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NGHIÊN CỨU VÀ VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH 
 

 

 

 

Ngày 22/06/2018, Luật sư Nguyễn Hưng Quang đã đại diện cho Nhóm nghiên cứu 

của Ngân hàng Thế giới (World Bank Group) trình bày Cơ chế Phản hồi Đầu tư có 

Hệ thống (Systemic Investment Response Mechanism - SIRM) được đề xuất trong 

Chiến lược thu hút đầu tư nước ngoài Thế hệ mới mà Ngân hàng Thế giới khuyến 

nghị cho Việt Nam. SIRM là một cơ chế theo dõi và cảnh báo sớm để nhận dạng và 

giải quyết các kiến nghị/vướng mắc của nhà đầu tư mà phát sinh từ hoạt động 

quản lý đầu tư của Chính phủ. Cơ chế này được kỳ vọng là sẽ hỗ trợ tích cực trong 

việc giải quyết vướng mắc của các nhà đầu tư, tạo bước đà cho việc phát triển môi 

trường đầu tư kinh doanh và thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam. Văn phòng 

Luật sư NHQuang&Cộng sự tham gia nghiên cứu với Ngân hàng Thế giới về Chiến 

lược thu hút đầu tư nước ngoài Thế hệ mới của Việt Nam kể từ năm 2017 cho đến 

nay. Dự thảo Chiến lược này đã được trình tới Bộ kế hoạch và Đầu tư vào đầu năm 

2018 và hiện nay đang trong quá trình hoàn thiện.  
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Doanh nghiệp – Đæu tþ – Thþơng mäi  

Quy định mới về hoạt động xúc tiến thương mại 

Tên văn bản: Nghị định 81/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật thương mại về hoạt động xúc tiến 

thương mại (“Nghị định 81”) 

Ngày có hiệu lực: 15/07/2018 

 

 Một số thay đổi cơ bản:  

Nghị định 81 thay thế Nghị định 37/2006/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt 

động xúc tiến thương mại với một số quy định nổi bật như sau: 

- Nghị định 81 nâng hạn mức tối đa về giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại 

từ 50% lên 100%, áp dụng cho các chương trình khuyến mại thuộc trường hợp dưới 

đây:  

(i) Chương trình khuyến mại tập trung1; và 

(ii) Hoạt động khuyến mại trong khuôn khổ các chương trình, hoạt động xúc tiến 

thương mại do Thủ tướng Chính phủ quyết định. 

Ngoài các trường hợp nêu trên, hạn mức khuyến mại, giảm giá không được vượt quá 

50% giá của đơn vị hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại trước thời gian khuyến mại. 

- Đối với các chương trình khuyến mại nêu trên2, Nghị định 81 cũng điều chỉnh mức giảm 

giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại từ 50% thành 100%, ngoại 

trừ:  

(i) Hàng hóa, dịch vụ khi thực hiện chính sách bình ổn giá của Nhà nước;  

(ii) Hàng thực phẩm tươi sống; và  

(iii) Hàng hóa, dịch vụ trong trường hợp doanh nghiệp phá sản, giải thể, thay đổi địa 

điểm, ngành nghề sản xuất, kinh doanh. 

 Tin tiêu điểm  
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- Nghị định 81 bổ sung quy định về các trường hợp không phải thực hiện thủ tục hành 

chính thông báo thực hiện khuyến mại, bao gồm: 

(i) Thương nhân thực hiện các chương trình khuyến mại có tổng giá trị giải thưởng, 

quà tặng dưới 100 triệu đồng; 

(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. 

 Một số tác động dự kiến: 

- Nhiều ý kiến trái chiều đã được đưa ra khi nhận định về chính sách trong Nghị định 81 

đối với việc nâng hạn mức tối đa giá trị hàng hóa, dịch vụ khuyến mại và nâng mức 

giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ khuyến mại. Có ý kiến cho rằng việc nâng hạn 

mức khuyến mại từ 50% - 100% trong một vài trường hợp nhất định cũng góp phần 

thúc đẩy lưu chuyển dòng tiền của doanh nghiệp, tăng khả năng thu hồi vốn, tính linh 

động trong quản lý kinh doanh và tiết kiệm được chi phí tiếp thị, quảng cáo cho doanh 

nghiệp.  

