hội có nền tảng văn hóa cao, kinh tế phát
triển, con người có tri thức và hiểu biết để biết
sống với nhau một cách tốt đẹp hơn sẽ tạo ra môi
trường hoàn thiện, an toàn, lành mạnh để trẻ em
phát triển và hình thành nhân cách tốt./.



Tóm tắt: Thực tiễn áp dụng quy định của Bộ luật Hình sự (BLHS) Việt Nam trong hoạt động
định tội danh các tội xâm phạm sở hữu trí tuệ (SHTT) còn tồn tại những vướng mắc, hạn chế.
Nhằm làm rõ những vướng mắc, hạn chế này, bài viết tập trung phân tích, bình luận về việc xác
định các dấu hiệu định tội trong các vụ án xâm phạm SHTT trên thực tế. Kết quả của bài viết
góp phần làm rõ cơ sở cho việc hoàn thiện pháp luật hình sự và bảo đảm áp dụng đúng quy định
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Dẫn đề
Nghiên cứu việc áp dụng pháp luật hình sự

trong định tội danh các tội xâm phạm SHTT
cho thấy, về cơ bản, việc định tội danh được
thực hiện tương đối tốt, kết quả đúng người,
đúng tội. Bên cạnh những kết quả tích cực đó,
hiện vẫn còn những vướng mắc, hạn chế trong
việc xác định dấu hiệu pháp lý định tội đối với
các tội xâm phạm SHTT, tập trung ở một số
điểm sau:

1. Xác định đối tượng tác động của 
tội phạm

Nghiên cứu thực tiễn xét xử tội xâm phạm
quyền sở hữu công nghiệp (SHCN) (thuộc
nhóm các tội xâm phạm SHTT) cho thấy còn
tồn tại những hạn chế trong việc xác định đối
tượng tác động của tội phạm. Hạn chế này bắt
nguồn từ sự tương đồng nhất định giữa khái
niệm “hàng giả mạo nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý”

(thuộc loại hàng giả mạo về SHTT) – đối
tượng hàng hóa vi phạm của tội xâm phạm
quyền SHCN (Điều 226 BLHS năm 2015 sửa
đổi, bổ sung năm 2017 (BLHS năm 2015)) với
khái niệm “hàng giả” trong các tội phạm về
hàng giả (Điều 192 đến Điều 195 BLHS năm
2015). 

Hai khái niệm này không được làm rõ trong
quy định của BLHS. Trước đây, một số văn
bản dưới luật về xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực hàng giả, xâm phạm SHTT hay
luật chuyên ngành là Luật SHTT đã giải thích
các khái niệm này như Nghị định số
08/2013/NĐ-CP ngày 10/01/2013; Nghị định
số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 và Nghị
định số 124/2015/NĐ-CP ngày 19/11/2015…
Theo đó, “hàng giả” bao gồm nhiều loại khác
nhau (có sự sai khác “nhất định” về chất lượng,
công dụng, tiêu chuẩn kỹ thuật… so với hàng
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thật) và trong đó, bao gồm cả “hàng giả mạo
về SHTT” (có sự giả mạo về hình thức hàng
hóa thuộc trường hợp như giả mạo nhãn hiệu,
chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ tại Việt Nam).
Từ sự không tách bạch trong việc giải thích hai
khái niệm này dẫn đến sự thiếu nhất quán trong
một số những trường hợp định tội danh. Hiện
nay, Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày
26/8/2020 của Chính phủ ra đời đã sửa nội
dung giải thích khái niệm “hàng giả” và “hàng
giả mạo về SHTT” đã được loại bỏ ra khỏi
phần liệt kê các loại “hàng giả”. Nhờ đó, phần
nào sự chồng chéo trong định nghĩa những
khái niệm này đã được tháo gỡ.

Điểm khác biệt trong định nghĩa hai đối
tượng tác động nêu trên chính là tiêu chí quan
trọng để phân định tội danh các tội phạm về
hàng giả và tội xâm phạm quyền SHCN.
Quan điểm nhận được khá nhiều sự đồng
thuận từ khoa học đến thực tiễn đã luận bàn
vấn đề này như sau: Nếu hàng hóa vi phạm
chỉ cần có dấu hiệu hàng giả về nội dung như
chất lượng, công dụng, tiêu chuẩn kỹ thuật…
thì TNHS sẽ được xem xét, giải quyết theo
quy định các tội phạm về hàng giả. Trường
hợp hàng hóa vi phạm chỉ giả về hình thức và
thuộc trường hợp giả mạo nhãn hiệu hoặc chỉ
dẫn địa lý đang được bảo hộ tại Việt Nam,
TNHS sẽ được xem xét, giải quyết theo quy
định về tội xâm phạm quyền SHCN2 3. Trên
thực tế, có trường hợp cơ quan tiến hành tố
tụng chỉ chứng minh được hàng hóa giả mạo
nhãn hiệu nhưng lại kết luận tội danh là tội
sản xuất buôn bán hàng giả, ví dụ: trong một
vụ án bị cáo R mua một số lượng lớn đồng hồ
đeo tay không nguồn gốc xuất xứ với giá

khoảng 60.000 đồng/chiếc rồi đăng tin lên
trang facebook do mình lập và quản lý rằng
có bán đồng hồ chính hãng của các nhãn hiệu
Rolex, Tissot, Longines, Edifice, Emporio,
Armani. Những chiếc đồng hồ đeo tay gửi
giám định được kết luận là giả nhãn hiệu. Tòa
án tuyên R phạm tội buôn bán hàng giả4. Tác
giả cho rằng kết quả định tội này có vấn đề:
một là, có sự nhận thức đối tượng tác động
của tội phạm (là dấu hiệu định tội danh) chưa
đúng, nếu hàng hóa vi phạm chỉ giả mạo về
nhãn hiệu thì cần định tội là “xâm phạm
quyền SHCN”; hoặc hai là, có sự thiếu sót khi
không bổ sung đầy đủ chứng cứ (kết luận
giám định về nội dung hàng hóa như chất
lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật) để khẳng định có
yếu tố “hàng giả” về nội dung. Đây đều là
những hạn chế cần phải khắc phục.

2. Xác định dấu hiệu “quy mô thương mại”
“Quy mô thương mại” một dấu hiệu pháp

lý định tính phức tạp trong cấu thành tội phạm
(CTTP) các tội xâm phạm SHTT. Việc nhận
thức và giải thích dấu hiệu này có thể gây ra sự
lúng túng cho đội ngũ áp dụng. Cho đến nay,
theo nhận định của một số cơ quan chức năng,
việc chưa có định nghĩa hay giải thích cụ thể
cho khái niệm quy mô thương mại là một trong
những nguyên nhân chính của việc tồn tại
những vụ án không thể xử lý hình sự5. Điển
hình là vụ án: Vào năm 2017, Công ty TNHH
Gạch men Hoàng Gia gửi đơn tố cáo tới các cơ
quan chức năng về việc sản phẩm gạch men ốp
lát cao cấp mang nhãn hiệu “ROYAL” bị làm
giả bởi CTCP Đầu tư ROYAL Việt Nam khi
công ty này cũng lưu hành trên thị trường sản
phẩm gạch men cũng mang nhãn hiệu

2 Trường Đại học Luật Hà Nội (2018), Giáo trình luật hình sự Việt Nam – Phần các tội phạm (quyển 1), Nxb. Công

an nhân dân, Hà Nội, tr.281.
3 TS. Lê Đăng Doanh – PGS.TS. Cao Thị Oanh (chủ biên) (2017), Hệ thống Pháp luật Hình sự Việt Nam – Bình luận

khoa học Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), – tập 1, Nxb. Hồng Đức, Hà Nội, tr.364 – 365.
4 Bản án hình sự sơ thẩm số 35/2019/HS-ST ngày 14/8/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh T.
5 Văn bản số 3250/BTP-PLHSHC ngày 26/8/2019 của Bộ Tư pháp trình Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát vướng

mắc trong việc xử lý tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và đề xuất hướng giải quyết.



“ROYAL”. Nhãn hiệu này của công ty TNHH
Gạch men Hoàng gia đã được Cục Sở hữu trí
tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số
69802 đang có hiệu lực đến ngày 14/10/2022
theo Quyết định gia hạn số 40401/QĐ-SHTT.
Công ty TNHH Gạch men Hoàng Gia đã tiến
hành trưng cầu kết quả giám định và cho ra kết
luận Sản phẩm gạch men và bao bì mang nhãn
hiệu “ROYAL” của Công ty CP Đầu tư
ROYAL Việt Nam là hàng giả mạo sản phẩm
gạch men và bao bì mang nhãn hiệu “ROYAL”
của Công ty TNHH Gạch men Hoàng Gia.
Tổng số lượng sản phẩm gạch men mang dấu
hiệu “ROYAL & hình” (vi phạm các quy định
về SHCN và chất lượng sản phẩm, hàng hóa)
được phát hiện tại kho của Công ty ROYAL
Việt Nam là 33.712 hộp có tổng giá thành sản
xuất là 1.963.945.000 đồng. Ngày 16/10/2017,
Chánh Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ
đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành
chính số 62/QĐ-XPVPHC ngày 25/10/2017 số
tiền 530 triệu về hành vi nói trên đối với CTCP
Đầu tư ROYAL Việt Nam.

Nghiên cứu các tình tiết của vụ việc tại thời
điểm hành vi được thực hiện (năm 2017), hành
vi trên chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính vì:
Một là, Nghị định số 99/2013/NĐ-CP không
quy định mức tối đa giá trị hàng hóa xâm
phạm, từ đó, ranh giới giữa vi phạm hành chính
và hình sự trong vụ án tại thời điểm này không
rõ ràng; hai là, Điều 171 BLHS năm 1999 sửa
đổi năm 2009 quy định dấu hiệu định tội bắt
buộc là xâm phạm với “quy mô thương mại”;
do đó, nếu không chứng minh được hành vi
thực tế thỏa mãn dấu hiệu này thì không thể
định tội danh là xâm phạm quyền SHCN. Hiện
nay, theo quy định tại Điều 226 BLHS năm
2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017, dấu
hiệu “quy mô thương mại” chỉ là một trong các
dấu hiệu định tội được quy định trong cấu
thành cơ bản của tội xâm phạm quyền sở hữu
công nghiệp. Tuy vậy, việc cần thiết phải có sự

giải thích về dấu hiệu “quy mô thương mại” là
điều cần thiết, giúp cho các cơ quan tiến hành
tố tụng, cơ quan áp dụng pháp luật giải quyết
các vụ việc, vụ án được thuận lợi và đúng
người, đúng pháp luật. 

3. Xác định các dấu hiệu định lượng
trong quy định về các tội xâm phạm sở hữu
trí tuệ

Trong CTTP cơ bản của tội xâm phạm
quyền tác giả, quyền liên quan (Điều 225
BLHS năm 2015) và tội xâm phạm quyền
SHCN (Điều 226 BLHS năm 2015) có quy
định các dấu hiệu định lượng như thu lời bất
chính, giá trị hàng hóa vi phạm, thiệt hại cho
chủ thể quyền. So với quy định trước đây,
lượng hóa những dấu hiệu định tính được xem
là một điểm tiến bộ nhằm hướng tới sự thống
nhất trong nhận thức và áp dụng. Có những dấu
hiệu định tính sau khi được lượng hóa, việc xác
định đơn giản và tương đối dễ dàng. Tuy nhiên,
đối với các dấu hiệu định tính đã được lượng
hóa trong quy định về các tội xâm phạm SHTT
thì không hoàn toàn như vậy.

Minh họa cho thực trạng này có thể kể
đến hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền
liên quan qua việc đăng tải phim lậu lên các
website. Điển hình gần đây là vụ việc
website “phimmoi.net”. “phimmoi.net” trở
thành tổ chức vi phạm bản quyền khét tiếng
nhất các trang web trên thế giới với gần 75
triệu lượt truy cập hàng tháng từ 11 triệu
người truy cập6. Ngày 19/8/2021, công an
Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án
hình sự “xâm phạm quyền tác giả, quyền liên
quan” đối với website này, bước đầu xác
định: từ năm 2014, Nguyễn Tuấn T có kế
hoạch xây dựng phát triển website chiếu
phim trực tuyến miễn phí trên mạng internet
nên đã thuê Cao Thanh L và Cao Duy A thực
hiện lập trình, quản trị, vận hành website
phimmoi.net. Thông qua trang này, quản trị
sẽ thu tiền từ quảng cáo. Cơ quan cảnh sát

6 Office of the United States Trade Representative, Executive office of the president, 2019 Review of Notorious

Markets for Counterfeiting and Piracy, Page.22.



điều tra cũng xác định, nhóm của T đã sao
chép, khai thác, sử dụng, trình chiếu, truyền
đạt các tác phẩm điện ảnh ra công chúng
không được phép của chủ thể quyền và kinh
doanh quảng cáo sản phẩm, dịch vụ trái phép
trên các bộ phim có bản quyền, nhằm thu lợi
bất chính. Kho phim đồ sộ có đến hàng chục
triệu lượt truy cập mỗi tháng. Mỗi năm, ước
tính phimmoi.net có thể thu về hàng trăm tỷ
đồng từ lợi nhuận quảng cáo7. 

Thực tế, những website như phimmoi.net
với các hành vi đăng tải phim lậu như trên
không hiếm. Tuy nhiên, theo số liệu thống kê
cho đến hết năm 2020 tại Việt Nam, vẫn chưa
ghi nhận vụ án hình sự nào được xét xử. Không
chỉ riêng các vụ án như phimmoi.net, các vụ
án xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan
nói chung, sự khó khăn trong chứng minh yếu
tố định lượng (như thu lời bất chính, thiệt hại
cho chủ thể quyền) là một trong những nguyên
nhân cơ bản dẫn đến hạn chế số vụ án bị xử lý
hình sự8. Chia sẻ của một số chuyên gia thực
tiễn9 về vấn đề này đã chỉ ra một số điểm
vướng mắc cụ thể: lợi nhuận bất chính người
phạm tội thu được một phần đến từ nguồn tiền
người dùng phải trả dựa trên số lượt truy cập
website, nhưng phần lớn phải kể đến là từ
doanh thu quảng cáo do trang web tạo ra/
người kinh doanh khác trả phí cho việc đăng
quảng cáo của họ lên website phim. Với việc
thực hiện trên mạng internet, hành vi trên có
thể lan truyền đến nhiều quốc gia. Đa số, việc
trả lợi nhuận cho chủ website thông qua dịch
vụ trung gian thanh toán quốc tế trên mạng
Internet như Paypal, Skrill... Nhiều dịch vụ
thanh toán quốc tế trong số đó có trụ sở tại

nước ngoài (như Paypal hiện có trụ sở chính
đặt tại thung lũng Sillicon, San Jose,
California, Hoa Kỳ). Việc trích xuất được các
tài liệu để chứng minh nguồn lợi bất chính phụ
thuộc vào sự tương trợ tư pháp hình sự từ quốc
gia có liên quan. Tuy nhiên, sự đồng thuận, cởi
mở và nhiệt tình giữa các quốc gia trong lĩnh
vực hợp tác quốc tế này không dễ có được mà
phụ thuộc rất nhiều vào quan hệ ngoại giao
thống thể giữa các bên. Do đó, không phải
trường hợp nào và bất kỳ quốc gia nào cũng
sẵn sàng tương trợ tư pháp hình sự cho lực
lượng chức năng của Việt Nam trong việc thu
thập các chứng cứ cần thiết để phục vụ điều
tra. Đây là một trong những thách thức không
nhỏ trong quá trình chứng minh tội phạm.

Việc xác định dấu hiệu định lượng “thiệt
hại cho chủ thể quyền” cũng không đơn giản:
Đơn cử một website đăng tải lậu bản sao
phim do công ty X sản xuất. Mức độ thiệt hại
cho X được xác định như thế nào? Thiệt hại
về vật chất theo Điều 204 Luật SHTT được
xác định thông qua các tổn thất về tài sản,
mức giảm sút về thu nhập, lợi nhuận, tổn thất
về cơ hội kinh doanh, chi phí hợp lý để ngăn
chặn, khắc phục thiệt hại. Giả định tính riêng
mức giảm sút thu nhập dựa trên số lượt truy
cập tương ứng số vé được bán ra để quy đổi
thành tiền. Cách tính này có điểm khá phù
hợp logic. Tuy nhiên, phương pháp đó có
được cơ quan chức năng chấp nhận hay
không khi thiệt hại dự tính này chưa chắc đã
là thiệt hại thực tế, bởi số lượng lượt xem dự
tính có thể giảm đi khi người xem có tâm lý
miễn phí thì xem còn phải bỏ tiền đến rạp
xem thì không lựa chọn10. 

