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Doanh nghiệp – Đầu tư – Thương mại 
 

Siết chặt chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô nhập 

khẩu  

 

Tên văn bản: 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 

(“Thông tư 03”) 

 

Ngày có hiệu lực: 01/03/2018 

 

 Một số nội dung cơ bản: 

Thông tư 03 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2017/NĐ-CP (“Nghị 

định 116”) về những nội dung sau: 

- Liên quan đến xe ô tô chưa qua sử dụng nhập khẩu vào Việt Nam, Thông tư 03 bổ 

sung thêm một số tài liệu cần có đối với hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng an toàn 

kỹ thuật và bảo vệ môi trường, bao gồm: (i) giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại ô 

tô nhập khẩu được cấp bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nước ngoài; (ii) bản 

chính Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng của doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô 

nước ngoài cấp cho từng ô tô; (iii) tài liệu về kết quả đánh giá điều kiện đảm bảo 

chất lượng của doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô nước ngoài đối với nhà máy sản 

xuất ra kiểu loại ô tô nhập khẩu còn hiệu lực được cấp bởi cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền nước ngoài; (iv) bản sao giấy Chứng nhận kiểu loại linh kiện của lốp, gương 

chiếu hậu, đèn chiếu sáng phía trước, kính được cấp bởi cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền. 

 

- Thông tư 03 hướng dẫn chi tiết hơn về việc thử nghiệm đối với xe ô tô chưa qua sử 

dụng nhập khẩu vào Việt Nam. Cụ thể, việc kiểm tra sẽ được tiến hành đối với từng 

lô xe. Cơ quan kiểm tra sẽ lấy ngẫu nhiên 01 hoặc 02 xe mẫu đại diện cho từng kiểu 

loại ô tô trong lô xe nhập khẩu để kiểm tra, thử nghiệm về khí thải và chất lượng an 

toàn kỹ thuật theo quy định. Doanh nghiệp nhập khẩu, sau đó, sẽ đưa các mẫu đại 

 Tin tiêu điểm  
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diện được lựa chọn nói trên đến các cơ sở thử nghiệm và được cấp Giấy chứng nhận 

chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với từng xe trong toàn bộ lô xe 

nhập khẩu. Riêng đối với mẫu ô tô đưa thử nghiệm, trong giấy chứng nhận chất 

lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ô tô nhập khẩu sẽ ghi chú “chiếc xe này 

đã dùng để thử nghiệm tại Việt Nam”. 

 

- Ngoài ra, theo Điều 5, Thông tư 03, xe nhập khẩu đã qua sử dụng phải được kiểm tra 

chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với từng xe. Cụ thể, việc kiểm 

tra sẽ tập trung vào (i) kiểm tra hồ sơ xe và (ii) kiểm tra tiêu chuẩn thực tế. Đối với 

hồ sơ xe, nội dung kiểm tra sẽ hướng tới việc xác định tính thống nhất của nội dung 

hồ sơ đăng ký kiểm tra. Đối với việc kiểm tra tiêu chuẩn thực tế, cơ quan có thẩm 

quyền sẽ tiến hành kiểm tra đối với xe được đăng ký lưu hành tại các quốc gia thuộc 

EU, G7, quốc gia có tiêu chuẩn khí thải tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn khí thải 

hiện hành của Việt Nam. Nội dung kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ 

môi trường đối với từng xe được quy định tại Phụ lục IV của Thông tư 03. 

 

 Một số tác động dự kiến: 

- Việc bổ sung các đầu mục tài liệu trong hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng an toàn 

kỹ thuật và bảo vệ môi trường và yêu cầu liên quan đến thử nghiệm lô xe nhập khẩu 

được đánh giá là động thái siết chặt các tiêu chuẩn nhập khẩu ô tô vào thị trường 

Việt Nam. Nhiều chuyên gia cho rằng việc siết chặt các tiêu chuẩn nhập khẩu sẽ giúp 

người tiêu dùng có thể tiếp cận với những sản phẩm chất lượng hơn, đảm bảo an 

toàn kỹ thuật, đặc biệt là đối với xe ô tô đã qua sử dụng được nhập khẩu về Việt 

Nam. Thêm vào đó, việc quy định về kiểm tra chất lượng của xe ô tô nhập khẩu sẽ 

công bằng hơn với xe được lắp ráp trong nước khi xe lắp ráp trong nước cũng phải 

trải qua khâu kiểm tra chất lượng1.  