Một số ý kiến khác cho rằng tác động tích cực của chính sách mới đến hoạt động kinh 

doanh của các doanh nghiệp chưa thực sự rõ nét và chưa đảm bảo đúng tinh thần của 

nền kinh tế thị trường, bởi lẽ mức khuyến mại 100% chỉ áp dụng với những chương trình 

khuyến mại trong các dịp lễ, Tết hoặc chương trình khuyến mại có sự tham gia tổ chức 

của nhà nước. Phân tích sâu hơn về thực trạng hoạt động của các chương trình khuyến 

mại hiện nay, có thể nhận thấy rằng, sứ mệnh kích thích tiêu dùng của cơ quan nhà 

nước (cấp trung ương và tỉnh) bằng cách chủ trì các chương trình khuyến mãi tập trung 

trong một khoảng thời gian nhất định (theo hình thức giờ, ngày, tuần, tháng, mùa) 

không còn nhiều, do đó quy định bổ sung của Nghị định 81 chưa thực sự tác động đến 

phần lớn hoạt động khuyến mại đang diễn ra trên thị trường. Xét theo khía cạnh quản 

lý, việc duy trì mức trần 50% với phần lớn các chương trình khuyến mại đang tạo ra 

gánh nặng quản lý và những “nhiệm vụ bất khả thi” cho các cơ quan nhà nước. Xét theo 

góc độ quyền kinh doanh của doanh nghiệp, mức trần 50% đã và tiếp tục hạn chế 

quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp trong nước. Đây cũng chính là rào cản, kéo 

giảm năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam với các công ty ở bên ngoài lãnh 

thổ khi thương mại điện tử xuyên biên giới đã phát triển, mua bán hàng hóa trực tuyến 

trên mạng Internet bùng nổ3. 

- Liên quan đến quy định về một số trường hợp không phải thực hiện thủ tục hành chính 

thông báo thực hiện khuyến mại, có thể nhận thấy đây là một nỗ lực của Nhà nước 

trong việc giảm tải thủ tục hành chính cho cộng đồng các cá nhân, tổ chức tham gia 

hoạt động kinh doanh nói chung. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng, quy định này có khả 

năng tạo ra mất cân bằng trong cạnh tranh giữa người bán hàng trực tiếp (offline) với 

những người bán hàng trực tuyến (online) trong tương lai4. 

 Khuyến nghị 

Doanh nghiệp cần lưu ý và cập nhật các quy định của Nghị định 81 để thực hiện đúng 

chính sách quản lý về khuyến mại của Nhà nước. Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng cần 

lưu tâm đến quy định về thủ tục hành chính nói chung và thủ tục về thông báo thực 

hiện khuyến mại nói riêng để xây dựng chiến lược xúc tiến thương mại phù hợp.  
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Lao động -  Bâo hiểm xã hội 

Những thay đổi lớn về mức lương và Bảo hiểm xã hội 

- Tên văn bản: Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với 

cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp 

(“Nghị quyết 27”) - Ngày có hiệu lực: 21/05/2018 

- Tên văn bản: Nghị quyết 28-NQ/TW năm 2018 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội 

(“Nghị quyết 28”) - Ngày có hiệu lực: 23/05/2018 

 

 Một số nội dung cơ bản: 

- Nghị quyết 27 đưa ra một số nội dung cải cách về chính sách tiền lương trong giai đoạn 

2018 - 2030. Theo đó, đáng lưu ý nhất là nội dung về bổ sung mức lương tối thiểu 

vùng theo giờ, hướng tới mục tiêu nâng cao độ bao phủ của tiền lương tối thiểu và đáp 

ứng tính linh hoạt của thị trường lao động5. 

- Nghị quyết 28 đưa ra những nội dung cải cách tập trung vào vấn đề bảo hiểm xã hội 

(“BHXH”) với một số thay đổi đáng lưu ý như sau: 

(i) Rà soát, mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc đối với các nhóm chủ 

hộ kinh doanh; người quản lý doanh nghiệp; người quản lý, điều hành hợp tác xã 

không hưởng tiền lương; NLĐ làm việc theo chế độ linh hoạt6; 

(ii) Nghiên cứu thiết kế các gói BHXH ngắn hạn với mức đóng, mức hưởng, 

phương thức giao dịch phù hợp với NLĐ trong khu vực phi chính thức7; 

(iii) Sửa đổi quy định về căn cứ đóng BHXH của khu vực doanh nghiệp ít nhất bằng 

khoảng 70% tổng tiền lương và các khoản thu nhập khác có tính chất lương 

của NLĐ8. Quy định này được xây dựng để tương thích với quy định về việc giảm 

dần số năm đóng BHXH tối thiểu để được hưởng chế độ hưu trí từ 20 năm xuống 

15 năm, hướng tới còn 10 năm9. 

