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Tin tiêu điểm

Doanh nghiệp – Đầu tư – Thương mại
Quy định mới liên quan đến thẩm định công nghệ dự án đầu tư
Tên văn bản: Luật Chuyển giao công nghệ 2017
Ngày có hiệu lực: 01/07/2018



Một số thay đổi:

-

Bổ sung dự án đầu tư phải được thẩm định, có ý kiến về công nghệ:
(i) Trong giai đoạn quyết định chủ trương đầu tư: dự án đầu tư sử dụng công nghệ
hạn chế chuyển giao, dự án đầu tư có nguy cơ tác động xấu đến môi trường có
sử dụng công nghệ (khoản 2 Điều 13);
(ii) Trong giai đoạn quyết định đầu tư: dự án đầu tư xây dựng sử dụng công nghệ
hạn chế chuyển giao hoặc dự án đầu tư xây dựng có nguy cơ tác động xấu đến
môi trường có sử dụng công nghệ (khoản 3 Điều 13).

-

Bổ sung và phân định rõ thẩm quyền thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ theo từng
giai đoạn đầu tư và trách nhiệm của các cơ quan liên quan. Theo đó, cơ quan có thẩm
quyền gồm: Hội đồng thẩm định nhà nước; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ quản lý
ngành, lĩnh vực; Cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh; Cơ quan chuyên môn về xây
dựng; Cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực thẩm định hoặc
có ý kiến về công nghệ (Điều 14, Điều 15). Trong khi đó, cơ quan thẩm định công nghệ
dự án đầu tư hiện tại chỉ bao gồm Bộ Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Điều 3 Thông tư 03/2016/TT-BKHCN).

-

Bổ sung quy định và phân định rõ từng nội dung giải trình về sử dụng công nghệ trong hồ
sơ dự án đầu tư theo từng giai đoạn, đáp ứng yêu cầu thực tế của quá trình đầu tư dự án
có sử dụng công nghệ (Điều 16).
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-

Bổ sung quy định về việc kiểm tra, giám sát công nghệ trong các dự án đầu tư, chuyển
giao công nghệ, trong đó quy định rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về khoa
học và công nghệ và cơ quan có liên quan trong kiểm tra, giám sát việc ứng dụng và
chuyển giao công nghệ trong dự án đầu tư cùng với việc kiểm tra, giám sát đầu tư (Điều
21).



Một số tác động:

-

Quy định bổ sung các dự án đầu tư phải được thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ
ngay trong giai đoạn quyết định chủ trương đầu tư và giai đoạn quyết định đầu tư nhằm
hạn chế, ngăn chặn các dự án đầu tư sử dụng công nghệ, thiết bị lạc hậu, có khả năng
tác động xấu, gây ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của nền kinh
tế.

-

Việc mở rộng và phân định rõ thẩm quyền thẩm định, có ý kiến về công nghệ giúp giảm
áp lực cho các cơ quan chuyên môn về khoa học công nghệ (Bộ Khoa học Công nghệ, Sở
Khoa học Công nghệ), từ đó đẩy nhanh tiến độ của quá trình thẩm định, có ý kiến về
công nghệ cho các dự án đầu tư.

-

Khắc phục tình trạng lúng túng, lãng phí thời gian của doanh nghiệp tại bước chuẩn bị hồ
sơ theo quy định tại Thông tư 03/2016/TT-BKHCN1 trước đây bằng quy định phân định rõ
từng nội dung giải trình về sử dụng công nghệ trong hồ sơ dự án đầu tư theo từng giai
đoạn.



Khuyến nghị:
Các doanh nghiệp, nhà đầu tư cần nắm rõ danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao,
danh mục các dự án đầu tư có nguy cơ tác động xấu đến môi trường có sử dụng công
nghệ để thực hiện thủ tục thẩm định, có ý kiến về công nghệ nhằm đảm bảo tính pháp lý
của dự án.
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Khung pháp lý trong việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
Tên văn bản: Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017
Ngày có hiệu lực: 01/01/2018


Một số điểm nổi bật:

-

Hỗ trợ tập trung cho 03 đối tượng doanh nghiệp gồm: doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển
đổi từ hộ kinh doanh (Điều 16); doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo (Điều 17)
và doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết, chuỗi giá trị (Điều 19).

-

Cung cấp kênh tiếp cận vốn đa chiều cho doanh nghiệp, với 03 loại quỹ: quỹ đầu tư khởi
nghiệp sáng tạo (Điều 18), quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa (Điều 19) và
quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (Điều 20).