 

- Ngược lại, cũng tồn tại nhiều ý kiến phản đối nội dung của Thông tư 03. Cụ thể, yêu 

cầu về Giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại ô tô nhập khẩu không phù hợp với thực 

tiễn. Theo thông lệ quốc tế, chỉ có nước nhập khẩu xe ô tô thực hiện việc thử nghiệm 

và cấp giấy chứng nhận kiểu loại cho xe nhập vào nước mình, chưa có quốc gia nào 

yêu cầu nước xuất khẩu phải cấp giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại cho xe nhập 

khẩu vào quốc gia mình hoặc có giấy chứng nhận nhưng có sự khác biệt về vị trí tay 

lái và thông số kỹ thuật2. 

 

- Thêm vào đó, quy định kiểm tra với từng lô xe nhập khẩu vấp phải nhiều ý kiến phản 

đối. Trước đây, thời gian để xe nhập khẩu từ nhà sản xuất đến tay người tiêu dùng 

mất từ 1-2 tháng. Khi Thông tư 03 có hiệu lực, thời gian có khả năng kéo dài thành 

4-5 tháng do tình trạng quá tải khi chờ kiểm định và thời gian hoàn thành các thủ tục 

theo yêu cầu. Hậu quả của hoạt động siết chặt điều kiện nói trên dự kiến sẽ khiến 

cho giá thành xe nhập khẩu về Việt Nam sẽ tăng lên nhiều lần3. 
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 Khuyến nghị: 

Các doanh nghiệp nhập khẩu ô tô bên cạnh việc lưu ý các điều kiện mới về kiểm tra 

chất lượng của xe ô tô nhập khẩu cũng cần cập nhật những thông tin liên quan đến 

việc giải thích/hướng dẫn thực hiện Thông tư 03. 

Liên quan đến chứng chỉ về chất lượng xe cơ giới nhập khẩu, lưu ý rằng những chứng 

chỉ đã cấp cho xe cơ giới nhập khẩu theo Thông tư 31/2011/TT-BGTVT quy định về kiểm 

tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu và Thông tư 

55/2014/TT-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 31 vẫn có giá 

trị sử dụng để thực hiện các thủ tục hải quan, thu phí trước bạ, đăng ký xe, kiểm định 

lưu hành lần đầu hoặc để thực hiện các thủ tục khác khi có yêu cầu của cơ quan có 

thẩm quyền. 
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Tài chính – Ngân hàng -  Bảo hiểm 

 
Quy định mới về giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán  

 

Tên văn bản: Thông tư 134/2017/TT-BTC về giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán 

(“Thông tư 134”) 

 

Ngày có hiệu lực: 01/03/2018 

 

 Một số thay đổi: 

 

- Thông tư 134 đã đưa ra các quy định rút gọn thành phần hồ sơ đăng ký cung cấp 

dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến (GDCKTT). Cụ thể, trước đây, Thông tư 

87/2013/TT-BTC (“Thông tư 87”) quy định công ty chứng khoán (“CTCK”) phải nộp 

09 đầu mục tài liệu trong bộ hồ sơ đăng ký cung cấp dịch vụ GDCKTT. Hiện nay, theo 

Điều 11, Thông tư 134, các CTCK khi thực hiện thủ tục này chỉ cần chuẩn bị 04 đầu 

mục tài liệu. Bên cạnh đó, Thông tư 134 đã rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục nêu 

trên từ 35 ngày làm việc (khoản 3, Điều 10, Thông tư 87) xuống còn 20 ngày làm 

việc (khoản 3, Điều 12, Thông tư 134). 

