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BẢN TIN PHÁP LUẬT    

 
Số 33-34/2015 

 
TIN TIÊU ĐIỂM: 

 
 
hương mại 
Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ phải đăng ký hợp đồng theo mẫu 
 

 
Ngày 20/08/2015 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 35/2015/QĐ-TTg 
của về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg ngày 13/01/2012 của 
Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải 
đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung 
 
Cụ thể, ngoài dịch vụ bảo hiểm nhân thọ, từ ngày 15/10/2015, dịch vụ thông tin di 
động mặt đất (hình thức thanh toán trả trước) và dịch vụ phát hành thẻ ghi nợ nội 
địa, mở và sử dụng dịch vụ tài khoản thanh toán (áp dụng cho khách hàng cá nhân), 
vay vốn cá nhân (nhằm mục đích tiêu dùng) cũng thuộc Danh mục phải đăng ký hợp 
đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.  
 
Không chỉ bổ sung các dịch vụ nêu trên, Quyết định cũng điều chỉnh một số dịch vụ 
khác thuộc Danh mục này. Cụ thể, dịch vụ cung cấp nước sạch sinh hoạt trước đây 
được sửa thành cung cấp nước sinh hoạt; dịch vụ thuê bao điện thoại cố định sửa 
thành dịch vụ điện thoại cố định mặt đất; dịch vụ thuê bao di động trả sau sửa thành 
dịch vụ thông tin di động mặt đất (hình thức thanh toán: trả sau); dịch vụ kết nối 
Internet sửa thành dịch vụ truy nhập Internet. 
 
Đồng thời, Quyết định này cũng yêu cầu trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày 
15/10/2015, tổ chức, cá nhân đang áp dụng hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch 
chung đối với các dịch vụ nêu trên phải đăng ký theo quy định của pháp luật về bảo 
vệ quyền lợi  người tiêu dùng. 
 
Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15/10/2015. 

T
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ài chính – Ngân hàng 
Cấm chuyển nhượng trái phiếu đặc biệt của VAMC 
 

 
Ngày 28/08/2015, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số 14/2015/TT-
NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2013/TT-NHNN ngày 
06/09/2013 quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản 
của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) 
 
Trái phiếu, trái phiếu đặc biệt được VAMC phát hành để thanh toán cho các tổ chức 
tín dụng bán nợ khi mua nợ xấu của các tổ chức tín dụng đó. Trong đó, trái phiếu, trái 
phiếu đặc biệt được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử có 
định danh hoặc chứng chỉ ghi danh; có lãi suất 0%; có thời hạn tối thiểu 01 năm đối 
với trái phiếu và tối đa 05 năm đối với trái phiếu đặc biệt. Trái phiếu được chuyển 
nhượng giữa Ngân hàng Nhà nước với các tổ chức tín dụng và giữa các tổ chức tín 
dụng với nhau; riêng trái phiếu đặc biệt không được chuyển nhượng. 
 
Cũng theo Thông tư này, trái phiếu, trái phiếu đặc biệt phải lưu ký tại Ngân hàng 
Nhà nước theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về lưu ký giấy tờ có giá, được 
miễn phí lưu ký tại Ngân hàng Nhà nước; được sử dụng trong nghiệp vụ tái cấp vốn 
với Ngân hàng Nhà nước. Đặc biệt, tổ chức tín dụng sở hữu trái phiếu không phải 
trích lập dự phòng rủi ro cho trái phiếu. 
 
Một nội dung đáng chú ý khác là quy định về miễn, giảm tiền lãi quá hạn thanh toán, 
phí, tiền phạt vi phạm của các khoản nợ xấu đã mua. Theo đó, VAMC sẽ xem xét, 
giảm một phần hoặc miễn toàn bộ tiền lãi quá hạn thanh toán, phí, tiền phạt vi phạm 
mà khách hàng vay chưa trả của khoản nợ xấu nếu khách hàng hợp tác tốt với 
VAMC, tổ chức tín dụng được ủy quyền trong việc cung cấp hồ sơ thông tin, giao 
nhận tài sản bảo đảm; có phương án trả nợ hoặc phương án cơ cấu lại tài chính, hoạt 
động khả thi để có nguồn vốn trả nợ và việc giảm lãi suất của khoản nợ xấu góp phần 
giúp khách hàng giảm bớt khó khăn, phục hồi sản xuất kinh doanh… 
 
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2015. 
 