-

Một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được chuyển đổi từ hộ kinh doanh bao
gồm: miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp lần đầu;
miễn phí thẩm định, phí, lệ phí cấp phép kinh doanh lần đầu đối với ngành, nghề kinh
doanh có điều kiện; miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu; miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp có
thời hạn theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp; miễn, giảm tiền sử
dụng đất có thời hạn theo quy định của pháp luật về đất đai.

-

Một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo bao gồm: hỗ trợ
ứng dụng, chuyển giao công nghệ; hỗ trợ sử dụng trang thiết bị tại cơ sở kỹ thuật; hỗ trợ
tham gia cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung; hướng dẫn thử nghiệm, hoàn thiện sản
phẩm mới, dịch vụ và mô hình kinh doanh mới.

-

Một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi
giá trị bao gồm: hỗ trợ phát triển thương hiệu, mở rộng thị trường sản phẩm của cụm
liên kết ngành, chuỗi giá trị; hỗ trợ sản xuất thử nghiệm, kiểm định, giám định, chứng
nhận chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành,
chuỗi giá trị.



Một số tác động:

-

Việc tập trung hỗ trợ cho 03 đối tượng doanh nghiệp không chỉ góp phần thúc đẩy tăng
trưởng mà còn nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, từ đó
giúp cơ cấu lại nền kinh tế.

-

Nội dung về hỗ trợ vốn sẽ giúp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa có khả năng tiếp cận
được các chính sách hỗ trợ của nhà nước một cách thuận lợi hơn.

-

Quy định hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa liên quan đến miễn thuế có thời hạn; miễn lệ
phí môn bài, miễn phí thẩm định; lệ phí cấp phép kinh doanh lần đầu đối với ngành, nghề
kinh doanh có điều kiện… sẽ là những hỗ trợ thiết thực dành cho các hộ kinh doanh
chuyển đổi thành doanh nghiệp. Tương tự, những hỗ trợ dành cho 02 nhóm doanh
nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và doanh nghiệp tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị
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cũng phản ánh tính đặc thù và phù hợp với nhu cầu thực tiễn của các nhóm doanh nghiệp
này.


Khuyến nghị:
Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017 đã mở ra cơ hội phát triển cho nhóm đối
tượng này thông qua các quy định về cải thiện môi trường kinh doanh, tiếp cận tín dụng,
hỗ trợ thuế thu nhập doanh nghiệp, hỗ trợ năng lực công nghệ, đào tạo, xúc tiến mở
rộng thị trường… Những hỗ trợ nói trên xuất phát từ chính nhu cầu của doanh nghiệp. Vì
vậy, doanh nghiệp cần chủ động phân tích và đánh giá nhu cầu thật sự của mình, từ đó
chủ động tiếp cận các nguồn lực phù hợp, tránh tình trạng bị động trong quá trình tìm
kiếm sự hỗ trợ.

5

© Văn phòng Luật sư

Tài chính – Bảo hiểm
Quy định cho phép cá nhân, pháp nhân được quyền mua nợ xấu

Tên văn bản: Nghị quyết 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng
(“Nghị quyết 42”)
Ngày có hiệu lực: 15/08/2017 và được thí điểm trong vòng 05 năm



Một số thay đổi, điểm mới:

-

Để khắc phục các khó khăn, vướng mắc, bất cập về pháp lý nảy sinh trong quá trình xử
lý nợ xấu, Nghị quyết 42 quy định các tổ chức tín dụng (“TCTD”), chi nhánh ngân hàng
nước ngoài (“CNNHNN”), tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu (“TCMBXLNX”) được bán nợ xấu
theo giá thị trường, có thể cao hơn hoặc thấp hơn dư nợ gốc của khoản nợ theo nguyên
tắc công khai, minh bạch.

-

Phạm vi đối tượng mua nợ xấu được mở rộng, theo đó, TCMBXLNX được bán nợ xấu cho
các pháp nhân, cá nhân bao gồm cả doanh nghiệp không có chức năng kinh doanh mua,
bán nợ.

