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Số 37-38/2015 

 
TIN TIÊU ĐIỂM: 

 
 
oanh nghiệp 
Rút ngắn thời gian cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp còn 03 
ngày 

 
 
Ngày 14/09/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký 
doanh nghiệp (DN). Một trong những nội dung đáng chú ý tại Nghị định này là 
thời gian gian cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (DN) được giảm từ 05 
ngày xuống còn 03 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan đăng ký kinh doanh nhận 
được hồ sơ hợp lệ 
 
Đồng thời, Nghị định cũng cho phép tổ chức, cá nhân lựa chọn hình thức đăng ký DN 
qua mạng điện tử. Hồ sơ đăng ký DN qua mạng điện tử phải được xác thực bằng chữ 
ký số công cộng hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh của người đại diện theo pháp 
luật của DN. Riêng với trường hợp đăng ký DN sử dụng Tài khoản đăng ký kinh 
doanh, sau khi nhận được thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký DN, người 
đại diện theo pháp luật của DN phải nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký DN bằng bản giấy kèm 
theo Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký DN qua mạng điện tử đến Phòng Đăng ký kinh 
doanh. Nếu quá 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng 
ký DN mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận được hồ sơ bằng bản giấy thì hồ 
sơ đăng ký điện tử của DN không còn hiệu lực. 
 
Vẫn trên tinh thần của Luật Doanh nghiệp 2014, Nghị định này quy định DN có 
quyền quyết định về hình thức, nội dung, số lượng con dấu của DN, chi nhánh, văn 
phòng đại diện, và đặc biệt DN còn có thể có nhiều con dấu với hình thức và nội 
dung như nhau. Tuy nhiên, trước khi sử dụng, thay đổi, hủy mẫu và thay đổi số 
lượng con dấu, DN phải gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh. 
 
Về mã số DN, Nghị định chỉ rõ, mỗi DN được cấp một mã số DN duy nhất, mã số này 
đồng thời là mã số thuế của DN, không còn đồng thời là mã số đăng ký kinh doanh 
như trước đây. Mã số DN tồn tại trong suốt quá trình hoạt động của DN và không 
được cấp lại cho tổ chức, cá nhân khác; khi DN chấm dứt hoạt động thì mã số DN 
cũng sẽ chấm dứt hiệu lực. 
 
Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2015. 
 
 

D 
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ầu tư 
Nhà đầu tư đấu giá cổ phần theo lô không phải chào mua công khai 
 

 
Ngày 15/09/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 41/2015/QĐ-
TTg về việc bán cổ phần theo lô. Theo đó, Quyết định này quy định một số nội 
dung về việc thoái vốn Nhà nước tại công ty cổ phần chưa niêm yết hoặc chưa đăng 
ký giao dịch trên thị trường giao dịch chứng khoán của các công ty đại chúng chưa 
niêm yết, được tổ chức trên Sàn Giao dịch chứng khoán Hà Nội do các Bộ, cơ quan 
ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước, công 
ty do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ là đại diện chủ sở hữu 
 
Tại Quyết định, Thủ tướng khẳng định việc bán cổ phần theo lô phải thực hiện đấu 
giá qua Sở Giao dịch chứng khoán trên cơ sở phương án bán theo lô được cấp có thẩm 
quyền phê duyệt; trong đó, phương án bán cổ phần theo lô phải có các nội dung cơ 
bản về số lô cổ phần bán đấu giá, số lượng cổ phần của mỗi lô, giá khởi điểm của lô 
cổ phần bán đấu giá, tiêu chí nhà đầu tư tham gia đấu giá, phương án xử lý trường 
hợp đấu giá không thành công. Bán cổ phần theo lô có thể chia thành nhiều lô khác 
nhau để bán đấu giá tùy theo số lượng cổ phần và tình hình thị trường, nhưng mỗi 
một phiên đấu giá chỉ bán 01 lô cổ phần, số lượng cổ phần của 01 lô không được thấp 
hơn 5% vốn điều lệ của công ty cổ phần. Đặc biệt, các nhà đầu tư tham gia đấu giá cổ 
phần theo lô sẽ không phải thực hiện chào mua công khai theo quy định của pháp 
luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. 
 