 

- Thông tư 134 cũng bổ sung quy định về xác thực thông tin, danh tính của nhà đầu 

tư. Theo đó, việc xác thực trong GDCKTT sẽ được thực hiện theo giải pháp xác thực 

hai yếu tố4, xác thực bằng chứng thư số và các giải pháp xác thực khác được pháp 

luật cho phép và phù hợp với các quy định của cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời, 

theo Điều 8, Thông tư 134 quy định về xác thực, nhà đầu tư được lựa chọn giải pháp 

xác thực do tổ chức cung cấp dịch vụ GDCKTT cung cấp khi đăng ký sử dụng dịch vụ 

chứng khoán trực tuyến và được đăng ký lại giải pháp xác thực khi có nhu cầu.  

 

- Thông tư 134 đã bổ sung thêm Chương IV quy định về trách nhiệm của các cơ quan, 

tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán 

nhằm đảm bảo các hoạt động GDCKTT được tuân thủ theo đúng quy định của pháp 

luật5. Một điểm cần lưu ý thêm, Điều 18, Chương IV, Thông tư 134 quy định rằng Ủy 

ban Chứng khoán Nhà nước có trách nhiệm giám sát, kiểm tra định kỳ hoặc bất 

thường đối với các tổ chức, cá nhân tham gia GDCKTT trên thị trường chứng khoán. 

 

 Một số tác động dự kiến: 

 

- Việc rút ngắn thành phần hồ sơ và thời gian giải quyết thủ tục đăng ký cung cấp dịch 

vụ GDCKTT sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, 

giảm thiểu chi phí tuân thủ cho các CTCK và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức 

kinh doanh chứng khoán và nhà đầu tư khi tham gia thị trường. Việc đơn giản hóa 
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thủ tục hành chính này cũng góp phần giảm tải khối lượng công việc quản lý của các 

cơ quan nhà nước. 

 

- Trước đây, việc sử dụng phương pháp xác thực của CTCK đối với các nhà đầu tư còn 

nhiều rủi ro, chưa đảm bảo an toàn hoạt động GDCKTT và cũng chưa có quy định cụ 

thể về sử dụng giải pháp chứng thư số và chữ ký số trong GDCKTT. Do đó, các quy 

định mới về xác thực đã giải quyết được tình trạng nêu trên. Thêm vào đó, Thông tư 

134 cũng tạo điều kiện cho các nhà đầu tư tham gia GDCKTT có thể linh hoạt trong 

việc lựa chọn phương thức bảo mật thông tin và xác thực giao dịch của mình.  

 

- Với các quy định mới về trách nhiệm cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động 

GDCKTT, Thông tư 134 đã khắc phục được những bất cập còn tồn đọng tại Thông tư 

87 như chưa có quy định yêu cầu về nghĩa vụ cung cấp thông tin, dữ liệu điện tử cho 

cơ quan quản lý nhằm hỗ trợ công tác thanh tra, giám sát, ngăn chặn các hành vi 

thao túng thị trường. 

 

 Khuyến nghị: 

 

- Các CTCK khi tiến hành thủ tục đăng ký cung cấp dịch vụ GDCKTT cần cập nhật 

những quy định mới về thành phần hồ sơ đăng ký và lưu ý thời hạn giải quyết thủ 

tục hành chính này của Ủy ban chứng khoán Nhà nước. 

 

- Trong trường hợp các tổ chức, cá nhân tham gia vào hoạt động GDCKTT nhận được 

yêu cầu về việc cung cấp thông tin, dữ liệu và các tài liệu có liên quan từ cơ quan có 

thẩm quyền (Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm 

lưu ký chứng khoán Việt Nam), cần lưu ý phối hợp và cung cấp đầy đủ, kịp thời 

những thông tin, dữ liệu và các tài liệu nêu trên để đảm bảo thực hiện đầy đủ trách 

nhiệm khi tham gia giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán. 
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Công nghệ - Viễn thông 

 
Quy định mới về khuyến mại thuê bao di động trả trước  

 

Tên văn bản: Thông tư 47/2017/TT-BTTTT về quy định hạn mức khuyến mại đối với dịch vụ 

thông tin di động mặt đất (“Thông tư 47”) 