7 https://cand.com.vn/Phap-luat/xung-quanh-viec-khoi-to-vu-an-hinh-su-lien-quan-den-website-phim-lau-lon-nhat-

viet-nam—i624998/, truy cập lúc 23h ngày 22/9/2021.
8 Cùng với đó, thực tế còn cho thấy việc hạn chế không xử lý được một số vụ xâm phạm bản quyền phim vì tồn tại

những hành vi chưa được BLHS quy định là tội phạm như hành vi truyền đạt trái phép các tác phẩm điện ảnh thông

qua hình thức livestream phim chiếu rạp trên các nền tảng internet. 
9 Nhóm chuyên gia đến từ Bộ phận SHTT của Công ty Luật Tilleke & Gibbins (chi nhánh tại Việt Nam).
10 Lê Xuân Lộc, Trần Nhân Chính, Trần Anh Đức, Hạn chế trong việc xử lý hình sự đối với hành vi xâm phạm
quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường số, Tham luận hội thảo “Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ xét trong thời đại cách
mạng công nghiệp 4.0”, Trường Đại học Luật Hà Nội, 24/11/2020, tr.118.



Đăng tải lên website bản sao tác phẩm
phim còn tồn tại trường hợp thông qua những
hành vi phi pháp đó, tác phẩm phim trở nên
nổi tiếng hơn và nhà sản xuất theo đó, tăng
được các nguồn lợi tài chính khi “được” giới
thiệu và biết đến nhiều hơn “nhờ” đó. Chứng
minh thiệt hại trong những vụ việc như vậy
càng trở nên khó khăn hơn nữa cho cơ quan
chức năng.

4. Xác định dấu hiệu “đang được bảo hộ
tại Việt Nam”, dấu hiệu “lỗi cố ý” của người
phạm tội

Dấu hiệu “đang được bảo hộ tại Việt
Nam” là dấu hiệu bắt buộc để CTTP các tội
xâm phạm SHTT. Tuy vậy, để xác định đúng
dấu hiệu này, đòi hỏi người áp dụng pháp luật
phải có năng lực chuyên môn nhất định về
SHTT. Việc không đáp ứng được đòi hỏi trên
có thể khiến vụ án bị kéo dài hoặc bị gián
đoạn trong quá trình xử lý. Mặt khác, nhận
thức được hay không một đối tượng của
quyền SHTT đang được bảo hộ tại Việt Nam
cũng là cơ sở để khẳng định chủ thể có lỗi cố
ý hay không trong việc thực hiện hành vi
phạm tội.

Liên quan đến nội dung này có thể kể tới
trường hợp: Công ty cổ phần Tập đoàn Bia
Sài Gòn Việt ký hợp đồng hợp tác sản suất
và mua bán hàng hóa với chủ cơ sở sản xuất
bia Biva về việc sản xuất ra bia mang nhãn

hiệu BIA SAIGON VIETNAM cung cấp
ngược lại cho Công ty Bia Sài Gòn Việt
Nam. Kiểu dáng nhãn hiệu sản phẩm này có
khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng
hóa với nhãn hiệu “Bia Sài Gòn” đã được
bảo hộ, thuộc sở hữu của Tổng Công ty cổ
phần Bia Rượu - Nước giải khát Sài Gòn
(Sabeco). Thực hiện hợp đồng đã ký nói trên,
cơ sở sản xuất bia Biva đã sản xuất cho Công
ty Bia Sài Gòn Việt Nam một số lô hàng
thành phẩm. Đến ngày 23/6/2020, khi hai
bên đang giao nhận lô hàng thứ ba tại cơ sở
Biva thì cơ quan chức năng kiểm tra và lập
biên bản; đã tạm giữ 4.712 thùng bia Sài Gòn
Việt Nam thành phẩm, 116.700 vỏ lon bia
cùng loại và 3.300 vỏ thùng bia chưa sử
dụng. 

Quá trình giải quyết vụ án xác định được
rằng Cục Sở hữu trí tuệ từng chấp nhận đơn
hợp lệ về nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp
cho sản phẩm “BIA SAIGON VIETNAM” của
Công ty bia Sài Gòn Việt Nam theo Quyết định
số 9856w/QĐ-SHTT ngày 15/7/202011. Ngày
27/8/2020, Cục Sở hữu Trí tuệ có văn bản trả
lời Cơ quan CSĐT hiện nay chưa xác lập
quyền SHCN với nhãn hiệu của Công ty bia
Sài Gòn Việt Nam. Ngày 28/8/2020, Viện
Khoa học Sở hữu trí tuệ đã ra bản Kết luận
giám định sở hữu công nghiệp NH497-
20TC.TP/KLGĐ kết luận: dấu hiệu “BIA

11 Ngày 14/7/2020, Cục SHTT đã có Công văn số 32126/SHTT-NN về việc thông báo kết quả thẩm định nội

dung cho đơn số 4-2019-20338 với nội dung: Đơn của Công ty bia Sài Gòn Việt Nam chưa đủ yếu tố, không

đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ và sẽ bị từ chối đối với toàn bộ nhãn hiệu và sản phẩm vì tương tự gây nhầm lẫn

với các nhãn hiệu được bảo hộ theo các Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 144888, 144893, 225589,

144677. 

Ngoài ra, nhãn hiệu đăng ký còn có khả năng gây nhầm lẫn với nhãn hiệu được đăng ký theo Đơn số 4-2018-

32545 nếu nhãn hiệu này đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ (hiện tại Đơn số 4-2018-32545 đang trong quá trình thẩm

định nội dung). Nhưng theo ý kiến của lãnh đạo Trung tâm thẩm định nhãn hiệu, Cục SHTT đây chỉ là văn

bản mang tính chất ý nghĩa dự định từ chối bảo hộ vì có một số yếu tố có khả năng gây nhầm lẫn. Ngày

27/7/2020, Công ty bia Sài Gòn Việt Nam gửi Văn bản số 10-07/CV-BSGVN đến Cục Sở hữu trí tuệ trình bày

và nêu ý kiến không đồng ý với nội dung thẩm định nêu trong Công văn 32126 ngày 14/7/2020 nêu trên; đồng

thời, tiếp tục đề nghị Cục SHTT xem xét, chấp thuận đơn đăng ký nhãn hiệu số 4-2019-20338 nhằm bảo hộ

tổng thể, toàn bộ nhãn hiệu. (https://lsvn.vn/vu-xam-pham-quyen-so-huu-cong-nghiep-bia-sai-gon-sabeco-la-

nhan-hieu-noi-tieng1621791721.html, truy cập ngày 10/11/2021, lúc 21h00).



SAIGON VIETNAM và hình khiên đứng +
hình con rồng” gắn trên mặt trước, sau lon
bia như mẫu giám định là yếu tố xâm phạm
quyền đối với nhãn hiệu được bảo hộ của
Sabeco.

Trong vụ án này, vấn đề khó khăn khi
chứng minh hành vi có thỏa mãn CTTP lại tập
trung ở một số điểm: 

- Việc xác định dấu hiệu “đối tượng đang
được bảo hộ tại Việt Nam” đặt ra các vấn đề
xác định trình tự, thủ tục bảo hộ một nhãn hiệu:
Bị cáo và người bào chữa của bị cáo cho rằng
Quyết định chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ hợp
lệ từ Cục SHTT được “coi như” đăng ký bảo
hộ nhãn hiệu thành công. Tuy nhiên, tác giả
đồng tình với phản hồi ngày 27/8/2020 của
Cục SHTT về việc đã nộp đơn hay quyết định
chấp nhận đơn hợp lệ không phải là căn cứ
chính thức khẳng định nhãn hiệu đã được bảo
hộ. Vì vậy, nếu một nhãn hiệu đã nộp đơn mà
chưa được bảo hộ lại trùng hoặc tương tự đến
mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu khác đang
được bảo hộ thì cần phải coi là hành vi xâm
phạm quyền SHCN.

- Việc xác định yếu tố “lỗi cố ý” của
người phạm tội gắn liền với nhận thức một
nhãn hiệu nào đó có đang được bảo hộ hay
không. Trong vụ việc nêu trên, Sabeco yêu
cầu được xác định là nhãn hiệu nổi tiếng.
Bởi lẽ, nhãn hiệu nổi tiếng là nhãn hiệu
được người tiêu dùng biết đến rộng rãi trên
toàn lãnh thổ Việt Nam (khoản 20 Điều 4
Luật SHTT). Khi được xác định là nhãn hiệu
nổi tiếng, nhãn hiệu của Sabeco có mức độ
bảo hộ rất cao, được thừa nhận với một diện
phổ biến người tiêu dùng biết đến nên việc
chứng minh lỗi cố ý của người phạm tội đơn
giản hơn rất nhiều. Tuy nhiên, để xác định
được nhãn hiệu nổi tiếng, cần đánh giá rất
nhiều yếu tố định tính như thông tin về
phạm vi, quy mô, mức độ, tính liên tục của

việc sử dụng nhãn hiệu…12. Do vậy, hội
đồng xét xử phải trả hồ sơ điều tra bổ sung
do không thể kết luận ngay nếu không có
việc xác định từ tổ chức giám định SHTT.
Mặt khác, yêu cầu này đặt ra khi vụ án đã
được khởi tố. Thông tin vụ việc đã có khả
năng được truyền thông rộng rãi. Vậy tính
phổ biến liệu có được chấp nhận hay không
cũng là một vấn đề được đặt ra. 

Kết luận
Những phân tích và dẫn chứng về các vụ

án thực tế trên đây cho thấy, tồn tại trong
thực tiễn định tội danh các tội xâm phạm
SHTT một số vướng mắc, hạn chế liên quan
đến các dấu hiệu định tội cụ thể là: đối
tượng tác động của tội phạm, quy mô
thương mại, thu lợi bất chính, thiệt hại cho
chủ thể quyền, hàng hóa đang được bảo hộ
tại Việt Nam, lỗi cố ý của người phạm tội.
Những vướng mắc và hạn chế đó được xác
định ít nhiều xuất phát từ nhận thức chưa
thống nhất, quy định chưa cụ thể, chưa phân
định rõ ràng, năng lực chuyên môn đa ngành
– liên ngành của đội ngũ áp dụng pháp luật
chưa đáp ứng.

Nhìn chung, những kết quả nghiên cứu
trên chưa phản ánh được toàn diện và đầy
đủ về vướng mắc, hạn chế trong định tội
danh nhóm tội xâm phạm SHTT, song phần
nào đã gợi mở và chứng minh cho sự tồn
tại của những vướng mắc, hạn chế đó. Từ
đây, thiết nghĩ cần sớm có những định
hướng và giải pháp khắc phục những tồn
tại trên với mục tiêu chung là hướng tới
một hệ thống pháp luật hình sự hoàn thiện
về các tội xâm phạm SHTT, bảo đảm xử lý
đúng người đúng tội, bảo vệ tốt quan hệ
SHTT cũng như quyền lợi chính đáng của
chủ thể sáng tạo, kiến tạo một trật tự phát
triển kinh tế trong lĩnh vực SHTT thật lành
mạnh và ổn định./.

12 Điều 75 Luật SHTT năm 2005 và Điều 42.3 Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN ngày 30/6/2016 của Bộ Khoa

học và công nghệ



Tóm tắt: Khi tham gia giải quyết các vụ án hình sự, luật sư bào chữa, bảo vệ tham gia giải
quyết vụ án hình sự để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người bị buộc tội, bị hại
và đương sự trong vụ án, sự tham gia của luật sư đã góp phần bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa.
Theo đó, luật sư bào chữa, bảo vệ là những người am hiểu pháp luật, có kinh nghiệm trong hoạt
động pháp luật, họ chính là “bác sĩ pháp lý” hoàn hảo, giúp người bị buộc tội về mặt pháp lý hiệu
quả nhất khi xảy ra những vụ, việc liên quan đến pháp luật hình sự. Sự tham gia của luật sư bào
chữa, bảo vệ trong các vụ án hình sự đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ trọng
tâm của cải cách tư pháp, cũng như bảo đảm quyền con người hiệu quả nhất, đây là một trong
những vấn đề lớn, trọng tâm, xuyên suốt Hiến pháp năm 2013. Theo đó để tiếp tục quán triệt,
triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về
chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị, mà một trong
những nhiệm vụ quan trọng chính là “nâng cao chất lượng tranh tụng…, công tác điều tra, truy
tố, xét xử không để xảy ra tình trạng oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm”2. Tuy nhiên, trên thực tiễn công
tác thu thập chứng cứ, tài liệu chứng minh về hành vi phạm tội liên quan đến người bị buộc tội,
bị hại còn hết sức mờ nhạt, phụ thuộc, bị động, ít hiệu quả vì còn bị ràng buộc bởi nhiều nội dung
quy định hạn chế trong Bộ luật Tố tụng hình sự (BLTTHS). Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi
nêu ra những khó khăn vướng mắc đối với luật sư trong hoạt động thu thập chứng cứ khi tham
gia giải quyết các vụ án hình sự, đồng thời đề xuất một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật về hoạt
động thu thập chứng cứ của luật sư trong tố tụng hình sự.

Từ khóa: Chứng cứ, hoàn thiện pháp luật, thu thập.
Nhận bài: 20/01/2022; Hoàn thành biên tập: 16/02/2022; Duyệt đăng: 22/02/2022.

Abstract: Counsels take part in solving criminal cases to protect legitimate rights and interests
for the accused, the victims and involved persons in cases. Their participation contributes to
protection of socialist legal system. Accordingly, counsels are persons having knowledge and
experiences in legal field, and they are “doctors specialized in legal field” providing legal support
to the accused in criminal cases. Counsels’participation in criminal cases plays an important role
in carrying out main duties of legal reform as well as in ensuring human rights with the most effective
result and this is also an important, main issue in the Constitution in 2013. Accordingly, to continue
to effectively make people aware of and carry out the Resolution No. 49-NQ/TW dated 02/6/2005 of
the Political Bureau on strategy of legal reform until 2020, Conclusion No. 49-NQ/TW of the
Political Bureau, one of the main duties is “increasing quality of litigation…, having no wrongful
cases or no offenders without judgment in investigation, prosecution, and adjudication. However, the
task of collecting evidences, documents proving committed acts related to the accused, the victims
is not clear and inactive, less effective due to being restrained by many regulations in the Criminal
Procedure Code. In this article, we mention difficulties, obstacles found by counsels in collecting
evidences for solving criminal cases and suggest proposals to finalize law on collection of evidences
conducted by counsels in criminal procedure.

Keywords: Evidences, finalize law, collect.
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THỰC TRẠNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ HOẠT ĐỘNG THU THẬP 
CHỨNG CỨ CỦA LUẬT SƯ VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN 

PHÁP LUẬT TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ
Nguyễn Bá Hưng1

1 Học viên Lớp Đào tạo nghề luật sư chất lượng cao khóa 2, Học viện Tư pháp.
2 Kết luận số 92/KL-TW của Bộ Chính trị.



Bất kỳ vụ án hình sự nào xảy ra thì yếu tố đầu
tiên và quan trọng chính là phải chứng minh tội
phạm và người thực hiện hành vi phạm tội. Theo
đó, các cơ quan và người tiến hành tố tụng cần phải
chứng minh ai là người đã thực hiện hành vi phạm
tội, diễn biến hành vi phạm tội xảy ra như thế nào,
hậu quả ra sao, mối quan hệ nhân quả trực tiếp giữa
hành vi và hậu quả đó. Để chứng minh và làm sáng
tỏ sự thật về vụ án, các cơ quan và người có thẩm
quyền tiến hành tố tụng bằng các quy định trong
BLTTHS, các quy định về công tác nghiệp vụ của
ngành để tiến hành các biện pháp điều tra nhằm
thu thập chứng cứ, tài liệu, vật chứng liên quan đến
vụ án. Bên cạnh đó luật sư cũng được quy định có
thẩm quyền tiến hành các hoạt động này. Tuy
nhiên, trên thực tiễn công tác thu thập chứng cứ, tài
liệu chứng minh về hành vi phạm tội liên quan đến
người bị buộc tội, bị hại còn phụ thuộc, bị động, ít
hiệu quả vì bị ràng buộc bởi nhiều nội dung quy
định hạn chế trong BLTTHS. 

1. Những khó khăn, bất cập trong quy định
pháp luật về thu thập chứng cứ của luật sư 

Tại Điều 73 BLTTHS năm 2015 có quy định:
Người bào chữa có quyền3 tự mình thu thập tài liệu,
chứng cứ, đồ vật (quy định tại điểm h khoản 1 Điều
73 BLTTHS), hoặc tham gia cùng cơ quan và người
có thẩm quyền tiến hành tố tụng thu thập chứng cứ
liên quan đến quá trình giải quyết vụ án (quy định tại
các điểm a, b, c, đ, l, m khoản 1 Điều 73 BLTTHS).

