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Doanh nghiệp – Đầu tư – Thương mại 
 

Quy định mới về kinh doanh dịch vụ logistics  

 

Tên văn bản: Nghị định 163/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ lo-

gistics (“Nghị định 163”) 

 

Ngày có hiệu lực: 20/02/2018 

 

 Một số nội dung cơ bản 

Nghị định số 163 thay thế Nghị định số 140/2007/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương 

mại về điều kiện kinh doanh dịch vụ logistic và giới hạn trách nhiệm đối với thương 

nhân kinh doanh dịch vụ logistic (“Nghị định 140”) với một số thay đổi nổi bật như sau: 

 

 Dịch vụ logistics theo Nghị định 163 được phân thành 17 loại chính, trong đó bổ 

sung thêm một số dịch vụ không được quy định trong Nghị định 140, đặc biệt là 

các dịch vụ hỗ trợ bán buôn, dịch vụ vận tải hàng hóa thuộc dịch vụ vận tải đường 

sắt, dịch vụ vận tải hàng không và dịch vụ phân tích và kiểm định và kỹ thuật. 

 

 Một trong những điểm nổi bật của Nghị định 163 về giới hạn sở hữu nước ngoài là 

các nhà đầu tư nước ngoài từ các nước thành viên WTO hiện được phép thành lập 

công ty hoặc góp vốn, mua cổ phần từ các doanh nghiệp Việt Nam hoạt động kinh 

doanh dịch vụ logistics với điều kiện tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài 

trong doanh nghiệp không vượt quá 49%, 50%, hay 51% (phụ thuộc vào từng 

loại hình dịch vụ). Ngoài ra, trong một số trường hợp, Nghị định 163 không đưa ra 

giới hạn quyền sở hữu đối với nhà đầu tư nước ngoài, đơn cử điều kiện duy nhất là 

phải có sự góp vốn của một nhà đầu tư trong nước trong doanh nghiệp. 

 

 Bên cạnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài, Nghị định 163 cũng quy định một số điều kiện 

khác đối với các nhà đầu tư nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực logistics. Ví dụ, 

đối với kinh doanh vận tải biển (không bao gồm vận chuyển nội địa), nhà đầu tư 

nước ngoài có thể thành lập công ty khai thác đội tàu bay gắn cờ Việt Nam, với 

 Tin tiêu điểm  



© Văn phòng Luật sư 

 
 

3 

điều kiện thuyền trưởng hoặc thuyền phó thứ nhất phải là công dân Việt Nam, 

tổng số thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu treo cờ quốc tịch Việt Nam (hoặc 

được đăng ký ở Việt Nam) thuộc sở hữu của các công ty này tại Việt Nam không 

quá 1/3 định biên của tàu. Đối với vận tải đường bộ, tất cả lái xe tại các công ty 

có vốn đầu tư nước ngoài phải là công dân Việt Nam.  

 

 Một số tác động dự kiến: 

 Nghị định 140 từng có quy định riêng về phân loại dịch vụ logistics tuy nhiên 

những quy định này không phù hợp với phân loại dịch vụ logistics theo cam kết 

WTO của Việt Nam. Hiện nay, các quy định của Nghị định 163 đã đảm bảo sự 

tương thích của quy định pháp luật Việt Nam về logistic với Biểu cam kết của Việt 

Nam khi gia nhập WTO, đáp ứng nhu cầu phát triển và hội nhập thị trường, mở 

rộng cơ hội cho các thương nhân nước ngoài thực hiện hoạt động logistic tại Việt 

Nam, tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Nói cách khác, trong Nghị định 163, các 

dịch vụ logistics đã được phân loại theo lộ trình cam kết của Việt Nam đối với 

WTO. Như vậy, các nhà đầu tư nước ngoài có thể dễ dàng so sánh các quy định 

của Việt Nam với các cam kết quốc tế. 