-

Liên quan đến nội dung xử lý tài sản bảo đảm (“TSBĐ”), Nghị quyết 42 đưa ra những quy
định cụ thể như sau:

o

Trong trường hợp bên bảo đảm, bên giữ tài sản không giao TSBĐ, thì TCTD,
TCMBXLNX có quyền thu giữ TSBĐ.

o

Bên mua các khoản nợ có quyền nhận thế chấp hoặc đăng ký thế chấp quyền sử
dụng đất, tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai
là TSBĐ của khoản nợ đã mua; đồng thời kế thừa quyền và nghĩa vụ của bên nhận
thế chấp.

o

Đối với TSBĐ là dự án bất động sản (“Dự án”), TCTD, CNNHNN và TCMBXLNX được
thực hiện theo hướng chuyển nhượng Dự án khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện như
sau:
(i) Dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật;
(ii) Có quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền;
(iii) Dự án không có tranh chấp về quyền sử dụng đất hoặc không thuộc trường hợp
đang bị kê biên để bảo đảm thi hành án hoặc để chấp hành quyết định hành
chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
(iv) Không có quyết định thu hồi Dự án, thu hồi đất của cơ quan có thẩm quyền.
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o

Quy định về chuyển nhượng TSBĐ: các thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng
tài sản cho bên mua, bên nhận chuyển nhượng TSĐB của khoản nợ xấu sẽ không
yêu cầu văn bản xác nhận bên bảo đảm hoàn thành nghĩa vụ thuế liên quan đến
chuyển nhượng TSBĐ.



Tác động:

-

Theo Nghị quyết này, TCMBXLNX là “tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do
Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng”. Có thể nhận thấy, việc thực
hiện mua bán nợ vẫn thuộc phạm vi, chức năng của Công ty Quản lý tài sản của các
TCTD Việt Nam (VAMC) mà không được mở rộng với những đối tượng khác như những
doanh nghiệp quản lý nợ của các ngân hàng thương mại hoặc các tổ chức mua bán, xử lý
nợ xấu độc lập khác. Tuy nhiên, việc Nghị quyết mở rộng đối tượng mua nợ xấu cho pháp
nhân và cá nhân, bao gồm cả doanh nghiệp không có chức năng kinh doanh mua, bán nợ
xấu sẽ góp phần thúc đẩy tốc độ xử lý nợ xấu nhanh hơn.

-

Việc TCTD, CNNHNN, TCMBXLNX được bán nợ xấu theo giá thị trường sẽ giúp tạo điều
kiện giải phóng nhanh các khoản nợ xấu và tài sản thế chấp đi kèm mà không phải kéo
dài thời gian chờ đợi cho đến thời điểm mà những khoản nợ xấu và tài sản thế chấp này
bán được với giá bằng hoặc cao hơn giá bán cho TCMBXLNX lúc đầu.

-

Điểm sáng lớn nhất của Nghị quyết 42 là đưa ra khung pháp lý cho việc xử lý TSBĐ, giúp
cho các TCTD, TCMBXLNX tháo gỡ được nhiều vướng mắc khi bên bảo đảm không có
thiện chí hợp tác. Những quy định về phương hướng giải quyết TSBĐ được coi là giải
pháp trung hạn của Chính phủ với kỳ vọng sẽ “cởi bỏ” những nút thắt về xử lý nợ xấu,
tạo cơ sở để giảm lãi suất, giúp nền kinh tế phát triển mạnh mẽ.

-

Trước khi Nghị quyết 42 có hiệu lực, TSBĐ là Dự án chưa hoàn thành công trình hạ tầng
kỹ thuật tương ứng theo tiến độ dự án đã được phê duyệt hoặc chủ đầu tư chưa có Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất đối với toàn bộ hoặc phần Dự án chuyển nhượng sẽ
không thể tiến hành xử lý. Để tháo gỡ những vướng mắc này, Nghị quyết đã lược bỏ một
số điều kiện tại Điều 49 Luật Kinh doanh bất động sản 2014. Như vậy, quy định này sẽ
có tác động lớn đến việc giải phóng những Dự án đang là TSĐB của các khoản nợ xấu, từ
đó giúp tái khởi động những Dự án này và tạo cơ hội kinh doanh cho các nhà đầu tư mới.



