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TRANG DỰ THẢO 

 

 
 

Dự thảo Nghị định hướng dẫn 

Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 

và Luật Sở hữu trí tuệ năm 

2009 sửa đổi về quyền tác 

giả, quyền liên quan 

TIN TIÊU ĐIỂM 

 

 Bỏ một số điều kiện đối với kinh doanh trò chơi 

điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài 

 Sửa đổi, bổ sung một số quy định hướng dẫn thi 

hành Luật Kinh doanh bảo hiểm 

 Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với 

công ty đại chúng 

 Sửa đổi, bổ sung hướng dẫn hành nghề dịch vụ 

làm thủ tục về thuế 
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Doanh nghiệp – Đầu tư – Thương mại 
 

 Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng 
  

Tên văn bản: Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng 

đối với công ty đại chúng. 

 

Ngày có hiệu lực: 01/08/2017. 

 

 Một số thay đổi: 

- Chuyển thẩm quyền thông qua Quy chế nội bộ về quản trị từ Hội đồng quản trị (“HĐQT”) 

sang Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) của công ty đại chúng (“CTĐC”). Ngoài ra, khi xây 

dựng Quy chế, CTĐC phải tham chiếu với mẫu do Bộ Tài Chính ban hành (Điều 7). 

 

- Hoàn thiện các quy định liên quan tới cơ cấu tổ chức của CTĐC: 

 

(i) Bỏ quy định về trường hợp ngoại lệ cho phép Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh 

Giám đốc/Tổng giám đốc điều hành khi việc kiêm nhiệm này được phê chuẩn hàng 

năm tại ĐHĐCĐ thường niên như quy định cũ tại Thông tư 121/2012/TT-BTC. Cụ thể, 

trong mọi trường hợp, Chủ tịch HĐQT không được kiêm nhiệm chức danh Giám 

đốc/Tổng Giám đốc của cùng 01 CTĐC kể từ ngày 01/01/2020 (khoản 2, Điều 12); 

 

(ii) Bổ sung quy định thành viên HĐQT của 01 CTĐC không được đồng thời là thành viên 

HĐQT tại quá 05 công ty khác kể từ ngày 01/01/2019 (khoản 3, Điều 2); 

 

(iii) Bổ sung quy định cơ cấu thành viên HĐQT của công ty niêm yết phải đảm bảo tối 

thiểu 1/3 tổng số thành viên HĐQT là thành viên độc lập (khoản 5, Điều 13). 

 

- Nới lỏng các quy định liên quan tới cung cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các cổ 

đông và những người có liên quan thay vì quy định cấm hoàn toàn tại Thông tư 

121/2012/TT-BTC. Cụ thể, CTĐC không phải là tổ chức tín dụng được cung cấp khoản 

vay hoặc bảo lãnh cho cổ đông và người có liên quan của cổ đông trong các trường hợp 

sau: 

 

(i)  Cổ đông là tổ chức, người có liên quan của cổ đông là cá nhân; cổ đông là công ty 

con của CTĐC và thỏa mãn các điều kiện: (i) là công ty không có cổ phần, phần vốn 

góp nhà nước nắm giữ và (ii) đã thực hiện góp vốn, mua cổ phần của CTĐC trước 

 Tin tiêu điểm  
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ngày 01/07/2015 theo quy định tại khoản 6 Điều 16 Nghị định số 96/2015/NĐ-CP 

(điểm b, khoản 2, Điều 26); 

 

(ii) Cổ đông và người có liên quan của cổ đông đều là tổ chức; CTĐC và người có liên 

quan của cổ đông là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động 

theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế và giao dịch 

này đã được ĐHĐCĐ hoặc HĐQT chấp thuận theo quy định tại Điều lệ công ty (điểm 

b, khoản 3, Điều 26). 