 

 Trước đây, một trong số các điều kiện kinh doanh logistics được quy định trong 

Nghị định 140 là “có đủ phương tiện, thiết bị, công cụ đảm bảo tiêu chuẩn an 

toàn, kỹ thuật và có đội ngũ nhân viên đáp ứng yêu cầu”1. Qua quá trình áp dụng 

thực tiễn, nhiều ý kiến cho rằng quy định trên của Nghị định 140 chung chung, 

chưa cụ thể, dẫn đến việc quản lý doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Nghị định 

163 – với mục tiêu khắc phục các hạn chế của Nghị định 140, đã đưa ra quy định 

cụ thể hơn, giúp cơ quan nhà nước linh hoạt hơn trong viêc quản lý thị trường, tạo 

điều kiện cho các doanh nghiệp logistics nâng cao chất lượng dịch vụ. Nghị định 

mới này, một khi có hiệu lực, sẽ báo hiệu cơ hội kinh doanh tốt hơn cho các nhà 

đầu tư nước ngoài trong các dịch vụ logistics và giúp mở rộng hợp tác kinh doanh 

giữa các công ty trong và ngoài nước cùng tham gia lĩnh vực logistics. 

 

 Khuyến nghị 

 Thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics đã đăng ký, được cấp phép thực hiện 

dịch vụ logistics trước thời điểm Nghị định 163 có hiệu lực sẽ được tiếp tục thực 

hiện hoạt động theo nội dung đã được đăng ký, cấp phép. Các thương nhân có kế 

hoạch thực hiện dịch vụ logistic cần nghiên cứu và cập nhật các quy định mới để 

việc xin cấp giấy phép và thực hiện kinh doanh phù hợp với quy định mới. 

 

 Đối với các nhà đầu tư nước ngoài, cần lưu ý rằng, ngoài các điều kiện quy định 

tại Nghị định 163, việc đầu tư vào các dịch vụ logistics cụ thể cũng có thể phải 

đảm bảo những điều kiện khác được quy định trong những văn bản luật liên quan. 
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Sở hữu trí tuệ 

 
Thay đổi về quy định đối với nhượng quyền thương mại  

 

Tên văn bản: Nghị định 08/2018/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư 

kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công thương (“Nghị định 08”) 

 

Ngày có hiệu lực: 15/01/2018 

 

 Một số nội dung thay đổi cơ bản: 

Nghị định 08 ra đời đã rút gọn một số quy định tại Nghị định 35/2006/NĐ-CP (“Nghị 

định 35”) về điều kiện nhượng quyền thương mại (“NQTM”), đồng thời loại bỏ giới hạn 

đối với các hàng hóa, dịch vụ được phép kinh doanh NQTM, cụ thể: 

 

 Đối với bên nhượng quyền: bên nhượng quyền theo Nghị định 08 sẽ chỉ cần đáp 

ứng điều kiện có hệ thống kinh doanh dự định dùng để nhượng quyền đã được 

hoạt động ít nhất 01 năm để được phép cấp quyền thương mại. 

 

 Đối với bên nhận quyền, Nghị định 08 đã đưa ra một số nội dung điều chỉnh bao 

gồm:  

 

(i) Loại bỏ quy định bên nhận quyền sơ cấp tại Việt Nam phải đáp ứng điều kiện 

phải kinh doanh NQTM ít nhất 01 năm tại Việt Nam trước khi cấp lại quyền 

thương mại cho bên nhận quyền thứ cấp; 

 

(ii) Không yêu cầu bên nhận quyền phải có đăng ký kinh doanh ngành nghề phù 

hợp với đối tượng của quyền thương mại. 

 

 Đối với hàng hóa, dịch vụ NQTM, Nghị định 08 đã lược bỏ các quy định sau: 

 

(i) Hàng hóa, dịch vụ được phép kinh doanh NQTM không thuộc các hàng hóa, 

dịch vụ cấm kinh doanh; 

 

(ii) Hàng hóa, dịch vụ thuộc trường hợp hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều 

kiện sẽ chỉ được kinh doanh sau khi được cơ quan quản lý ngành cấp Giấy 

phép kinh doanh, giấy tờ có giá trị tương đương hoặc có đủ điều kiện kinh 

doanh. 

 

 Một số bình luận và khuyến nghị: 

 

 Hiện tại, Nghị định 08 đã lược bỏ yêu cầu đăng ký hoạt động nhượng quyền theo 

Điều 5 của Nghị định 37. Thoạt nhìn, điều này có thể được diễn giải là bên 

nhượng quyền không còn phải đăng ký hoạt động NQTM. Tuy nhiên, Nghị định 08 

không sửa đổi đối với Điều 17 của Nghị định 35 và Điều 17a của Nghị định 

120/2011/NĐ-CP – những quy định yêu cầu đăng ký đối với các nhà NQTM nước 
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ngoài. Điều này đồng nghĩa với việc đăng ký nhượng quyền vẫn bắt buộc đối với 

bên nhượng quyền là doanh nghiệp nước ngoài.  