Khuyến nghị:
Các doanh nghiệp cần rà soát, kiểm tra những khoản nợ nhằm đảm bảo khả năng thanh
toán, tránh rơi vào tình trạng nợ xấu. Đồng thời, các doanh nghiệp cần phải có đối sách
phù hợp cho những khoản nợ xấu và TSBĐ của mình trong tương lai để tránh tình trạng
các TSBĐ có thể bị xử lý và chuyển giao cho bên thứ ba.
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Thuế
Cách kê khai, tính và nộp thuế giá trị gia tăng trong trường hợp chuyển
nhượng dự án đầu tư cho doanh nghiệp
Tên văn bản: Công văn số 3004/TCT-CS ngày 07/07/2017 của Tổng cục Thuế

Tình huống: Công ty TNHH Quốc tế Liên doanh Vinaconex - Taisei được sự chấp thuận của
UBND thành phố Hà Nội chuyển nhượng một phần “Dự án Vinata Towers” cho Công ty TNHH
Phát triển DT Việt Nam. Trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư này đáp ứng các điều kiện của
Luật Đầu tư và không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT). Tuy nhiên, bên chuyển
nhượng đã xuất hóa đơn và thực hiện kê khai, tính nộp thuế GTGT với thuế suất 10%. Vì vậy,
doanh nghiệp xin ý kiến hướng dẫn của cơ quan thuế về cách khê khai, tính nộp thuế GTGT và
cách xử lý với hóa đơn đã lập trong trường hợp cần điều chỉnh.
Hướng dẫn của Tổng cục Thuế2:
Theo đó, khi chuyển nhượng dự án đầu tư với các điều kiện (i) dự án đang trong giai đoạn đầu
tư, chưa đi vào hoạt động; (ii) dự án đáp ứng điều kiện của pháp luật về dự án đầu tư và sản
xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ chịu thuế GTGT; (iii) bên nhận chuyển nhượng tiếp tục thực
hiện và không thay đổi mục tiêu đầu tư của dự án thì khi chuyển nhượng, bên chuyển nhượng
không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng này.
Trường hợp bên nhận chuyển nhượng đã xuất hóa đơn và thực hiện kê khai, tính nộp thuế GTGT
với thuế suất 10% thì hai bên thực hiện điều chỉnh hóa đơn đã lập theo hướng dẫn tại Khoản 3
Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.
Nhận định: Hướng dẫn xử lý của Tổng cục Thuế đối với trường hợp ở trên phù hợp với quy định
của pháp luật hiện hành trong lĩnh vực đầu tư và thuế. Trường hợp bên chuyển nhượng đã lập
hóa đơn và giao hóa đơn cho bên nhận chuyển nhượng, hai bên thực hiện điều chỉnh hóa đơn đã
lập theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính, cụ thể như sau:
Trường hợp 1: Bên chuyển nhượng đã lập hóa đơn và giao cho bên nhận nhuyển nhượng
nhưng hai bên chưa kê khai, tính và nộp thuế thì hai bên lập biên bản thu hồi liên 2 của hóa
đơn đã lập và ghi rõ lý do thu hồi.
Trường hợp 2: Bên chuyển nhượng lập hóa đơn, giao cho bên nhận chuyển nhượng và một
trong hai bên đã kê khai, tính và nộp thuế thì:
- Hai bên lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót (về doanh thu), bên
chuyển nhượng lập hóa đơn điều chỉnh sai sót (về doanh thu), trên hóa đơn không được
ghi số âm.
- Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, hai bên kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu
ra, đầu vào tại thời điểm điều chỉnh.
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Trang bình luận
Nghĩa vụ “tố giác” thân chủ của luật sư theo
khoản 3 Điều 19, Bộ luật Hình sự 2015

1. Phạm vi và mục đích của khoản 3 Điều

khách hàng được tham vấn về việc thực hiện

19 Bộ luật Hình sự chưa được rõ ràng

đúng các quy định pháp luật. Ranh giới giữa

Trước hết, khoản 3 Điều 193 là một quy định có

thực hiện chưa đúng quy định của pháp luật với

phạm vi điều chỉnh khá rộng đối với việc “tố
giác tội phạm” trong hoạt động hành nghề của
luật sư. Theo quy định này, luật sư phải có
trách nhiệm tố giác tội phạm trong mọi trường
hợp trừ khi luật sư là người bào chữa. Trong
trường hợp luật sư không phải là người bào
chữa mà chỉ là luật sư tư vấn các vấn đề pháp
lý thì luật sư phải thực hiện nghĩa vụ “tố giác”
tội phạm vì không được giới hạn theo quy định
của Điều 19. Xin nhấn mạnh ý này vì định

vi phạm vào điều cấm của pháp luật rất mong
manh vì chỉ có toà án mới có thẩm quyền
quyết định ai là người có tội5. Phạm vi điều
chỉnh rộng như vậy có khả năng tác động
nghiêm trọng đến hoạt động của nghề luật sư.
Không nhiều người dám tới để luật sư tư vấn
về bất kỳ một vấn đề pháp lý của cá nhân nào
vì nghĩa vụ luật sư phải “tố giác” ngay bên
cạnh. Cũng sẽ nhiều người phải nghĩ lại về hoạt
động hành nghề luật sư khi mà rủi ro trong

nghĩa về người bào chữa đã được quy định rất

hành nghề là quá lớn.