 

 Một số tác động: 

- Quy định không cho phép Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Giám đốc/Tổng Giám 

đốc là sự học hỏi từ các thông lệ quản trị tốt nhất được hướng dẫn bởi Tổ chức Hợp tác và 

Phát triển kinh tế (OECD), Ngân hàng Thế giới (World Bank), Ủy ban Chứng khoán Mỹ 

(SEC). Quy định này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy một mô hình quản trị công ty độc lập, 

hiệu quả, minh bạch trong việc ban hành các quyết định và tránh nguy cơ tập trung 

quyền lực. Tuy nhiên, quy định này cũng đặt ra yêu cầu thay đổi đáng kể trong mô hình 

quản trị của các CTĐC tại Việt Nam khi hầu hết các công ty này đang áp dụng mô hình 

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc. 

 

- Hiệu quả hoạt động của thành viên HĐQT trong các CTĐC có khả năng sẽ được nâng cao 

thông qua quy định không cho phép thành viên HĐQT của 01 CTĐC được đồng thời là 

thành viên HĐQT tại quá 05 công ty và đảm bảo số lượng tối thiểu của thành viên HĐQT 

độc lập trong CTĐC. 

 

- Việc nới lỏng các quy định về cung cấp khoản vay hoặc bảo lãnh cho các cổ đông và 

những người có liên quan tạo điều kiện cho các chủ thể trong cùng một hệ thống điều tiết 

nguồn lực tài chính một cách hiệu quả, tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn cho các doanh 

nghiệp trong quá trình hoạt động kinh doanh. 

 

 Khuyến nghị: 

Các CTĐC cần rà soát lại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị và chuẩn bị phương án nhân 

sự để đảm bảo tuân thủ các quy định mới của Nghị định 71/2017/NĐ-CP. 
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Bỏ một số điều kiện đối với kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho 
người nước ngoài  

 

Tên văn bản: Thông tư 57/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư 11/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định 

86/2013/NĐ-CP ngày 29/07/2013 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành 

cho người nước ngoài. 

 

Ngày có hiệu lực: 17/07/2017. 

 

 Một số thay đổi:  

- Bãi bỏ Điều 9, Thông tư 11/2014/TT-BTC quy định về nhà sản xuất, cung cấp máy trò 

chơi điện tử có thưởng và tổ chức kiểm định độc lập máy trò chơi điện tử có thưởng. Theo 

đó, tổ chức sản xuất và thẩm định máy trò chơi điện tử có thưởng không còn phải đáp 

ứng các điều kiện: (i) là tổ chức được phép hoạt động tại thị trường Macao; và (ii) đã 

được công bố trên website: www.dicj.gov.mo. 

 

- Bãi bỏ các điều kiện kỹ thuật đối với máy trò chơi điện tử có thưởng tại Điều 10, Thông tư 

11/2014/TT-BTC. 

 

 Một số tác động: 

- Về bản chất, Thông tư 57/2017/TT-BTC là sự tổng hợp và ghi nhận lại các quy định về 

kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài theo Nghị định 86/2013/NĐ-

CP và Thông tư 11/2014/TT-BTC.  

 

- Với việc bãi bỏ quy định tại Điều 9 của Thông tư 11/2014/TT-BTC, Bộ Tài chính đã tạo 

điều kiện để doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng được quyền chủ động 

lựa chọn nhà sản xuất và tổ chức thẩm định máy trò chơi điện tử có thưởng. Điều này thể 

hiện nỗ lực của Nhà nước trong việc hạn chế sự can thiệp và kiểm soát kinh doanh thông 

qua những quy định quản lý, như vậy thị trường sẽ tự vận hành và điều tiết theo quy luật 

khách quan hơn.  

 

- Trước khi Thông tư 57/2017/TT-BTC ra đời, trong quá trình thực hiện thủ tục xin cấp 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, các doanh nghiệp thường xuyên gặp khó khăn 

khi đáp ứng những thông số kỹ thuật không rõ ràng, phức tạp và khó xác định của máy 

trò chơi điện tử. Bằng việc lược bỏ các điều kiện kỹ thuật nói trên, Bộ Tài chính đã tạo cơ 

hội cho doanh nghiệp giảm bớt được chi phí tuân thủ khi thực hiện thủ tục xin cấp Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước 

ngoài.  

 

 Khuyến nghị: 

- Các doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh hoặc có dự định kinh doanh dịch vụ trò 

chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài nên lưu ý những quy định tại Thông tư 

57/2017/TT-BTC về việc quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ này.  