Điều 73 BLTTHS quy định về việc “gặp, hỏi,
có mặt… của người bào chữa” nhưng điều luật
không quy định cụ thể, chặt chẽ. Tại khoản 1 Điều
79 BLTTHS quy định “Cơ quan có thẩm quyền tiến
hành tố tụng phải báo trước một thời gian hợp lý
cho người bào chữa về thời gian, địa điểm tiến hành
hoạt động tố tụng mà họ có quyền tham gia theo quy
định của Bộ luật này”. Vậy thời gian hợp lý được
hiểu là như thế nào? Chính vì quy định mang tính
hình thức như vậy, nên thực tiễn luật sư rất ít khi
được tham gia đầy đủ các cuộc hỏi cung, lấy lời khai
hoặc các hoạt động điều tra cần thiết khác. Đây là
vấn đề đặt ra nghiên cứu và hoàn thiện.

Điều 80 BLTTHS có quy định về việc gặp
người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo đang
bị tạm giam4, tuy nhiên việc luật sư bào chữa có
quyền gặp người bị buộc tội quy định trong luật
chưa thực sự rõ ràng. Đòi hỏi cần phải quy định rõ
khi gặp luật sư phải có những giấy tờ, thủ tục tiến
hành thế nào; nội quy gặp ra sao; khi gặp phải tuân
thủ các quy định như thế nào;… Trong khi đó, điều
quan trọng nhất chính là cơ chế ràng buộc phải đáp
ứng ngay việc gặp đó để người bị buộc tội cảm
thấy an tâm, không sợ hãi vì đã có người bảo vệ
quyền và lợi ích chính đáng cho mình. Đây cũng là
vấn đề đặt ra nghiên cứu và hoàn thiện.

Khoản 1 Điều 81 BLTTHS có quy định: người
bào chữa có quyền thu thập tài liệu, chứng cứ, đồ
vật theo quy định tại khoản 2 Điều 88 BLTTHS5.

3 a, Gặp, hỏi người bị buộc tội;
b, Có mặt khi lấy lời khai của người bị bắt, bị tạm giữ, khi hỏi cung bị can và nếu người có thẩm quyền tiến hành
lấy lời khai, hỏi cung đồng ý thì được hỏi người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can. Sau mỗi lần lấy lời khai của người
có thẩm quyền kết thúc, thì người bào chữa có thể hỏi người bị bắt, bị tạm giữ, bị can
c, Có mặt trong các hoạt động đối chất, nhận dạng, nhận biết giọng nói và hoạt động điều tra khác theo quy định
của Bộ luật này;
….
đ, Xem biên bản về hoạt động tố tụng có sự tham gia của mình, quyết định tố tụng liên quan đến người mà mình
bào chữa;
…
h, Thu thập, đưa ra chứng cứ, tài liệu, đồ vật, yêu cầu;
…
l, Đọc, ghi chép, sao chụp những tài liệu trong hồ sơ vụ án liên quan đến việc bào chữa từ khi kết thúc điều tra;
m, Tham gia hỏi, tranh luận tại phiên tòa;
…
4 1. Để gặp người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo đang bị tạm giam, người bào chữa phải xuất trình văn bản
thông báo người bào chữa, Thẻ luật sư hoặc Thẻ trợ giúp viên pháp lý hoặc Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn
cước công dân.
2. Cơ quan quản lý người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo đang bị tạm giam phải phổ biến nội quy, quy chế
của cơ sở giam giữ và yêu cầu người bào chữa chấp hành nghiêm chỉnh. Trường hợp phát hiện người bào chữa vi
phạm quy định về việc gặp thì phải dừng ngay việc gặp và lập biên bản, báo cáo người có thẩm quyền xử lý theo
quy định của pháp luật.
5 2. Để thu thập chứng cứ, người bào chữa có quyền gặp người mà mình bào chữa, bị hại, người làm chứng và những
người khác biết về vụ án để hỏi, nghe họ trình bày về những vấn đề liên quan đến vụ án; đề nghị cơ quan, tổ chức,
cá nhân cung cấp tài liệu, đồ vật, dữ liệu điện tử liên quan đến việc bào chữa.



Trong điều luật có đề cập đến vấn đề “… đề nghị
cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp tài liệu, đồ vật,
dữ liệu điện tử liên quan đến việc bào chữa”, đây
là một quy định rất có ý nghĩa đối với luật sư bào
chữa, bảo vệ trong việc thu thập chứng cứ và yêu
cầu trả lời các vấn đề quan trọng liên quan đến việc
bào chữa, bảo vệ. Trên thực tiễn việc yêu cầu và đề
nghị các cơ quan hữu quan cung cấp tài liệu, chứng
cứ gặp vô vàn khó khăn, khác hoàn toàn với cơ
quan và người có thẩm quyền tiến hành tố tụng yêu
cầu. Vì thế, rất cần có những quy định chặt chẽ
trong luật về vấn đề này.

Điều 201 BLTTHS quy định về khám nghiệm
hiện trường6, có thể thấy rằng hiện trường vụ án
hình sự là nơi lưu giữ rất nhiều dấu vết, vật chứng
liên quan đến vụ án. Việc khám nghiệm hiện
trường được tiến hành một cách khách quan, toàn
diện và đầy đủ rất có ý nghĩa đối với việc giải quyết
vụ án hình sự, tránh được oan, sai, bỏ lọt tội phạm.
Theo đó, sự tham gia của người bào chữa trong các
cuộc khám nghiệm hiện trường là hết sức cần thiết,
nó sẽ khách quan hơn và quan trọng nhất chính là
khi đánh giá chứng cứ, tài liệu, vật chứng liên quan
đến công tác khám nghiệm hiện trường thu giữ
được có giá trị pháp lý cao hơn. Tuy nhiên, khoản
2 Điều 201 BLTTHS quy định chỉ dừng lại ở mức
“có thể” là chưa hợp lý, điều đó sẽ dẫn đến thực
trạng là không có cuộc khám nghiệm hiện trường
nào người bào chữa được tham gia vì sự lựa chọn
mang tính tùy nghi này. Vấn đề này đặt ra cũng cần
nghiên cứu và hoàn thiện.

Ngoài ra, Điều 201 BLTTHS quy định việc
tham gia của người bào chữa trong khám nghiệm
hiện trường là “có thể tham gia”, tuy nhiên khi “đã
được tham gia” thì sự có mặt của người bào chữa
chỉ dừng lại ở mức độ “tham dự cuộc khám
nghiệm”. Tức là chỉ đến chứng kiến cuộc khám

nghiệm, quan sát việc khám nghiệm mà không
được thực hiện bất kỳ hoạt động nào. Quy định
trong luật như vậy là “trói buộc” và không hợp lý,
trái với quy định tại khoản 1 Điều 73 BLTTHS và
cũng trái với quy định tại Điều 81, Điều 88
BLTTHS đó là luật sư có quyền thu thập tài liệu,
chứng cứ, đồ vật liên quan đến vụ án hình sự đang
giải quyết. Tất nhiên, công tác hiện trường đòi hỏi
yếu tố đảm bảo dấu vết không bị xóa bỏ, hoặc tạo
thêm dấu vết hoặc xáo trộn hiện trường, song điều
luật cần quy định để người bào chữa cũng có quyền
thu thập tài liệu, chứng cứ, dấu vết, vật chứng tại
hiện trường vụ án hình sự.

Mặc dù Điều 73, 81, 88 BLTTHS có quy định
về việc người bào chữa được tham gia một số hoạt
động điều tra khác, nhưng không chỉ rõ là những
hoạt động điều tra nào. Mặc dù, những hoạt động
điều tra luật quy định có sự tham gia của người bào
chữa, song mới dừng lại ở cụm từ “có thể” và một
số hoạt động điều tra thì hoàn toàn không đề cập đến
việc phải có sự tham gia của người bào chữa. Một
trong những hoạt động điều tra hết sức quan trọng
không có sự tham gia của người bào chữa (mặc dù
gia đình người bị buộc tội và bị hại có mời Luật sư
tham gia), đó là: hoạt động khám xét (Điều 193
BLTTHS; khám nghiệm tử thi tại hiện trường; thực
nghiệm điều tra dựng lại hiện trường giả định…).
Đây là vấn đề hết sức quan trọng, cần đặt ra nghiên
cứu và hoàn thiện quy định của pháp luật.

2. Kiến nghị hoàn thiện các quy định pháp
luật về hoạt động thu thập chứng cứ của luật sư
và đánh giá, sử dụng các tài liệu đó

2.1. Kiến nghị hoàn thiện các quy định pháp
luật về hoạt động thu thập chứng cứ của luật sư

Một là, cần quy định thời gian cụ thể và nên
sửa cụm từ “một thời gian hợp lý” này bằng cụm
từ sau: “mọi trường hợp lấy lời khai, hỏi cung, đối
chất, tiến hành các hoạt động điều tra theo quy

6 Điều 201. Khám nghiệm hiện trường
1. Điều tra viên chủ trì tiến hành khám nghiệm nơi xảy ra, nơi phát hiện tội phạm để phát hiện dấu vết của tội
phạm, thu giữ vật chứng, tài liệu, đồ vật, dữ liệu điện tử khác liên quan và làm sáng tỏ những tình tiết có ý nghĩa
đối với việc giải quyết vụ án.
2. Trước khi tiến hành khám nghiệm hiện trường, Điều tra viên phải thông báo cho Viện kiểm sát cùng cấp biết về
thời gian, địa điểm tiến hành khám nghiệm để cử Kiểm sát viên kiểm sát khám nghiệm hiện trường. Kiểm sát viên
phải có mặt để kiểm sát việc khám nghiệm hiện trường.
Khi khám nghiệm hiện trường phải có người chứng kiến; có thể cho bị can, người bào chữa, bị hại, người làm
chứng tham gia và mời người có chuyên môn tham dự việc khám nghiệm.
3. Khi khám nghiệm hiện trường phải tiến hành chụp ảnh, vẽ sơ đồ, mô tả hiện trường, đo đạc, dựng mô hình; xem
xét tại chỗ và thu lượm dấu vết của tội phạm, tài liệu, đồ vật có liên quan đến vụ án; ghi rõ kết quả khám nghiệm
vào biên bản. Biên bản khám nghiệm hiện trường được lập theo quy định tại Điều 178 của Bộ luật này.
Trường hợp không thể xem xét ngay được thì tài liệu, đồ vật thu giữ phải được bảo quản, giữ nguyên trạng hoặc
niêm phong đưa về nơi tiến hành điều tra.



định của Bộ luật tố tụng hình sự đều phải thông
báo cho người bào chữa trước 12h để họ tham
gia”. Theo đó, mọi trường hợp vi phạm thời gian
thông báo mà vẫn tiến hành các hoạt động trên là
vi phạm tố tụng hình sự, trừ các trường hợp đặc
biệt như: cần lấy sinh cung; các trường hợp đặc
biệt khác phải lấy lời khai, hỏi cung ngay, nhưng
cần có quy định cụ thể, rõ ràng đó là những trường
hợp cụ thể nào vào trong luật.

Hai là, Điều 80 nên sửa lại như sau: Trước cụm
từ “Để gặp người…” quy định tại khoản 1 Điều 80
BLTTHS nên có thêm cụm từ “Khi người bị buộc
tội có yêu cầu và gia đình mời người bào chữa, các
cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải khẩn
trương làm thủ tục cho người bào chữa, sau khi
hoàn tất thủ tục, người bào chữa được vào gặp đối
tượng là người bị bắt, bị tạm giữ, bị can, bị cáo”.

Ba là, để Điều 88 BLTTHS thực sự có tính khả
thi, đảm bảo việc chứng minh tội phạm hoàn toàn
khách quan, toàn diện, điều luật nên có sự sửa đổi,
bổ sung để hoàn thiện hơn như sau: “Trường hợp
người bào chữa là người tham gia giải quyết vụ
án, có văn bản yêu cầu hoặc đề nghị các cơ quan
hữu quan, tổ chức, cá nhân cung cấp tài liệu, đồ
vật hoặc trả lời các câu hỏi liên quan đến vụ án
hình sự đang giải quyết thuộc phạm vi của cơ
quan, tổ chức, cá nhân đó. Các cơ quan, tổ chức,
cá nhân phải có trách nhiệm trả lời bằng văn bản
những yêu cầu, đề nghị của người bào chữa theo
đúng quy định của pháp luật”.

Bốn là, cần thay cụm từ “có thể cho bị can,
người bào chữa, bị hại, người làm chứng tham gia
và mời người có chuyên môn tham dự việc khám

nghiệm” bằng quy định như sau: “Việc tiến hành
khám nghiệm hiện trường trong trường hợp đã có
người bào chữa thì cần thông báo cho họ để họ
tham gia cuộc khám nghiệm”.

Để tránh những vấn đề nêu trên, mà vẫn đảm
bảo quyền tham gia cho người bào chữa, điều luật
nên có sự sửa đổi như sau: “Người bào chữa khi
tham gia cuộc khám nghiệm hiện trường, cần tôn
trọng sự điều hành của cơ quan chủ trì cuộc khám
nghiệm, người bào chữa có quyền được chụp ảnh,
vẽ sơ đồ hiện trường, gặp, hỏi, lấy lời khai của
những người biết việc tại hiện trường”.

Năm là, theo chúng tôi nên có quy định lại, cụ
thể như sau: “đối với hoạt động khám xét địa điểm,
thực nghiệm điều tra cần có sự tham gia của người
bào chữa, người bào chữa tham gia vào những
hoạt động này phải tuân thủ nghiêm sự điều hành
của chỉ huy cơ quan có thẩm quyền chủ trì cuộc
khám xét, thực nghiệm điều tra. Người bào chữa có
quyền chụp ảnh, ghi chép”.

2.2. Kiến nghị hoàn thiện các quy định pháp
luật về đánh giá, sử dụng chứng cứ, tài liệu, đồ
vật do luật sư cung cấp

Về cơ chế đánh giá và sử dụng chứng
cứ, khoản 4, 5 Điều 88 BLTTHS7 quy định:“Khi
tiếp nhận chứng cứ, tài liệu, đồ vật, dữ liệu điện tử
liên quan đến vụ án do những người quy định tại
khoản 2 và khoản 3 Điều này cung cấp, cơ quan có
thẩm quyền tiến hành tố tụng phải lập biên bản
giao nhận và kiểm tra, đánh giá theo quy định của
Bộ luật này”.

Như vậy, theo quy định của BLTTHS thì thẩm
quyền đánh giá, sử dụng chứng cứ trong vụ án hình

7 Điều 88. Thu thập chứng cứ
1. Để thu thập chứng cứ, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng có quyền tiến hành hoạt động thu thập chứng cứ
theo quy định của Bộ luật này; yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp chứng cứ, tài liệu, đồ vật, dữ liệu điện tử,
trình bày những tình tiết làm sáng tỏ vụ án.
2. Để thu thập chứng cứ, người bào chữa có quyền gặp người mà mình bào chữa, bị hại, người làm chứng và những
người khác biết về vụ án để hỏi, nghe họ trình bày về những vấn đề liên quan đến vụ án; đề nghị cơ quan, tổ chức, cá
nhân cung cấp tài liệu, đồ vật, dữ liệu điện tử liên quan đến việc bào chữa.
3. Những người tham gia tố tụng khác, cơ quan, tổ chức hoặc bất cứ cá nhân nào đều có thể đưa ra chứng cứ, tài liệu,
đồ vật, dữ liệu điện tử và trình bày những vấn đề có liên quan đến vụ án.
4. Khi tiếp nhận chứng cứ, tài liệu, đồ vật, dữ liệu điện tử liên quan đến vụ án do những người quy định tại khoản 2
và khoản 3 Điều này cung cấp, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải lập biên bản giao nhận và kiểm tra, đánh
giá theo quy định của Bộ luật này.
5. Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày lập biên bản về hoạt động điều tra, thu thập, nhận được tài liệu liên quan đến vụ
án mà Kiểm sát viên không trực tiếp kiểm sát theo quy định của Bộ luật này thì Cơ quan điều tra, cơ quan được giao
nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra có trách nhiệm chuyển biên bản, tài liệu này cho Viện kiểm sát để kiểm
sát việc lập hồ sơ vụ án. Trường hợp do trở ngại khách quan thì thời hạn này có thể kéo dài nhưng không qúa 15 ngày.
Trong thời hạn 03 ngày, Viện kiểm sát đóng dấu bút lục và sao lưu biên bản, tài liệu lưu hồ sơ kiểm sát và bàn giao
nguyên trạng tài liệu, biên bản đó cho Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều
tra. Việc giao, nhận tài liệu, biên bản được lập biên bản theo quy định tại Điều 133 của Bộ luật này.



sự hoàn toàn thuộc về người tiến hành tố tụng
(Điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán, Hội thẩm
nhân dân). Người bào chữa chỉ có nghĩa vụ giao
nộp chứng cứ thu thập được (tài liệu, đồ vật và tình
tiết có liên quan) cho cơ quan tiến hành tố tụng.

