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BẢN TIN PHÁP LUẬT    

 
Số 35-36/2015 

 
TIN TIÊU ĐIỂM: 

 
 
oanh nghiệp 
Sau 01/07/2016, mọi doanh nghiệp kinh doanh bất động sản phải có vốn 
pháp định từ 20 tỷ đồng 

 
 
Tại Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/09/2015 quy định chi tiết thi hành một số 
điều của Luật Kinh doanh bất động sản, Chính phủ vẫn tiếp tục khẳng định doanh 
nghiệp kinh doanh bất động sản phải có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ 
đồng (trừ khi kinh doanh dịch vụ bất động sản hoặc bán, chuyển nhượng, cho thuê, 
cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên) 
 
Tuy nhiên, những doanh nghiệp đang hoạt động chưa đáp ứng đủ điều kiện về mức 
vốn pháp định này vẫn được tiếp tục hoạt động, nhưng phải bổ sung đủ vốn pháp 
định trong thời hạn 01 năm kể từ ngày 01/07/2015 nếu tiếp tục kinh doanh bất động 
sản. Bên cạnh đó, các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản đã được cơ quan Nhà 
nước có thẩm quyền quyết định việc đầu tư, đã được giao đất, cho thuê đất, đã có văn 
bản cho phép chuyển nhượng dự án và các hợp đồng chuyển nhượng, bán, cho thuê, 
cho thuê mua bất động sản đã ký trước ngày 01/07/2015 thì không phải làm thủ tục 
theo Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014. 
 
Tương tự, các hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động 
sản, chuyển nhượng dự án, các văn bản chuyển nhượng hợp đồng đã ký kết trước 
ngày 01/11/2015 - ngày Nghị định này có hiệu lực - được tiếp tục thực hiện mà không 
phải ký lại theo các hợp đồng mẫu và theo trình tự, thủ tục của Nghị định này. 
 
Riêng về thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án do UBND cấp tỉnh, 
cấp huyện quyết định đầu tư, Nghị định quy định trước khi làm thủ tục bàn giao, chủ 
đầu tư chuyển nhượng phải thông báo bằng văn bản cho tất cả khách hàng (nếu có) 
và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng trước 15 ngày về việc chuyển 
nhượng dự án hoặc phần dự án, quyền lợi của khách hàng và các bên liên quan… 
 
Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2015. 
 

D 
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ài chính – Ngận hàng 
Tạm ngừng mua, bán vàng miếng với doanh nghiệp vi phạm nghĩa vụ 
thanh toán 

 
Đây là một trong những nội dung quy định tại Thông tư số 12/2015/TT-NHNN 
ngày 28/08/2015 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Thông tư số 06/2013/TT-NHNN ngày 12/03/2013 hướng dẫn hoạt động mua, bán 
vàng miếng trên thị trường trong nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
 
Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước sẽ tạm ngừng giao dịch mua, bán vàng miếng 03 tháng 
với tổ chức tín dụng, doanh nghiệp vi phạm nghĩa vụ ký xác nhận giao dịch theo quy 
trình mua bán vàng miếng với Ngân hàng Nhà nước; vi phạm nghĩa vụ thanh toán, 
giao, nhận vàng miếng theo xác nhận giao dịch với Ngân hàng Nhà nước 03 lần; vi 
phạm 03 lần quy định về thông tin, báo cáo hoặc bị phạt vi phạm hành chính trong 
hoạt động kinh doanh vàng. 
 
Đối với tổ chức tín dụng bị đặt trong tình trạng kiểm soát đặc biệt, Ngân hàng Nhà 
nước sẽ tạm ngừng giao dịch mua, bán vàng miếng trong thời gian bị đặt trong tình 
trạng kiểm soát đặc biệt. Trường hợp Ban kiểm soát đặc biệt tại tổ chức tín dụng có 
văn bản đề nghị, Ngân hàng Nhà nước sẽ cho phép hoặc chấm dứt cho phép giao 
dịch mua, bán vàng miếng tùy vào tình hình thực tế của tổ chức tín dụng đó. 
 