 
 
 
 

T
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hứng khoán 
Cấp mã số giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài trong 01 
ngày 

 
Từ ngày 01/10/2015, nhà đầu tư nước ngoài được cấp mã số giao dịch chứng khoán 
trong 01 ngày làm việc, thay vì 03 - 05 ngày như trước đây là nội dung nổi bật tại 
Thông tư số 123/2015/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 19/08/2015 hướng dẫn 
hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam 
 
Riêng đối với nhà đầu tư nước ngoài bị hủy bỏ mã số giao dịch chứng khoán trong 02 
năm tính tới thời điểm nộp hồ sơ; đang bị điều tra hoặc có các hành vi vi phạm và bị 
xử phạt trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, quản lý ngoại hối, thuế mà chưa hết thời 
hạn... sẽ không được xem xét cấp mã số giao dịch chứng khoán. 
 
Cũng theo Thông tư này, nhà đầu tư nước ngoài báo cáo, cung cấp tài liệu không 
trung thực, không chính xác, không kịp thời theo yêu cầu của Trung tâm Lưu ký 
Chứng khoán Việt Nam hoặc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; không thực hiện nghĩa 
vụ báo cáo sở hữu, công bố thông tin theo quy định; có thông tin sai lệch, không 
chính xác hoặc bỏ sót những nội dung quan trọng trong hồ sơ đăng ký mã số giao 
dịch chứng khoán hoặc không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài 
chính khác đối với Nhà nước... sẽ bị đình chỉ giao dịch đến 06 tháng. Quá thời hạn 
đình chỉ giao dịch, nhà đầu tư vẫn chưa khắc phục được những thiếu sót trên sẽ bị 
hủy mã số giao dịch chứng khoán. 
 
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2015. 
 

C



© Vãn phòng Luật s�  

Bản tin PHÁP LUẬT từ ngày 19/08/2015 đến ngày 01/09/2015 4

 
 
 
uất nhập khẩu 
Thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong ASEAN 

 

 
Ngày 20/08/2015, Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 28/2015/TT-BCT quy 
định việc thực hiện thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định 
thương mại hàng hóa ASEAN, cho phép thương nhân được tự khai báo xuất xứ của 
hàng hóa xuất khẩu trên hóa đơn thương mại thay cho Giấy chứng nhận xuất xứ 
hàng hóa mẫu D (C/O mẫu D) 
 
Theo đó, thương nhân được lựa chọn tham gia chương trình thí điểm tự khai báo xuất 
xứ hàng hóa xuất khẩu trên hóa đơn thương mại phải là nhà sản xuất đồng thời là 
nhà xuất khẩu hàng hóa do chính mình sản xuất; không vi phạm quy định về xuất xứ 
trong 02 năm gần nhất tính đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký; có kim ngạch xuất khẩu 
đi ASEAN được cấp C/O mẫu D năm trước liền kề đạt tối thiểu 10 triệu USD và phải 
có cán bộ được đào tạo, được cấp chứng nhận hoặc chứng chỉ về xuất xứ hàng hóa do 
đơn vị do Bộ Công Thương chỉ định cấp. 
 
Thương nhân được tham gia thí điểm có trách nhiệm duy trì các điều kiện nêu trên 
trong suốt quá trình tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa; cung cấp đầy đủ báo cáo, tài 
liệu liên quan và bố trí để Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương hoặc cơ quan được 
Bộ Công Thương ủy quyền đến kiểm tra các cơ sở sản xuất; lưu trữ hồ sơ, báo cáo, tài 
liệu để chứng minh hàng hóa tự khai báo đáp ứng các tiêu chí xuất xứ và các chứng 
từ liên quan trong thời gian ít nhất 03 năm kể từ ngày tự chứng nhận xuất xứ… 
 
Bên cạnh đó, Thông tư cũng khẳng định thương nhân được Bộ Công Thương lựa 
chọn tham gia thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa vẫn có quyền đề nghị cấp 
Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu D theo quy định hiện hành. 
 