Cũng theo Quyết định này, số lượng cổ phần nhà đầu tư trong nước và nước ngoài 
được mua không bị hạn chế. Tuy nhiên, để được tham gia mua cổ phần theo lô, nhà 
đầu tư phải có năng lực tài chính, có cam kết gắn bó lợi ích lâu dài với doanh nghiệp; 
có phương án tiếp tục sử dụng lao động hiện có; hỗ trợ doanh nghiệp để mở rộng thị 
trường, nâng cao năng lực tài chính, quản trị doanh nghiệp, chuyển giao, ứng dụng 
công nghệ mới… 
 
Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/09/2015. 

Đ 



© Vãn phòng Luật s�  

Bản tin PHÁP LUẬT từ ngày 16/09/2015 đến ngày 29/09/2015 3

 
 
 
uất nhập khẩu 
Chỉ được nhập khẩu 01 ô tô, 01 xe máy làm quà biếu mỗi năm 
 

 
Đây là nội dung nổi bật tại Thông tư số 143/2015/TT-BTC ngày 11/09/2015 của Bộ 
Tài chính quy định thủ tục hải quan và quản lý xe ô tô, xe gắn máy của các đối 
tượng được phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại 
 
Cụ thể, mỗi năm mỗi tổ chức, cá nhân Việt Nam chỉ được nhập khẩu 01 xe ô tô và 01 
xe máy do tổ chức, cá nhân nước ngoài biếu, tặng theo hình thức quà biếu, quà tặng. 
 
Đối với xe máy nhập khẩu, tạm nhập khẩu, xe phải mới 100%, chưa qua sử dụng; bảo 
đảm quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi 
trường theo quy định; xe phải thuộc loại được phép đăng ký, lưu hành tại Việt Nam, 
trừ trường hợp nhập khẩu, tạm nhập khẩu không đăng ký, lưu hành để làm mẫu, 
trưng bày, giới thiệu sản phẩm, triển lãm, nghiên cứu, thử nghiệm. 
  
Về chuyển nhượng, tặng, cho xe máy, ô tô đã tạm nhập khẩu miễn thuế, Thông tư 
quy định, người Việt Nam định cư tại nước ngoài là trí thức, chuyên gia, công nhân 
lành nghề về nước làm việc trong thời gian từ 01 năm trở lên theo lời mời của cơ quan 
Nhà nước Việt Nam; chuyên gia nước ngoài tham gia quản lý, thực hiện các chương 
trình, dự án ODA tại Việt Nam và các cá nhân được nhập khẩu, tạm nhập khẩu ô tô, 
xe máy theo các Điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập phải thực 
hiện thủ tục chuyển nhượng trong thời hạn ít nhất 30 ngày trước khi kết thúc thời hạn 
công tác tại Việt Nam theo xác nhận của cơ quan chủ quản hoặc trước khi chuyển 
giao xe cho đối tượng nhận chuyển nhượng đối với chủ xe là tổ chức. 
 
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/10/2015. 
 

X
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Kiểm tra hàng hóa xuất, nhập khẩu bằng máy soi container 
 
Theo Quy định về kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu bằng máy soi container 
được ban hành kèm theo Quyết định số 2760/QĐ-TCHQ ngày 22/09/2015 của Tổng 
cục Hải quan, soi chiếu hàng hóa qua máy soi container là biện pháp kiểm tra, 
đánh giá tuân thủ pháp luật của người khai hải quan; nhằm xác định các nghi vấn 
về tính đồng nhất của hàng hóa, chủng loại hàng hóa so với khai báo, phát hiện 
hàng hóa buôn lậu, khai báo xuất khống và các mặt hàng cấm xuất, nhập khẩu làm 
cơ sở để thông quan hoặc đề xuất áp dụng các biện pháp nghiệp vụ hải quan 
 
Hàng hóa được lựa chọn kiểm tra qua máy soi container để phát hiện các rủi ro về 
buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế bao gồm: Rủi ro về khai sai chủng loại, tính 
đồng nhất của hàng hóa xuất, nhập khẩu; rủi ro về hàng hóa buôn lậu, khai báo xuất 
khống hoặc một số hàng hóa gian lận về số lượng hàng hóa xuất, nhập khẩu; cất giấu 
hàng hóa thuộc danh mục cấm xuất, nhập khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng 
nhập khẩu. 
 