Thực tế cho thấy, việc thực hiện quyền này
của luật sư còn bị hạn chế như sau:

Thứ nhất, BLTTHS quy định luật sư có
quyền thu thập tài liệu, đồ vật, nhưng lại chưa
quy định cụ thể về trình tự, thủ tục, cách thức tiến
hành thu thập chứng cứ của luật sư. Do đó, giá trị
pháp lý của chứng cứ, tài liệu, đồ vật do luật sư
thu thập không được nhìn nhận và đánh giá cao,
thậm chí không được cơ quan có thẩm quyền tiến
hành tố tụng chấp nhận; bởi vì, luật quy định
chứng cứ là những gì có thật và phải được thu
thập, bảo quản theo trình tự luật định.

Thứ hai, việc thu thập chứng cứ trong tố
tụng nói chung, thu thập tài liệu, đồ vật có liên
quan của luật sư nói riêng đòi hỏi phải có kỹ
năng, nghiệp vụ chuyên sâu. Hiện nay, hầu hết
luật sư hành nghề đều chưa được trang bị kỹ
năng, nghiệp vụ này một cách bài bản, nên khả
năng thu thập tài liệu, đồ vật rất hạn chế và ít có
giá trị chứng minh trong vụ án hình sự. 

Để việc đánh giá, sử dụng chứng cứ do luật
sư thu thập được khách quan, đầy đủ thì trước
hết cần quy định cụ thể về trình tự, thủ tục tiếp
nhận chứng cứ do luật sư bàn giao; trách nhiệm
của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng
trong việc kiểm tra, sắp xếp, đưa các tài liệu,
chứng cứ, đồ vật mà luật sư cung cấp đó vào hồ
sơ vụ án. Tránh tình trạng bỏ sót chứng cứ có lợi
cho việc chứng minh vô tội hoặc làm giảm trách
nhiệm hình sự của người bị bắt, bị tạm giữ, bị
can, bị cáo.

Về nguyên tắc, mọi chứng cứ do người có
thẩm quyền thu thập đúng trình tự, thủ tục phải
được đánh giá, sử dụng như nhau. Do đó, Điều
88 BLTTHS về đánh giá chứng cứ cần quy định
rõ hơn trách nhiệm của điều tra viên, kiểm sát
viên, thẩm phán, Hội thẩm trong việc xem xét,
đánh giá mọi chứng cứ không chỉ do người tiến
hành tố tụng thu thập mà cả chứng chứ do người
bào chữa thu thập một cách tổng hợp, khách
quan, toàn diện và đầy đủ tất cả tình tiết của vụ
án. Do đó, Điều 88 nên sửa đổi, bổ sung như sau:
“Khi tiếp nhận chứng cứ, tài liệu, đồ vật, dữ liệu
điện tử liên quan đến vụ án… Bộ luật này. Để có
cơ sở xác định về tính hợp pháp của quá trình
thu thập chứng cứ, Cơ quan có thẩm quyền tiến

hành tố tụng khi tiếp nhận chứng cứ, tài liệu, đồ
vật liên quan đến vụ án do luật sư cung cấp, cần
hỏi rõ nguồn gốc và quy trình thu thập đó để có
cơ sở đánh giá”.

2.3. Cần ban hành quy chế phối hợp giữa
luật sư với các cơ quan có thẩm quyền tiến
hành tố tụng

Trước mắt để khắc phục những khó khăn,
vướng mắc trên thực tiễn triển khai công tác, rất
cần có Quy chế phối hợp trong công tác được ký
kết giữa Liên đoàn luật sư Việt Nam với Bộ công
an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân
dân tối cao. Qua đó, các cơ quan trong phạm vi
trách nhiệm, quyền hạn của mình đảm bảo và
thực hiện đúng các quy định trong Quy chế. Tất
cả đều hướng đến mục tiêu việc điều tra, khám
phá vụ án phải đúng người, đúng tội, đúng pháp
luật, tránh oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm.

Xuất phát từ thực tiễn công tác ở mỗi địa
phương mà Đoàn luật sư của tỉnh đó sẽ chủ động
tiến hành ký kết các quy chế phối hợp cho từng
địa phương mình. Theo đó, hiện nay, quy chế
phối hợp mới chỉ dừng lại ở từng địa phương,
mang tính chất manh mún, cục bộ, không có tính
toàn diện. Các kiến nghị của luật sư về vấn đề
thủ tục đăng ký tham gia bào chữa, tiếp xúc bị
can, bị cáo, sao chụp hồ sơ vụ án, về phối hợp
tác nghiệp trong hoạt động bào chữa theo yêu cầu
của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng;
trong việc tham gia các hoạt động tố tụng của các
cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng; trong
việc cung cấp, giao nộp các chứng cứ, tài liệu,
đồ vật liên quan đến vụ án do luật sư thu thập;
đồng thời cũng nhìn nhận những vướng mắc
trong phối hợp chưa được xử lý kịp thời, hiệu
quả, như tình trạng các vụ án giải quyết quá hạn,
việc đăng ký thủ tục bào chữa, thủ tục gặp người
bị bắt, bị tạm giữ, bị can, bị cáo cho luật sư tham
gia vụ án còn chậm trễ, đôi lúc có trường hợp đưa
ra nhiều yêu cầu gây khó khăn cho hoạt động
hành nghề của luật sư, cá biệt có trường hợp Tòa
án có văn bản đề nghị xử lý luật sư vi phạm nội
quy phiên tòa...

Thời gian tới, đặc biệt là cần chủ động triển
khai các quy định mới theo BLTTHS năm 2015
và Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung
năm 2017 có hiệu lực pháp luật ngày 01/01/2018
rất cần ký kết và ban hành quy chế phối hợp đồng
bộ các quy định và việc triển khai các quy định
trong BLTTHS đó, qua đó tạo điều kiện thuận lợi
hơn cho luật sư hành nghề và góp phần làm sáng



1. Nguyên nhân, điều kiện của tội phạm
trộm cắp tài sản tại địa bàn nông thôn các
tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông
Hồng

Vùng Đồng bằng sông Hồng (ĐBSH) với
Thủ đô Hà Nội là trung tâm chính trị, văn hóa,
kinh tế, xã hội của cả nước; có diện tích
21.259,6 km2, dân số 222,289 triệu người; quy
mô kinh tế và thu ngân sách đứng thứ 2 cả
nước, chiếm tương ứng 32% GDP và gần 35%,
xuất khẩu hàng năm chiếm trên 32%3. Là vùng
hội tụ nhiều lợi thế nhất, thuận lợi nhất trong
việc thực hiện ba đột phá chiến lược về thể chế,
kết cấu hạ tầng và nguồn nhân lực. Bên cạnh
đó, khu vực ĐBSH được coi là cội nguồn của
văn hóa Việt, là cái nôi của nền văn minh lúa

nước, trải qua hàng nghìn năm phát triển đã tạo
nên những nét văn hóa đặc thù cho ĐBSH mà
không có nơi nào có được. Tổ chức làng, xã là
đơn vị xã hội cơ sở phổ biến ở nông thôn khu
vực ĐBSH, điều đó đã tạo nên sự gắn bó giữa
con người với con người trong quan hệ cộng
đồng làng quê.

Tại địa bàn nông thôn khu vực Đồng bằng
sông Hồng, do lối sống cũng như phong tục tập
quán trên địa bàn làng, xã, ý thức tự bảo vệ tài
sản của người dân chưa cao, còn chủ quan, sơ
hở trong công tác trông giữ, quản lý tài sản nên
đã tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng trộm
cắp thực hiện hành vi phạm tội. Trong những
năm gần đây, tình hình tội phạm trộm cắp tài
sản (TCTS) tại địa bàn nông thôn khu vực
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ĐBSH đang diễn biến phức tạp, có xu hướng
gia tăng cả về số vụ và tính chất, mức độ
nghiêm trọng. Trước tình hình đó, lực lượng
Cảnh sát hình sự Công an cấp huyện tại địa bàn
nông thôn các tỉnh, thành phố khu vực ĐBSH
đã triển khai nhiều biện pháp phòng, chống
loại tội phạm này và đạt được những kết quả
nhất định. Tuy nhiên, theo báo cáo thống kê
của lực lượng Cảnh sát hình sự, từ năm 2011
đến tháng 6/2021 tại địa bàn nông thôn các
tỉnh, thành phố khu vực ĐBSH, tội phạm
TCTS luôn chiếm tỷ lệ cao nhất trong tổng số
các vụ phạm pháp hình sự xảy ra tại địa bàn
với 38.027 vụ TCTS/78.290 vụ phạm pháp
hình sự (chiếm 48,57%); số vụ TCTS xảy ra
tại địa bàn nông thôn luôn chiếm tỷ lệ cao hơn
so với số vụ TCTS xảy ra tại địa bàn thành thị
với tổng số vụ lần lượt là 38.027 so với 21.433
vụ4. Thực trạng trên đã đặt ra yêu cầu cấp thiết
đối với công tác phòng ngừa tội phạm TCTS
tại địa bàn nông thôn khu vực ĐBSH là cần
nghiên cứu, làm rõ về những nguyên nhân,
điều kiện của tình hình tội phạm, từ đó xây
dựng biện pháp phòng ngừa phù hợp. Lý luận
Tội phạm học đã chỉ rõ, việc nghiên cứu những
đặc điểm phản ánh những quy luật mang tính
đặc thù của tình hình tội phạm và những hiện
tượng, quá trình làm phát sinh, tồn tại, phát
triển tình hình tội phạm là một nhiệm vụ bắt
buộc. Nói cách khác, để đưa ra được những
giải pháp phòng ngừa sát hợp, cần xác định
những đặc điểm của tình hình tội phạm và chỉ
rõ những nguyên nhân, điều kiện tương ứng
của hiện tượng tội phạm đó. 

Trên cơ sở nghiên cứu tình hình tội phạm
TCTS tại địa bàn nông thôn khu vực ĐBSH từ
năm 2011 đến tháng 6/2021, có thể rút ra
những nguyên nhân, điều kiện tồn tại, phát sinh
của loại tội phạm này cụ thể như sau:

Thứ nhất, nguyên nhân, điều kiện thuộc về
kinh tế - xã hội. Bên cạnh sự phát triển kinh tế,
mặt trái của nền kinh tế thị trường đã dẫn tới
những biến đổi sâu sắc trong xã hội, làm phát
sinh những tiêu cực có chiều hướng lấn át

những giá trị truyền thống, giá trị đạo đức tốt
đẹp của dân tộc. Nhiều địa phương quy hoạch
không mang tính lâu dài, tổng thể, chưa chú
trọng giải quyết mối quan hệ giữa yêu cầu phát
triển kinh tế và an sinh xã hội. Đặc biệt, đại
dịch Covid-19 xuất hiện tại Việt Nam từ tháng
01/2020 đã ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình
lao động và việc làm trong các ngành và các
tỉnh, thành phố trên cả nước nói chung cũng
như khu vực ĐBSH nói riêng, đặc biệt là việc
áp dụng các quy định về giãn cách xã hội trong
thời gian dài. Theo Tổng cục Thống kê, tính
đến tháng 6/2021, khu vực ĐBSH có 4,5 triệu
người từ 15 tuổi trở lên bị ảnh hưởng tiêu cực
bởi dịch Covid-19, trong đó gồm người bị mất
việc làm, người phải nghỉ giãn việc/nghỉ việc
luân phiên, bị giảm giờ làm hay giảm thu
nhập5... Do thất nghiệp, thiếu việc làm, một bộ
phận người dân có thể làm bất cứ việc gì để
mưu sinh và thậm chí lựa chọn phạm tội để đáp
ứng nhu cầu vật chất, trong đó phổ biến là
phạm tội TCTS. Mặt khác, sự phân hóa giàu
nghèo còn làm nảy sinh mâu thuẫn trong xã hội
và đó là tiền đề mang tính cơ bản và có ý nghĩa
sâu xa dẫn tới sự phát sinh tội phạm xâm phạm
sở hữu nói chung và tội phạm TCTS nói riêng. 

Thứ hai, nguyên nhân, điều kiện thuộc về
công tác quản lý, giáo dục và từ phía cá nhân
đối tượng phạm tội. Trong những năm qua, lối
sống ích kỷ, thực dụng, coi trọng các giá trị vật
chất, được cổ súy và lan truyền trên mạng xã
hội thông qua internet, đã len lỏi tới từng ngõ
xóm ở khu vực nông thôn, tác động mạnh mẽ
đến một bộ phận người dân, nhất là tầng lớp
thanh thiếu niên. Bên cạnh đó, sự thiếu quan
tâm, giáo dục của gia đình, nhà trường, những
hạn chế, thiếu sót trong công tác quản lý xã hội
đã hình thành lối sống, suy nghĩ và tâm lý lệch
lạc trong bộ phận lớp trẻ. Để thỏa mãn nhu cầu
mang tính phù phiếm, ích kỷ cá nhân, họ tiêu
xài rất nhiều tiền bạc nhưng vượt quá khả
năng, điều kiện kinh tế của bản thân, gia đình.
Vì thế, khi gặp hoàn cảnh xã hội tiêu cực và sự
lôi kéo, rủ rê đã phát sinh các hành vi phạm tội,

4 Tổng hợp từ Báo cáo tổng kết công tác năm của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an các tỉnh, thành phố khu vực

Đồng bằng sông Hồng.
5 Theo Báo cáo điều tra lao động việc làm năm 2020, 2021 của Tổng cục Thống kê.



vi phạm pháp luật, trong đó có phạm tội TCTS. 
Thứ ba, nguyên nhân, điều kiện thuộc về

thiếu sót, hạn chế trong công tác phòng, chống
tội phạm. Trong những năm qua, công tác tổ
chức đấu tranh phòng, chống tội phạm TCTS
khu vực ĐBSH vẫn còn tồn tại một số thiếu sót
như: chưa tiến hành thường xuyên và chậm đổi
mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên
truyền nên chất lượng công tác tuyên truyền,
giáo dục người dân đề cao cảnh giác, nâng cao
ý thức bảo vệ, quản lý tài sản còn chưa cao;
công tác phối hợp trong quản lý các cơ sở kinh
doanh dịch vụ cầm đồ còn thấp. Quá trình phát
hiện, xử lý của của các cơ quan chức năng còn
chậm, chế tài xử lý không đảm bảo tính răn đe,
nhất là từ ngày 01/01/2018, Bộ luật Hình sự
năm 2015 đã bỏ hình phạt tù chung thân đối
với tội phạm TCTS. Ngoài ra, không có văn
bản hướng dẫn về trường hợp “biết rõ tài sản
do người khác phạm tội mà có” để làm căn cứ
xử lý hình sự đối tượng có hành vi chứa chấp
hoặc tiêu thụ tài sản trộm cắp. Trong khi đó,
chế tài để xử lý hành chính về hành vi kinh
doanh “hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ”
theo quy định tại Điều 17, Nghị định số
98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 quy định xử
phạt vi phạm hành chính trong hoạt động
thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng
cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là còn
thấp và không đảm bảo tính răn đe. Vì thế, các
đối tượng lợi dụng “kẽ hở” trên để bán các bộ
phận, linh kiện, phụ tùng của tài sản đã trộm
cắp, chủ yếu là các thiết bị điện tử như xe máy,
xe đạp điện, điện thoại di động,... 

Thứ tư, yếu tố nạn nhân trong các vụ án
TCTS tại địa bàn nông thôn khu vực ĐBSH. Do
phong tục tập quán cũng như thói quen, lối
sống của người dân tại địa bàn làng, xã cho nên
ý thức tự bảo vệ tài sản chưa cao, còn nhiều
chủ quan, sơ hở trong công tác trông giữ, quản
lý tài sản. Nhiều hộ gia đình không chú ý thực
hiện các biện pháp bảo vệ tài sản của mình như
không khóa cửa, khóa cổng khi ra khỏi nhà, khi
ngủ; để hớ hênh những tài sản có giá trị ở vị trí
thuận lợi cho các đối tượng gây án. Bên cạnh
đó, một số hộ dân do điều kiện kinh tế hạn chế
nên cửa nhà thường sử dụng vật liệu thô sơ, dễ
bị cậy phá, đột nhập như cửa nhựa, cửa bằng

gỗ mỏng, cửa bằng khung sắt bịt tôn... và sử
dụng các loại khóa kém chất lượng, khóa nhỏ
dễ bị đập phá. Phần lớn các hộ kinh doanh ở
vùng nông thôn chưa lắp đặt hệ thống camera
giám sát, báo động an ninh tại các cửa hàng,
trang trại chăn nuôi, chủ yếu vẫn sử dụng vật
nuôi để trông giữ, bảo vệ tài sản.