 Một số tác động dự kiến: 

- Đối với nội dung bổ sung mức lương tối thiểu vùng theo giờ trong Nghị quyết 27: so với 

quy định về mức lương tối thiểu vùng theo tháng đang được áp dụng10, mức lương tối 

thiểu vùng theo giờ sẽ phù hợp hơn với đối tượng NLĐ làm những công việc mang tính 

chất không phức tạp hoặc công việc bán thời gian, bởi lẽ trên thực tế, tiền lương của 

những đối tượng này được tính theo số giờ làm việc của họ. Ngoài ra, khi NLĐ thực hiện 

những công việc mang tính chất không phức tạp hoặc công việc bán thời gian, thông 

thường số tiền lương NLĐ nhận được thường không đảm bảo đủ mức lương tối thiểu 

vùng theo tháng để được đóng BHXH bắt buộc11. Do đó, quy định về mức lương tối thiểu 

vùng theo giờ theo Nghị quyết 27 sẽ khắc phục được tình trạng này.  
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Mặt khác, đối với nhóm người sử dụng những đối tượng lao động đặc thù kể trên, việc 

quy định mức lương tối thiểu theo giờ sẽ giúp cho chính sách chi trả lương được thực 

hiện linh hoạt hơn, đồng thời cũng giải tỏa tâm lý lo lắng về việc vi phạm mức lương tối 

thiểu vùng (ví dụ: trong trường hợp người sử dụng lao động trả tiền lương cho NLĐ theo 

giờ nhưng tổng số tiền chi trả lương vẫn chưa đạt đủ mức lương tối thiểu vùng nên 

người sử dụng lao động luôn e ngại việc vi phạm quy định về mức lương tối thiểu). 

- Đối với một số thay đổi tại Nghị quyết 28: 

(i) Việc bổ sung thêm các đối tượng tham gia BHXH bắt buộc sẽ tạo cơ sở pháp lý cho 

các đối tượng này tham gia và được hưởng các chế độ của BHXH bắt buộc. Đặc 

biệt, với đối tượng NLĐ làm việc theo cơ chế linh hoạt, không cố định về thời giờ 

làm việc và phạm vi công việc, chính sách tại Nghị quyết 28 sẽ góp phần bảo vệ 

quyền lợi của nhóm đối tượng này trong quá trình lao động. Với các nhóm đối 

tượng còn lại, chính sách nói trên hướng tới việc mở rộng đối tượng tham gia 

BHXH, hoàn thành mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân.  

(ii)  Trên thực tế, nhóm đối tượng NLĐ trong khu vực lao động không chính thức 

thường có công việc bấp bênh, không ổn định, lương thấp, một số trường hợp 

công việc thực hiện có tính chất độc hại, nguy hiểm. Nhóm lao động này thông 

thường không ký hợp đồng lao động và khả năng được đóng BHXH rất hạn chế12. 

Do vậy, việc thiết kế các gói BHXH ngắn hạn với mức đóng, mức hưởng và phương 

thức giao dịch phù hợp cho NLĐ trong khu vực phi chính thức sẽ góp phần tăng tỷ 

lệ tham gia BHXH của nhóm NLĐ đặc thù nói trên và giúp họ tiếp cận các chế độ 

quyền lợi của BHXH một cách dễ dàng hơn. 

(iii) Việc điều chỉnh mức đóng BHXH của khu vực doanh nghiệp ít nhất bằng khoảng 

70% tổng tiền lương và các khoản thu nhập khác có tính chất lương của NLĐ 

nhằm mục đích giảm dần số năm đóng BHXH tối thiểu để hưởng chế độ hưu trí 

của NLĐ. Hiện tại, tỷ lệ tổng mức đóng BHXH bắt buộc của của phía doanh nghiệp 

và NLĐ là 25% tổng tiền lương và các khoản thu nhập khác có tính chất lương của 

NLĐ13. Do đó, để thực hiện mục tiêu nâng tỷ lệ mức đóng BHXH lên 70% trong 

giai đoạn 2021 – 2030 cần một lộ trình cụ thể và hợp lý để cả phía NLĐ và doanh 

nghiệp có thể thực hiện. 