 

- Ngoài ra, doanh nghiệp cũng nên cập nhật các quy định về thành phần văn bản trong hồ 

sơ xin cấp, điều chỉnh, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử 

có thưởng dành cho người nước ngoài để đảm bảo sự thuận tiện và nhanh chóng khi thực 

hiện thủ tục hành chính. 

 

http://www.dicj.gov.mo/


© Văn phòng Luật sư 

 
 

5 

 

 

Tài chính – Bảo hiểm 
 

Sửa đổi, bổ sung quy định hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm  
 

Tên văn bản: Thông tư 50/2017/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 73/2016/NĐ-CP hướng 

dẫn Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi.  

 

Ngày có hiệu lực: 01/07/2017. 

 

 Một số thay đổi:  

- Bỏ quy định doanh nghiệp bảo hiểm (“DNBH”) không được trả hoa hồng bảo hiểm cho đại 

lý bảo hiểm (“ĐLBH”) trong trường hợp đấu thầu (Điều 5). 

 

- Bổ sung tỷ lệ hoa hồng tối đa cho ĐLBH đối với các hợp đồng bảo hiểm thuộc nghiệp vụ 

bảo hiểm phi nhân thọ như Bảo hiểm bảo lãnh (không quá 10%); Bảo hiểm công trình 

trong thời gian xây dựng, Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng, 

Bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường (đều không quá 5%)… (khoản 

3, Điều 5). 

 

- Bổ sung quy định các DNBH phi nhân thọ phải đăng ký bản quy tắc, điều khoản, biểu phí 

của các sản phẩm bảo hiểm thuộc nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới với Bộ Tài chính (Điều 

6). 

 

- Sửa đổi tỷ lệ hoa hồng môi giới bảo hiểm gốc và việc thanh toán được xác định trên cơ sở 

thỏa thuận bằng văn bản và theo mỗi nghiệp vụ bảo hiểm thuộc từng Hợp đồng bảo hiểm 

(Điều 8). Theo quy định cũ tại Thông tư 124/2012/TT-BTC, tỷ lệ này được xác định dựa 

trên cơ sở thỏa thuận phù hợp với pháp luật Việt Nam và tính theo từng dịch vụ bảo 

hiểm. 

 

- Tăng thời hạn thanh toán phí bảo hiểm giữa DNBH và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm 

(“DNMGBH”) từ tối đa không quá 05 ngày làm việc lên tối đa không quá 30 ngày (khoản 

2, Điều 7 và khoản 2, Điều 8). 

 

- Quy định cho phép hạch toán doanh thu trong trường hợp nhận và nhượng tái bảo hiểm 

được thực hiện cùng kỳ với kỳ kế toán quý ghi nhận doanh thu phí bảo hiểm gốc hoặc phí 

nhận tái bảo hiểm tương ứng (điểm 1.4, khoản 1, Điều 21). 

 

- Quy định mới về thành lập Ban Kiểm soát khả năng thanh toán (“BKSKNTT”) trong 

trường hợp DNBH, chi nhánh DNBH phi nhân thọ nước ngoài tại Việt Nam (“chi nhánh 

nước ngoài”) bị đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt (Chương VI). 

 

- Bổ sung quy định về công bố thông tin: hàng năm, DNBH, chi nhánh nước ngoài, 

DNMGBH phải công khai trên website của mình toàn bộ nội dung báo cáo tài chính đã 

được kiểm toán của doanh nghiệp, chi nhánh kèm theo ý kiến của tổ chức kiểm toán độc 

lập; đồng thời công bố các sản phẩm bảo hiểm được phép triển khai trong tháng trước 

liền kề (nếu có) trong thời hạn 15 ngày đầu mỗi tháng (khoản 2, Điều 35). 
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- Bổ sung một số mẫu báo cáo về Báo cáo nghiệp vụ, Báo cáo hoạt động đại lý, Báo cáo về 

việc trích nộp quỹ bảo vệ người được bảo hiểm, Báo cáo về sản phẩm bảo hiểm (Điều 

32); thay đổi một số Biểu mẫu về đăng ký thành lập và hoạt động của DNBH, chi nhánh 

nước ngoài, DNMGBH (Phụ lục 1 – 20). 