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/08/2015. 
 
 
 

T
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uất nhập khẩu 
Rút ngắn thời gian thẩm định doanh nghiệp ưu tiên 
 

 
Ngày 14/09/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 2659/QĐ-TCHQ về 
Quy trình thẩm định điều kiện công nhận doanh nghiệp ưu tiên, áp dụng chế độ 
ưu tiên, quản lý doanh nghiệp ưu tiên theo quy định tại Thông tư số 72/2015/TT-
BTC. Theo đó, thời gian thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận doanh nghiệp ưu tiên 
tối đa là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, rút ngắn 10 ngày so 
với quy định cũ 
 
Đồng thời, thời gian thẩm định thực tế cũng được rút ngắn từ 15 ngày làm việc xuống 
chỉ còn tối đa 03 ngày làm việc đối với trường hợp không phải kiểm tra sau thông 
quan tại trụ sở doanh nghiệp; tối đa 10 ngày làm việc với trường hợp phải kiểm tra 
sau thông quan tại trụ sở doanh nghiệp. 
 
Quyết định cũng quy định rõ, doanh nghiệp áp dụng chế độ ưu tiên sẽ được miễn 
kiểm tra chứng từ liên quan thuộc hồ sơ hải quan, miễn kiểm tra thực tế hàng hóa 
trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan, trừ trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp 
luật hoặc kiểm tra ngẫu nhiên để đánh giá sự tuân thủ pháp luật. Bên cạnh đó, khi 
doanh nghiệp gặp vướng mắc trong khâu thông quan sẽ được Chi cục trưởng Chi cục 
Hải quan trả lời bằng văn bản trong 08 giờ làm việc kể từ thời điểm phát sinh vướng 
mắc. Quyết định hoàn thuế, không thu thuế của doanh nghiệp ưu tiên cũng sẽ được 
Chi cục Hải quan ban hành trong 01 ngày làm việc, kể từ thời điểm nhận được hồ sơ 
hợp lệ… 
 
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/09/2015. 

X
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NHẬN ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH VÀ PHÁP LUẬT: 
 

BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI TRONG LĨNH VỰC DÂN SỰ (tiếp) 
 

Luật sư Phùng Quang Cường  
 
Trong số này, NHQuang&Associates xin tiếp tục gửi tới Quý vị Phần II của bài viết Bồi 
thường thiệt hại trong lĩnh vực dân sự với các nội dung liên quan tới miễn trừ trách nhiệm 
trong bồi thường thiệt hại (BTTH) và một số điểm mới liên quan tới BTTH trong Dự thảo Bộ 
luật Dân sự (BLDS) sửa đổi. 

 

iễn trách nhiệm BTTH 
 
Trách nhiệm BTTH của 
tổ chức, cá nhân được 

xem xét đến tính miễn trách nhiệm khi 
thực hiện BTTH. Theo quy định tại 
Khoản 2, 3 Điều 302 và Khoản 6 Điều 
402 BLDS 2005, có 03 trường hợp được 
miễn trách nhiệm dân sự khi vi phạm 
nghĩa vụ thực hiện hợp đồng gồm: i) 
do sự kiện bất khả kháng; ii) nghĩa vụ 
không thực hiện là hoàn toàn do lỗi 
của bên bị vi phạm trong hợp đồng; và 
iii) thỏa thuận về việc miễn trách 
nhiệm của các bên khi xây dựng hợp 
đồng. Ý nghĩa tích cực của việc miễn 
trừ trách nhiệm dân sự theo quy định 
của pháp luật nêu trên là việc tổ chức, 
cá nhân vi phạm nghĩa vụ đáng lẽ phải 
gánh chịu toàn bộ và đầy đủ trách 
nhiệm bồi thường thiệt hại cho bên bị 
vi phạm, nhưng trong một số trường 
hợp đặc biệt về điều kiện và hoàn cảnh 
dẫn đến bên vi phạm nghĩa vụ được 
miễn trừ trách nhiệm BTTH mà mình 
đã gây ra. 
 