 

Ngày có hiệu lực: 01/03/2018 

 

 Một số thay đổi: 

 

- Tổng giá trị tối đa dùng để khuyến mại trong một chương trình khuyến mại cho (i) 

thuê bao dịch vụ thông tin di động trả trước và (ii) thuê bao dịch vụ thông tin di 

động trả sau không được vượt quá lần lượt 20% và 50% của tổng giá trị của dịch 

vụ thông tin di động, hàng hóa viễn thông chuyên dùng đối với dịch vụ thông tin di 

động được khuyến mại. Quy định này không áp dụng đối với trường hợp khuyến mại 

bằng hình thức cung cấp dịch vụ thông tin di động mẫu, đưa hàng hóa viễn thông 

chuyên dùng đối với dịch vụ thông tin di động mẫu để khách hàng dùng thử không 

phải trả tiền6. 

 

- Mức giá trị vật chất dùng để khuyến mại cho một đơn vị loại hình dịch vụ thông tin di 

động, hàng hóa viễn thông chuyên dùng đối với dịch vụ thông tin di động của (i) 

thuê bao dịch vụ thông tin di động trả trước và (ii) thuê bao dịch vụ thông tin di 

động trả sau không được vượt quá lần lượt là 20% và 50% giá của đơn vị loại hình 

dịch vụ thông tin di động, hàng hóa viễn thông chuyên dùng đối với dịch vụ thông tin 

di động được khuyến mại đó trước thời gian khuyến mại7.  

 

- Quy định về hạn mức giá trị vật chất dùng để khuyến mại không áp dụng với các đối 

tượng bao gồm: 

(i) Cung cấp dịch vụ thông tin di động mẫu, đưa hàng hóa viễn thông chuyên 

dùng đối với dịch vụ thông tin di động mẫu để khách hàng dùng thử không 

phải trả tiền; 

(ii) Cung cấp dịch vụ thông tin di động, bán hàng hóa viễn thông chuyên dùng 

đối với dịch vụ thông tin di động có kèm theo phiếu dự thi cho khách hàng để 

chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố; 

(iii) Cung cấp dịch vụ thông tin di động, bán hàng hóa chuyên dùng đối với dịch 

vụ thông tin di động kèm theo việc tham dự chương trình khuyến mại mang 

tính may rủi; 

(iv) Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên của dịch vụ thông tin di 

động. 
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 Một  số tác động dự kiến: 

 

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, việc quy định hạn mức khuyến mại hướng tới mục 

tiêu bảo đảm cạnh tranh lành mạnh trên thị trường viễn thông, bảo đảm an toàn, an 

ninh xã hội và quyền lợi của khách hàng sử dụng dịch vụ. Cụ thể hơn, có thể thấy rằng 

Thông tư 47 nhằm hướng khách hàng chuyển đổi từ thuê bao trả trước sang thuê bao 

trả sau để thuận tiện hơn trong việc quản lý sử dụng dịch vụ di động. Với việc tăng 

cường dịch vụ di động cho thuê bao trả sau quyền lợi của người sử dụng dịch  vụ được 

hứa hẹn sẽ đảm bảo hơn và hạn chế được các cuộc gọi rác, tin nhắn rác. 

 

Tuy nhiên, cũng cần cân nhắc rằng, việc đưa ra 02 (hai) mức khuyến mại khác nhau và 

chênh lệch tương đối đáng kể (30%) giữa dịch vụ di động cho thuê bao trả trước và dịch 

vụ di động cho thuê bao trả sau phải chăng đang gián tiếp tác động tới quyền tự do lựa 

chọn dịch vụ của người tiêu dùng và cũng là một động thái đối xử chưa được công bằng 

giữa hai loại hình dịch vụ di động này? 