 

 Ngoài ra, việc Nghị định 08 rút gọn các điều kiện đối với bên nhận quyền sơ cấp 

sẽ góp phần hỗ trợ thúc đẩy hoạt động NQTM phát triển. Cụ thể, khi bên nhận 

quyền sơ cấp không phải chứng minh về thời gian hoạt động NQTM thì quá trình 

NQTM sẽ được thực hiện linh hoạt hơn.  

 

 Việc lược bỏ quy định về hàng hóa, dịch vụ được phép kinh doanh NQTM có thể 

hiểu rằng các hàng hóa, dịch vụ này nếu đáp ứng điều kiện là các hàng hóa, dịch 

vụ được phép đầu tư kinh doanh theo quy định của Luật Đầu tư hiện hành, thì sẽ 

được phép NQTM. Việc rút gọn quy định này nhằm giảm thiểu sự chồng chéo 

trong việc áp dụng pháp luật. 

 

Các doanh nghiệp đang và dự định sẽ tham gia hoạt động NQTM cần lưu ý đến 

những điểm mới nêu trên và cập nhật các văn bản hướng dẫn liên quan đến hoạt 

động NQTM. 
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Thuế 
 

 

Quy định mới về quản lý, giám sát việc thu thuế đối với hoạt động kinh 

doanh casino 

 

Tên văn bản: Thông tư số 146/2017/TT-BTC hướng dẫn quản lý, giám sát việc thu thuế đối 

với hoạt động kinh doanh casino (“Thông tư 146”).   

  

Ngày có hiệu lực: 12/02/2018. 

  

 Một số nội dung tiêu biểu: 

Thứ nhất, về quản lý tiền mặt, đồng tiền quy ước: theo Thông tư 146, việc quản lý tiền 

mặt, đồng tiền quy ước trong kinh doanh casino được thực hiện như sau: 

(i) Doanh nghiệp phải xây dựng quy định về quản lý tiền, đồng tiền quy ước và 

tổ chức quản lý bảo đảm tách bạch giữa kho quỹ, quầy thu ngân và tại các 

bàn trò chơi, máy trò chơi điện tử có thưởng; 

 

(ii) Doanh nghiệp chỉ được phép đổi đồng tiền quy ước cho người chơi trước khi 

chơi tại quầy thu ngân hoặc bàn trò chơi và đổi trả lại tiền cho người chơi tại 

quầy thu ngân; 

 

(iii) Việc quản lý ngoại hối trong kinh doanh casino được thực hiện theo hướng dẫn 

của Ngân hàng nhà nước Việt Nam2. Theo đó, doanh nghiệp cần mở 01 tài 

khoản chuyên dùng tương ứng với từng loại ngoại tệ tại 01 ngân hàng được 

phép và sử dụng tài khoản đó khi thực hiện một số hoạt động thanh toán; 

 

(iv) Mọi giao dịch liên quan đến tiền, đồng tiền quy ước phải được theo dõi bằng 

phần mềm máy tính và được kết chuyển vào Phiếu tổng hợp doanh thu, được 

ghi lại và báo cáo cho cơ quan quản lý nhà nước có liên quan;  

 

(v) Tiền mặt và đồng tiền quy ước được lưu giữ trong hòm (túi) chuyên dụng và 

được niêm phong. Các hòm (túi) này phải được niêm phong trước khi mang ra 

khỏi kho quỹ và ngay sau khi mang ra khỏi máy trò chơi điện tử có thưởng, 

bàn trò chơi có thưởng. 

Thứ hai, về việc quản lý thuế, kê khai và nộp thuế đối với hoạt động kinh doanh casino: 

(i) Doanh nghiệp kinh doanh casino phải bố trí một địa điểm trong Điểm kinh 

doanh casino với các phương tiện, trang thiết bị cần thiết để cơ quan thuế 

quản lý thực hiện nhiệm vụ quản lý, giám sát trực tiếp hoặc qua các thiết bị 

điện tử và qua hệ thống camera. Việc lắp đặt các thiết bị điện tử và hệ thống 

camera trong Điểm kinh doanh casino và việc lưu trữ hình ảnh theo dõi qua 

các thiết bị điện tử và hệ thống camera thực hiện theo quy định tại Nghị định 

số 03/2017/NĐ-CP. Ngoài ra, căn cứ vào nguyên tắc áp dụng quản lý rủi ro 
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trong quản lý thuế, Cục trưởng Cục thuế sẽ quyết định việc quản lý, giám sát 

trực tiếp hoặc qua các thiết bị điện tử và qua hệ thống camera tại doanh 

nghiệp kinh doanh casino; 

 

(ii) Việc kê khai nộp thuế và báo cáo sử dụng hóa đơn, chứng từ của doanh 

nghiệp được thực hiện theo quy định của Luật Quản lý thuế, Luật thuế Giá trị 

gia tăng, Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt, Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp và 

các văn bản hướng dẫn thi hành. 