rõ tại Điều 72 Bộ luật Tố tụng Hình sự4. Hoạt

Nếu mục tiêu của khoản 3 Điều 19 đúng như

động bào chữa chỉ là một trong nhiều hoạt

cách diễn đạt ở trên thì điều này là đi ngược lại

động hành nghề của luật sư, trong đó có hoạt

với xu hướng phát triển xã hội của Nhà nước

động tư vấn, luật sư nội bộ (còn gọi là hoạt

Việt Nam về kinh tế và quyền con người. Tốc

động pháp chế), đại diện ngoài tố tụng…. Hoạt

độ phát triển số lượng và chất lượng của luật

động bào chữa chỉ tiến hành khi khách hàng

sư hiện nay gắn chặt với tốc độ phát triển về

của mình bị buộc tội. Theo đúng quy định tại

kinh tế, văn hoá và xã hội của đất nước. Giao

khoản 3 Điều 19, luật sư-người bào chữa cũng

dịch thương mại, đầu tư ngày một nhiều và đa

phải “tố giác tội phạm” trong các tội xâm phạm

dạng. Số lượng doanh nghiệp tăng vượt bậc

an ninh quốc gia hoặc tội phạm đặc biệt

qua hàng năm dẫn tới nhu cầu về sử dụng dịch

nghiêm trọng khác quy định tại Điều 389 của

vụ tư vấn pháp luật. Số lượng các quy phạm

Bộ luật Hình sự 2015.

pháp luật được ban hành mới hoặc sửa đổi

Như vậy, luật sư đã có trách nhiệm “tố giác tội

cũng ngày một nhiều lên. Những phát triển đó

phạm” ngay từ khi tiếp xúc khách hàng để

càng thúc đẩy nhu cầu của người dân, doanh
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nghiệp cần tới những người có kiến thức và

bào chữa không có được thông tin đầy đủ và

chuyên môn pháp luật để tìm kiếm các giải

đúng sự thực thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới

pháp pháp lý phù hợp nhất với mình. Nếu

chất lượng bào chữa. Như vậy, quyền được

người luật sư phải “tố giác” mọi hành vi của

xét xử công bằng đã bị xâm phạm.

khách hàng thực hiện chưa đúng các quy định
pháp luật thì dẫn tới những hậu quả như:
không ai tin tưởng vào những người tư vấn
pháp lý mà họ tín thác, số lượng đơn tố cáo tội
phạm sẽ tăng lên và việc này làm cho cơ quan
điều tra phải làm thêm việc, toà án phải xét xử
nhiều hơn và nhà tù cũng cần phải được mở
rộng. Chưa tính tới tình trạng điều tra, truy tố,
xét xử bị oan sai cũng ngày một nhiều hơn khi
mà luật sư sẽ không ở vị trí phản biện để cùng
với các cơ quan tiến hành tố tụng bảo vệ quyền
được xét xử công bằng cho người dân.

- Không bảo đảm quyền bào chữa đối với hình
phạt tử hình nói riêng hoặc các vụ án chỉ
định theo quy định tại Bộ luật Tố tụng hình
sự: Nếu người bị buộc tội không còn tin
tưởng vào người bào chữa của mình hoặc
luật sư tránh không tham gia bào chữa chỉ
định (thường là các vụ án đặc biệt nghiêm
trọng mà quy định mức cao nhất của khung
hình phạt là “20 năm tù, tù chung thân, tử
hình”6) vì rủi ro trong hoạt động nghề
nghiệp, hậu quả là các vụ án đặc biệt
nghiêm trọng sẽ không thể chỉ định người

Nếu mục tiêu của khoản 3 Điều 19 không phải

bào chữa. Chưa tính đến, công tác bào chữa

như phân tích ở trên thì nội dung của điều

chỉ định hiện nay được coi là một trách

khoản này thực sự vấn đề về diễn đạt ngôn từ

nhiệm xã hội của luật sư vì mức thù lao mà

để biểu đạt ý chí của nhà lập pháp. Việc này có

Nhà nước trả cho hoạt động này là rất thấp7.