2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả
phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản tại
địa bàn nông thôn các tỉnh, thành phố khu
vực Đồng bằng sông Hồng

Trên cơ sở nghiên cứu về nguyên nhân,
điều kiện của tội phạm TCTS trên địa bàn nông
thôn khu vực ĐBSH, có thể đưa ra một số giải
pháp nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn
loại tội phạm này như sau: 

Thứ nhất, chú trọng công tác tham mưu
thực hiện các biện pháp phòng ngừa xã hội đối
với tội phạm TCTS xảy ra tại địa bàn nông
thôn. Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong
công tác phòng ngừa tội phạm TCTS tại địa
bàn nông thôn, lực lượng Cảnh sát hình sự
Công an cấp huyện cần kiến nghị, đề xuất với
Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân
các cấp đề ra các chủ trương, chính sách phát
triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng đời
sống nhân dân, góp phần làm giảm tỷ lệ thất
nghiệp. Trong đó, việc phát triển kinh tế phải đi
đôi với an sinh xã hội, đảm bảo quốc phòng và
an ninh, không thể vì lợi ích kinh tế mà bỏ qua
các giá trị văn hóa truyền thống lâu đời của
vùng miền, làm xói mòn đạo đức và đời sống
tinh thần của người dân. Bên cạnh đó, lực
lượng Cảnh sát hình sự cần tham mưu cho cấp
ủy, chính quyền các cấp quan tâm, tạo công ăn
việc làm cho các đối tượng đã chấp hành xong
hình phạt, trở về địa phương, giúp đỡ họ nhanh
chóng ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng
đồng; phát động phong trào toàn dân bảo vệ an
ninh tổ quốc, xây dựng thế trận an ninh nhân
dân, phát huy sức mạnh của toàn dân vào công
cuộc phòng, chống tội phạm TCTS. Đặc biệt,
lực lượng Cảnh sát hình sự Công an cấp huyện
các tỉnh, thành phố khu vực ĐBSH cần chủ
động phối hợp với lực lượng Công an xã chính
quy tham mưu cho chính quyền xã ban hành
văn bản quy định và khuyến khích các thôn,
bản, làng triển khai lắp đặt hệ thống chiếu sáng



và hệ thống camera giám sát an ninh trên các
tuyến đường liên thôn, liên xã, đặc biệt là các
ngã ba, ngã tư, các khu vực công cộng theo
hướng xã hội hóa, kêu gọi tài trợ của các cơ
quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn và sự
đóng góp của quần chúng nhân dân.

Thứ hai, nâng cao hiệu quả công tác tuyên
truyền, phổ biến pháp luật và hướng dẫn, vận
động quần chúng nhân dân phòng ngừa tội
phạm TCTS tại địa bàn nông thôn khu vực
đồng bằng sông Hồng. Lực lượng Cảnh sát
hình sự cần tham mưu cho lãnh đạo Công an
huyện các tỉnh, thành phố khu vực ĐBSH chỉ
đạo thành lập các tổ tuyên truyền hoạt động
theo hướng chuyên môn hóa, có thể giao cho
Đoàn thanh niên Công an huyện đảm nhận, chú
ý tuyển chọn những cán bộ trẻ, năng động, có
khả năng về giao tiếp, hùng biện và biên tập,
am hiểu về công nghệ thông tin. Nội dung
tuyên truyền tập trung vào phổ biến cho người
dân về các phương thức, thủ đoạn hoạt động
của tội phạm TCTS, nâng cao ý thức và thực
hiện tốt các biện pháp bảo vệ tài sản của gia
đình, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn. Tổ
tuyên truyền Công an các huyện khu vực
ĐBSH có thể tiếp tục duy trì các hình thức
mang tính truyền thống như qua các panô, áp
phích dán, viết, vẽ trên các biển hiệu, tuyến
đường giao thông nông thôn; thông qua hệ
thống phát thanh truyền hình tại địa phương,
tuy nhiên, cần tích cực đổi mới cả về hình thức
và nội dung tuyên truyền, đảm bảo sự dễ hiểu,
hấp dẫn, sinh động nhằm thu hút sự quan tâm
theo dõi của quần chúng nhân dân. Đặc biệt,
cần tích cực ứng dụng thành tựu của khoa học
kỹ thuật, công nghệ thông tin trong công tác
tuyên truyền. Trong thời gian tới, Công an các
huyện trong khu vực ĐBSH cần chú trọng,
quan tâm, chỉ đạo thành lập trang thông tin của
Công an huyện trên các mạng xã hội (gồm
zalo, facebook, youtube) và duy trì, phát huy
hiệu quả của các trang thông tin đó. 

Thứ ba, ứng dụng thành tựu của khoa học
kỹ thuật và công nghệ phục vụ hoạt động
phòng ngừa tội phạm TCTS tại địa bàn nông
thôn khu vực ĐBSH. Để việc triển khai, ứng
dụng thành tựu của khoa học kỹ thuật, công
nghệ vào công tác phòng ngừa tội phạm nói

chung và phòng ngừa tội phạm TCTS trên địa
bàn nông thôn khu vực ĐBSH nói riêng, đòi
hỏi lực lượng Công an huyện nhanh chóng
triển khai việc xây dựng phần mềm quản lý
hoạt động phòng ngừa tội phạm. Để thực hiện
tốt quy định bảo vệ bí mật nhà nước theo quy
định của Nhà nước và Bộ Công an thì phần
mềm cần thiết lập chế độ sử dụng “tĩnh” tức là
không có kết nối Internet, hoặc chỉ sử dụng
mạng nội bộ (LAN) trong nội bộ đơn vị, cơ
quan. Phần mềm được triển khai xây dựng và
sử dụng sẽ giúp cho việc tổng hợp, phân tích,
đánh giá tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
được cụ thể hơn, từ đó đưa ra những kiến nghị,
đề xuất và các giải pháp đấu tranh phòng,
chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.
Đội ngũ cán bộ chiến sĩ tăng cường nghiên
cứu, tham gia học tập, bồi dưỡng kiến thức về
quản lý, sử dụng thông tin trên hệ thống dữ liệu
quốc gia về dân cư, để kịp thời khai thác, phân
tích, đánh giá thông tin về đối tượng, đưa ra
các kiến nghị, đề xuất với lãnh đạo cấp trên
phương hướng giải quyết hiệu quả khi có vụ
án TCTS xảy ra trên địa bàn. Lực lượng Cảnh
sát hình sự Công an cấp huyện các tỉnh, thành
phố khu vực ĐBSH cần tham mưu, đề xuất
Công an cấp tỉnh, thành phố, chính quyền địa
phương cấp bổ kinh phí để trang bị, lắp đặt hệ
thống camera giám sát tại các tuyến, địa bàn,
khu vực trọng điểm nơi thường xuyên xảy ra
tội phạm TCTS. 

Thứ tư, đẩy mạnh công tác quản lý chặt
chẽ và xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi
chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do phạm tội mà
có, nhằm ngăn chặn “đầu ra” của tội phạm
TCTS. Lực lượng Cảnh sát hình sự cần phối
hợp với lực lượng Cảnh sát Quản lý hành
chính, Công an xã chính quy đảm nhiệm chức
danh Công an xã rà soát các đối tượng có điều
kiện, khả năng hoặc có biểu hiện nghi vấn chứa
chấp hoặc tiêu thụ tài sản trộm cắp trên địa bàn.
Cần sử dụng linh hoạt các biện pháp kiểm tra
hành chính công khai kết hợp với hoạt động
theo dõi, giám sát bí mật. Đối với hoạt động
kiểm tra, thanh tra cần kết hợp thanh tra
chuyên đề với kiểm tra, thanh tra đột xuất, nhất
là vào các đợt cao điểm thường xuyên xảy ra
tội phạm TCTS như trước, trong và sau tết



Nguyên đán, các giải bóng đá trong nước và
thế giới... Để làm tốt các mặt công tác trên, lực
lượng Cảnh sát hình sự cần tham mưu, đề xuất
với lãnh đạo Bộ kiến nghị các cơ quan ban
hành pháp luật sửa đổi, bổ sung Điều 323 Bộ
luật Hình sự năm 2015 để làm căn cứ xử lý
nghiêm các đối tượng trên. Cụ thể: tăng mức
phạt tiền tại khoản 1 “từ 10.000.000 đồng đến
100.000.000 đồng” thành “phạt tiền từ
50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng”. Bởi
vì, đối tượng có hành vi chứa chấp hoặc tiêu
thụ tài sản do người khác phạm tội TCTS mà
có, suy cho cùng là xuất phát từ mục đích vụ
lợi nên cần tăng mức phạt tiền đối với hành vi
nói trên nhằm tăng mức răn đe, đồng thời hạn
chế các hành vi vi phạm; cần bổ sung tình tiết
“dùng thủ đoạn xảo quyệt” vào khoản 2 và bổ
sung mức hình phạt quy định tại khoản 4 lên 20
năm tù để tương xứng với Điều 173 của Bộ
luật Hình sự. Đồng thời, kiến nghị với cơ quan
ban hành pháp luật, sửa đổi, bổ sung hoặc ban
hành văn bản mới thay thế Thông tư số
09/2011/TTLT-BCA-BQP-BTP-NHNNVN-
VKSNDTC-TANDTC ngày 30/11/2011 của
Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Ngân hàng nhà
nước Việt Nam, Viện Kiểm sát nhân dân tối
cao, Tòa án nhân dân tối cao, hướng dẫn áp
dụng quy định của Bộ luật Hình sự về tội chứa
chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm
tội mà có và tội rửa tiền để phù hợp với Bộ luật
Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.
Cần quy định cụ thể “hành vi biết rõ tài sản do
người khác phạm tội mà có” để làm căn cứ xử
lý đối tượng. 

Thứ năm, kiện toàn tổ chức, nâng cao trình
độ chuyên môn nghiệp vụ của lực lượng Cảnh
sát hình sự Công an cấp huyện các tỉnh, thành
phố khu vực ĐBSH đáp ứng yêu cầu, nhiệm
vụ phòng ngừa tội phạm TCTS tại địa bàn
nông thôn trong tình hình mới. Trước diễn biến
phức tạp của tình hình tội phạm hình sự nói
chung và tội phạm TCTS nói riêng, đã đặt ra
những yêu cầu mới đối với lực lượng Cảnh sát
hình sự, trong đó quan trọng nhất là yêu cầu
nâng cao trình độ cho cán bộ chiến sĩ. Vì thế,
trong thời gian tới, cần rà soát lại toàn bộ đội
ngũ cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc lực lượng
Cảnh sát hình sự Công an cấp huyện, sắp xếp

theo đúng chuyên ngành đã được đào tạo. Đối
với lực lượng Công an xã, thị trấn cần chú
trọng bố trí một số lượng nhất định cán bộ
được đào tạo đúng chuyên ngành trinh sát hình
sự hoặc đã có kinh nghiệm công tác trong lĩnh
vực đấu tranh phòng, chống tội phạm TCTS để
có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đặc
biệt là công tác nắm địa bàn, đối tượng và các
công tác nghiệp vụ cơ bản theo quy định mới
của Bộ Công an. Ngoài ra, cần có kế hoạch đào
tạo nâng cao cũng như đào tạo bổ sung về
nghiệp vụ trinh sát cho cán bộ, chiến sĩ./.
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Tóm tắt: Lẽ công bằng đã được ghi nhận là một trong những cơ sở quan trọng giải quyết vụ
việc dân sự, đặc biệt trong trường hợp chưa có luật để áp dụng. Tuy nhiên, trên thực tế, lẽ công
bằng đã được Tòa án áp dụng như thế nào trong quá trình xét xử các tranh chấp dân sự vẫn là
một vấn đề cần thiết phải nhận diện, phân tích để các cá nhân, tổ chức có hoạt động nghề nghiệp
liên quan tham khảo, tổng hợp và áp dụng trong công việc.   

Từ khóa: Lẽ công bằng, Án lệ, Bản án, Tòa dân sự Tòa án nhân dân tối cao, Hội đồng thẩm
phán Tòa án nhân dân tối cao.

Nhận bài: 20/01/2022; Hoàn thành biên tập: 16/02/2022; Duyệt đăng: 22/02/2022.

Abstract: Equity is acknowledged as an important ground to solve civil cases, especially in
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Lẽ công bằng lần đầu tiên được ghi nhận
trong Bộ luật Tố tụng dân sự (BLTTDS) và Bộ
luật Dân sự (BLDS) của Việt Nam từ năm 2015
với ý nghĩa là một giải pháp để giải quyết tranh
chấp dân sự khi các bên trong quan hệ dân sự
không có thỏa thuận, pháp luật không có quy
định, không có tập quán, không thể áp dụng
tương tự pháp luật, nguyên tắc cơ bản của pháp
luật, án lệ. Theo Aristote, lẽ công bằng có giá
trị giúp cho “nền công lý tốt hơn, sửa sai nền
công lý khi nền công lý bằng pháp luật dẫn đến
những kết quả bất công vì những câu chữ tổng
quát của một đạo luật không dự liệu tất cả”.
Tuy nhiên, việc áp dụng lẽ công bằng trong
thực tiễn xét xử luôn là một thách thức vì lẽ
công bằng là một phạm trù trừu tượng do được
xác định trên cơ sở lẽ phải, được mọi người
trong xã hội thừa nhận, phù hợp với nguyên tắc
nhân đạo, không thiên vị và bình đẳng về
quyền và nghĩa vụ của các đương sự trong vụ
việc dân sự nhất định. Do đó, trong khuôn khổ
bài viết này, tác giả tập trung vào việc nhận
diện và phân tích lẽ công bằng trong một số án
lệ, bản án với ý nghĩa khắc họa sâu sắc hơn ý
nghĩa của việc áp dụng lẽ công bằng trong hoạt
động xét xử và bước đầu đưa ra những gợi ý,
bài học kinh nghiệm cho người thực hành nghề

luật, đặc biệt là các luật sư, thẩm phán trong
việc sử dụng lẽ công bằng để tư vấn, bảo vệ
quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng.

1. Lẽ công bằng trong Án lệ số 16/2017/AL2

Ngày 14/12/2017, Hội đồng thẩm phán Tòa
án nhân dân tối cao (TANDTC) thông qua án lệ
số 16/2017/AL. Nguồn của án lệ xuất phát từ
Quyết định giám đốc thẩm số 573/2013/DS-
GĐT ngày 16/12/2013 của TANDTC về vụ án
“Tranh chấp thừa kế tài sản” tại tỉnh Vĩnh Phúc
giữa nguyên đơn là chị Phùng Thị H1, chị
Phùng Thị N1, chị Phùng Thị H2, chị Phùng
Thị P với bị đơn là anh Phùng Văn T; người có
quyền lợi, nghĩa vụ liên quan gồm chị Phùng
Thị N2, chị Phùng Thị H3.

Ông Phùng Văn N và bà Phùng Thị G có 06
người con là: Phùng Thị N1, Phùng Thị N2,
Phùng Thị H2, Phùng Văn T, Phùng Thị P,
Phùng Thị H1. Tài sản chung của ông bà có 01
ngôi nhà cấp 4 cùng công trình phụ trên diện tích
đất 398m2 tại khu L, phường M, thành phố N,
tỉnh Vĩnh Phúc. Ngày 07/7/1984, ông Phùng
Văn N chết (không để lại di chúc), bà Phùng Thị
G và anh Phùng Văn T quản lý và sử dụng nhà
đất. Năm 1991, bà Phùng Thị G chuyển nhượng
cho ông Phùng Văn K một phần quyền sử dụng
với đất diện tích 131m2, còn lại 267m2. Năm

NHẬN DIỆN LẼ CÔNG BẰNG TRONG MỘT SỐ BẢN ÁN, ÁN LỆ
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1999, bà Phùng Thị G được cấp giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), bà
Phùng Thị G muốn cho con gái chị Phùng Thị
H1 một phần diện tích đất làm nhà ở nhưng anh
Phùng Văn T giữ GCNQSDĐ nên bà Phùng Thị
G không tách đất cho chị Phùng Thị H1 được.
Vì vậy, tháng 03/2010, bà Phùng Thị G đã lập di
chúc với nội dung: “để lại cho chị Phùng Thị
H1 diện tích đất 90m2 và toàn bộ cây cối lâm
lộc. Ngày 19/12/2010, bà Phùng Thị G chết,
toàn bộ khối tài sản trên vợ chồng anh Phùng
Văn T vẫn quản lý sử dụng”.

Khi xảy ra tranh chấp, các nguyên đơn yêu
cầu chia thừa kế theo di chúc 90m2 là của chị
H1, phần 177m2 đề nghị chia theo pháp luật.
Bị đơn anh Phùng Văn T do chị Phùng Thị H3
(vợ) cho rằng năm 1991, bà Phùng Văn G tự ý
bán đất cho ông Phùng Văn K mà không bàn
bạc với anh Phùng Văn T, tiền bán đất được
bao nhiêu sử dụng vào việc gì anh không biết.
Đến năm 1999, bà Phùng Thị G được cấp
GCNQSDĐ, ông Phùng Văn K cũng được cấp
GCNQSDĐ đã mua của bà G. Nay các chị em
trong gia đình khởi kiện yêu cầu chia thừa kế
theo di chúc và theo pháp luật, quan điểm anh
Phùng Văn T không đồng ý phân chia thừa kế
do nhà chỉ có mình anh là con trai nên anh sử
dụng để ở và thờ cúng tổ tiên.