 Khuyến nghị: 

Những nội dung cải cách nêu trên sẽ dần được đưa vào các quy định pháp luật về tiền 

lương và BHXH trong tương lai. Do đó doanh nghiệp cũng như NLĐ cần chủ động cập 

nhật những quy định mới sẽ được ban hành trong thời gian tới để thực hiện đúng nghĩa 

vụ và đảm bảo quyền lợi của mình theo quy định pháp luật.   
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Một số quy định mới của pháp luật trong giải quyết tranh chấp về 

xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu 

 

Sau gần 01 năm thực hiện Nghị quyết 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng 

(“Nghị quyết 42”), tốc độ xử lý nợ xấu của các tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu (“TCMBXLNX”) đã được đẩy 

mạnh đáng kể. Chỉ trong 07 tháng kể từ khi có hiệu lực, Nghị quyết 42 đã góp phần trong việc xử lý được 

100,5 nghìn tỷ đồng nợ xấu; tổng số nợ xấu giảm 21%; tỷ lệ nợ xấu nội bảng chỉ còn 2,18%14. Đặc biệt, 

trong năm 2017, ngân hàng Sacombank đã xử lý được hơn 19.660 tỷ đồng nợ xấu và tài sản tồn đọng, 

trong đó có 15.000 tỷ đồng thuộc Đề án tái cơ cấu nợ xấu15. Tuy nhiên, tốc độ xử lý nợ xấu vẫn còn thấp 

hơn so với kỳ vọng bởi những rào cản pháp lý của hoạt động này. Để triển khai hiệu quả Nghị quyết 42, 

Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp 

dụng quy định của pháp luật trong giải quyết tranh chấp về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ 

xấu tại Tòa án nhân dân (“Nghị quyết 03”). Trong số này, Văn phòng Luật sư NHQuang&Cộng sự sẽ đem 

đến cho Quý vị một vài phân tích/bình luận đối với Nghị quyết 03 để Quý vị có thêm những góc nhìn khác 

đối với văn bản mới này. 

 

Giải thích đối với tranh chấp về nghĩa 

vụ giao tài sản bảo đảm và tranh chấp 

về quyền xử lý tài sản bảo đảm của các 

khoản nợ xấu 

 

Một thực tế trong hoạt động xử lý nợ xấu là 

việc thiếu hụt các quy định rõ ràng về thời 

gian để xử lý tài sản bảo đảm dẫn đến tình 

trạng đối tượng nhận nghĩa vụ bảo đảm “cố 

ý” kéo dài thời gian xử lý tài sản bằng việc 

tạo ra những tranh chấp về quyền giao tài 

sản bảo đảm cũng như những tranh chấp 

về quyền xử lý tài sản bảo đảm. Nếu như 

Nghị quyết 42 mới dừng lại ở việc ghi nhận 

khái quát về các loại tranh chấp nợ xấu thì 

Điều 2 Nghị quyết 03 đã đưa ra các giải 

thích cụ thể để phân biệt rõ thế nào là 

tranh chấp về nghĩa vụ giao tài sản bảo 

đảm và tranh chấp về quyền xử lý tài 

sản bảo đảm của các khoản nợ xấu. 

Thứ nhất, tranh chấp về nghĩa vụ giao tài 

sản bảo đảm của khoản nợ xấu là tranh 

chấp về việc bên bảo đảm, bên giữ tài sản 

bảo đảm của khoản nợ xấu không giao tài 

sản bảo đảm hoặc giao không đúng theo 

yêu cầu của bên nhận bảo đảm, bên có 

quyền xử lý tài sản bảo đảm để xử lý tài 

sản đó nhằm giải quyết nợ xấu. Ví dụ: Ngân 

hàng thương mại cổ phần A cho Công ty 

trách nhiệm hữu hạn B vay 5.000.000.000 

đồng (Năm tỷ đồng). Để bảo đảm cho 

khoản vay theo hợp đồng vay, Công ty 

Trang bình luận   
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trách nhiệm hữu hạn B (bên bảo đảm) đã 

thế chấp ngôi nhà X thuộc sở hữu của mình 

cho Ngân hàng thương mại cổ phần A (bên 

nhận bảo đảm). Khoản vay này được xác 

định là khoản nợ xấu, Ngân hàng thương 

mại cổ phần A yêu cầu Công ty trách nhiệm 

hữu hạn B giao ngôi nhà X (tài sản bảo 

đảm) để xử lý nhằm giải quyết nợ xấu 

nhưng Công ty trách nhiệm hữu hạn B 

không giao. Tranh chấp này là "Tranh chấp 

về nghĩa vụ giao tài sản bảo đảm của khoản 

nợ xấu”. 