thể tạo cơ hội cho người thi hành lạm dụng tuỳ

2. Kinh nghiệm xử lý vấn đề này của một

tiện quyền lực của mình cũng như gây mất
niềm tin cho xã hội và phá vỡ những nỗ lực về
bảo đảm quyền con người, phát triển kinh tế,
xã hội của Nhà nước Việt Nam trong nhiều thập
kỷ qua.
Nếu xét theo các quyền nêu trên với khoản 3
Điều 19 và Điều 389 Bộ luật Hình sự 2015 cho
thấy một số vấn đề bất cập nổi bật sau:

số nước trên thế giới
Liệu quyền giữ bí mật của khách hàng có phải
là một quyền tuyệt đối của luật sư? Văn kiện
của Liên Hiệp Quốc về Các Nguyên tắc cơ bản
của Luật sư khuyến nghị rằng “các chính phủ
phải công nhận và tôn trọng mọi thông tin và
trao đổi giữa luật sư và khách hàng trong mối
quan hệ hành nghề là bí mật”8. Khuyến nghị

- Luật sư không bảo đảm được quyền giao

này nhằm đòi hỏi các quốc gia phải tôn trọng

tiếp bí mật và riêng tư với khách hàng và

hoạt động hành nghề của luật sư để bảo đảm

không bảo đảm việc bào chữa là bảo vệ

quyền bào chữa nói riêng và quyền được xét xử

quyền của người bị buộc tội: Như đã phân

công bằng nói chung. Nhiều quốc gia có những

tích ở trên, người bị buộc tội sẽ không sử

quy phạm hoặc quyết định tư pháp nhằm tôn

dụng luật sư hoặc bất kỳ ai làm người bào

trọng quyền giữ bí mật của luật sư đối với

chữa nếu như các trao đổi của họ với người

thông tin của khách hàng. Tuy nhiên xem xét

bào chữa không còn là bí mật. Người bào

sơ lược tại một số quốc gia thì có quốc gia bảo

chữa không phải là người bảo vệ quyền của

đảm quyền giữ bí mật thông tin của khách

họ mà lại là người có nghĩa vụ phục vụ cho

hàng là một quyền tuyệt đối, ví dụ như: Pháp

công tác buộc tội của cơ quan nhà nước.

công nhận quyền giữ bí mật là tuyệt đối trừ

Trong trường hợp họ bị chỉ định người bào

trường hợp luật sư sử dụng thông tin để bào

chữa (do phạm tội đặc biệt nghiêm trọng),

chữa cho mình, Áo công nhận quyền giữ bí mật

liệu họ có cung cấp thông tin thực sự và đầy

của luật sư là tuyệt đối trừ một vài trường hợp

đủ về vụ việc để luật sư có thể bảo vệ họ

đặc biệt được xác định trong án lệ. Một số quốc

được hay không? Trong trường hợp người

gia khác như Đức, Bỉ, Hà Lan, Australia, Hoa
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Kỳ, Trung Quốc thì xác định quyền giữ bí mật

giới hạn chứ không nhiều tội danh như quy

thông tin của khách hàng là quyền tương đối,

định tại Điều 389 của Bộ luật Hình sự 2015;

theo đó, luật sư phải cung cấp thông tin trong

-

Thứ tư, việc yêu cầu luật sư phải cung cấp

một số trường hợp nhất định. Cách áp dụng

thông tin thường là thuộc thẩm quyền của

tương đối này cũng phù hợp với Điều 25 của

toà án theo một trình tự tố tụng chứ không

Luật Luật sư . Cách áp dụng tương đối là cho

phải là yêu cầu, quyết định của cơ quan

phép luật sư được tiết lộ thông tin khi khách

khác.

9

hàng đồng ý hoặc pháp luật có quy định.