Bên cạnh đó, Quy định cũng yêu cầu công chức bộ phận máy soi container phải được 
đào tạo và được cấp Giấy chứng nhận về an toàn bức xạ và chứng chỉ sử dụng vận 
hành máy soi của cơ quan có thẩm quyền hoặc của hãng máy soi. 
 
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 22/09/2015 
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ài chính – Ngân hàng  
Giảm lãi suất tiền gửi bằng USD còn tối đa 0,25%/năm 
 

 
Đây là nội dung đáng chú ý tại Quyết định số 1938/QĐ-NHNN ngày 25/09/2015 của 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đô la 
Mỹ của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo 
quy định tại Thông tư số 06/2014/TT-NHNN ngày 17/03/2014, thay thế Quyết định 
số 2172/QĐ-NHNN ngày 28/10/2014 
 
Cụ thể, từ ngày 28/09/2015, mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đô la Mỹ của tổ 
chức tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chính thức giảm từ 
0,25%/năm xuống còn 0%/năm; mức lãi suất này không áp dụng với tổ chức tín dụng, 
chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Trường hợp cá nhân gửi tiền bằng đô la Mỹ, mức 
lãi suất tối đa được áp dụng là 0,25%/năm, giảm 0,5%/năm so với quy định trước đây. 
 
Với lãi suất bằng tiền gửi đô la Mỹ có kỳ hạn của tổ chức, cá nhân phát sinh trước 
ngày 28/09/2015, được tiếp tục thực hiện cho đến hết thời hạn; hết thời hạn đã thỏa 
thuận, tổ chức, cá nhân không đến lĩnh tiền gửi thì tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân 
hàng nước ngoài được áp dụng các mức lãi suất nêu trên. 
 
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/09/2015. 

T
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NHẬN ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH VÀ PHÁP LUẬT: 
 

GÓP Ý DỰ THẢO BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 
ĐỂ CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH THEO NGHỊ QUYẾT 19 

CỦA CHÍNH PHỦ 
 

Luật sư Nguyễn Hưng Quang 
 

Trong số này, NHQuang&Associates xin gửi tới Quý vị một nghiên cứu Góp ý Dự thảo Bộ 
luật Tố tụng dân sự để cải thiện môi trường kinh doanh theo Nghị quyết 19 của Chính phủ do 
luật sư Nguyễn Hưng Quang thực hiện. Nghiên cứu này trình bày về mối quan hệ giữa môi 
trường kinh doanh và một nền tư pháp hiệu quả, từ đó đưa ra những khuyến nghị cụ thể đối 
với dự thảo Bộ luật Tố tụng dân sự nhằm thúc đẩy phát triển môi trường kinh doanh.   

 

ôi trường kinh doanh với 
việc bảo đảm thực thi 
hợp đồng và một nền tư 
pháp hiệu quả 

An toàn về tài sản và bảo đảm thực thi 

hợp đồng là những yếu tố then chốt để 

thúc đẩy hoạt động đầu tư và thương 

mại đã được nhiều nhà tư tưởng trên thế 

giới đề cập1. Các nhà đầu tư, người kinh 

doanh sẽ an tâm khi mà quy định pháp 

luật và hệ thống cơ quan tư pháp (những 

thể chế bảo đảm về tài sản và thực thi 

hợp đồng) hoạt động có hiệu quả2.  

Các quốc gia có những quan điểm khác 

biệt và tương đồng về triết lý phát triển 

một nền tư pháp hiệu quả nhưng dường 

như đồng nhất với nhau về việc xây 

dựng một hệ thống xét xử có thủ tục đơn 

giản, nhanh chóng và đem lại công bằng 

cho người dân, đáp ứng nguyện vọng, 

mong muốn của các bên nhờ cậy tòa án 

giải quyết tranh chấp3.  