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/10/2015. 

X
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oanh nghiệp 
Doanh nghiệp không thông báo tình trạng phá sản bị phạt đến 05 triệu 
đồng 

 
Nghị định số 67/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
110/2013/NĐ-CP ngày 24/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi 
hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) đã được Chính phủ 
ban hành ngày 14/08/2015 với rất nhiều nội dung đáng chú ý 
 
Trong đó, Nghị định chỉ rõ, phạt tiền từ 03 - 05 triệu đồng đối với DN, HTX mất khả 
năng thanh toán mà không thông báo công khai sau khi nhận được quyết định mở 
thủ tục phá sản của tòa án nhân dân; phạt từ 10 - 20 triệu đồng nếu DN, HTX có hành 
vi cất giấu, tẩu tán, tặng cho tài sản; thanh toán khoản nợ không có bảo đảm (trừ 
khoản nợ phát sinh sau khi mở thủ tục phá sản và trả lương cho người lao động); từ 
bỏ quyền đòi nợ… sau khi có quyết định mở thủ tục phá sản. Đồng thời, DN, HTX 
mất khả năng thanh toán cũng sẽ bị phạt từ 01 - 03 triệu đồng nếu không thực hiện 
việc kiểm kê tài sản và không xác định giá trị các tài sản đó trong thời hạn quy định. 
 
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2015. 

 

D 
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Cấp mã số doanh nghiệp tự động theo phương thức điện tử 
 
Ngày 21/08/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 127/2015/TT-BTC hướng 
dẫn việc cấp mã số doanh nghiệp thành lập mới và phân công cơ quan thuế quản lý 
đối với doanh nghiệp; trong đó đáng chú ý là quy định về cấp mã số doanh nghiệp 
tự động theo phương thức điện tử trên Hệ thống đăng ký thuế của Tổng cục Thuế 
 
Việc cấp mã số doanh nghiệp được thực hiện tự động theo phương thức điện tử trên 
Hệ thống đăng ký thuế của Tổng cục Thuế được thực hiện ngay trong ngày làm việc 
kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ từ Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh 
nghiệp. Trường hợp thông tin không đầy đủ hoặc không theo đúng quy định, hệ 
thống sẽ tự động tạo thông báo, truyền thông tin sang Hệ thống thông tin quốc gia về 
đăng ký doanh nghiệp để cơ quan đăng ký kinh doanh thông báo cho doanh nghiệp 
biết, điều chỉnh và bổ sung theo quy định. 
  
Về phân công cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp, Thông tư quy định, việc 
phân công được thực hiện trên Hệ thống đăng ký thuế đồng thời với cấp mã số doanh 
nghiệp và phải phù hợp với tổ chức hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, đặc 
điểm của từng địa phương, vùng, miền trên cả nước. Theo đó, Cục Thuế sẽ quản lý 
trực tiếp đối với các doanh nghiệp Nhà nước; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài; doanh nghiệp dự án BOT, BTO, BT do nhà đầu tư thành lập để thiết kế, xây 
dựng, vận hành, quản lý công trình dự án và để thực hiện dự án khác; doanh nghiệp 
hạch toán toàn ngành, doanh nghiệp hoạt động trên nhiều địa bàn; doanh nghiệp có 
quy mô kinh doanh lớn và doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh thuộc ngành, nghề 
đặc thù, có tính chất pháp lý phức tạp như tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, chứng 
khoán, kinh doanh bất động sản, kế toán... 
 