Thứ hai, tranh chấp về quyền xử lý tài sản 

bảo đảm của khoản nợ xấu là tranh chấp về 

việc xác định người có quyền xử lý tài sản 

bảo đảm của khoản nợ xấu. Ví dụ: Ngân 

hàng thương mại cổ phần A cho Công ty 

trách nhiệm hữu hạn B vay 5.000.000.000 

đồng (Năm tỷ đồng). Để bảo đảm cho 

khoản vay theo hợp đồng vay, Công ty 

trách nhiệm hữu hạn B (bên bảo đảm) đã 

thế chấp ngôi nhà X thuộc sở hữu của mình 

cho Ngân hàng thương mại cổ phần A (bên 

nhận bảo đảm). Khoản vay này được xác 

định là khoản nợ xấu, Ngân hàng thương 

mại cổ phần A yêu cầu Công ty trách nhiệm 

hữu hạn B giao ngôi nhà X (tài sản bảo 

đảm) để xử lý nhằm giải quyết nợ xấu 

nhưng Công ty trách nhiệm hữu hạn B 

không đồng ý vì cho rằng mình có quyền tự 

chuyển nhượng ngôi nhà X để giải quyết nợ 

xấu. Tranh chấp này là “Tranh chấp về 

quyền xử lý tài sản bảo đảm của khoản nợ 

xấu”. 

Có thể thấy rằng việc phân biệt và giải 

thích cụ thể về tranh chấp về nghĩa vụ giao 

tài sản bảo đảm và tranh chấp về quyền xử 

lý tài sản bảo đảm có mối liên hệ trực tiếp 

đến việc xác định hoạt động giải quyết 

tranh chấp xử lý nợ xấu có theo thủ tục tố 

tụng rút gọn. Nhờ hướng dẫn cụ thể của 

Nghị quyết 03, cơ quan tiến hành tố tụng 

có cơ sở pháp lý rõ ràng hơn để áp dụng 

thủ tục tố tụng rút gọn. Từ đó, các tranh 

chấp về xử lý nợ xấu sẽ được tạo điều kiện 

để giải quyết theo hướng thông thoáng hơn 

về thủ tục và ngắn gọn hơn về thời gian. 

Việc xây dựng cơ chế pháp lý giải quyết nợ 

xấu hiệu quả không chỉ giúp cho thị trường 

mua, bán nợ của Việt Nam hấp dẫn hơn với 

các nhà các nhà đầu tư mà còn đảm bảo 

quyền lợi của các tổ chức, doanh nghiệp. 

Việc giải quyết nợ xấu nhanh chóng sẽ tạo 

điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, 

tổ chức có nợ xấu phục hồi hoạt động và tái 

tham gia vào nền kinh tế.  

 

Kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng 

Theo quy định tại Điều 7 Nghị Quyết 03, 

bên mua khoản nợ xấu, khoản nợ có nguồn 

gốc từ khoản nợ xấu của tổ chức tín dụng, 

chi nhánh ngân hàng nước ngoài, hoặc từ 

các TCMBXLNX (gọi chung là “bên mua”) 

thì kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng của bên 

bán. Bên mua sẽ kế thừa một phần hoặc 

toàn bộ quyền, nghĩa vụ tố tụng của bên 

bán theo hợp đồng mua bán nợ giữa hai 

bên16 căn cứ vào hướng dẫn của Nghị quyết 

03 và quy định điều chỉnh tại khoản 4, Điều 

74, Bộ luật Tố tụng dân sự 2015. Tư cách 

“người kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng” 

được xác định kể từ thời điểm Tòa án nhận 

được các tài liệu, chứng cứ xác định hợp 

đồng mua bán nợ có hiệu lực, bên mua đã 

xác lập được quyền sở hữu đối với tài sản 

bảo đảm. Quy định trên của Nghị quyết 03 

sẽ giúp cho các giao dịch mua bán nợ trong 

thị trường được linh hoạt hơn. Đồng thời, 

Nghị quyết 03 đã đem tới giải pháp cho bên 

bán - bên có nợ xấu chia sẻ hoặc giải phóng 

trách nhiệm pháp lý của mình đối với khoản 

nợ xấu vào bất kỳ thời điểm nào trong suốt 

quá trình xử lý nợ. 