Nhiều nền kinh tế trên thế giới (bao gồm 

các quốc gia đang phát triển hay phát 

triển, như Anh Quốc, Canada, Trung 

Quốc, Brazil) gần đây đã tiến hành cải 

cách thủ tục tố tụng dân sự trong việc 

giải quyết tranh chấp dân sự, thương 

mại nhằm xây dựng những thủ tục tố 

tụng đơn giản, dễ tiếp cận cho người 

dân. Nhiều quốc gia đã ban hành luật tố 

tụng dân sự mới. Một số quốc gia khác 

cải tiến một số hoạt động tố tụng trong 

quy trình tố tụng dân sự và thương mại 

theo hướng đơn giản, thuận tiện cho 

người dân. Nhiều quốc gia đã xây dựng 

hệ thống giao dịch điện tử giữa tòa án 

với người dân, doanh nghiệp. Một trong 

những mục tiêu của các cải cách này là 

nhằm cải thiện môi trường kinh doanh 

quốc gia, trong đó có việc bảo đảm thực 

thi hợp đồng4. 

Hai Nghị quyết 19/NQ-CP của Chính 

phủ năm 2014 và 2015 đều đặt ra những 

mục tiêu nhiệm vụ nhằm cải thiện môi 

trường kinh doanh (sau đây gọi tắt là 

“Nghị quyết 19”)5. Để đạt được mục tiêu 

“tiếp tục đẩy mạnh việc hoàn thiện thể chế 

kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa, trọng tâm là xây dựng, sửa đổi, bổ 

sung các quy định của pháp luật, các cơ chế 

chính sách tạo môi trường kinh doanh thuận 

lợi và bình đẳng cho mọi tổ chức, doanh 

nghiệp, người dân phát triển sản xuất kinh 

doanh. Chú trọng các cơ chế, chính sách về 

quyền sở hữu tài sản, bảo vệ quyền sở hữu 

trí tuệ, bảo vệ nhà đầu tư, bảo vệ quyền lợi 

của cổ đông thiểu số, các quy định về phá 

sản, giải thể, cạnh tranh...”, Nghị quyết 

M
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yêu cầu “rà soát, đánh giá và có ý kiến góp ý 

về quy trình giải quyết tranh chấp hợp đồng 

nói riêng và tranh chấp dân sự nói chung 

theo hướng giảm thủ tục, giảm thời gian, 

giảm chi phí giải quyết tranh chấp hợp đồng 

đối với những vụ việc đơn giản”. Do đó, 

việc tìm hiểu các khuyến nghị của 

Nghiên cứu Môi trường Kinh doanh mà 

Ngân hàng Thế giới công bố hàng năm 

là cần thiết cho việc hoàn thiện các quy 

định pháp luật thực định và thủ tục, 

phương áp dụng pháp luật tại Việt Nam.  

Những khuyến nghị của Ngân hàng 
Thế giới đối với việc hoàn thiện khung 
pháp luật và thể chế đối với việc giải 
quyết tranh chấp để thúc đẩy phát triển 
môi trường kinh doanh 

Qua nghiên cứu khảo sát về mong 

muốn, đánh giá của người dân, doanh 

nghiệp về môi trường kinh doanh của 

189 nền kinh tế, Ngân hàng Thế giới 

đánh giá các vấn đề sau đây để xác định 

một nền tư pháp hiệu quả để bảo đảm 

việc thực thi hợp đồng: 

Đối với Hệ thống tòa án 

� Thời gian giải quyết tranh chấp 
hợp đồng thông qua tòa án: Thời 

gian giải quyết tranh chấp hợp 

đồng thông qua tòa án được xác 

định trên tổng số ngày nộp hồ sơ 

tại tòa án, số ngày xét xử và ra bản 

án, số ngày để bản án được thi 

hành. Thời gian để tòa án giải 

quyết tranh chấp càng ngắn thì 

càng được coi là hệ thống tòa án 

làm việc hiệu quả. Đồng thời thời 

gian giải quyết tranh chấp ngắn 

cũng sẽ giảm chi phí cho các đương 

sự của tranh chấp; 