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/10/2015. 
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NHẬN ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH VÀ PHÁP LUẬT: 
 

BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI TRONG LĨNH VỰC DÂN SỰ 
 

Luật sư Phùng Quang Cường  
 

Bồi thường thiệt hại là một chế định quan trọng trong giao dịch dân sự nói chung và giao dịch 
thương mại nói riêng. Bộ luật Dân sự với tư cách là bộ luật gốc quy định về bồi thường thiệt 
hại đang được sửa đổi và mới đây nhất, Dự thảo Bộ Luật Dân sự sửa đổi đã được trình tới Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 40, Quốc hội khóa XIII, tháng 8 năm 2015. Dự 
thảo này cũng đã có những thay đổi nhất định liên quan tới chế định bồi thường thiệt hại. 
Trong số này, NHQuang&Associates xin gửi tới Quý vị một số phân tích liên quan tới chế 
định bồi thường thiệt hại trong Bộ luật Dân sự hiện hành (BLDS 2005) và Dự thảo Bộ luật 
Dân sự sửa đổi (Dự thảo BLDS sửa đổi). 

 

ổng quan về bồi thường 
thiệt hại  
 
Trong các mối quan hệ xã 
hội, mỗi tổ chức, cá nhân đều 

phải chịu sự điều chỉnh của những quy 
tắc chung của các mối quan hệ đó. Cụ 
thể, khi các tổ chức, cá nhân tham gia 
vào các quan hệ dân sự như: mua bán, 
thuê dịch vụ, tuyển lao động…. (các 
giao dịch này có thể lập văn bản hoặc 
không lập văn bản) thì các tổ chức, cá 
nhân này phải tôn trọng quy tắc xử sự 
chung của xã hội, không được xâm 
phạm hoặc làm ảnh hưởng đến quyền 
và lợi ích của tổ chức, cá nhân khác. 
 
Nếu tổ chức, cá nhân nào vi phạm 
nghĩa vụ dân sự, gây tổn hại về vật 
chất, tinh thần cho tổ chức, cá nhân 
khác thì phải chịu sự bất lợi do hành vi 
của mình gây ra. Có nghĩa là tổ chức, 
cá nhân vi phạm nghĩa vụ dân sự phải 
bồi thường cho tổ chức, cá nhân bị vi 
phạm những thiệt hại về vật chất và 
tinh thần. Như vậy, bồi thường thiệt 
hại (BTTH) là trách nhiệm dân sự mà 
tổ chức, cá nhân vi phạm nghĩa vụ 
pháp lý phải thực hiện để giúp người 
bị thiệt hại khôi phục lại hoặc vượt qua 
được những rủi ro tổn thất về tài sản 
và tinh thần mà họ đang phải gánh 
chịu. 

Cơ sở pháp lý của trách nhiệm BTTH 
được quy định trong BLDS 2005, Điều 
307 và Chương XXI về trách nhiệm 
BTTH ngoài hợp đồng và Nghị quyết 
số 03/2006/NQ-HĐTP ngày 08/07/2006 
hướng dẫn áp dụng một số quy định 
của Bộ luật Dân sự năm 2005 về bồi 
thường dân sự ngoài hợp đồng (Nghị 
quyết số 03/2006/NQ-HĐTP). Ngoài ra, 
còn có Luật Thương mại hiện hành 
(2005) điều chỉnh các giao dịch liên 
quan đến tổ chức, cá nhân vì mục đích 
thương mại.  
 
Phân loại trách nhiệm BTTH 
 
Căn cứ vào nguồn gốc phát sinh, trách 
nhiệm BTTH được phân thành trách 
nhiệm BTTH trong hợp đồng và trách 
nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp 
đồng. 
 
Trách nhiệm BTTH trong hợp đồng là 
trách nhiệm phát sinh khi tổ chức, cá 
nhân giao kết hợp đồng, thỏa thuận 
thực hiện nghĩa vụ với tổ chức, cá 
nhân khác, nhưng trong quá trình thực 
hiện đã vi phạm nghĩa vụ đã cam kết 
trong hợp đồng. Mặt khác, việc vi 
phạm nghĩa vụ trong hợp đồng của tổ 
chức, cá nhân đó không thuộc trường 
hợp miễn trừ trách nhiệm theo quy 
định của pháp luật (như bất khả 

T
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kháng) và thỏa thuận của các bên trong 
hợp đồng. Tổ chức, cá nhân có thể bị 
coi là vi phạm nghĩa vụ trong hợp 
đồng khi không thực hiện hoặc thực 
hiện không đúng với cam kết đã thỏa 
thuận trong hợp đồng đối với phía bên 
kia. Như vậy, BTTH trong hợp đồng 
chỉ phát sinh khi có mối quan hệ hợp 
đồng đã được giao kết giữa các bên.   
 