 Đánh giá – khuyến nghị: 

Việc quản lý và thu, nộp thuế đối với hoạt động kinh doanh casino là khâu cuối cùng 

trong việc quản lý dòng tiền trong loại hình kinh doanh này. Như vậy, việc quy định về 

quản lý tiền mặt, đồng tiền quy ước sẽ góp phần minh bạch hoá dòng tiền trong việc 

tổ chức hoạt động casino, từ đó tạo điều kiện giúp cho việc quản lý nói chung và quản 

lý thuế nói riêng của cơ quan nhà nước được thực hiện dễ dàng và hiệu quả hơn. 

Riêng đối với việc quản lý thuế, Thông tư 146 vẫn chưa quy định cụ thể các phương 

tiện, trang thiết bị cần thiết tại địa điểm cơ quan thuế tổ chức kiểm tra, giám sát việc 

thu thuế trong Điểm kinh doanh casino. Do đó, các danh nghiệp cần tham vấn ý kiến 

của cơ quan thuế cũng như cập nhật các văn bản hướng dẫn để lưu ý thực hiện và 

tuân thủ đúng các quy định của pháp luật liên quan. 
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Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều quy định chi tiết  

về hoạt động xúc tiến thương mại 

 

 
Ngày 04/04/2006, Chính phủ ban hành Nghị định số 37/2006/NĐ-CP quy định chi tiết Luật 

Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại (”Nghị định 37”). Nghị định 37 cùng với Luật 

Thương mại 2005 và một số văn bản luật chuyên ngành như Luật Cạnh tranh, Luật Viễn thông, 

Luật Bưu chính, Luật Dược đã tạo nên hành lang pháp lý cho các hoạt động xúc tiến thương 

mại (gồm khuyến mại; quảng cáo thương mại; hội chợ, triển lãm thương mại). Tuy nhiên, sau 

hơn 10 năm thi hành, Nghị định 37 đang bộc lộ một số hạn chế, không còn phù hợp với thực 

tiễn và tính đa dạng của các hoạt động xúc tiến thương mại hiện nay. Điều này làm ảnh hưởng 

không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và quyền lợi của người tiêu dùng. 

Nhằm hoàn thiện môi trường pháp lý, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp và tổ chức thực hiện 

hoạt động xúc tiến thương mại, Bộ Công thương đã xây dựng bản ”Dự thảo Nghị định sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/04/2006 của Chính Phủ quy 

định chi tiết luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại” (”Dự thảo Nghị định/Dự 

thảo”). Trong số này, Văn phòng NHQuang và Cộng sự sẽ cung cấp cho Quý vị những phân 

tích và bình luận một số điểm mới của Dự thảo Nghị định so với Nghị định 37 để Quý vị có 

thêm thông tin về chủ đề này. 

 

 

 

 

 

 

Trang dự thảo 

luận 
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Định nghĩa lại đối tượng thương nhân 

thực hiện khuyến mại 

 

Khái niệm thương nhân được sử dụng trong 

Luật Thương mại nói chung và nội dung quy 

định về khuyến mại nói riêng hiện nay chưa 

thống nhất với khái niệm về doanh nghiệp 

mà hệ thống các quy định của pháp luật 

hiện hành quy định về loại hình doanh 

nghiệp tại Việt Nam. Do đó, việc hiểu và áp 

dụng các hoạt động khuyến mại của doanh 

nghiệp hiện nay sang các quy định về 

khuyến mại của thương nhân cũng là một 

vấn đề hạn chế.  