Như vậy, quyền giữ bí mật thông tin không

Tuy nhiên, yêu cầu luật sư phải “tiết lộ” thông

phải là một quyền tuyệt đối mà Nhà nước

tin ở các quốc gia áp dụng quyền tương đối

không được xâm phạm ở nhiều quốc gia. Việc

khác biệt với quy định của khoản 3 Điều 19, có

yêu cầu luật sư cung cấp thông tin phải trải

thể tóm tắt như sau:

qua những thủ tục đặc biệt, nghiêm ngặt. Bộ

-

Thứ nhất, các quốc gia xác định quyền miễn
trừ không phải cung cấp thông tin là áp
dụng đối với “luật sư” mà không chỉ giới hạn
ở “người bào chữa”;

-

Thứ hai, luật sư chỉ phải tiết lộ trong trường
hợp “ngăn chặn” một hành vi phạm tội mà
có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng chứ
không phải tiết lộ trong quá trình cơ quan
nhà nước buộc tội người khác hoặc nhằm
phục vụ cho công tác buộc tội;

-

Thứ ba, các trường hợp “gây hậu quả
nghiêm trọng” được quy định rõ ràng và có

luật Hình sự 2015 khi sửa đổi đã giới hạn việc
người bào chữa phải tố giác tội phạm trong 87
tội danh, chủ yếu là các tội xâm phạm an ninh
quốc gia và các tội phạm đặc biệt nghiêm
trọng. Để bảo đảm quyền lợi của khách hàng,
ngay sau khi ban hành Bộ luật Hình sự 2015,
Văn phòng luật sư NHQuang & Cộng sự đã tổ
chức tập huấn nội bộ để áp dụng các phương
pháp bảo vệ thông tin cho khách hàng, các
trường hợp mà luật sư buộc phải hợp tác với cơ
quan pháp luật để bảo đảm một cách tốt nhất
thông tin của khách hàng theo đúng quy định
pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế./.

Lưu ý: 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. 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.
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Danh mục văn bản mới ban hành
Ngày
ban hành

Ngày
có hiệu lực

05/07/2017

22/08/2017

1.

Thông tư 14/2017/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện
một số nội dung về đầu tư theo hình thức đối tác công
tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn

07/07/2017

10/07/2017

2.

Quyết định 1425/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước
Việt Nam về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa
bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh
ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp
ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh
tế theo quy định tại Thông tư 39/2016/TT-NHNN ngày
30/12/2016

07/07/2017

10/07/2017

3.

Quyết định 1424/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước
Việt Nam về việc lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết
khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện
tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn
trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt
Nam đối với các ngân hàng
Thông tư 69/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc
hướng dẫn lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch
tài chính - ngân sách Nhà nước 03 năm

07/07/2017

22/08/2017

4.

07/07/2017

01/09/2017

5.

Thông tư 22/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận
tải về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Định
mức vật tư cho một chu kỳ bảo trì kết cấu hạ tầng
đường sắt quốc gia ban hành kèm theo Thông tư
58/2012/TT-BGTVT ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng
Bộ Giao thông Vận tải
Quyết định 1495/QĐ-BVTV của Cục Bảo vệ thực vật về
việc ủy quyền thực hiện kiểm tra Nhà nước về chất
lượng thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu

11/07/2017

01/08/2017

6.

13/07/2017

25/08/2017

7.

Thông tư 71/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc
hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm
2018 và kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 03
năm 2018-2020
Thông tư 09/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc
quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao
động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương

13/07/2017

31/08/2017

8.

17/07/2017

01/09/2017

9.

Quyết định 31/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện
chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ
phần

STT

Tên văn bản
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Nghị định 80/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về
môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện,
phòng, chống bạo lực học đường

17/07/2017

05/09/2017

10.

Nghị định 83/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về
công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và
chữa cháy

18/07/2017

04/10/2017

11.

Quyết định 2719/QĐ-BCT của Bộ Công Thương quy
định về khung giá bán buôn điện của Tập đoàn Điện
lực Việt Nam cho các Tổng công ty Điện lực năm 2017

19/07/2017

19/07/2017

12.

20/07/2017

20/07/2017

13.

Quyết định 2754/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc
sửa đổi Quyết định 3584/QĐ-BCT ngày 01/09/2016 và
Quyết định 1105/QĐ-BCT ngày 30/03/2017 của Bộ
Công Thương về việc áp dụng biện pháp chống bán
phá giá đối với sản phẩm thép mạ nhập khẩu

21/07/2017

07/09/2017

14.

Thông tư 15/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và
Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ
thuật lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch tài nguyên
nước

21/07/2017

05/09/2017

15.

Thông tư 18/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào
tạo về việc quy định điều kiện, nội dung, hình thức thi
thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng
dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập

25/07/2017

25/07/2017

16.

Nghị định 86/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

25/07/2017

25/07/2017

17.