 

 Khuyến nghị: 

 

Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông lưu ý cập nhật và thực hiện đúng quy 

định tại Thông tư 47, đặc biệt là các tiêu chí xác định khách hàng thường xuyên và việc 

thực hiện chương trình khuyến mại dành cho khách hàng thường xuyên để tránh việc vi 

phạm quy định về hạn mức khuyến mại, dẫn đến hậu quả bị xử phạt hành chính và truy 

thu thuế các chương trình khuyến mại sai quy định.  
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Dự thảo Luật Giao thông đường bộ, Luật Giao thông đường thủy nội địa, Bộ 

luật Hàng hải Việt Nam và Luật Đường sắt sửa đổi 
 

Với mục tiêu tạo ra bước đột phá về thể chế trong công tác quy hoạch, góp phần quản lý hiệu 

quả, minh bạch các nguồn lực, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, Quốc hội đã ban 

hành Luật Quy hoạch vào ngày 24/11/2017. Trên tinh thần của Luật Quy hoạch 2017, Bộ Giao 

thông Vận tải (”Bộ GTVT”) đã trình Chính phủ Dự thảo Luật Giao thông đường bộ, Luật Giao 

thông đường thủy nội địa, Bộ luật Hàng hải Việt Nam và Luật Đường sắt sửa đổi (”Dự 

thảo/Dự thảo Luật”) nhằm đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất các quy định trong quy hoạch 

giao thông vận tải với các quy định của Luật Quy hoạch 2017. Trong số này, Văn phòng Luật 

sư NHQuang và Cộng sự sẽ đem đến cho Quý vị một vài góc nhìn đối với bản Dự thảo Luật 

này. 

 

Sửa đổi các nội dung về quy hoạch 

trong Luật Giao thông đường bộ 2008 

Theo Tờ trình của Bộ Giao thông Vận tải gửi 

Chính phủ về việc đề nghị xây dựng Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật 

trong lĩnh vực giao thông vận tải theo Luật 

Quy hoạch, Bộ GTVT đã đưa ra 02 (hai) 

phương án chính sách sửa đổi.  

Đối với Phương án chính sách thứ nhất, dự 

kiến sửa đổi Luật Giao thông đường bộ theo 

hướng Bộ GTVT chỉ lập quy hoạch “mạng 

lưới đường bộ cấp quốc gia”. Nội dung sửa 

đổi này xuất phát từ quy định tại Điều 14 

và Phụ lục I, dự thảo Luật Quy hoạch8. 

Theo đó quy hoạch mạng lưới đường bộ là 

một trong những quy hoạch ngành cấp 

quốc gia và Bộ GTVT sẽ chịu trách nhiệm tổ 

chức lập quy hoạch ngành quốc gia về 

mạng lưới đường bộ theo Điều 14, Luật Quy 

hoạch 2017. Tuy nhiên, trước Phương án 

chính sách thứ nhất, Bộ GTVT đã đi đến kết 

luận rằng phương án này không khả thi. Bởi 

lẽ, định nghĩa về “mạng lưới đường bộ cấp 

quốc gia” chưa rõ ràng, do vậy, quy định về 

cơ quan có thẩm quyền quản lý, tổ chức 

giao thông và các quyền khác cũng vì thế 

mà gặp khó khăn. Hơn nữa, nếu đặt quy 

hoạch hệ thống giao thông đường bộ trong 

bối cảnh việc quy hoạch phát triển giao 

thông đường bộ cấp địa phương (bao gồm 

quy hoạch về đường đô thị, đường tỉnh, 

đường huyện trở xuống) sẽ được “tích hợp” 

vào quy hoạch của ngành khác thì hoạt 

Trang dự thảo 

luận 
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động quy hoạch tổng thể của giao thông 