Trong trường hợp một bên gây ra thiệt 
hại cho bên kia nhưng giữa họ không 
có bất kỳ mối quan hệ hợp đồng nào 
đã xác lập từ trước thì trách nhiệm 
BTTH của một bên sẽ được coi là 
BTTH ngoài hợp đồng. Ví dụ: Công ty 
X (bên bán) và Công ty Y (bên mua) ký 
một hợp đồng mua bán hàng hóa. 
Trong quá trình thực hiện việc giao 
hàng, ô tô của Công ty X không may 
đâm vào cổng nhà kho của Công ty Y 
và làm đổ cổng gây thiệt hại cho Công 
ty Y và Công ty X phải xây lại cho 
Công ty Y chiếc cổng mới. Trong 
trường hợp này, việc BTTH của Công 
ty X cho Công ty Y được coi là BTTH 
ngoài hợp đồng. Vì khi giao kết hợp 
đồng mua bán, hai bên không thể 
lường trước và thỏa thuận về phương 
án giải quyết vụ tai nạn xảy ra tại nhà 
kho của Công ty Y.     
 
Do có bản chất pháp lý khác nhau nên 
căn cứ phát sinh trách nhiệm BTTH 
ngoài hợp đồng có sự khác biệt so với 
BTTH trong hợp đồng. Theo Mục I, 
Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐTP, chỉ 
có thể coi trách nhiệm BTTH ngoài hợp 
đồng phát sinh khi thỏa mãn các yếu tố 
sau: i) phải có thiệt hại xảy ra; ii) phải 
có hành vi trái pháp luật; iii) phải có 
mối quan hệ nhân quả giữa thiệt hại 
xảy ra và hành vi trái pháp luật; và iv) 
phải có lỗi cố ý hoặc lỗi vô ý của người 
gây thiệt hại. Còn theo Luật Thương 
mại (Điều 303), trách nhiệm BTTH 
trong hợp đồng phát sinh khi thỏa 
mãn các yếu tố: i) có hành vi vi phạm 
hợp đồng; ii) có thiệt hại xảy ra; và iii) 

hành vi vi phạm hợp đồng là nguyên 
nhân trực tiếp gây ra thiệt hại.  
 