Quyết định 1078/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về
việc ban hành Danh mục văn bản để ban hành mới,
sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật liên quan
đến đất đai, xây dựng, nhà ở, đầu tư, kinh doanh
thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính
phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ
Nghị định 87/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của Bộ Tài chính

26/07/2017

26/07/2017

18.

27/07/2017

01/08/2017

19.

Quyết định 1583/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước
Việt Nam về việc ban hành Quy trình thanh toán tiền
giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính
phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương tại
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
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NHÓM BIÊN SOẠN

Trần Thị Thanh Huyền

Nguyễn Hưng Quang

Phùng Quang Cường

Lao động, SHTT, Giải quyết tranh chấp

tranthanhhuyen@nhquang.com

Đầu tư, kinh doanh, thương mại, năng
lượng, bảo hiểm, nghiên cứu chính sách

Nguyễn Thị Tho

Phạm Thị Thu Hà

Lý Trần Linh

kimtho@nhquang.com

thuha@nhquang.com

tranlinh@nhquang.com

Từ Thị Phương Uyên

Lê Mai Phương

Nguyễn Ngọc Hà

phuonguyen@nhquang.com

maiphuong@nhquang.com

ngocha@nhquang.com

Đầu tư, kinh doanh, thương mại

Doanh nghiệp, Hợp đồng

Doanh nghiệp, Đầu tư

quangcuong@nhquang.com

quang@nhquang.com

Thuế, Tài chính

Thuế, Tài chính

Lao động, Giải quyết tranh chấp

SHTT, Giải quyết tranh chấp

Thông tư 03/2016/TT-BKHCN quy định về hồ sơ, nội dung và quy trình, thủ tục thẩm định cơ sở khoa học của
chương trình phát triển kinh tế - xã hội, thẩm định công nghệ của dự án đầu tư do Bộ trưởng Bộ Khoa học và
Công nghệ ban hành
1

2

Căn cứ Điều 45 Luật Đầu tư năm 2014 quy định việc chuyển nhượng dự án đầu tư;

Căn cứ điểm d khoản 3 Điều 2 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP và Khoản 4 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC
của Bộ Tài chính quy định các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT;
Căn cứ quy định tại Điều 20 khoản 3 Thông tư 39/2014/TT-BTC về Xử lý đối với hóa đơn đã lập.
3

Khoản 3 Điều 19 – Bộ luật Hình sự 2015

“Người bào chữa không phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 1 Điều này trong trường hợp
không tố giác tội phạm do chính người mà mình bào chữa đã thực hiện hoặc đã tham gia thực hiện mà người
bào chữa biết được khi thực hiện nhiệm vụ bào chữa, trừ trường hợp không tố giác các tội xâm phạm an ninh
quốc gia hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng khác quy định tại Điều 389 của Bộ luật này”.
4

Khoản 1 Điều 72 - Bộ luật Tố tụng Hình sự

“Người bào chữa là người được người bị buộc tội nhờ bào chữa hoặc cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng
chỉ định và được cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng tiếp nhận việc đăng ký bào chữa”.
5

Hiến pháp 2013, Điều 31

6

Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015, Điều 76

Thông tư liên tịch số 191/2014/TTLT-BTC-BTP của Bộ Tài chính – Bộ Tư pháp về hướng dẫn về thù lao và
thanh toán chi phí cho luật sư trong trường hợp luật sư tham gia tố tụng theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố
tụng; xem thêm Báo cáo Luật sư chỉ định theo pháp luật tố tụng hình sự và thực tiễn tại Việt Nam,
7

14
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http://www.un.org.vn/vi/publications/doc_details/299-lut-su-ch-dnh-theo-phap-lut-t-tng-hinh-s-va-thc-tin-tivit-nam.html
8

Văn kiện của Liên Hiệp Quốc về Các Nguyên tắc cơ bản về Vai trò của luật sư, 1990, Đoạn 22.

9

Điều 25 - Luật Luật sư

“1. Luật sư không được tiết lộ thông tin về vụ, việc, về khách hàng mà mình biết được trong khi hành nghề, trừ
trường hợp được khách hàng đồng ý bằng văn bản hoặc pháp luật có quy định khác.
2. Luật sư không được sử dụng thông tin về vụ, việc, về khách hàng mà mình biết được trong khi hành nghề
vào mục đích xâm phạm lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức,
cá nhân.
3. Tổ chức hành nghề luật sư có trách nhiệm bảo đảm các nhân viên trong tổ chức hành nghề không tiết lộ
thông tin về vụ, việc, về khách hàng của mình”.
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