vận tải sẽ trở nên thiếu cụ thể. Hay nói 

cách khác, mỗi loại quy hoạch có yêu cầu 

về thông số, các chỉ tiêu kỹ thuật khác 

nhau; phương pháp luận, yêu cầu về trình 

tự lập, thẩm định, phê duyệt khác nhau dẫn 

đến yêu cầu về sản phẩm quy hoạch khác 

nhau, yêu cầu quản lý khác nhau. Do đó, 

không dễ dàng có thể tích hợp nghiên cứu 

đồng thời các quy hoạch. Ngoài ra, theo 

quan điểm của Bộ GTVT đã ghi nhận trong 

Tờ trình, hiện tại vẫn chưa xác định rõ ràng 

được rằng ngành nào là sẽ là đơn vị tiếp 

nhận hoạt động quy hoạch tích hợp đối với 

hệ thống giao thông đường bộ cấp địa 

phương. Thực tế, nếu triển khai quy hoạch 

theo phương án thứ nhất nói trên sẽ tạo ra 

khoảng trống trong hoạt động xây dựng 

quy hoạch và không phân định được trách 

nhiệm của các cấp quản lý. 

Đối với Phương án chính sách thứ hai, Bộ 

GTVT dự kiến sửa đổi tên quy hoạch tại Phụ 

lục I, Luật Quy hoạch 2017 từ “Quy hoạch 

mạng lưới đường bộ cấp quốc gia” thành 

“Quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông 

đường bộ” và sửa đổi các quy định tại Luật 

Giao thông đường bộ theo tên quy hoạch 

mới này9. Việc sửa đổi này đảm bảo thống 

nhất 01 (một) quy hoạch ngành kết cấu hạ 

tầng quốc gia trong lĩnh vực đường bộ và 

đáp ứng được hiệu quả quản lý, không làm 

phát sinh thêm chi phí hay các nguồn lực 

khác của xã hội so với việc thực hiện dự 

thảo Luật Quy hoạch và các quy định hiện 

tại của Luật Giao thông đường bộ10.  

Từ những phân tích như trên, Bộ GTVT đã 

điều chỉnh Điều 6 trong Dự thảo Luật bằng 

cách đưa ra định nghĩa về “quy hoạch mạng 

lưới đường bộ quốc gia” và cũng bổ sung 

các quy định nguyên tắc trong việc xây 

dựng quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông 

đường bộ cấp quốc gia và cấp địa phương. 

 

Sửa đổi các nội dung về quy hoạch 

trong Luật Giao thông đường thủy nội 

địa 2004  

Luật Giao thông đường thủy nội địa dự kiến 

sửa đổi theo hướng đảm bảo thuật ngữ phù 

hợp với dự thảo Luật Quy hoạch. Theo đó, 

thuật ngữ Quy hoạch kết cấu hạ tầng giao 

thông đường thủy nội địa” được bổ sung 

vào Điều 10 và Điều 13, Luật Giao thông 

đường thủy nội địa 2004 để đảm bảo phù 

hợp với quy định về thẩm quyền xây dựng 

quy hoạch tại khoản 3, Điều 14 dự thảo 

Luật Quy hoạch. Bên cạnh đó, tại Điều 99, 

dự thảo Luật đề xuất sửa lại trách nhiệm 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn và Bộ Tài nguyên và Môi trường cho 

phù hợp với các nội dung của dự thảo Luật 

Quy hoạch. Điều 100 theo Dự thảo Luật 

cũng được điều chỉnh để đảm bảo trách 

nhiệm quản lý nhà nước về giao thông 

đường thủy nội địa của cấp địa phương 

được đồng bộ với các quy định về thẩm 

quyền quản lý theo Dự thảo Luật Quy 

hoạch. 

Sửa đổi các nội dung về quy hoạch 

trong Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2015 

Tương tự như đối với Luật Giao thông 

đường bộ, Bộ GTVT cũng đưa ra 02 (hai) 

Phương án chính sách đối với việc điều 

chỉnh quy định tại Bộ luật Hàng hải cho phù 

hợp với dự thảo Luật Quy hoạch. Theo đó, 

như quy định tại danh mục Phụ lục I của dự 

thảo Luật Quy hoạch, Bộ Giao thông vận tải 

chịu trách nhiệm xây dựng “Quy hoạch hệ 

thống cảng biển cấp quốc gia”. Tuy nhiên, 

hiện nay, trong lĩnh vực hàng hải có các 

dạng quy hoạch bao gồm: (i) quy hoạch 

phát triển ngành công nghiệp đóng mới và 

sửa chữa tàu biển; (ii) quy hoạch cơ sở phá 

dỡ tàu biển; (iii) quy hoạch phát triển hệ 

thống cảng cạn; (iv) quy hoạch các khu neo 

đậu tránh, trú bão cho tàu thuyền. Những 

dạng quy hoạch này, mặc dù chưa có tên 

trong danh mục quy hoạch ngành quốc gia, 
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nhưng là một loại kết cấu hạ tầng hàng hải 