Như vậy, điều kiện phát sinh trách 
nhiệm BTTH ngoài hợp đồng phải 
thỏa mãn 04 yếu tố còn điều kiện phát 
sinh trách nhiệm BTTH trong hợp 
đồng chỉ thỏa mãn 03 yếu tố như đã 
phân tích ở trên. Qua đó, có thể nhận 
thấy, một trong những yếu tố cơ bản 
khi xác định trách nhiệm BTTH ngoài 
hợp đồng là phải có yếu tố lỗi, cho dù 
lỗi cố ý hay lỗi vô ý của người gây thiệt 
hại. Điểm cần lưu ý khi xác định trách 
nhiệm BTTH ngoài hợp đồng, theo quy 
định của BLDS 2005 (Điều 604, Khoản 
2) thì “Trong trường hợp pháp luật quy 
định người gây thiệt hại phải bồi thường 
cả trong trường hợp không có lỗi thì áp 
dụng quy định đó”. Để cụ thể hóa quy 
định này, Điều 623 BLDS 2005 có đề 
cập tới việc bồi thường thiệt hại do 
nguồn nguy hiểm cao độ gây ra. 
Nguồn nguy hiểm cao độ bao gồm: 
phương tiện giao thông vận tải cơ giới, 
hệ thống tải điện, nhà máy công 
nghiệp đang hoạt động, vũ khí, chất 
nổ, chất cháy, chất độc, chất phóng xạ, 
thú dữ…. (Điều 623, Khoản 1). Theo 
quy định này, chủ sở hữu hoặc người 
được chủ sở hữu giao chiếm hữu, sử 
dụng nguồn nguy hiểm cao độ phải 
bồi thường thiệt hại cả khi không có 
lỗi. Trừ trường hợp thiệt hại xảy ra 
hoàn toàn do người bị thiệt hại cố ý 
gây ra. Tuy nhiên, quy định này cũng 
đang gây nhiều tranh luận. Có thể lấy 
ví dụ về trường hợp người sở hữu 
nguồn nguy hiểm cao độ phải bồi 
thường khi không có lỗi: người lái xe 
tham gia giao thông trên đường quốc 
lộ và đi qua rơm rạ người dân phơi 
trên đường và không may cán phải 
chân của một người nông dân đang 
ngủ ở trên đường dưới đống rơm rạ 
mà người lái xe không hề biết. Tốc độ 
và các điều kiện vận hành xe của người 
lái xe là đúng luật. Xét theo quy định 
tại Điều 623 của Bộ luật Dân sự và 
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Luật Giao thông đường bộ, người lái 
xe sẽ phải bồi thường. Tuy nhiên, cần 
lưu ý rằng nếu tòa án xác định được 
việc người nông dân cố ý nằm dưới 
đường giao thông để cản trở giao 
thông thì khả năng người lái xe không 
phải bồi thường. 
 
Phân loại trách nhiệm BTTH trong hợp 
đồng và trách nhiệm BTTH ngoài hợp 
đồng có ý nghĩa quan trọng trong việc 
chứng minh nghĩa vụ BTTH của tổ 
chức, cá nhân có hành vi gây thiệt hại 
cho tổ chức, cá nhân khác. Đối với 
trách nhiệm BTTH trong hợp đồng, 
bên bị thiệt hại cần xem xét, đánh giá 
những quy định đã thỏa thuận trong 
hợp đồng về trách nhiệm BTTH giữa 
các bên khi một bên vi phạm nghĩa vụ 
thực hiện hợp đồng. Ngoài ra, cần xác 
định những trường hợp miễn trừ trách 
nhiệm của bên gây thiệt hại đã được 
thỏa thuận tại hợp đồng và theo quy 
định của pháp luật để đánh giá mức 
độ và trách nhiệm BTTH của bên gây 
thiệt hại. Còn đối với trách nhiệm 
BTTH ngoài hợp đồng, bên bị thiệt hại 
phải chứng minh thiệt hại gây ra do 
hành vi trái pháp luật và phải có lỗi 
của bên gây ra thiệt hại. Đồng thời cần 
chứng minh thiệt hại xảy ra là hệ quả 

của hành vi trái pháp luật của bên gây 
thiệt hại. Trong trường hợp pháp luật 
quy định bên gây thiệt hại phải bồi 
thường ngay cả khi không có lỗi thì 
bên bị thiệt hại có quyền yêu cầu bên 
gây thiệt hại phải BTTH (theo như 
phân tích về bồi thường thiệt hại do 
nguồn nguy hiểm cao độ gây ra đã nêu 
ở phần trên).   
 
Trong mối quan hệ dân sự, đặc biệt là 
trong kinh doanh thương mại, doanh 
nghiệp cần phải dự liệu được tối đa 
các tình huống thiệt hại có thể xảy ra 
đối với các bên trong hợp đồng để đưa 
những vấn đề này vào thỏa thuận khi 
xây dựng hợp đồng, kể cả việc phải chi 
tiết hóa các tình huống xảy ra đối với 
sự kiện bất khả kháng để có phương 
án giải quyết giữa các bên khi thực 
hiện hợp đồng. Doanh nghiệp cần 
tránh trường hợp khi có thiệt hại xảy 
ra nhưng không thỏa thuận phương án 
giải quyết trong hợp đồng dẫn tới các 
bên phải chứng minh trách nhiệm 
BTTH ngoài hợp đồng. Chứng minh 
theo hướng này sẽ rất khó khăn cho 
bên bị thiệt hại khi có yêu cầu bồi 
thường. (còn tiếp) 

 
 

 
 
Trong số sau, NHQuang&Associates sẽ gửi tới quý vị Phần II của bài viết này với các nội 
dung liên quan tới miễn trừ trách nhiệm trong BTTH và một số điểm mới liên quan tới BTTH 
trong Dự thảo BLDS sửa đổi. 
 