 

 Một số tác động: 

- Việc bỏ quy định DNBH không được trả hoa hồng cho ĐLBH trong trường hợp đấu thầu 

được xem là phù hợp bởi lẽ các công đoạn phục vụ cho việc triển khai đấu thầu như thu 

thập thông tin chào thầu, thu xếp giao kết hợp đồng bảo hiểm sẽ trở nên thuận tiện hơn 

nếu có sự hỗ trợ từ phía ĐLBH. 

 

- Việc xác định mức phí bảo hiểm cho xe cơ giới dựa trên mức phí bảo hiểm thuần mà Bộ 

Tài chính công bố và việc DNBH phải đăng ký sản phẩm bảo hiểm xe cơ giới cho thấy Bộ 

Tài chính đã thắt chặt quy định đối với các DNBH nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách 

hàng cũng như hạn chế những khiếu nại về quy tắc, điều khoản, cạnh tranh hạ phí… Tuy 

nhiên, DNBH sẽ tăng thêm chi phí tuân thủ cho việc đăng ký sản phẩm trong khi thời 

gian cung cấp dịch vụ bảo hiểm cho khách hàng sẽ kéo dài và không còn linh hoạt như 

trước. 

 

- Quy định mới về tỷ lệ hoa hồng môi giới bảo hiểm đã đề cao tính tự do giao kết hợp đồng 

giữa DNBH, chi nhánh nước ngoài với DNMGBH song các bên cần lưu ý về hình thức thỏa 

thuận và mức phần trăm hoa hồng MGBH được xác định giữa hai bên. 

 

- Thông tư 50/2017/TT-BTC cũng đã khắc phục được vấn đề lệch kỳ kế toán trong hạch 

toán doanh thu. Theo quy định cũ tại Thông tư 125/2012/TT-BTC, DNBH hạch toán thu 

phí nhận tái bảo hiểm, thu hoa hồng nhượng tái bảo hiểm và các khoản thu khác phát 

sinh từ hoạt động nhượng tái bảo hiểm khi bản thanh toán về tái bảo hiểm được xác 

nhận. Thực tế bản thanh toán về tái bảo hiểm thường được thông báo sau 45 ngày kể từ 

ngày kết thúc quý và điều này dẫn đến việc lệch kỳ kế toán khi hạch toán doanh thu. 

 

- Quy định về công bố thông tin tại Thông tư 50/2017/TT-BTC nhằm đảm bảo sự minh 

bạch trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo 

hiểm. 

 

- Quy định về thành lập và hoạt động của BKSKNTT với chức năng áp dụng các biện pháp 

khôi phục khả năng thanh toán là một giải pháp hỗ trợ cho các DNBH bị lâm vào tình 

trạng không khôi phục được khả năng thanh toán.  

 

 Khuyến nghị: 

- DNBH, chi nhánh nước ngoài, DNMGBH cần cập nhật các Biểu mẫu mới về đăng ký thành 

lập và hoạt động từ Phụ lục 1 – 20 theo quy định của Thông tư 50/2017/TT-BTC; cập 

nhật các mẫu Báo cáo mới quy định tại Điều 32 của Thông tư. 

 

- DNBH, chi nhánh nước ngoài và DNMGBH cần phải thỏa thuận bằng văn bản về mức 

phần trăm hoa hồng môi giới bảo hiểm theo mỗi nghiệp vụ bảo hiểm thuộc từng hợp 

đồng bảo hiểm thay vì theo từng dịch vụ bảo hiểm như trước đây. 

 

- Trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày Thông tư có hiệu lực, DNBH cần rà soát, đăng ký quy 

tắc, điều khoản, biểu phí của các sản phẩm bảo hiểm thuộc nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ 

giới với Bộ Tài chính theo quy định tại khoản 2 Điều 40 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP. 
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Thuế 
 

Sửa đổi, bổ sung hướng dẫn hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế 
 
Tên văn bản: Thông tư 51/2017/TT-BTC sửa đổi Thông tư 117/2012/TT-BTC hướng dẫn hành 

nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế. 