Một ví dụ liên quan đến việc miễn 
trách nhiệm BTTH của bên vi phạm 
nghĩa vụ theo hợp đồng như sau: 
 
Công ty A ký kết với Công ty B hợp 
đồng để mua 40 tấn xi măng do Công 
ty B sản xuất. Theo đó, Công ty A phải 

thanh toán đúng hạn khoản tiền bằng 
30% giá trị hợp đồng để Công ty B 
mua nguyên vật liệu sản xuất xi măng. 
Tuy nhiên, Công ty A đã không thanh 
toán đúng hạn dẫn đến việc đình trệ 
sản xuất dẫn đến việc giao hàng của 
Công ty B cho Công ty A bị chậm trễ. 
Công ty A cho rằng Công ty B đã vi 
phạm nghĩa vụ giao hàng theo hợp 
đồng mua bán và yêu cầu Công ty B 
phải bồi thường thiệt hại. 
 
Trong vụ việc trên, căn cứ vào quy 
định tại Khoản 3 Điều 302 BLDS 2005: 
“Bên có nghĩa vụ không phải chịu trách 
nhiệm dân sự nếu chứng minh được nghĩa 
vụ không thực hiện được là hoàn toàn do 
lỗi của bên có quyền”, có thể nhận thấy, 
việc Công ty B giao hàng chậm trễ là 
hoàn toàn do lỗi của Công ty A khi 
Công ty A không thực hiện việc thanh 
toán khoản tiền bằng 30% giá trị hợp 
đồng. Từ yếu tố lỗi của Công ty A dẫn 
đến Công ty B không có vốn để mua 
nguyên vật liệu. Như vậy, trong vụ 
việc này Công ty B có đủ điều kiện để 
được miễn trách nhiệm BTTH nếu Bên 
A phát sinh thiệt hại.   
 
Một số điểm mới về BTTH trong Dự 
thảo BLDS sửa đổi 
 
Theo quy định của BLDS 2005, căn cứ 
phát sinh trách nhiệm BTTH ngoài hợp 

M
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đồng (Điều 604) là phải xác định được 
yếu tố lỗi cố ý hoặc vô ý của người gây 
thiệt hại. Trên thực tế để chứng minh 
yếu tố lỗi của người gây ra thiệt hại 
nhằm xác định trách nhiệm BTTH là 
việc làm không hề đơn giản. Quy định 
này có thể gây bất lợi cho người bị 
thiệt hại, vì thời gian chứng minh yếu 
tố lỗi của người gây ra thiệt hại kéo dài 
sẽ không bảo đảm nguyên tắc bồi 
thường toàn bộ và kịp thời cho người 
bị thiệt hại. Để khắc phục vấn đề này, 
Dự thảo BLDS sửa đổi không quy định 
yếu tố lỗi trong căn cứ phát sinh trách 
nhiệm BTTH ngoài hợp đồng (Điều 
592), mà chỉ quy định: “Người nào có 
hành vi gây thiệt hại đến tính mạng, sức 
khoẻ, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, 
quyền, lợi ích hợp pháp khác của cá nhân, 
xâm phạm uy tín, tài sản của pháp nhân 
thì phải bồi thường…”.  
 
Một điểm mới khác liên quan đến chế 
định BTTH đề cập trong Dự thảo BLDS 
sửa đổi đó là quy định rõ hơn về giá trị 
để xác định thiệt hại. Trước đây BLDS 
2005 trong Chương XVII, Mục 3 về 
Trách nhiệm dân sự (từ Điều 302 đến 
Điều 308) không quy định rõ về vấn đề 
này dẫn đến bên bị thiệt hại không biết 
những thiệt hại nào được cơ quan thực 
thi pháp luật thừa nhận trong giải 
quyết yêu cầu BTTH. Để khắc phục 
vấn đề này, Điều 370 của Dự thảo 
BLDS sửa đổi quy định rõ hơn về các 
giá trị được coi là thiệt hại như sau: “1. 
Thiệt hại do không thực hiện đúng nghĩa 
vụ bao gồm thiệt hại về vật chất và thiệt 
hại về tinh thần. 2. Thiệt hại về vật chất là 
những tổn thất vật chất thực tế xác định 
được, bao gồm tổn thất về tài sản, chi phí 
hợp lý để ngăn chặn, hạn chế, khắc phục 
thiệt hại, thu nhập thực tế bị mất hoặc bị 
giảm sút. 3. Thiệt hại về tinh thần là 

những tổn thất về tinh thần do bị xâm 
phạm đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, 
nhân phẩm, uy tín và các lợi ích nhân thân 
khác của một chủ thể”.  
 