 

Đơn cử, do quy định đối tượng thương nhân 

thực hiện khuyến mại là "Thương nhân trực 

tiếp khuyến mại hàng hóa, dịch vụ mà mình 

kinh doanh” nên các hoạt động khuyến mại 

mà trong đó có nhiều hơn 01 thương nhân 

cùng phối hợp thực hiện chung sẽ gặp 

vướng mắc về tính pháp lý. Một trong những 

trường hợp đó là khuyến mại theo chương 

trình tại các siêu thị hoặc trung tâm thương 

mại. Trên thực tế, các thương nhân cung 

cấp hàng hóa hoặc dịch vụ trong siêu thị, 

trung tâm thương mại này không trực tiếp 

khuyến mại hàng hóa, dịch vụ của mình mà 

các chương trình khuyến mại phần lớn được 

thực hiện thông qua một thương nhân trung 

gian - tổ chức kinh doanh siêu thị, trung 

tâm thương mại. Vì vậy, việc xác định 

thương nhân thực hiện khuyến mại theo 

đúng như khái niệm quy định gặp rất nhiều 

khó khăn. Điều này cũng tương tự như trong 

các trường hợp các nhà phân phối trung 

gian, các đại lý trực tiếp thực hiện khuyến 

mại hoặc thực hiện vai trò trung gian trong 

các chương trình khuyến mại của các công 

ty cung cấp sản phẩm ban đầu. Việc khó xác 

định thương nhân thực hiện khuyến mại sẽ 

dẫn đến những khó khăn, vướng mắc cho 

các doanh nghiệp trong việc hạch toán, 

quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, 

thuế giá trị gia tăng cũng như trong việc 

thực hiện các thủ tục hành chính. 

 

Do đó, Dự thảo Nghị định đã sửa đổi, bổ 

sung quy định tại Điều 2, Nghị định số 

37/2006/NĐ-CP theo hướng cụ thể hóa các 

đối tượng thương nhân thực hiện khuyến 

mại, thương nhân kinh doanh dịch vụ 

khuyến mại trong các trường hợp khuyến 

mại3. Việc giải thích, làm rõ khái niệm 

thương nhân thực hiện khuyến mại nhằm 

đảm bảo bám sát với khái niệm về thương 

nhân thực hiện khuyến mại đã được quy 

định tại điểm a, khoản 2, Điều 88, Luật 

Thương mại, đồng thời cũng đã khái quát 

được tất cả các đối tượng thực hiện khuyến 

mại trong thực tiễn hiện nay cũng như có 

thể đáp ứng được với sự phát triển phong 

phú, đang dạng của các chủ thể tham gia 

hoạt động khuyến mại trong thời gian tới. 

 

Điều chỉnh quy định về nguyên tắc thực 

hiện khuyến mại 

 

Dự thảo Nghị định đã lược bỏ nguyên tắc 

”Không được phân biệt đối xử giữa các 

khách hàng tham gia chương trình khuyến 

mại trong cùng một chương trình khuyến 

mại” như quy định tại khoản 2, Điều 4, Nghị 

định 37. Việc lược bỏ này đảm bảo sự phù 

hợp với thực tiễn của hoạt động khuyến mại. 

Đây là nguyên tắc gây ra nhiều tranh cãi 

trong cách hiểu và áp dụng. Bởi lẽ, trên thực 

tế, doanh nghiệp thường phân loại khách 

hàng theo mức độ thường xuyên sử dụng 

hàng hóa/dịch vụ của doanh nghiệp (như 

khách hàng thân thiết, khách hàng trung 

thành, khách hàng VIP, ...). Do vậy, việc 

doanh nghiệp phải dành cho các đối tượng 

khách hàng khác nhau cùng một mức 

khuyến mại như nhau là bất hợp lý. Tuy 

nhiên, Dự thảo Nghị định vẫn chưa giải 



© Văn phòng Luật sư 

 
 

10 

quyết triệt để những nội dung còn gây tranh 

cãi tại các nguyên tắc khác được quy định 

tại Điều 4, Nghị định 37, tiêu biểu như quy 

định về chủ thể chịu trách nhiệm đối với 

hàng hóa khuyến mại. Với nguyên tắc tại 

khoản 4, Điều 4, Nghị định 37, việc quy định 

“Thương nhân thực hiện khuyến mại có 

trách nhiệm bảo đảm về chất lượng hàng 

hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại” là không 

phù hợp với thực tiễn trong trường hợp hàng 

hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại không 

phải là hàng hóa do thương nhân đó trực 

tiếp sản xuất, kinh doanh (giải thưởng/quà 

tặng là hàng được tài trợ, mua, nhập 

khẩu…). Ví dụ thương nhân A kinh doanh 

hàng may mặc, thực hiện chương trình 

khuyến mại dưới hình thức tặng quà là kem 

dưỡng da được nhập khẩu từ thương nhân 

B. Trong trường hợp người nhận quà tặng 

khuyến mại phát hiện dị ứng sau khi sử 

dụng loại kem dưỡng da này, trách nhiệm 

đền bù thiệt hại, bồi thường cho người nhận 

khuyến mại sẽ thuộc về ai? Đây vẫn là câu 

hỏi gây nhiều tranh cãi và vướng mắc khi 

thực hiện trên thực tiế. 