� Chi phí cho các bên tham gia tố 
tụng: Chi phí này bao gồm án phí, 

chi phí đối với các hoạt động bổ trợ 

tư pháp như luật sư, giám định, 

chuyên gia, chi phí liên quan đến 

việc thi hành án. Một số chi phí cho 

các bên tham gia tố tụng có quan 

hệ mật thiết tới thời gian giải quyết 

tranh chấp, như chi phí luật sư; 

� Thủ tục tố tụng: Thủ tục tố tụng 

bao gồm số lượng từng bước thủ 

tục tố tụng để nộp đơn, hoạt động 

tố tụng của tòa án, thủ tục để các 

bên thi hành án có được rõ ràng, dễ 

thực hiện cho đương sự không; 

� Tòa án hoặc thẩm phán chuyên về 
thương mại: Để có thể xét xử 

nhanh chóng, chuyên nghiệp và 

hiệu quả thì các nền kinh tế cần có 

tòa án chuyên trách hoặc thẩm 

phán chuyên giải quyết tranh chấp 

thương mại; 

� Tòa án, thủ tục tố tụng giải quyết 
nhanh cho vụ kiện giá trị nhỏ: Mỗi 

nền kinh tế cần có các tòa án hoặc 

thủ tục tố tụng đơn giản (rút gọn) 

để giải quyết nhanh chóng các 

tranh chấp có giá trị nhỏ, chứng cứ 

rõ ràng; 

� Cho phép áp dụng biện pháp 
khẩn cấp tạm thời: Thủ tục áp 

dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời 

đối với tài sản của bên nợ là yếu tố 

khá quan trọng để chứng tỏ một 

nền tư pháp hiệu quả. Thủ tục này 

cần phải được xử lý đơn giản, thủ 

tục rõ ràng và thực hiện nhanh 

chóng để bảo đảm quyền lợi của 

bên chủ nợ; 

� Tiêu chí phân công án rõ ràng: 

Tiêu chí phân công thẩm phán xét 

xử vụ án rõ ràng không chỉ nâng 

cao tính độc lập tư pháp mà còn thể 
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hiện tính hiệu quả và chuyên 

nghiệp của tòa án; 

� Hướng dẫn cụ thể về cách thức 
viết bản án: Bản án được viết rõ 

ràng sẽ giúp cho các bên tranh chấp 

hiểu rõ vấn đề pháp lý, hiểu rõ vấn 

đề, lý lẽ mà các bên tranh chấp đưa 

ra. Đồng thời bản án rõ ràng sẽ 

giúp cho việc thi hành bản án được 

thuận tiện và nhanh chóng. 

Đối với Quản lý hoạt động tố tụng 

� Quy định về thời hạn tố tụng: 
Trong các luật tố tụng liên quan 

đến giải quyết tranh chấp hợp 

đồng cần phải quy định cụ thể, có 

tính tiêu chuẩn về thời hạn tố tụng 

cho từng hoạt động tố tụng. Các 

tiêu chuẩn này phải được công khai 

cho người dân/doanh nghiệp được 

biết; 

� Quy định về đình chỉ, tạm đình 
chỉ giải quyết vụ án và tiếp tục lại 
thủ tục tố tụng: Trong các luật tố 

tụng liên quan đến giải quyết tranh 

chấp hợp đồng cần phải quy định 

cụ thể, tiêu chí đối với những vụ án 

mà thẩm phán được phép đình chỉ, 

tạm đình chỉ giải quyết vụ án, tạm 

hoãn phiên tòa và tiếp tục lại thủ 

tục tố tụng. Các tiêu chí, quy định 

cụ thể này cũng phải được công 

khai cho người dân/doanh nghiệp; 

� Có biện pháp đánh giá hoạt động 
tố tụng: Để tòa án hoạt động hiệu 

quả thì cần thiết phải có cơ chế, 

biện pháp đánh giá công việc của 

Thẩm phán, hoạt động tố tụng; 