 

Ngày có hiệu lực: 15/07/2017. 

 

 Một số thay đổi:  

- Nội dung về điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế (“ĐKKD”) không còn được 

ghi nhận trực tiếp dưới hình thức một điều khoản cụ thể của Thông tư 51/2017/TT-BTC 

mà được gián tiếp quy định tại mẫu hồ sơ “Xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm 

thủ tục về thuế” (“Mẫu hồ sơ”).  

 

- Mẫu hồ sơ đã thay đổi so với quy định tại Thông tư 117/2012/TT-BTC, cụ thể: 

 

(i) Văn bản thông báo đủ ĐKKD được thay thế bằng Văn bản đề nghị xác nhận đủ ĐKKD 

theo Mẫu số 01A ban hành kèm Thông tư 51/2017/TT-BTC; 

 

(ii) Bỏ quy định yêu cầu giấy chứng nhận đăng ký thuế. 

 

- Thời hạn để Cục Thuế kiểm tra đối chiếu thông tin và xác nhận đủ ĐKKD được rút ngắn 

từ 10 ngày làm việc xuống 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

 

- Bổ sung quy định cho phép Chi nhánh của doanh nghiệp có thể làm đại lý thuế nếu đáp 

ứng đủ ĐKKD. 

 

 Một số tác động: 

- Việc bãi bỏ điều khoản về ĐKKD về bản chất không tạo ra nhiều tác động tích cực đối với 

doanh nghiệp bởi các điều kiện này lại được gián tiếp ghi nhận trong Mẫu hồ sơ. Tuy 

nhiên, việc rút ngắn thời hạn kiểm tra đối chiếu, xác nhận thông tin và đồng thời bãi bỏ 

một số nội dung trong Mẫu hồ sơ đã phần nào giúp giảm bớt gánh nặng về chi phí tuân 

thủ đối với doanh nghiệp.  

 

- Quy định cho phép Chi nhánh doanh nghiệp có thể làm đại lý thuế khi đáp ứng đủ điều 

kiện đã mở rộng phạm vi đối tượng và tạo điều kiện cho các Chi nhánh doanh nghiệp có 

thể tham gia kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế. 

 

 Khuyến nghị: 

- Các doanh nghiệp trước khi thực hiện đăng ký kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế 

cần nghiên cứu kỹ và cập nhật những nội dung thay đổi như đã phân tích để quá trình 

thực hiện thủ tục được nhanh chóng và thuận tiện.  

 

- Đối với thành phần hồ sơ xác nhận đủ ĐKKD, các doanh nghiệp cần lưu ý rằng mặc dù 

quy định pháp luật chỉ yêu cầu doanh nghiệp nộp bản chụp nhưng trên thực tế, cơ quan 

tiếp nhận hồ sơ thường yêu cầu bản sao chứng thực hoặc bản sao đính kèm bản chính để 

cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu và xác nhận thông tin giữa các văn bản.  
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Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật Sở hữu trí 
tuệ năm 2009 sửa đổi về quyền tác giả, quyền liên quan  

 

Dự thảo Nghị định hướng dẫn chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật SHTT về 

quyền tác giả, quyền liên quan (“Dự thảo 

Nghị định”) sẽ thay thế Nghị định số 

100/2006/NĐ-CP (“Nghị định 100”) và Nghị 

định số 85/2011/NĐ-CP (“Nghị định 85”) về 

các nội dung có liên quan đến quyền tác giả 

và quyền liên quan (“quyền tác giả”) dự kiến 

sẽ tháo gỡ một số vướng mắc trong việc thu 

phí tác quyền của các bản ghi âm, ghi hình. 

Dự thảo Nghị định được kỳ vọng sẽ tạo ra 

một môi trường pháp lý cho các doanh 

nghiệp với mục đích đảm bảo cạnh tranh 

lành mạnh, nâng cao đạo đức kinh doanh, 

bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tác giả, chủ 

sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên 

quan (“tác giả”) phù hợp với thông lệ quốc 

tế theo Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính 

phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp 

đến năm 2020.  