 

Mở rộng các hình thức khuyến mại: 

 

Luật Thương mại hiện mới chỉ quy định hoạt 

động khuyến mại bao gồm 08 hình thức 

khuyến mại cơ bản và "các hình thức khuyến 

mại khác nếu được cơ quan quản lý nhà 

nước về thương mại chấp thuận”. Trong khi 

đó, với sự phát triển nhanh chóng và đa 

dạng của nền kinh tế, của thị trường sản 

xuất, kinh doanh, cách thức và phương thức 

thực hiện các hoạt động xúc tiến bán 

hàng/xúc tiến mua hàng (được coi là khuyến 

mại) của doanh nghiệp cũng theo đó ngày 

càng phát triển sôi động, phong phú và đa 

dạng hơn rất nhiều. Nếu đối chiếu với 08 

hình thức khuyến mại được luật định nêu 

trên thì có rất nhiều cách thức khuyến mại 

trên thực tiễn hiện không được hoặc khó 

được xếp vào bất kỳ hình thức khuyến mại 

nào theo luật (chiết khấu bán hàng, chiết 

khấu thanh toán, chiết khấu thương mại, 

thưởng theo doanh số, viết bài dự thi qua 

Internet nhận quà tặng, chơi game tích điểm 

để tặng quà, bán hàng lưu động kèm theo 

việc thực hiện cung ứng sản phẩm có giá 

thấp hơn thị trường, đổi hàng hóa cũ lấy 

mới, đấu giá ngược, tham gia dự đoán kết 

quả các sự kiện trúng thưởng, khuyến mại 

kết hợp nhiều hình thức cùng lúc/khuyến 

mại hỗn hợp…). Thậm chí, có những hoạt 

động xúc tiến bán hàng/mua hàng mà 

doanh nghiệp đã thực hiện từ rất lâu, trước 

cả khi Luật Thương mại được ban hành 

nhưng cũng không được quy định tại Luật 

này cũng như các văn bản dưới Luật (chiết 

khấu, đổi hàng hóa cũ lấy mới)4. 

 

Trên tinh thần khắc phục những điểm hạn 

chế của Nghị định 37, Dự thảo Nghị định bổ 

sung thêm các hình thức khuyến mại bao 

gồm: (i) khuyến mại theo hình thức chiết 

khấu thanh toán, chiết khấu thương mại; (ii) 

tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu 

tiền có kèm theo việc mua bán hàng hóa, 

cung ứng dịch vụ và (iii) bán hàng, cung 

ứng dịch vụ có kèm theo các hình thức tổ 

chức thi và trao thưởng khác tương đương 

với hình thức phiếu dự thi cho khách hàng 

để chọn người trao thưởng theo thể lệ và 

giải thưởng đã công bố. Việc bổ sung thêm 

các hình thức khuyến mại như trên sẽ đảm 

bảo tính phù hợp với thực tiễn đa dạng của 

hoạt động khuyến mại hiện nay. Đồng thời, 

với những quy định bổ sung này, Dự thảo 

Nghị định được kỳ vọng sẽ xây dựng nên hệ 

thống cơ sở pháp lý cần thiết cho doanh 

nghiệp khi thực hiện khuyến mại có chiết 

khấu thanh toán, chiết khấu thương mại 

hoặc khi tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ 
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không thu tiền có kèm theo việc mua bán 

hàng hóa, cung ứng dịch vụ. 