� Cho phép thỏa thuận giữa các bên 
trước khi xét xử: Trong luật tố tụng 

liên quan đến giải quyết tranh chấp 

hợp đồng cần cho phép các bên 

đương sự được tự thỏa thuận, hòa 

giải để có thể kết thúc việc giải 

quyết tranh chấp nhanh chóng và 

phù hợp với mong muốn của các 

bên; 

� Có hệ thống quản lý vụ án điện tử; 
Quản lý hoạt động tố tụng thông 

qua các phương tiện điện tử sẽ 

giúp cho lãnh đạo tòa án và thẩm 

phán quản lý được thời gian giải 

quyết vụ án, các công đoạn, hành 

vi tố tụng mà thẩm phán cần phải 

thực hiện để giúp cho tòa án hoạt 

động hiệu quả. Hệ thống quản lý 

vụ án điện tử cũng sẽ giúp cho tòa 

án có thể công khai một số hoạt 

động, hành vi tố tụng ra bên ngoài 

để giúp cho người dân được thuận 

tiện khi làm việc với tòa án. 

Tự động hóa quy trình tố tụng 

� Có cho phép nộp hồ sơ tố tụng 
trực tuyến. Nộp hồ sơ trực tuyến sẽ 

giúp cho việc rút ngắn thời gian, 

công sức và chi phí đối với người 

dân khi thực hiện; 

� Có hệ thống xử lý đơn trực tuyến, 
điện tử. Hệ thống xử lý đơn trực 

tuyến giúp cho toà án giảm bớt 

khối lượng công việc hành chính 

phải xử lý và vừa giúp cho người 

dân dễ dàng theo dõi được tiến 

trình giải quyết vụ án của mình. 

Việc xử lý hồ sơ trực tuyến cũng sẽ 

giảm tiêu cực trong hoạt động tư 

pháp và tăng tính độc lập tư pháp; 

� Thanh toán án phí trực tuyến, 
điện tử. Thanh toán án phí trực 

tuyến sẽ thuận tiện hơn cho người 

dân, doanh nghiệp. Luật pháp và 

tòa án của các nền kinh tế cần cho 



© V�n phòng Lu�t s�  

Bản tin PHÁP LUẬT từ ngày 16/09/2015 đến ngày 29/09/2015 9

phép người dân, doanh nghiệp 

được thanh toán án phí trực tuyến; 

� Công khai bản án: Luật pháp của 

các nền kinh tế cần phải yêu cầu 

tòa án phải nhanh chóng gửi bản 

án, phán quyết của tòa án cho các 

đương sự để bản án có thể nhanh 

chóng được thực thi. Các bản án 

cần phải được công bố trong công 

báo hoặc ấn phẩm của tòa án. Công 

khai bản án có nhiều ý nghĩa đối 

với việc phát triển luật học, minh 

bạch hoạt động cuả tòa án. 

Các cơ chế giải quyết tranh chấp khác 

� Trọng tài và Hòa giải tự nguyện6: 

Luật pháp của các nền kinh tế cần 

có các quy định tạo điều kiện thuận 

lợi cho cơ chế giải quyết tranh chấp 

do các bên lựa chọn ngoài hệ thống 

tòa án. (còn tiếp) 

 
Kỳ sau, NHQuang&Associates sẽ gửi tới quý vị Phần II của bài viết này với các nội dung liên 
quan đến những khuyến nghị cụ thể đối với dự thảo Bộ luật Tố tụng dân sự. 
 
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. 
 
                                                