Lưu ý: Tất cả các ý kiến, nhận định và quy định được trích dẫn trong bài viết chỉ mang tính 
tham khảo nên không được coi đó là ý kiến pháp lý chính thức để vận dụng vào các trường hợp 
cụ thể. Bên cạnh đó, văn bản pháp luật được dẫn chiếu có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa 
đổi, bổ sung tại thời điểm Quý khách hàng tham khảo bài viết cho các tình huống phát sinh 
trên thực tế. Do vậy, để có được ý kiến pháp lý cho từng trường hợp một các chính xác nhất, 
Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi. 
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DANH MỤC VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH TỪ NGÀY 
19/08/2015 ĐẾN NGÀY 01/09/2015 

 

STT Tên văn bản 
Ngày 

ban hành 

1. 

Nghị định 69/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đường sắt 
Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định 175/2013/NĐ-CP ngày 
13/11/2013 của Chính phủ 

26/08/2015 

2. 
Thông tư 127/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cấp 
mã số doanh nghiệp thành lập mới và phân công cơ quan thuế quản lý 
đối với doanh nghiệp 

21/08/2015 

3. 

Thông tư 14/2015/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về 
việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 19/2013/TT-NHNN 
ngày 06/09/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về việc 
mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức 
tín dụng Việt Nam 

28/08/2015 

4. 
Chỉ thị 22/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công 
tác quản lý đối với các quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách Nhà 
nước 

27/08/2015 

5. 
Thông tư 28/2015/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định việc 
thực hiện thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định 
thương mại hàng hóa Asean 

20/08/2015 

6. 
Thông tư 23/2015/TT-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia đối với thuốc lá điếu 

20/08/2015 

7. 
Quyết định 1468/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt 
điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải đường sắt 
Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 

24/08/2015 

8. 
Chỉ thị 3131/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng 
tâm năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và 
giáo dục thường xuyên 

25/08/2015 

9. 
Thông tư 130/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung 
Thông tư 115/2013/TT-BTC ngày 20/08/2013 của Bộ Tài chính hướng 
dẫn bảo hiểm hưu trí và quỹ hưu trí tự nguyện 

25/08/2015 

10. 
Quyết định 1467/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt 
Đề án phát triển các thị trường khu vực thời kỳ 2015-2020, tầm nhìn đến 
năm 2030 

24/08/2015 

11. 
Chỉ thị 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công 
tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh than 

26/08/2015 

12. 
Chỉ thị 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử 
dụng, phối trộn, phân phối xăng sinh học thực hiện Quyết định 
53/2012/QĐ-TTg ngày 22/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành lộ 

31/08/2015 
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trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền 
thống 

13. 

Nghị định 67/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Nghị định 110/2013/NĐ-CP ngày 24/09/2013 của Chính phủ 
quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, 
hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản 
doanh nghiệp, hợp tác xã 

14/08/2015 

14. 

Thông tư 11/2015/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về 
việc hướng dẫn xử lý các khoản nợ vay của công ty nông, lâm nghiệp 
tại tổ chức tín dụng khi thực hiện sắp xếp, đổi mới theo Nghị định 
118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ 

20/08/2015 

15. 

Quyết định 35/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, 
bổ sung Quyết định 02/2012/QĐ-TTg ngày 13/01/2012 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải 
đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung 

20/08/2015 

16. 
Thông tư 123/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn hoạt 
động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam 

19/08/2015 

 

 