Về trách nhiệm BTTH trong hợp đồng    
mẫu theo quy định tại Khoản 3 Điều 
407 BLDS 2005: “Trong trường hợp hợp 
đồng theo mẫu có điều khoản miễn trách 
nhiệm của bên đưa ra hợp đồng theo mẫu, 
tăng trách nhiệm hoặc loại bỏ quyền lợi 
chính đáng của bên kia thì điều khoản này 
không có hiệu lực, trừ trường hợp có thoả 
thuận khác”. Vẫn theo tinh thần của 
BLDS 2005, BLDS sửa đổi (Khoản 3 
Điều 412) quy định về trách nhiệm 
BTTH như sau: “Trường hợp hợp đồng 
theo mẫu có điều khoản miễn trách nhiệm 
của bên đưa ra hợp đồng theo mẫu, tăng 
trách nhiệm hoặc loại bỏ quyền lợi của bên 
kia thì điều khoản này không có hiệu lực”. 
Điểm mới của BLDS sửa đổi đối với 
quy định này là đã loại bỏ cụm từ “trừ 
trường hợp có thoả thuận khác” như 
BLDS 2005 đã quy định. Điều này cho 
thấy BLDS sửa đổi khẳng định trong 
trường hợp bên đưa ra hợp đồng mẫu 
có nội dung miễn trách nhiệm của 
mình và tăng trách nhiệm của bên kia 
thì trong mọi trường hợp điều khoản 
này sẽ bị coi là vô hiệu, kể cả các bên 
có thỏa thuận về vấn đề này. Mặt khác, 
BLDS sửa đổi có đề cập đến việc hợp 
đồng mẫu có điều khoản có đàm phán 
và điều khoản không đàm phán 
(Khoản 4 Điều 412). Điều này có nghĩa 
trong hợp đồng mẫu, để đảm bảo 
quyền lợi cho bên không tham gia xây 
dựng hợp đồng, hợp đồng mẫu có thể 
xây dựng trên cơ sở có cả điều khoản 
có thể thương lượng và thay đổi được 
và điều khoản cố định (không đàm 
phán). Như vậy, qua việc quy định về 
trách nhiệm của bên đưa ra hợp đồng 
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mẫu, BLDS sửa đổi đã tăng trách 
nhiệm dân sự của bên đưa ra hợp 
đồng và bảo vệ quyền lợi của người 
tiêu dùng hơn so với BLDS 2005. Vì 
trên thực tế bên không được xây dựng 
và tham gia xây dựng hợp đồng mẫu 
thường là người tiêu dùng (ví dụ: 
người ký hợp đồng dịch vụ sử dụng 
điện thoại, internet, điện, nước, truyền 
hình...).       
 
Trên đây là một số phân tích của 
NHQuang&Associates liên quan đến 
chế định BTTH trong lĩnh vực pháp 
luật dân sự. Doanh nghiệp cần lưu ý 

đến những thay đổi trong Dự thảo 
BLDS sửa đổi để có phương án đưa 
những nội dung về thỏa thuận trách 
nhiệm BTTH vào hợp đồng một cách 
hợp lý nhằm giúp quá trình thực thi 
phương thức giải quyết tranh chấp 
hợp đồng hiệu quả hơn nếu có phát 
sinh. Hiện nay, dự thảo BLDS sửa đổi 
vẫn đang được các luật sư, Ban soạn 
thảo và Ủy ban Pháp luật tiếp tục hoàn 
thiện để trình Quốc hội vào phiên họp 
tháng 11 tới đây. NHQuang& 
Associates cũng tham gia đóng góp 
một phần nhỏ vào quá trình soạn thảo 
BLDS sửa đổi lần này./. 