1 Montesquieu đề cập đến trong cuốn “Tinh thần luật pháp” (the Sprit of Law) và Adam Smith 
trong cuốn “Tìm hiểu về bản chất và nguồn gốc của cải của các quốc gia” (An inquiry into the 
Nature and Causes of the Weath of Nations).  
2 Simeon Djankov và các tác giả, Tòa án (Courts). Đây là công trình nghiên cứu nhằm xây 
dựng phương pháp luận cho nghiên cứu Môi trường kinh doanh (Doing Business) của Ngân 
hàng Thế giới. 
http://www.doingbusiness.org/methodology/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents
/Methodology/Supporting-Papers/DB-Methodology-Courts.pdf; John Gillespie, Suy ngẫm lại 
vai trò của độc lập tư pháp tại các nước xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn chuyển đổi (Rethink-
ing the role of judicial independence in socialist transforming East Asia), International and 
Comparative Law Quarterly, Vol. 56, pp. 837-870, 2007.  
3 Simeon Djankov và các tác giả, Tòa án (Courts). Đây là công trình nghiên cứu nhằm xây 
dựng phương pháp luận cho nghiên cứu Môi trường kinh doanh (Doing Business) của Ngân 
hàng Thế giới. 
http://www.doingbusiness.org/methodology/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents
/Methodology/Supporting-Papers/DB-Methodology-Courts.pdf  
4 Xem báo cáo Môi trường kinh doanh của Ngân hàng Thế giới, 
http://www.doingbusiness.org/data/exploretopics/enforcing-contracts/reforms  
5 Nghị quyết 19/NQ-CP của Chính phủ ngày 18/03/2014 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ 
yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và Nghị quyết 
19/NQ-CP của Chính phủ ngày 12/03/2015 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải 
thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2015-2016. 
6 Xem báo cáo Môi trường kinh doanh của Ngân hàng Thế giới, 
http://www.doingbusiness.org/data/exploretopics/enforcing-contracts/reforms 
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DANH MỤC VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH TỪ NGÀY 

16/09/2015 ĐẾN NGÀY 29/09/2015 
 

STT Tên văn bản 
Ngày 

ban hành 

1. 
Nghị định 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc đăng ký doanh 
nghiệp 

14/09/2015 

2. 
Quyết định 41/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bán cổ 
phần theo lô 

15/09/2015 

3. 
Thông tư 143/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định thủ tục 
hải quan và quản lý xe ô tô, xe gắn máy của các đối tượng được phép 
nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại 

11/09/2015 

4. 
Nghị định 79/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc Quy định xử phạt vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp 

14/09/2015 

5. 
Thông tư liên tịch 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo, Bộ Nội vụ về việc Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp giáo viên mầm non 

14/09/2015 

6. 
Quyết định 1584/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ 
tiêu thực hiện bảo hiểm y tế giai đoạn 2015-2020 

14/09/2015 

7. 

Quyết định 43/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy 
định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trực 
tiếp làm công tác quản lý, giáo dục, khám chữa bệnh với đối tượng bị 
nhiễm HIV/AIDS 

16/09/2015 

8. 

Nghị định 80/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Nghị định 14/2013/NĐ-CP ngày 05/02/2013 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 07/2007/NĐ-CP ngày 
12/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 
số điều của Luật Trợ giúp pháp lý 

17/09/2015 

9. 
Nghị định 81/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc công bố thông tin của 
doanh nghiệp Nhà nước 

18/09/2015 

10. 

Quyết định 1938/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về 
mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đô la Mỹ của tổ chức, cá nhân 
tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại 
Thông tư 06/2014/TT-NHNN ngày 17/03/2014 

25/09/2015 

11. 

Thông tư 30/2015/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định 
phương pháp xác định mức chi phí lập, thẩm định, công bố, điều chỉnh 
và quản lý Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương và Quy hoạch phát triển thủy điện vừa và nhỏ 

16/09/2015 
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12. 
Quyết định 2760/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành 
Quy định về kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu bằng máy soi 
container 

22/09/2015 

13. 
Quyết định 45/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc cung 
ứng dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công ích trong hoạt động 
phát hành báo chí 

24/09/2015 

14. 

Quyết định 1635/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành 
Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 47-CT/TW ngày 25/06/2015 
của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 
đối với công tác phòng cháy, chữa cháy 

22/09/2015 

15. 
Quyết định 1689/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc Quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Trợ giúp pháp lý 

21/09/2015 

16. 
Quyết định 1697/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Chương 
trình bồi dưỡng nghề công chứng 

23/09/2015 

17. 

Thông tư liên tịch 12/2015/TTLT-BTP-BTC-TANDTC-VKSNDTC của Bộ 
Tư pháp, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân 
tối cao hướng dẫn việc miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản 
thu, nộp ngân sách Nhà nước 

15/09/2015 

 