Tòa án cấp sơ thẩm xác định di sản để chia
thừa kế là tổng diện tích đất 398m2 (bao gồm cả
phần đất bán cho ông Phùng Văn K). Hội đồng
thẩm phán TANDTC hủy toàn bộ Bản án dân sự
sơ thẩm số 11/2011/DS-PT ngày 04/10/2011 và
hủy Bản án dân sự phúc thẩm số 06/2012/DS –
PT ngày 23/02/2012 của Tòa án nhân dân tỉnh
Vĩnh Phúc; giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân
dân thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm lại.

Lẽ công bằng, sự hợp lý, lẽ phải ghi nhận
qua các chứng cứ đã được Hội đồng thẩm phán
TANDTC nhận diện và ghi nhận trong Án lệ
này như sau: “Trường hợp chuyển nhượng
quyền sử dụng đất thuộc tài sản thừa kế chung
của các đồng thừa kế được thực hiện bởi một
người được thừa kế mà các đồng thừa kế khác
đã biết mà không phản đối, người nhận chuyển
nhượng đã được cấp giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất thì việc chuyển nhượng đó được
coi là hợp pháp”. Theo hồ sơ tranh chấp, tuy

bà G đã chuyển nhượng một phần di sản thừa
kế mà không có sự ủy quyền của các con (do
anh Phùng Văn T có trình bày là việc chuyển
nhượng là bà G tự ý chuyển nhượng không bàn
bạc với anh nên anh không biết). Dù vậy thực
tế cho thấy các con của bà G đều biết về việc
chuyển nhượng này nhưng không ai phản đối
(các con của bà G còn có lời khai là bà G bán
đất để lo cho cuộc sống của bà và các con),
người nhận chuyển nhượng là ông K đã thanh
toán tiền chuyển nhượng đất và đã được cơ
quan nhà nước cấp GCNQSDĐ.

Như vậy, có thể thấy rằng, pháp luật hiện
hành không có quy định để giải quyết trường
hợp giao dịch chuyển nhượng nhà đất của một
đồng sở hữu hoặc đồng thừa kế mà không có
ủy quyền của những đồng thừa kế khác. Bên
cạnh đó, không có tập quán, không thể áp dụng
tương tự pháp luật, nguyên tắc cơ bản của pháp
luật, án lệ để giải quyết vụ việc này. Do vậy,
căn cứ vào bản chất pháp lý của vụ việc, những
diễn biến, sự kiện, hành vi và chứng cứ có
trong hồ sơ vụ án, Hội đồng thẩm phán
TANDTC đã ra nhận định là cần phải công
nhận hợp đồng chuyển nhượng đất đó.

2. Lẽ công bằng trong Án lệ số 35/2020/AL3

Ngày 05/02/2020, Hội đồng thẩm phán
TANDTC thông qua Án lệ số 35/2020/AL.
Nguồn của Án lệ xuất phát từ Quyết định giám
đốc thẩm số 65/2018/GĐT - DS ngày 06/8/2018
của Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng về vụ án
dân sự “Tranh chấp về tài sản bị cưỡng chế thi
hành án” tại tỉnh Đắk Lắk giữa nguyên đơn là cụ
Nguyễn Thị K với bị đơn là bà Nguyễn Thị T;
người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan gồm 
09 người.

Theo hồ sơ vụ án, năm diện tích
4.924m2 đất mà vợ chồng ông D, bà T được Ủy
ban nhân dân thành phố P cấp GCNQSDĐ
ngày 26/12/2005 thì chỉ có 300,5m2 là đất ở
(GCNQSDĐ số AD 579302, thửa số 9A, tờ bản
đồ 58) còn lại 4.624,9m2 đất, tại thửa 09, tờ bản
đồ 58 là đất nông nghiệp (GCNQSDĐ số AD
579313). Năm 1983, cụ C, cụ K sang Đức định
cư và để lại nhà, diện tích đất còn lại cho vợ
chồng ông D quản lý và sử dụng và cuối năm
2005 vợ chồng ông D đã được cấp giấy chứng

3 Tòa án nhân dân tối cao, Án lệ, https://anle.toaan.gov.vn/webcenter/portal/anle/chitietanle? dDocName=TAND
104201.



nhận quyền sử dụng 4.924m2 đất (gồm
300,5m2 đất ở và 4.624,9m2 đất nông nghiệp).
Năm 2004, cụ K hồi hương; năm 2006 cụ K
được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng cả
diện tích đất mà vợ chồng ông D đang sử dụng,
đã được cấp GCNQSDĐ; nhưng sau đó, Ủy ban
phát hiện nên đã ban hành quyết định hủy
GCNQSDĐ đã cấp cho cụ K và xác định việc
cấp GCNQSDĐ cho vợ chồng ông D là đúng
pháp luật.

Như vậy, vợ chồng cụ K đã bỏ, không canh
tác, sử dụng, sinh sống trên khu đất này hơn 20
năm. Theo quy định tại khoản 5 Điều 14 Luật
Đất đai năm 1987, khoản 3 Điều 26 Luật Đất
đai năm 1993 thì Nhà nước sẽ thu hồi đất nếu
người sử dụng đất không sử dụng đất quá 6
tháng hoặc 12 tháng mà không được Nhà nước
cho phép. Theo quy định tại khoản 11 Điều 38
Luật Đất đai năm 2003 và điểm h khoản 1 Điều
64 Luật Đất đai năm 2013 thì một số trường
hợp sử dụng đất vi phạm pháp luật về đất đai sẽ
bị Nhà nước thu hồi đất như: “Đất trồng cây
hàng năm không được sử dụng trong thời hạn
12 tháng liên tục, đất trồng cây lâu năm không
được sử dụng trong thời hạn 18 tháng liên tục;
đất trồng rừng không được sử dụng trong thời
hạn 24 tháng liên tục”.

Tòa án cấp sơ thẩm và phúc thẩm nhận
định buộc vợ chồng ông D, bà T trả đất lại cho
cụ K (có trừ 183,74m2 đất cụ K tự nguyện cho
và ông D đã làm nhà), hủy 2 GCNQSDĐ mà
Ủy ban nhân dân thành phố P đã cấp cho vợ
chồng ông D, bà T. Tại Quyết định giám đốc
thẩm số 461/2014/DS-GĐT ngày 24/11/2014,
Tòa dân sự TANDTC hủy án sơ, phúc thẩm;
giao hồ sơ cho Tòa án nhân dân thành phố
Buôn Ma Thuột giải quyết sơ thẩm lại.

Nhận định của Hội đồng thẩm phán
TANDTC cho thấy lẽ công bằng đã được sử
dụng là một trong những cơ sở để ra quyết
định. Trong Án lệ này, lẽ phải, sự hợp lý cần
được thừa nhận là người được giao quản lý, sử
dụng khu đất không bị đòi lại quyền sử dụng
nếu có đủ căn cứ xác định: (i) Bên được Nhà
nước giao đất đã không sử dụng khu đất đó
trong một thời gian dài và đã giao lại khu đất
cho người khác sử dụng; (ii) Bên được giao sử
dụng đất đã quản lý, sử dụng đất đó trong thời

gian dài, đã kê khai và nộp thuế cho Nhà nước
đầy đủ và được cấp GCNQSDĐ.

Như vậy, có thể thấy rằng pháp luật hiện
hành có quy định nếu người được giao đất
không sử dụng đất trong một thời gian dài thì
đất đó thuộc diện phải bị Nhà nước thu hồi.
Tuy nhiên thực tế, nhận thấy rằng ông D đã
sinh sống và trực tiếp khai thác khu đất đó
trong một thời gian dài, hàng năm có kê khai,
nộp thuế cho Nhà nước đầy đủ và cũng đã
được cấp GCNQSDĐ với hồ sơ hợp lệ. Do
vậy, căn cứ vào bản chất pháp lý của vụ việc,
những diễn biến, sự kiện, hành vi và chứng cứ
có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng thẩm phán
TANDTC đã ra nhận định là cần phải công
nhận quyền sử dụng đất cho họ. 

3. Lẽ công bằng trong Bản ánsố 30/2018/DS-ST4

Ngày 13/8/2018, Tòa án nhân dân huyện
Châu Thành xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân
sự thụ lý số 03/2018/TLST-DS ngày 03/01/2018
về “Tranh chấp ranh đất” theo Quyết định đưa
vụ án ra xét xử số 42A/2018/QĐST - DS ngày
01/8/2018 giữa nguyên đơn là bà Nguyễn Thị T
với bị đơn là bà Đoàn Thị Â.

Nội dung vụ việc: Bà Đoàn Thị Â cho bà T
một phần đất để cất nhà, bà không cho phần
đất đang tranh chấp. Bà Nguyễn Thị T thì cho
rằng bà Â đã cho bà phần đất này từ năm 1997,
gia đình bà T đã bồi đắp cải tạo đất để sử dụng
đến nay cho nên ông Đinh Hoàng M xây dựng
hàng rào trên phần đất của bà là sai. Nay bà T
khởi kiện yêu cầu bà Â phải trả cho bà phần
đất tranh chấp theo đo vẽ thực tế và di dời toàn
bộ tài sản trên đất.

Nhận định của Hội đồng xét xử: Các bên
đương sự đều khai nguồn gốc đất là của bà
Đoàn Thị Â, trên phần đất tranh chấp hiện có
cây trái do nguyên đơn và bị đơn trồng, ngoài
ra còn có hàng rào do con của bị đơn xây dựng
và khi xây dựng thì phát sinh tranh chấp đến
nay. Bà T và Bà Â đều cho rằng các bà đều sử
dụng đất tranh chấp từ rất lâu, nhưng với hiện
trạng đất thể hiện các đương sự đều có sử dụng
phần đất này, và thực tế cho thấy các đương sự
đều không canh tác sử dụng ổn định lâu dài
phần đất này, bởi cây trái trên đất đều là cây
ngắn hạn, mãi tới khi phía bị đơn xây dựng
công trình ổn định trên đất thì phát sinh

4 https://thuvienphapluat.vn/banan/ban-an/ban-an-302018dsst-ngay-ve-tranh-chap-ranh-dat-63784.



tranh chấp. Đối chiếu với thực tế các bên đã sử
dụng đất, các bên đương sự lại càng không có
cơ sở để cho rằng đất của mình.

Lẽ công bằng ở vụ việc này thể hiện ở chỗ
bà T thừa nhận trong lúc khó khăn không có
đất làm nhà ở thì gia đình bà Â đã cho bà một
phần đất để cất nhưng nay chỉ vì phần đất tranh
chấp có 35m2 mà bà T lại đi đòi bà Â trả lại
đất. Đáng lẽ ra bà T phải biết ơn người đã giúp
mình lúc khó khăn, nhưng trái lại bà lại khởi
kiện đòi bà Â trả đất cho mình. Do đó, Tòa án
không chấp nhận yêu cầu của bà T và công
nhận phần đất cho bà Â còn về phần hoa màu
trên đất, bà Â sẽ trả cho bà T một số tiền tương
ứng với giá trị hoa màu.

4. Lẽ công bằng trong Bản án số 149/2020/
DS – PT5

Ngày 06/7/2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân
tỉnh Bình Dương xét xử phúc thẩm công khai vụ
án dân sự thụ lý số 76/2020/TLPT-DS ngày
19/02/2020 về việc “tranh châṕ quyền sử dụng
đât́” giữa nguyên đơn là Chùa P do bà Đặng Thị
H đại diện với bị đơn là bà Nguyễn Thị Anh T.

Nội dung vụ việc: Chùa P (Chùa) là chủ sử
dụng đất diện tích 11.395,9m2. Đất có nguồn
gốc do người dân làm công quả hiến tặng cho
Chùa P trước năm 1975. Chùa P có cho vợ
chồng ông Đặng Văn Quới và bà Nguyễn Thị
Anh T sử dụng trồng hoa màu và hàng năm đều
có đóng góp hoa lợi cho Chùa một số tiền nhất
định. Năm 2006, Chùa làm thủ tục xin cấp
GCNQSDĐ và được các hộ dân đang sử dụng
đất Chùa đều xác định đất của Chùa và các hộ
dân được tiếp tục canh tác để tăng thu nhập,
hàng năm cúng Chùa, khi nào canh tác không
hiệu quả thì trả lại cho Chùa. Thấy bà Nguyễn
Thị Anh T có ý định chiếm đất của Chùa nên
Chùa đã làm đơn khởi kiện yêu cầu trả lại đất. 

Bà T cho rằng gia đình bà được Ủy ban
nhân dân xã B cấp phần đất trên để sử dụng và
đóng hoa lợi cho Chùa. Gia đình bà đã sử dụng
ổn định trên 30 năm không có ai tranh chấp.
Bà có đồng ý cho ông Gấm đứng tên trụ trì
Chùa P chứ không đồng ý cấp đất trong buổi
họp. Do đó bà yêu cầu được công nhận quyền
quản lý, sử dụng phần đất 953,6m2 tranh chấp.

Tòa án đã nhận định rằng, căn cứ chứng cứ

có trong hồ sơ vụ án thể hiện đât́ có nguồn gốc
của Chùa. Ngày 13/6/2006, Ủy ban nhân dân xã
B đã tổ chức lâý ý kiến của các hộ dân đang canh
tác đât́ Chùa, có mặt bà T và bà T cùng các hộ
dân này đồng ý đât́ của Chùa để Chùa đăng ký
xin câṕ GCNQSDĐ và các hộ tiếp tục sử dụng
đât́, đóng hoa lợi cho Chùa. Quá trình sử dụng
đât́, vợ chồng bà T cũng không đăng ký, kê khai
đât́. Tòa án câṕ sơ thẩm châṕ nhận yêu cầu khởi
kiện của Chùa, buộc bà T trả đât́ cho Chùa. Đình
chỉ giải quyết yêu cầu phản tố của bà Nguyễn
Thị Anh T về việc buộc Chùa bồi thường thiệt
hại về hoa màu là 10.000.000 (mười triệu) đồng.
Không chấp nhận yêu cầu phản tố của bà
Nguyễn Thị Anh T về việc yêu cầu công nhận
cho bà quyền quản lý, sử dụng hợp pháp đối với
diện tích đât́ 953,6m2. Nhưng xét thấy gia đình
bà T đã quản lý, sử dụng đất liên tục, lâu dài từ
năm 1983 đến nay đã trên 30 năm và hàng năm
đều nộp hoa lợi cho Chùa. Vậy có thể xác định
rằng gia đình bà T đã góp nhiều công sức trong
việc quản lý, gìn giữ, tôn tạo đất. Do đó, theo lẽ
công bằng, cần tính một phần công sức cho gia
đình bà T và Chùa P phải thanh toán với tỷ lệ 5%
giá trị quyền sử dụng đất. 

Như vậy, lẽ công bằng ở đây đã được áp
dụng khi xét thấy bà T đã góp nhiều công sức
cho việc quản lý, giữ gìn, tôn tạo đất nên Chùa
cần có trách nhiệm thanh toán cho bà T một
phần công sức với tỷ lệ 5% giá trị quyền sử
dụng đất.

5. Lẽ công bằng trong Bản án số 13/2018/
DS-PT6

Ngày 11/7/2018, tại Trụ sở Tòa án nhân
dân tỉnh Hà Tĩnh xét xử phúc thẩm công khai
vụ án dân sự thụ lý số 19/2017/DS-PT ngày
20/10/2017 về việc “Tranh chấp quyền sở hữu
tài sản” giữa nguyên đơn là ông Trần Văn T –
người kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng anh
Trần Đình H với bị đơn là bà Nguyễn Thị M –
người kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng bà Vũ
Thị Diệu T.

Nội dung vụ việc: Ông T và bà M không
đăng ký kết hôn nhưng được Văn phòng
Tỉnh ủy Nghệ Tĩnh và Ban công tác miền
Tây Nghệ Tĩnh tổ chức đám cưới và chung
sống với nhau từ năm 1982. Cuối năm 1982,

5 https://thuvienphapluat.vn/banan/ban-an/ban-an-1492020dspt-ngay-06072020-ve-tranh-chap-quyen-su-dung-dat-
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6 Tính công sức đóng góp, duy trì, bảo quản của ông Trần Văn T đối với thửa đất số 60.



ông T và bà M về hưu cùng nhau làm 01
ngôi nhà cấp 4 trên thửa đất số 60. Ông T
cho rằng thửa đất tranh chấp số 60 là tài sản
chung của ông T, bà M. Nay ông T khởi kiện
yêu cầu Tòa án công nhận thửa đất số 60 và
căn nhà cấp 4 thuộc quyền sử dụng, sở hữu
hợp pháp của ông và bà Nguyễn Thị M
(Cháu). Bà M cho rằng mảnh đất là bà được
ban trị sự khu phố Tả môn, tỉnh Hà Tĩnh cấp
cho, bà M và con gái đã góp tiền xây dựng
ngôi nhà cấp 4 để ở. Năm 2008, bà chuyển đi
và ông T vẫn sinh sống tại đó nhưng không
xây sửa gì thêm. Do đó, đơn kiện của ông T
là không đúng và bà yêu cầu công nhận thửa
đất và ngôi nhà cấp 4 nêu trên là tài sản riêng
của bà.