 

Bên cạnh việc ghi nhận những nội dung cơ 

bản của Nghị định 100 và Nghị định 85, Dự 

thảo Nghị định còn làm rõ hơn định nghĩa về 

đồng tác giả, và quy định cụ thể về thủ tục 

đăng ký quyền tác giả. Trọng tâm của Dự 

thảo Nghị định tập trung vào việc đưa ra 

biểu phí cho hoạt động khai thác, sử dụng 

tác phẩm và phương pháp/cách thức thu, 

phân chia tiền quyền tác giả của các tổ chức 

đại diện tập thể quyền tác giả, chi tiết như 

sau: 

 

Thứ nhất, liên quan tới biểu phí, các tổ chức 

đại diện tập thể quyền tác giả như Trung 

tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt 

Nam, Hội bảo vệ quyền nghệ sĩ biểu diễn 

âm nhạc Việt Nam, Hiệp hội Công nghiệp 

Ghi âm Việt Nam... (“Tổ chức đại diện”) có 

nghĩa vụ xây dựng biểu phí dựa trên thỏa 

thuận, đàm phán với bên khai thác, sử dụng 

tác phẩm là những người biểu diễn, nhà sản 

xuất ghi âm, ghi hình... (“Bên khai thác, sử 

dụng”). Trong trường hợp Tổ chức đại diện 

không thỏa thuận được với Bên khai thác, sử 

dụng thì biểu phí sẽ được áp dụng dựa trên 

các quy định khung về biểu phí thù lao, 

nhuận bút theo Nghị định 21/2015/NĐ-CP 

(đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp 

ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật 

biểu diễn) và Nghị định 18/2014/NĐ-CP (đối 

với các tác phẩm báo chí, xuất bản) cho đến 

khi hai bên thỏa thuận được với nhau. 

 

Thứ hai, liên quan tới việc thu và phân chia 

phí tác quyền, dựa trên nguyên tắc công 

khai minh bạch, Tổ chức đại diện phải quy 

định việc thu và phân chia khoản phí nói 

trên trong Điều lệ hoạt động của Tổ chức đại 

diện. Đồng thời, Tổ chức đại diện phải có 

văn bản ủy quyền của tác giả thỏa thuận về 

mức hoặc tỷ lệ phần trăm, phương thức và 

thời gian phân chia phí tác quyền. Một điểm 

cần lưu ý rằng Tổ chức đại diện chỉ được thu 

phí tác quyền khi có sự đồng ý bằng văn 

bản của tác giả. Ngoài ra, xoay quanh việc 

góp ý hoàn thiện Dự thảo Nghị định, đã có 

Trang dự thảo  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/So-huu-tri-tue/Nghi-dinh-huong-dan-Luat-So-huu-tri-tue-sua-doi-ve-quyen-tac-gia-quyen-lien-quan-nam-2017-351778.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/So-huu-tri-tue/Nghi-dinh-huong-dan-Luat-So-huu-tri-tue-sua-doi-ve-quyen-tac-gia-quyen-lien-quan-nam-2017-351778.aspx
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những đề xuất về tính cần thiết của việc đưa 

ra một mức trần cho phí tác quyền nhằm 

mục đích bảo vệ quyền lợi của các đối tượng 

nộp phí. 

 

Thứ ba, liên quan tới đối tượng nộp phí tác 

quyền, Dự thảo Nghị định đã đưa ra quy 

định chi tiết tại Điều 34. Theo đó, việc tổ 

chức, cá nhân sử dụng trực tiếp hoặc gián 

tiếp bản ghi âm, ghi hình đã được công bố 

tại nhà hàng, khách sạn, cửa hàng, siêu thị; 

cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ 

bưu chính, viễn thông, môi trường kỹ thuật 

số; hoặc trong các hoạt động du lịch, hàng 

không, giao thông công cộng và các hoạt 

động kinh doanh thương mại khác được coi 

là sử dụng bản ghi âm, ghi hình nhằm mục 

đích thương mại.  