 

Đơn giản hóa thủ tục hành chính đối với 

một số trường hợp  

 

Một trong những vướng mắc, bất cập lớn 

nhất hiện nay trong việc tổ chức tiếp nhận, 

xử lý các thủ tục hành chính liên quan đến 

lĩnh vực xúc tiến thương mại là do sự không 

rõ ràng và tính phức tạp của các hồ sơ, biểu 

mẫu (được hướng dẫn tại khoản 2, Điều 16, 

Nghị định 37 và tại khoản 4, Mục II, Thông 

tư 07/2007/TTLT-BTM-BTC). Bên cạnh đó, 

thời hạn tiếp nhận, xử lý các thủ tục hành 

chính trong lĩnh vực này (tại các Điều 15, 

Điều 16, Nghị định 37) cũng được coi là 

nguyên nhân không nhỏ dẫn đến khó khăn 

cho các thương nhân và cơ quan quản lý nhà 

nước. Doanh nghiệp luôn đặt ra yêu cầu về 

việc rút ngắn thời gian thực hiện TTHC trong 

khi các cơ quan quản lý nhà nước với sự hạn 

chế về nguồn nhân lực, về điều kiện công 

tác sẽ gặp rất nhiều khó khăn và áp lực lớn 

nếu rút ngắn thời gian giải quyết các TTHC. 

Ngoài ra, giữa các cơ quan quản lý nhà nước 

cũng có sự khác biệt lớn về số lượng TTHC 

(các tỉnh, thành lớn thường phải thực hiện 

số lượng TTHC rất lớn hàng năm, trong khi 

các Sở Công Thương tại các tỉnh, thành phố 

khác thì số lượng hồ sơ TTHC tiếp nhận hàng 

năm không nhiều) nên khả năng đáp ứng 

yêu cầu về việc rút ngắn thời gian thực hiện 

TTHC cũng rất khác nhau. Thực trạng này 

đặt ra yêu cầu cho pháp luật cần phải cân 

bằng lợi ích và nhu cầu của cả cơ quan quản 

lý nhà nước lẫn cộng đồng doanh nghiệp, 

phải đảm bảo phù hợp với thực tế mà vẫn 

đảm bảo yêu cầu của công tác quản lý nhà 

nước5. 

 

Do vậy, theo tinh thần của Nghị quyết số 

59/NQ-CP ngày 17/12/2010 về đơn giản hóa 

các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Công Thương, Dự thảo 

Nghị định bổ sung các trường hợp không 

phải thực hiện thủ tục hành chính thông báo 

thực hiện khuyến mại, gồm: (i) thương nhân 

thực hiện các chương trình khuyến mại theo 

hình thức chiết khấu thanh toán, chiết khấu 

thương mại mà chương trình khuyến mại có 

tổng giá trị giải thưởng, quà tặng dưới 100 

triệu đồng và (ii) thương nhân chỉ thực hiện 

bán hàng và khuyến mại thông qua sàn giao 

dịch thương mại điện tử, website khuyến 

mại trực tuyến. 

 

Việc Dự thảo Nghị định quy định một số 

trường hợp không phải thực hiện thủ tục 

hành chính về thông báo thực hiện khuyến 

mại sẽ giúp giảm chi phí tuân thủ cho doanh 

nghiệp, đồng thời giảm tải khối lượng công 

việc cho Sở Công Thương các tỉnh, thành 

phố6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu ý: Những nội dung của bài viết được căn cứ trên cơ sở bản Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ 

quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại (đường link tham khảo tại 

đây), truy cập vào ngày 22/12/2017). 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. 

https://www.most.gov.vn/vn/Pages/chitietduthao.aspx?iDuThao=686
https://www.most.gov.vn/vn/Pages/chitietduthao.aspx?iDuThao=686
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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 03/2018/TT-BGTVT quy định về kiểm tra chất 

lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô 

tô nhập khẩu thuộc đối tượng của Nghị định 

116/2017/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 

ban hành 

10/01/2018 01/03/2018 

2.  
Nghị định 07/2018/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt 

động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 

10/01/2018 10/01/2018 

3.  
Thông báo 86/TB-BHXH năm 2018 về lãi suất chậm 

đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất 

nghiệp do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành 

10/01/2018 10/01/2018 

4.  
Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BCT năm 2018 về hợp 

nhất thông tư hướng dẫn Nghị định 83/2014/NĐ-CP về 

kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành 

11/01/2018 11/01/2018 

5.  

Nghị định 09/2018/NĐ-CP về quy định chi tiết Luật 

thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt 

động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan 

trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước 

ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại 

Việt Nam 

15/01/2018 15/01/2018 

6.  
Nghị định 10/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý 

ngoại thương về biện pháp phòng vệ thương mại 

15/01/2018 15/01/2018 

7.  
Nghị định 08/2018/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định liên 

quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi 

quản lý nhà nước của Bộ Công thương 

15/01/2018 15/01/2018 

8.  