Tòa án nhận định rằng, mảnh đất bà M đã
có trước khi bà và ông T chung sống với nhau.
Việc chung sống đó là không phải là hôn nhân
hợp pháp nên không có căn cứ xác định quan
hệ tài sản theo Luật Hôn nhân gia đình năm
1959, mà đó là tài sản riêng của bà M. Về ngôi
nhà cấp 4 trên đất, bà M không có chứng cứ gì
chứng minh đây là tài sản riêng của bà. Mặt
khác, UBND phường T xác nhận, ngôi nhà cấp
4 hiện nay ông T đang ở được ông T và bà M
cùng nhau xây dựng năm 1983, sau khi ông T
và bà M về chung sống với nhau. Vì vậy, Tòa
án xác định ngôi nhà cấp 4 trên thửa đất số 60
là tài sản chung của ông T và bà M.

Tuy thửa đất là tài sản riêng của bà M
nhưng ông T đã có công sức đóng góp, duy trì,
bảo quản đối với thửa đất đó nên bà M phải trả
cho anh Trần Đình H số tiền tương ứng với
công sức đóng góp của ông T. Về ngôi nhà cấp
4 tọa lạc trên thửa đất, bà M sẽ phải trả lại tiền
chênh lệch giá trị ngôi nhà cho anh Trần Đình
H theo kết quả định giá.

Như vậy, có thể thấy rằng thửa đất được
công nhận là tài sản riêng của bà M nhưng xét
thấy theo lẽ công bằng, ông T đã có công sức
đóng góp, duy trì và bảo quản đối với mảnh đất
đó. Do vậy, bà M phải trả số tiền tương ứng với
công sức đóng góp cho ông T.

6. Lẽ công bằng trong Bản án số 151/2019/
DS-PT7

Ngày 25/11/2019 tại trụ sở Tòa án nhân

dân tỉnh Sóc Trăng xét xử phúc thẩm công
khai vụ án thụ lý số: 145/2019/TLPT-DS
ngày 16/10/2019, về việc tranh chấp hợp
đồng đặt cọc giữa nguyên đơn là ông M với
bị đơn là ông N.

Nội dung vụ việc: Hộ ông N được UBND
huyện A cấp 01 nền đất tái định cư có diện tích
87,7m2. Ông N chuyển nhượng phần đất cho
ông M, hai bên có làm giấy biên nhận để
chuyển nhượng, ông M đã đặt cọc tiền và
chuyển cho công ty P một số tiền theo yêu cầu
của ông N để làm thủ tục cấp GCNQSDĐ.
Nhưng vợ chồng ông N đến nay vẫn không
hoàn tất thủ tục sang tên cho ông M vì cho rằng
ông M đã tự ý đi làm thủ tục tách bằng khoán
điền thổ bằng cách giả mạo chữ ký gửi cho
công ty P nhưng đã bị phát hiện kịp thời và ngăn
cản. Vì vậy, các con ông N mới hay việc chuyển
nhượng và không thống nhất chuyển nhượng.
Ông M giả mạo chữ ký là không đúng quy định
nên ông N cho rằng có quyền hủy hợp đồng
không tiếp tục thực hiện nữa. Ông N đồng ý trả
lại cho ông M tiền đóng cho công ty P, tiền cọc
và bồi thường tiền lãi suất theo quy định của
pháp luật.

Tòa án nhận định rằng, thỏa thuận đặt cọc
giữa ông N, bà N1 với ông M là vô hiệu do thời
điểm thỏa thuận hộ ông N chưa được cấp
GCNQSDĐ nên ông N không có quyền
chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Đồng thời,
nền đất tái định cư được cấp cho hộ ông N gồm
ông, vợ và 06 người con, do đó việc ông tự
đứng ra thực hiện mà không có sự đồng ý của
vợ và 06 người con là vi phạm pháp luật. Thỏa
thuận đặt cọc giữa ông N, bà N1 với ông M vô
hiệu nên việc xử lý hậu quả được thực hiện
theo quy định tại Điều 131 Bộ luật Dân sự năm
2015 là khi thỏa thuận đặt cọc vô hiệu thì ông
N, bà N1 và ông M phải hoàn trả cho nhau
những gì đã nhận.

Hiện nay, pháp luật chỉ quy định về việc
bên nhận đặt cọc không bị phạt cọc khi hợp
đồng chuyển nhượng không được giao kết theo
thỏa thuận do nguyên nhân khách quan (Án lệ
số 25/2018/AL); hoặc bên nhận đặt cọc bị phạt
cọc khi hợp đồng chuyển nhượng không được
giao kết theo thỏa thuận do lỗi hoàn toàn của

7 https://thuvienphapluat.vn/banan/ban-an/ban-an-1512019dspt-ngay-25112019-ve-tranh-chap-hop-dong-dat-coc-
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bên nhận đặt cọc, hoặc bên đặt cọc bị mất cọc
khi hợp đồng chuyển nhượng không được giao
kết theo thỏa thuận do lỗi hoàn toàn của bên
đặt cọc (khoản 2 Điều 328 Bộ luật Dân sự năm
2015), pháp luật chưa có quy định trong trường
hợp các bên nhận đặt cọc và bên đặt cọc đều
có lỗi thì xử lý số tiền đặt cọc và xác định việc
phạt cọc như thế nào. 

Tuy pháp luật chưa có quy định nhưng theo
khoản 2 Điều 328 Bộ luật Dân sự năm 2015 bên
nhận đặt cọc có lỗi phải bị phạt cọc, bên đặt cọc
có lỗi phải bị mất cọc và mức độ lỗi của hai bên
là ngang nhau (mỗi bên 50%) thì trong trường
hợp này chỉ cần buộc bên nhận đặt cọc là ông N,
bà N1 phải có nghĩa vụ hoàn trả cho bên đặt cọc
là ông M số tiền đặt cọc 380.000.000 đồng là phù
hợp với lẽ công bằng quy định tại khoản 3 Điều
45 BLTTDS năm 2015.

Qua việc nhận diện và phân tích một số
vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến
lẽ công bằng nêu trên có thể nhận thấy lẽ
công bằng là một trong những cơ sở giá trị
cho Hội đồng xét xử ban hành những bản

án “thấu tình đạt lý”. Những minh chứng
thực tiễn của lẽ công bằng trong các bản án
nêu trên gắn với các tiêu chí như lẽ phải,
sự hợp lý, hợp tình, phù hợp với các quy
tắc xử sự, các chuẩn mực đạo đức được xã
hội thừa nhận, phù hợp với nguyên tắc
nhân đạo, không thiên vị và bình đẳng về
quyền và nghĩa vụ của các đương sự là
những bài học giá trị tham khảo cho các
thẩm phán và luật sư trong thực tiễn thực
hành nghề nghiệp. Khi lẽ công bằng được
ghi nhận trong các án lệ, bản án sẽ góp
phần tạo ra những tiền lệ tích cực giúp cho
những người làm công tác xét xử mạnh
dạn, chủ động, tích cực, sáng tạo hơn trong
việc xem xét, đánh giá và ra quyết định.
Qua đó có thể thấy, lẽ công bằng và án lệ
hiện đã và đang phát huy giá trị “bổ
khuyết” cho những khiếm khuyết của hệ
thống pháp luật và góp phần giải quyết
nhanh chóng, triệt để và hiệu quả các tranh
chấp dân sự tại Việt Nam hiện nay./.

xử (đặc biệt là thẩm quyền theo lãnh thổ và
theo sự lựa chọn của nguyên đơn, người yêu
cầu…) cần được thay đổi. Kể cả khi một
trong các bên hoặc cả hai bên đang ở ngoài
lãnh thổ quốc gia vẫn có thể tham gia vào
phiên giải quyết tranh chấp trực tuyến miễn
là các bên này có thể vào mạng internet thông
qua các thiết bị như máy tính để bàn có
camera, máy tính xách tay hoặc điện thoại
thông minh (smart phone). Rõ ràng, với việc
ứng dụng công nghệ hiện đại, nhiều quan
niệm truyền thống trong cách thức tổ chức
hoạt động nghề luật sư sẽ bị thách thức và có
thể sẽ có nhiều thay đổi trong tương lai như
quan niệm về thẩm quyền xét xử, cách thức
tống đạt văn bản tố tụng... 

Thứ năm, đối với Nhà nước, cần tiếp tục
đẩy mạnh các hoạt động chuyển đổi số trong
lĩnh vực pháp luật, tạo cơ hội tiếp cận nhiều
hơn nữa cho Nhân dân trong lĩnh vực chuyển

đổi số và các ứng dụng khác của cách mạng
4.0. Điều này cũng sẽ giúp cho các công ty
luật, văn phòng luật có thể được cải thiện đáng
kể chất lượng phục vụ khách hàng. Đồng thời
cũng khiến cho các cơ quan tố tụng có thể giảm
tải được các thủ tục hành chính, giảm được
việc bố trí nhân sự để tiếp nhận các thủ tục
hành chính – tư pháp. Tiếp tục đẩy mạnh việc
hoàn thiện các thể chế về bảo mật thông tin,
các vi phạm liên quan đến công nghệ số có thể
gây ảnh hưởng đến các quyền lợi chính đáng
của cá nhân, tổ chức./. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. fsivietnam.com.vn (2020), https://fsivietnam.

com.vn/5-buoc-trong-quy-trinh-chuyen-doi-
so/, truy cập 19/5/2021.

2. Nguyễn Bích Thảo (2019), Pháp luật tố
tụng dân sự trong kỷ nguyên số, Hội thảo Khoa
học quốc tế Luật học trước biến đổi của thời
đại, tập 1, Hà Nội, tr.153-169.

VẬN HÀNH VĂN PHÒNG LUẬT SƯ, CÔNG TY LUẬT 
THỜI KỲ CHUYỂN ĐỔI SỐ

(Tiếp theo trang 8)



1. Các giai đoạn hình thành và phát triển
nhà nước pháp quyền Trung Quốc hiện đại

Với hơn hai nghìn năm lịch sử phong kiến
chuyên chế và truyền thống văn hóa tập trung
vào sự cai trị của con người, Trung Quốc hiện
đại được thành lập trên đống đổ nát của một xã
hội nửa phong kiến và nửa thuộc địa. Trong
một thời gian ngắn, Trung Quốc hiện đại ngày
nay đã kiên quyết bác bỏ “nhân trị” trong các
hệ thống tư tưởng để tiến tới thực thi nghiêm
minh “pháp trị”, nhà nước pháp quyền. Đây là
điều hiếm có trong quá trình dân chủ và pháp
quyền ở tất cả các nước trên thế giới. Trong 70
năm qua kể từ khi Trung Quốc giành được độc
lập vào năm 1949, hệ thống pháp luật của
Trung Quốc đã trải qua quá trình phát triển như
sau: hệ thống pháp luật → dùng pháp luật trị
quốc → dựa vào pháp luật trị quốc → chính
sách pháp quyền → Chiến lược điều hành đất
nước theo pháp luật. Sự thay đổi từ mấy chục
năm qua của Trung Quốc hiện đại đã phản ánh
đầy đủ những thay đổi rộng lớn và sâu sắc

trong việc hiểu biết về NNPQ. Điều này không
chỉ cô đọng tư tưởng dân chủ và pháp luật của
ba thế hệ lãnh đạo của Trung Quốc, mà còn
thấm nhuần nỗ lực của nhiều thế hệ học giả luật
học Trung Quốc. Và là hiện thân của những
thành tựu tư tưởng của luật học Trung Quốc
đương thời.

Trong nửa thế kỷ qua, vấn đề áp dụng nhân
trị hay pháp trị vào việc quản trị đất nước luôn
là điểm nóng và là đề tài nghiên cứu lớn của
giới luật học Trung Quốc đương thời. Nghiên
cứu về nhà nước pháp quyền có thể được chia
thành ba giai đoạn2. Ở mỗi giai đoạn, các cuộc
thảo luận trên toàn quốc đã được hình thành,
đưa ra những hướng dẫn lý luận cho quá trình
tạo nên nhà nước pháp quyền, đồng thời đóng
một vai trò tích cực trong việc thúc đẩy quá
trình thực hành pháp quyền ở Trung Quốc
đương đại, cụ thể như sau:

Giai đoạn đầu là từ những năm 1950 đến
cuối những năm 1970. Giai đoạn này được chia
thành hai giai đoạn: đầu những năm 1950 và
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cuối những năm 1970. Vào đầu những năm
1950, do bị ảnh hưởng bởi nhu cầu khách quan
của hệ thống pháp luật của một quốc gia mới
trong giai đoạn sơ khai và những hạn chế của
tư tưởng pháp lý của Liên Xô cũ, các nghiên
cứu và thảo luận học thuật chủ yếu chỉ giới hạn
ở cấp độ “hệ thống pháp luật”, tập trung vào
việc thiết lập “hệ thống pháp luật dân chủ nhân
dân”, từng bước hoàn thiện pháp luật xã hội
chủ nghĩa, và các vấn đề liên quan đến việc
thực hiện hệ thống pháp luật. Trong thời kỳ
này, một số học giả đã đặt ra vấn đề pháp trị và
nhân trị trong một số bài báo để thảo luận và
tranh luận.

Từ cuối những năm 1950 đến “Đại cách
mạng Văn hóa”, vì những lý do trong cuộc đại
cách mạng, nhà nước pháp quyền đã từng là
một khu vực cấm đối với nghiên cứu học thuật.

Vào cuối những năm 1970, Hội nghị toàn
thể lần thứ ba của Ban Chấp hành Trung ương
Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XI đã thiết
lập đường lối tư tưởng giải phóng trí óc và tìm
kiếm chân lý từ thực tế, tạo ra môi trường lành
mạnh và cơ hội cho sự phục hồi và phát triển
của nền luật học Trung Quốc đương đại. Cộng
đồng luật học được giải phóng khỏi sự diệt
vong của “Đại cách mạng Văn hóa”, với ý thức
về sứ mệnh lịch sử, đã sớm tiếp tục nghiên cứu
về nhân trị và pháp trị, đưa ra nhiều cuộc thảo
luận trên phạm vi khắp đất nước. Người đầu
tiên nêu vấn đề về nhân trị hay pháp trị là Giáo
sư Trần Thủ Nhất (Chen Shouyi) từ Khoa Luật
của Đại học Bắc Kinh. Tháng 10 năm 1978,
ông có bài phát biểu tại một hội nghị học thuật
do Viện Luật, Viện Khoa học Xã hội Quốc gia
tổ chức và chỉ rõ: Trước Cách mạng Văn hóa,
tư tưởng chủ đạo được nghiên cứu là nhân trị
chứ không phải là pháp trị. Sau đó, Vương Lễ
Minh (Wang Liming) đã đăng một bài báo có
tiêu đề “Nhân trị và pháp trị” trên tờ Nhân dân
Nhật báo vào ngày 26/01/1979, ủng hộ pháp
quyền và lập luận chống lại nhân trị và chủ
trương nhân trị. Giáo sư Lý Bộ Vân (Li Buyun)
vào tháng 9/1979 đã xuất bản bài báo “Luận
bàn về dùng pháp trị quốc”. Bài báo nêu rõ vấn
đề cần thực hiện chủ trương quản lý đất nước
bằng pháp luật, đồng thời đã thảo luận một

cách toàn diện và có hệ thống hơn về sự kết
hợp giữa lý luận và thực tiễn. Trong thời kỳ
này, các học giả đã tích cực tham gia thảo luận
và tranh luận, trong hai năm từ 1979 đến 1980,
gần một trăm bài báo về chủ đề này đã được
xuất bản trong một xuất bản gọi là “Tuyển tập
thảo luận về vấn đề Nhà nước pháp trị và nhân
trị”. Các tư tưởng học thuật cũng rất tích cực,
hình thành nên lý thuyết nhà nước pháp quyền
với ba quan điểm đối lập đó là pháp trị, pháp trị
kết hợp nhân trị, hay là bãi bỏ pháp trị. Qua
thảo luận, một số hiểu lầm đã được làm sáng
tỏ, phương diện lý thuyết về nhà nước pháp
quyền đã được giải quyết và hình thành sự
thống nhất quan điểm trên hai phương diện:
Thứ nhất, NNPQ không phải là sáng chế của
giai cấp tư sản, pháp quyền là kết tinh thành
quả của nền văn minh nhân loại, là một trong
những dấu hiệu quan trọng của nhà nước hiện
đại. Thứ hai, NNPQ sử dụng pháp trị chứ
không phải nhân trị, chủ trương dựa pháp trị
quốc, ủng hộ tầm quan trọng của pháp quyền,
phản đối việc sử dụng quyền lực thay thế pháp
luật, quyền lực để đàn áp pháp luật. Kết quả
chính của cuộc đại thảo luận này là giải quyết
tầm quan trọng của NNPQ, sự khai sáng xã hội
đối với NNPQ hiện đại của Trung Quốc; từ bỏ
chế độ nhân trị trong tri thức lý luận và việc
điều hành quốc gia. Việc chuyển đổi từ chỉ có
“hệ thống pháp luật” sang “pháp quyền” có
tầm quan trọng sống còn.