 

Nhìn chung, Dự thảo Nghị định vẫn chưa 

đưa ra câu trả lời thỏa đáng liên quan tới 

cách thức tính phí tác quyền, bảo đảm minh 

bạch trong quá trình thu phí hay vấn đề bảo 

vệ quyền lợi của các đối tượng nộp phí. Theo 

Dự thảo Nghị định này, trong tương lai gần, 

phí tác quyền có khả năng sẽ là một khoản 

chi phí thuộc chi phí hoạt động kinh doanh 

của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh 

vực nhà hàng, khách sạn, siêu thị, cơ sở 

kinh doanh dịch vụ karaoke...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu ý: Những nội dung của bài viết được căn cứ trên cơ sở bản Dự thảo Nghị định hướng dẫn 

Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009 sửa đổi về quyền tác giả, quyền 

liên quan công bố trên website của Văn phòng Chính phủ (đường link truy cập: 

http://chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/congdan/DuThaoVanBan?_piref135_27935_135_

27927_27927.mode=detail&_piref135_27935_135_27927_27927.id=1764, truy cập vào ngày 

25/07/2017). Tất cả các phân tích và nhận định trong bài viết chỉ mang tính tham khảo nên 

không được coi là ý kiến pháp lý chính thức để vận dụng vào các trường hợp cụ thể. Bên cạnh đó, 

Dự thảo Nghị định có thể sẽ tiếp tục được sửa đổi, bổ sung. Do vậy, để có được ý kiến tư vấn cho 

các trường hợp cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi. 

http://chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/congdan/DuThaoVanBan?_piref135_27935_135_27927_27927.mode=detail&_piref135_27935_135_27927_27927.id=1764
http://chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/congdan/DuThaoVanBan?_piref135_27935_135_27927_27927.mode=detail&_piref135_27935_135_27927_27927.id=1764
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Danh mục văn bản mới ban hành 
 

 

STT Tên văn bản 
Ngày 

ban hành 

Ngày  

có hiệu lực 

1.  

Thông tư 57/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 11/2014/TT-

BTC ngày 17/01/2014 hướng dẫn một số điều quy định 

tại Nghị định 86/2013/NĐ-CP ngày 29/07/2013 của 

Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng 

dành cho người nước ngoài 

02/06/2017 17/07/2017 

2.  
Nghị quyết 12-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng về việc tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao 

hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước 

03/06/2017 03/06/2017 

3.  
Thông tư 09/2017/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc 

hướng dẫn xuất khẩu vôi, đôlômit nung 

05/06/2017 25/07/2017 

4.  
Nghị định 70/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy 

định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công 

với cách mạng 

06/06/2017 25/07/2017 

5.  
Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn về 

quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng 

06/06/2017 01/08/2017 

6.  

Thông tư 03/2017/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư 16/2012/TT-NHNN ngày 25/05/2012 của 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn 

một số điều của Nghị định 24/2012/NĐ-CP ngày 

03/04/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh 

doanh vàng 

06/06/2017 22/07/2017 

7.  

Thông tư 12/2017/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về yêu cầu kỹ thuật đối với cơ sở sản 

xuất giống và nuôi cá rô phi 

07/06/2017 10/12/2017 

8.  
Thông tư 15/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động 

Thương binh và Xã hội về việc quy định tiêu chí, tiêu 

chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp 

08/06/2017 

 

24/07/2017 

9.  

Quyết định 849/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về 

việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - 

Tổng công ty Đầu tư và phát triển công nghiệp - trách 

nhiệm hữu hạn một thành viên 

12/06/2017 12/06/2017 

10.  
Nghị quyết 48/NQ-CP của Chính phủ về việc phê duyệt 

kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối 

với chủ đề Đất đai và 35 đề mục 

13/06/2017 

 

13/06/2017 

11.  

Nghị quyết 49/NQ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, 

bổ sung một số điều có liên quan đến kiểm soát thủ 

tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông tại một số Nghị quyết của 

Chính phủ 

13/06/2017 

 

 

13/06/2017 
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12.  
Nghị định 72/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về 

nội dung chi hoạt động của Hội đồng quản lý Bảo hiểm 

xã hội Việt Nam 

13/06/2017 

 

01/08/2017 

13.  

Quyết định 852/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về 

việc phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu do-

anh nghiệp thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam giai 

đoạn 2017-2020 

14/06/2017 

 

14/06/2017 
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