Nghị định 09/2018/NĐ-CP về quy định chi tiết Luật 

thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt 

động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan 

trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước 

ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại 

Việt Nam 

15/01/2018 15/01/2018 

9.  
Nghị định 08/2018/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định liên 

quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi 

quản lý nhà nước của Bộ Công thương 

15/01/2018 15/01/2018 

10.  

Quyết định 01/2018/QĐ-TTg về bãi bỏ Quyết định 

72/2013/QĐ-TTg quy định cơ chế, chính sách tài chính 

đối với khu kinh tế cửa khẩu do Thủ tướng Chính phủ 

ban hành 

16/01/2018 01/03/2018 

11.  

Thông tư 01/2018/TT-BNNPTNT về Danh mục giống 

vật nuôi được sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam do Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban 

hành 

16/01/2018 03/03/2018 

12.  Thông tư 01/2018/TT-BYT về quy định ghi nhãn thuốc, 

nguyên liệu làm thuốc và tờ hướng dẫn sử dụng thuốc 

18/01/2018 01/06/2018 



© Văn phòng Luật sư 

 
 

13 

do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành 

13.  
Nghị định 14/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về hoạt 

động thương mại biên giới 

23/01/2018 23/01/2018 

14.  
Nghị định 13/2018/NĐ-CP về hướng dẫn Luật tiếp cận 

thông tin 

23/01/2018 01/07/2018 

15.  

Nghị định 12/2018/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định 

01/2015/NĐ-CP quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt 

động hải quan; trách nhiệm phối hợp trong phòng, 

chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua 

biên giới 

23/01/2018 

 

10/03/2018 

16.  
Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BCT năm 2018 về hợp 

nhất thông tư quy định điều kiện kinh doanh than do 

Bộ Công thương ban hành 

23/01/2018 23/01/2018 

17.  
Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BCT năm 2018 về hợp 

nhất Thông tư quy định về xuất khẩu than do Bộ Công 

thương ban hành 

23/01/2018 23/01/2018 
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1 Khoản 2 Điều 5 Nghị định 140 

2 Xem thêm Thông tư số 10/2017/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh casi-

no do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành 

3 Quy định tại Dự  thảo Nghị định như sau: 

1. Thương nhân thực hiện khuyến mại, gồm: 

Phương án 1: 

a. Thương nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa dịch vụ trực tiếp khuyến mại cho khách hàng của mình hoặc 

khuyến mại cho khách hàng thông qua các thương nhân phân phối (bán buôn, bán lẻ, đại lý, nhượng quyền 

thương mại) của mình theo thỏa thuận. 

b. Thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại là thương nhân được thương nhân trực tiếp thực hiện khuyến 

mại ủy quyền, thuê thực hiện một phần hoặc toàn bộ hoạt động khuyến mại theo hợp đồng dịch vụ khuyến 

mại. 

Phương án 2: 

a) Thương nhân trực tiếp khuyến mại hàng hóa, dịch vụ mà mình kinh doanh;  

b) Thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của thương nhân 

khác theo thỏa thuận với thương nhân đó. 

2. Thương nhân trực tiếp tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại, gồm:  

a. Thương nhân tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại hoặc tổ chức cho các thương nhân khác,tổ chức, cá nhân 

tham gia hội chợ, triển lãm thương mại (thương nhân kinh doanh dịch vụ hội chợ, triển lãm thương mại); 
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b. Thương nhân trực tiếp hoặc thuê thương nhân khác tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại cho riêng sản 

phẩm hàng hóa, dịch vụ mà mình kinh doanh. 

3. Các tổ chức hoạt động có liên quan đến thương mại, các đối tượng có quyền hoạt động xúc tiến thương mại 

quy định tại Điều 91, Điều 103, Điều 131 Luật Thương mại khi thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại phải 

tuân thủ các quy định tại Nghị định này.” 

4 Báo cáo đánh giá kết quả thực thi Nghị định số 37/2006/NĐ-CP, trang 27 

5 Báo cáo đánh giá kết quả thực thi Nghị định số 37/2006/NĐ-CP, trang 30 

6 Tờ trình về việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 

của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại, trang 6 và trang 8 