Giai đoạn thứ hai chủ yếu đề cập đến các
cuộc thảo luận từ những năm 1980 đến đầu
những năm 1990. Việc nghiên cứu và thảo luận
lý luận ở giai đoạn này tập trung vào mối quan
hệ giữa nhân trị và pháp trị, đi sâu vào trình độ
lý luận về pháp trị, đi sâu hơn vào nội hàm của
nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Phần
thảo luận tập trung vào ý nghĩa, mối quan hệ
qua lại và bản chất khoa học của các phạm trù
cơ bản như hệ thống pháp luật, dùng luật trị
quốc, dựa vào luật trị quốc, nhà nước pháp
quyền, nhà nước pháp quyền,... Đồng thời,
cũng liên quan đến các vấn đề lý luận khác như
khái niệm pháp luật, tinh thần và giá trị pháp
lý, chuẩn mực của pháp luật, văn hóa pháp lý.

Trong giai đoạn thứ ba, Đại hội toàn quốc



lần thứ 14 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đề
xuất việc thiết lập hệ thống kinh tế thị trường
xã hội chủ nghĩa làm điểm khởi đầu. Phù hợp
với tình hình chung của công cuộc đổi mới, mở
cửa và đẩy mạnh hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa,
tập trung vào các đặc điểm của nhà nước pháp
quyền, các nguyên tắc của nhà nước pháp
quyền, phương thức thực hiện và mục tiêu của
nhà nước pháp quyền, các phương thức và cách
thức thúc đẩy quá trình pháp quyền và vị thế
của pháp quyền trong đời sống quốc gia và xã
hội. Mối quan hệ qua lại giữa pháp quyền và
dân chủ, kinh tế, văn hóa,... đã được khám phá
sâu sắc và rộng rãi. Trong quá trình thảo luận,
các học giả đã làm sáng tỏ và nêu rõ: cốt lõi
của NNPQ là thực hiện chính trị dân chủ,
thượng tôn pháp luật, hành chính theo pháp
luật, tư pháp công bằng, có cơ chế giám sát
quyền lực và phải luôn hạn chế quyền lực.
Đồng thời, nền kinh tế thị trường cũng chính là
nền kinh tế dựa trên pháp quyền. 

Bên cạnh đó, ở giai đoạn này, một số học
giả luật học cũng đã trực tiếp tham gia soạn
thảo các văn bản, chính sách quốc gia, tham
gia thuyết giảng về “Những vấn đề lý luận và
thực tiễn về thực hiện nhà nước pháp quyền
và xây dựng hệ thống pháp luật xã hội chủ
nghĩa”. Việc lồng ghép các kết quả nghiên
cứu của luật học với việc đưa ra các quyết
sách của quốc gia có ảnh hưởng và thúc đẩy
trực tiếp đến việc chuyển NNPQ xã hội chủ
nghĩa từ lý luận, khẩu hiệu sang chính sách
quản trị quốc gia.

2. Nhà nước pháp quyền Trung Quốc với
nền luật học hiện đại

Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước
pháp quyền là nền tảng của sự phát triển luật
học hiện nay của Trung Quốc. Đối với luật học
Trung Quốc hiện nay, việc xây dựng chiến lược
pháp trị và thực hành pháp quyền sẽ có những
tác động lịch sử nhất định để nền luật học dần
thoát khỏi sự “non trẻ”, trở nên “trưởng thành”
và phát triển không ngừng. Việc đề cao pháp
quyền đối với sự phát triển của nền luật học
hiện đại Trung Quốc là một quá trình dần dần
và theo chiều sâu. Hiện nay, NNPQ và nền luật
học hiện đại chủ yếu thể hiện ở các khía cạnh:

đẩy mạnh nghiên cứu luật học về việc đổi mới
các quan niệm; nâng cao vị thế của luật học
trong xã hội và pháp luật; thúc đẩy luật học
thoát khỏi sự “non trẻ” và hướng đến “trưởng
thành”.

Ngành luật học hiện đại Trung Quốc
được hình thành và phát triển trên nền tảng
hệ thống “Học thuyết Nhà nước và Pháp
luật” của Liên Xô cũ, bị ảnh hưởng bởi các
tư tưởng và quan niệm pháp lý của Liên Xô
cũ. Trong suốt một thời gian dài, dấu vết của
chính trị hóa và tư duy “Cánh tả” khá là rõ
ràng. Các phương pháp luận và phân tích
giai cấp từ lâu đã thống trị các khái niệm và
tư tưởng nghiên cứu, làm cho luật học trở
thành một “luật theo bản chất tự nhiên”, đơn
giản, định tính và duy nhất theo một nghĩa
nào đó. Một số nội dung thậm chí có thể
được cho chỉ là sự giải thích của một lý
thuyết chính trị nhất định. Khi đối mặt với
quá trình chuyển đổi lịch sử của Trung Quốc
từ xã hội nông nghiệp sang xã hội công
nghiệp, từ nền kinh tế kế hoạch hóa sang nền
kinh tế thị trường, từ nhân trị sang pháp trị.
Với quan niệm truyền thống như vậy, không
thể thấu đáo hết được nhà nước pháp quyền
từ góc độ luật học. Việc xây dựng lý thuyết
pháp trị để mô tả một cách có hệ thống các
quy luật để hướng tới tương lai càng khó
hơn. Vì vậy, tác động của pháp quyền đối với
nền luật học hiện đại Trung Quốc, trước hết
là phát triển các quan niệm và cách tư duy
nghiên cứu.

Trong tình hình mới, việc đổi mới các quan
niệm luật học trở thành một chủ đề rất được
quan tâm. Vào cuối những năm 1980, cộng
đồng luật học đã đưa ra lý thuyết các khái niệm
để cải cách luật học hiện đại Trung Quốc, ủng
hộ rằng các tiêu chuẩn giá trị thực dụng hợp lý
nên được sử dụng để thay thế các tiêu chuẩn
giá trị duy tâm giáo điều. Chuyển hướng
nghiên cứu từ chỗ tập trung vào đạo đức sang
tập trung nghiên cứu pháp luật; nghiên cứu chú
trọng đồng đều vào các phương pháp và thủ
tục; chuyển từ tập trung vào nghiên cứu chức
năng phi thực tế sang nghiên cứu xã hội tổng
quát; chuyển từ nghiên cứu đơn lẻ theo phương



pháp sang nghiên cứu toàn diện nhiều mặt3.
Sau đó, về đổi mới khái niệm, một loạt các
thay đổi khái niệm cụ thể đã được đề xuất và
thể hiện: từ nền kinh tế nhân trị sang nền kinh
tế do pháp luật điều hành, hình thành khái niệm
NNPQ trong nền kinh tế; từ quyền lực tối cao
sang thượng tôn pháp luật, hình thành khái
niệm thượng tôn pháp luật; từ dựa trên nghĩa
vụ đến dựa trên quyền, thiết lập khái niệm dựa
trên quyền; từ không có hợp đồng đến có các
hợp đồng, thiết lập khái niệm tự do và bình
đẳng; từ dựa vào các nhà quản lý đến dựa vào
người dân, thiết lập khái niệm hướng về con
người; từ bản chất giai cấp của pháp luật đến
tính quy phạm của pháp luật, thiết lập các khái
niệm về lợi ích của pháp luật; từ việc phủ nhận
luật tư sang Luật công và luật tư cùng tồn tại,
xác lập khái niệm ưu tiên phát triển luật tư4.
Trong hai năm qua, cộng đồng luật học đã đề
xuất rõ ràng rằng nghiên cứu luật học nên áp
dụng khái niệm pháp quyền và tư duy pháp lý,
nhấn mạnh rằng “một dấu hiệu quan trọng cho
thấy nền văn minh hiện đại khác với các hình
thức văn minh trước đây là nguyên tắc pháp
quyền đã được xã hội thừa nhận rộng rãi và
trở thành một điều hiển nhiên. Các vấn đề văn
hóa pháp luật, nguyên tắc thượng tôn pháp
luật, bình đẳng về quyền và tự chủ xã hội là
những điểm cốt lõi của khái niệm nhà nước
pháp quyền”. Tư duy pháp luật là quan sát và
phân tích theo logic của pháp luật (phù hợp
với các chuẩn mực, nguyên tắc và tinh thần
của pháp luật), cách thức tư duy để giải quyết
các vấn đề xã hội. Trong một quốc gia theo
pháp quyền, điều cốt yếu là sử dụng các khái
niệm cốt lõi về tính tối cao của pháp luật,
quyền bình đẳng và quyền tự do xã hội để áp

dụng xét xử mọi tranh chấp xã hội liên quan.
Các nội dung trên cũng giải thích ba yếu tố
tâm điểm trong nhà nước pháp quyền và sự
khác biệt giữa các phương thức tư duy pháp
luật với tư duy chính trị, phương thức tư duy
kinh tế với tư duy đạo đức5.

Việc đổi mới các quan điểm nghiên cứu và
phương thức tư duy đã mang lại những thay
đổi quan trọng trong nghiên cứu. Đầu tiên là
sự hiểu biết về luật pháp, từ cách hiểu pháp luật
đơn lẻ đến việc xem xét pháp luật từ các khía
cạnh tính xã hội, tính quy tắc và tính phổ quát;
sau đó đi sâu vào các quan niệm về quyền và
lợi ích. Vào giữa những năm 1980, đã có một
cuộc tranh cãi về “nội dung quyền lực”, và từ
đó, học thuật thúc đẩy “tái thiết nền luật học
Trung Quốc hiện đại với quyền là cốt lõi”. Một
số học giả nhận xét rằng cuộc thảo luận phản
ánh sự thay đổi quan điểm này là “sâu sắc và
sáng tạo”. Trên thực tế, tác động của cuộc thảo
luận này không chỉ trong thế giới luật, mà còn
trong các lý thuyết khoa học xã hội khác;
không chỉ trong thế giới học thuật, mà còn thực
sự thay đổi các khái niệm phổ biến pháp luật,
quan niệm pháp lý chủ thể và các quan niệm
về luật pháp Trung Quốc6.

Việc nghiên cứu và tìm hiểu các hiện
tượng pháp luật dưới góc độ văn hóa cũng là
một biểu hiện quan trọng của sự thay đổi
trong quan điểm. Vào giữa những năm 1980,
nghiên cứu văn hóa pháp lý đã xuất hiện
trong giới luật pháp Trung Quốc, ngành luật
học đã dành một lượng sức lực và tâm huyết
đáng kể cho việc này. Một số học giả coi văn
hóa pháp luật là một cấu thành văn hóa có cả
phương pháp luận và đối tượng hóa, hiểu văn
hóa pháp luật trên cơ sở phương pháp luận

3法学年鉴, 1988. (Niên giám luật học, 1988).
4 刘瀚, “一九九四年法理学研究情况［J］,北京：法学动态研究, 1995,（5 (Lưu Hãn (LiuHan), tình hình

nghiên cứu luật học năm 1994, tạp chí nghiên cứu tình hình pháp lý, số 5 năm 1995).
5郑成良．论法治理念与法治思维［J］．长春：吉林大学社会科学学报,2000,（4）：3－10．(Trịnh Thành

Lương (Zheng Chengliang), Luận bàn về khái niệm và tư tưởng nhà nước pháp quyền, Tạp chí Khoa học xã hội-

ĐH Cát Lâm, số 4 năm 2000.
6谢晖．见识多元与知识整合：中国法理学的两难境地［J］．武汉：法学评论,2000,（1 ）：32－41．(Tạ

Huy (XiaHui), Đa dạng tri thức và phù hợp hiểu biết, tình thế tiến thoái lưỡng nan luật học Trung Quốc, Tạp chí

Bình luận pháp luật-Vũ Hán, số 1 năm 2000.



có thể tiến hành khảo sát và giải thích mọi
hiện tượng văn hóa pháp luật, từ đó tạo ra
nội hàm của pháp luật. Sản phẩm “tính đa
nghĩa” của văn hóa xã hội, bao gồm các biểu
tượng giá trị của con người và các biểu hiện
giá trị, giúp chúng ta hiểu được thực chất
quy luật7. Với sự chuyển đổi từ đóng sang
mở, các nghiên cứu luật học hiện đại của
Trung Quốc đã chạm đến phạm trù cơ bản
của giá trị pháp lý kể từ đầu những năm
1990. Điều này không chỉ làm thúc đẩy sự
hiểu biết về giá trị đa dạng của các hiện
tượng pháp lý mà còn thiết lập, xác định,
đánh giá tính đúng đắn, hợp lý của pháp luật
và hệ thống pháp luật. 

Việc đổi mới các khái niệm nghiên cứu
nói trên và thay đổi các quan điểm đã thúc
đẩy ngành luật học Trung Quốc hiện đại
chuyển đổi từ hệ thống học thuật diễn giải
chính trị sang một hệ thống học thuật độc
lập và tự chủ. Điều này đã nâng cao tính học
thuật và khoa học của ngành học này, đồng
thời đã nâng cao rất nhiều ảnh hưởng và địa
vị của lý luận pháp luật Trung Quốc đương
thời trong xã hội và pháp luật. Điều này
không chỉ thể hiện ở sự phát triển lớn mạnh,
ngày càng nâng cao chất lượng kết quả
nghiên cứu, mà còn đóng vai trò định hướng
lý luận quan trọng trong việc thúc đẩy sự
phát triển của pháp luật Trung Quốc. Một số
nhà nghiên cứu pháp luật gọi đó là “lý luận
pháp luật”. Những nghiên cứu lý thuyết của
Luật học đã tác động đáng kể lên xã hội. Nó
đã đóng một vai trò tích cực trong việc thúc
đẩy cải cách hệ thống chính trị và kinh tế
của Trung Quốc, và có vai trò tích cực trong
việc hợp lý hóa các quyền. Một số lượng lớn
các nhà luật học thực định và các quan chức

chính phủ đã chuyển sự chú ý của họ từ bộ
môn pháp học sang bộ môn khoa học lý luận
pháp luật, với hi vọng sẽ có được những tư
duy và tư tưởng hợp lý đối với khoa học lý
luận pháp luật8.

Dưới sự tác động và thúc đẩy tích cực của
quá trình nhà nước pháp quyền, nền luật học
hiện đại Trung Quốc đang dần thoát khỏi sự
non trẻ và trở nên trưởng thành. Xu hướng phát
triển này nổi bật ở ba khía cạnh: Thứ nhất,
thông qua việc cập nhật, thay đổi các quan
niệm nghiên cứu, hệ thống tư tưởng và phong
cách tư duy truyền thống đã có những thay đổi
cơ bản; Thứ hai là các nghiên cứu hàn lâm đã
dần hình thành sự hiểu biết sâu sắc để thoát
khỏi non trẻ của nền luật học. Sự tăng cường
hiểu biết và du nhập các nền văn hóa nước
ngoài hay các nền văn hóa khác là yếu tố để
bản thân Trung Quốc tự biến đổi, phát triển;
Thứ ba, quan niệm về pháp trị đã được hình
thành, với một nhóm các nhà luật học hàn lâm
ở độ tuổi thanh niên, trung niên. Các học giả
đã chỉ ra: “Trường phái pháp luật là sản phẩm
do trí óc của các nhà luật học tạo ra, là kết quả
tất yếu của sự độc lập, phát triển của pháp luật,
đồng thời là dấu hiệu cho thấy sự phát triển dần
dần của pháp luật Trung Quốc”9.

Thế kỷ mới là một thời kỳ lịch sử mới,
trong đó Trung Quốc hiện đại thực hiện hiện
đại hóa kinh tế và tích cực thúc đẩy nhà nước
pháp quyền. Hiện đại hóa kinh tế và tư tưởng
pháp quyền, khái niệm pháp quyền, tinh thần
pháp quyền sẽ là chủ đề chính của sự phát triển
xã hội ở Trung Quốc và thế giới trong thế kỷ
mới. Đây là thách thức và cũng là cơ hội cho
ngành luật học hiện đại của Trung Quốc đang
phát triển./.

7 刘作翔．法律文化理论［M］．北京：商务印书馆,1999；(Lưu Tác Tường (Liu Zuoxiang), Lý thuyết văn
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8 温晓莉．变革时代的中国法理学态势与问题［J］．北京：法学研究,2000,（总128）,17－27．(Ôn Hiểu
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nghiên cứu luật học – Bắc Kinh, số 128 năm 2000).
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