và có liên quan trực tiếp đến khai thác cảng 

biển. Do vậy, nếu chỉ đề cập đến “quy 

hoạch hệ thống cảng biển cấp quốc gia” mà 

bỏ qua 04 dạng quy hoạch liên quan kể 

trên thì việc xây dựng quy hoạch ngành sẽ 

chưa sát với thực tiễn ngành và không khả 

thi khi áp dụng trên thực tế.  

Phương án chính sách thứ hai đề xuất sửa 

tên quy hoạch tại Phụ lục I, dự thảo Luật 

Quy hoạch từ “quy hoạch hệ thống cảng 

biển quốc gia” thành “quy hoạch tổng thể 

phát triển hệ thống cảng biển, quy hoạch 

có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành” và 

sửa đổi các quy định tại Bộ luật Hàng hải 

theo tên quy hoạch mới này. Như vậy, Điều 

81 trong Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2015 

thay vì có tên là “Quy hoạch phát triển hệ 

thống cảng biển”, nay được chỉnh sửa thành 

“Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống 

cảng biển”. Đồng thời, nhằm đảm bảo quy 

định đầy đủ 04 dạng quy hoạch liên quan 

trong các quy định của Bộ luật Hàng hải, Bộ 

GTVT phải điều chỉnh khoản 3, Điều 81 của 

Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2015 bằng cách 

bổ sung các thuật ngữ “quy hoạch phát triển 

hệ thống cảng cạn, quy hoạch phát triển hệ thống 

thông tin duyên hải, quy hoạch phát triển vận tải 

biển, quy hoạch các khu neo đậu tránh trú bão, 

quy hoạch phát triển ngành công nghiệp tàu thủy, 

quy hoạch cơ sở phá dỡ tàu thuyền”11. Ngoài ra, 

thuật ngữ “quy hoạch tổng thể phát triển 

hệ thống cảng biển” được đề xuất bổ sung 

vào Điều 7, Điều 81, Điều 82 và Điều 126 

của Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2015 để 

đảm bảo quy định thống nhất và đồng bộ.  

Có thể nhận thấy rằng Phương án chính 

sách thứ hai không chỉ đảm bảo chủ trương 

chỉ có 01 (một) quy hoạch ngành kết cấu 

hạ tầng quốc gia về hàng hải, mà còn 

không làm phát sinh thêm chi phí về mặt 

kinh tế, xã hội hay các nguồn lực khác so 

với nội dung hiện nay của Luật Quy hoạch.  

Sửa đổi, bố sung một số Điều của Luật 

Đường sắt 2017 

Quy định tại khoản 1, Điều 27; khoản 2, 

Điều 29; khoản 1, Điều 70 trong Luật 

Đường sắt 2017 được điều chỉnh, bổ sung 

cho phù hợp với quy định của dự thảo Luật 

Quy hoạch bằng cách bổ sung thêm những 

thuật ngữ ”quy hoạch mạng lưới đường 

sắt ", "quy hoạch đô thị, quy hoạch tỉnh, 

quy hoạch vùng“ . Ngoài ra, riêng đối với 

Điều 7, Luật Đường sắt 2017,  dự thảo Luật 

đã bổ sung riêng quy định về yêu cầu đối 

với quy hoạch mạng lưới đường sắt. Có thế 

nhận thấy rằng, những điều chỉnh mà dự 

thảo Luật đưa ra là những điều chỉnh, bổ 

sung ở tầm vĩ mô, tuy nhiên đó là những 

điều chỉnh cần thiết cho hoạt động phân 

cấp quản lý  trong việc xây dựng xây dựng 

quy hoạch ngành đường sắt.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu ý: Những nội dung của bài viết được căn cứ trên cơ sở bản Dự thảo Luật Giao thông 