 
 
 
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 
02/09/2015 ĐẾN NGÀY 15/09/2015 

 

STT Tên văn bản 
Ngày 

ban hành 

1. 
Nghị định 76/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản 

10/09/2015 

2. 

Quyết định 39/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế 
ban hành kèm theo Quyết định 24/2009/QĐ-TTg ngày 17/02/2009 và 
Quyết định 44/2013/QĐ-TTg ngày 19/07/2013 của Thủ tướng Chính phủ 

11/09/2015 

3. 
Thông tư 140/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung 
Thông tư 124/2011/TT-BTC ngày 31/08/2011 của Bộ Tài chính hướng 
dẫn về lệ phí trước bạ 

03/09/2015 

4. 
Nghị định 77/2015/NĐ-CP của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công 
trung hạn và hằng năm 

10/09/2015 

5. 
Thông tư 139/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc bảo đảm 
tiền vay cho khoản vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ 

03/09/2015 

6. 

Quyết định 2659/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành 
Quy trình thẩm định điều kiện công nhận doanh nghiệp ưu tiên, áp 
dụng chế độ ưu tiên, quản lý doanh nghiệp ưu tiên theo quy định tại 
Thông tư 72/2015/TT-BTC 

14/09/2015 

7. 

Quyết định 38/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm 
triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại quận, huyện, 
thị xã và phường, xã, thị trấn của Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ 
Chí Minh 

09/09/2015 

8. 
Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC của Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư, Bộ Tài chính về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông 
tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng 

08/09/2015 

9. 
Quyết định 1559/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt 
Đề án "Phát triển đào tạo từ xa giai đoạn 2015-2020" 

10/09/2015 

10. 
Nghị định 73/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định tiêu chuẩn 
phân tầng, khung xếp hạng và tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở giáo dục đại 
học 

08/09/2015 

11. 
Thông tư 25/2015/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền Thông về việc 
quy định về quản lý và sử dụng kho số viễn thông 

09/09/2015 

12. 
Nghị định 72/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý hoạt động 
thông tin đối ngoại 

07/09/2015 

13. 
Nghị định 75/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc cơ chế, chính sách bảo 
vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững 
và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2020 

09/09/2015 
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14. 

Thông tư 141/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc dừng thực hiện 
Thông tư 63/2015/TT-BTC ngày 06/05/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng sắn thuộc nhóm 
07.14 tại Biểu thuế xuất khẩu 

04/09/2015 

15. 
Quyết định 1515/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành 
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam 

03/09/2015 

16. 

Thông tư 12/2015/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về 
việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 06/2013/TT-NHNN 
ngày 12/03/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn hoạt 
động mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước của Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam 

28/08/2015 

17. 
Quyết định 1513/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt 
Đề án thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng 
phân phối nước ngoài giai đoạn đến năm 2020 

03/09/2015 

18. 
Thông tư 17/2015/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban 
hành Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài 

01/09/2015 

19. 
Nghị định 70/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế đối với Quân 
đội nhân dân, Công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu 

01/09/2015 

20. 
Nghị quyết 62/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường 
kỳ tháng 8 năm 2015 

07/09/2015 

21. 

Quyết định 25/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà 
Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 78/2014/QĐ-
UBND ngày 31/10/2014 về quy định mức trợ cấp xã hội hàng tháng cho 
các đối tượng bảo trợ xã hội sống tại cộng đồng và tại các cơ cở bảo trợ 
xã hội thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội 

31/08/2015 

22. 
Chỉ thị 24/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực 
hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi 
trường 

01/09/2015 

23. 
Nghị định 71/2015/NĐ-CP về quản lý hoạt động của người, phương 
tiện trong khu vực biên giới biển nước Việt Nam 

03/09/2015 

 

 