đường bộ, Luật Giao thông đường thủy nội địa, Bộ luật Hàng hải Việt Nam và Luật Đường sắt 

sửa đổi (đường link tham khảo tại đây), truy cập vào ngày 22/02/2018). 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 Luật 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://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/congdan/DuThaoVanBan?_piref135_27935_135_27927_27927.mode=reply&_piref135_27935_135_27927_27927.id=2146
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Danh mục văn bản mới ban hành 
 

 

STT Tên văn bản 
Ngày 

ban hành 

Ngày  

có hiệu lực 

1.  
Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật an toàn 

thực phẩm 

02/02/2018 02/02/2018 

2.  
Nghị định 19/2018/NĐ-CP về quy định việc tính tổng 

khối lượng hoặc thể tích chất ma túy tại một số điều 

của Bộ luật Hình sự năm 2015 

02/02/2018 02/02/2018 

3.  
Thông tư 01/2018/TT-BTP về bãi bỏ văn bản quy phạm 

pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch 

ban hành 

02/02/2018 23/03/2018 

4.  
Nghị định 17/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 

67/2014/NĐ-CP về chính sách phát triển thủy sản 

02/02/2018 23/03/2018 

5.  
Nghị định 20/2018/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt 

động của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 

05/02/2018 

 

 

05/02/2018 

6.  

Thông tư 01/2018/TT-BTNMT về quy định định mức 

kinh tế - kỹ thuật hệ thống trạm quan trắc sóng và 

dòng chảy bề mặt biển bằng radar do Bộ Tài nguyên 

và Môi trường ban hành 

07/02/2018 

 

 

26/03/2018 

7.  

Thông tư 02/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước 

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

Thông tư 32/2016/TT-NHNN ngày 26/12/2016 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư 23/2014/TT-NHNN 

ngày 19/08/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán 

tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán 

12/02/2018 12/02/2018 

8.  

Thông tư 03/2018/TT-NHNN quy định về cấp Giấy 

phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức Tài chính vi 

mô do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban 

hành 

23/02/2018 15/04/2018 
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1 Hùng Lê, Thêm yêu cầu về giấy chứng nhận cho ô tô nhập khẩu, Thời báo Kinh tế Sài gòn Online, truy cập 

đường link tham khảo tại http://www.thesaigontimes.vn/268414/Them-yeu-cau-ve-giay-chung-nhan-cho-o-to-

nhap-khau.html vào ngày 20/02/2018 

2 Lê Minh, Ôtô nhập khẩu "vỡ mộng", VnEconomy, truy cập đường link tham khảo tại http://vneconomy.vn/oto-

nhap-khau-vo-mong-20180120143837197.htm vào ngày 20/02/2018 

3 Đức Thọ, Thông tư 03 - “rào” khó vượt của ôtô nhập khẩu, truy cập đường link tham khảo tại 

http://vneconomy.vn/thong-tu-03-rao-kho-vuot-cua-oto-nhap-khau-20180129115530833.htm vào ngày 

20/02/2018 

4 Đây là phương pháp xác thực yêu cầu hai yếu tố để chứng minh tính đúng đắn của một danh tính. Phương 

pháp này dựa trên những thông tin mà người dùng biết như số PIN, mã khóa bí mật cùng với những thông tin 

mà người dùng có như thẻ thông minh, thiết bị token, điện thoại di động hoặc những dấu hiệu sinh trắc học của 

người dùng để xác minh danh tính (khoản 5, Điều 3, Thông tư 134 về giải thích thuật ngữ) 

5 Theo Điều 17, Thông tư 134 quy định về trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giao dịch 

điện tử trên thị trường chứng khoán 

6 Thông tư 47, Điều 3 

7 Thông tư 47, Điều 4 

8 Tại thời điểm soạn thảo Dự thảo Luật, Luật Quy hoạch chưa được ban hành và vẫn tồn tại dưới hình thức một 
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