 

Xử lý tài sản bảo đảm:  

Khoản 2, Điều 7, Nghị quyết 42 quy định 

rằng TCMBXLNX có quyền thu giữ tài sản 

bảo đảm của khoản nợ xấu khi tài sản bảo 

đảm đáp ứng các điều kiện sau: (i) không 

phải tài sản tranh chấp trong một vụ án đã 

được thụ lý; (ii) không chịu sự áp dụng của 

biện pháp khẩn cấp tạm thời; và (iii) không 

thuộc trường hợp kê biên hoặc chịu sự áp 

dụng của biện pháp bảo đảm thi hành án.  

Trên thực tế, mặc dù đã có các quy định 

trên của Nghị quyết 42 nhưng các 

TCMBXLNX vẫn gặp khó khăn trong quá 

trình triển khai xử lý nợ xấu. Một trong số 

những khó khăn được liệt kê ra là 

TCMBXLNX chỉ có quyền thu giữ tài sản bảo 
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đảm khi tài sản đó đáp ứng các điều kiện 

tại Điều 7, Nghị quyết 42 – bao gồm điều 

kiện “tài sản bảo đảm không phải tài sản 

tranh chấp trong một vụ án đã được thụ 

lý”. Tuy nhiên, tại thời điểm áp dụng Nghị 

quyết 42 thì chưa có hướng dẫn cụ thể thế 

nào là tài sản đang tranh chấp. Điều này 

dẫn đến cách hiểu về tài sản tranh chấp 

giữa các cơ quan tố tụng tại nhiều nơi, 

nhiều cấp khác nhau, gây khó khăn khi xử 

lý tài sản theo Nghị quyết 4217. 

Gỡ rối vướng mắc tại Nghị quyết 42, Nghị 

quyết 03 đã có hướng dẫn rõ ràng đối với 

trường hợp tài sản bảo đảm của doanh 

nghiệp, hợp tác xã rơi vào tình trạng phá 

sản nhằm làm rõ quyền và hướng xử lý của 

TCMBXLNX trong quá trình xử lý tài sản, 

bao gồm: 

(i) Trường hợp tài sản bảo đảm của nợ 

xấu là tài sản của doanh nghiệp, hợp 

tác xã đã bị Tòa án thụ lý đơn yêu cầu 

mở thủ tục phá sản và đang trong quá 

trình giải quyết vụ việc phá sản, 

TCMBXLNX không có quyền thu giữ 

đối với tài sản bảo đảm của khoản nợ 

xấu. Việc xử lý tài sản bảo đảm trong 

trường hợp này được thực hiện theo 

quy định của Luật Phá sản. 

 

 

(ii) Trường hợp tài sản bảo đảm của 

khoản nợ xấu là tài sản của bên thứ 

ba mà bên được bảo đảm là doanh 

nghiệp, hợp tác xã đã bị Tòa án thụ lý 

đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản và 

đang trong quá trình giải quyết vụ 

việc phá sản, TCMBXLNX có quyền: (i) 

thu giữ tài sản bảo đảm và xử lý theo 

quy định pháp luật; hoặc (ii) đề nghị 

Tòa án có thẩm quyền giải quyết 

trong quá trình giải quyết phá sản 

theo quy định của pháp luật. 

 

Tổng kết lại, Nghị quyết 03 đang được kỳ 

vọng là văn bản sẽ làm tốt vai trò của mình 

trong việc hướng dẫn quy định của pháp 

luật trong giải quyết các tranh chấp về xử 

lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ 

xấu theo quy định của Nghị quyết số 42, 

đặc biệt là hướng dẫn về việc áp dụng thủ 

tục tố tụng rút gọn trong giải quyết tranh 

chấp về nghĩa vụ giao tài sản bảo đảm, 

tranh chấp về quyền xử lý tài sản bảo đảm 

của khoản nợ xấu. Theo hướng dẫn áp dụng 

thủ tục rút gọn tại Nghị quyết 03, các 

doanh nghiệp cũng cần lưu ý thêm về thời 

gian và điều kiện thực hiện thủ tục rút gọn 

để xây dựng biện pháp phù hợp nhằm bảo 

vệ quyền và lợi ích của mình trong trường 

hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến xử lý 

nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 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. 
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Danh mýc văn bân mới ban hành  

 

STT Tên văn bản 
Ngày 

ban hành 

Ngày  

có hiệu lực 

1.  
Nghị định 86/2018/NĐ-CP quy định về hợp tác, đầu tư 

của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục 

06/06/2018 

  

01/08/2018 

2.  
Nghị định 88/2018/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ 

cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng 

15/06/2018 01/07/2018 

3.  Nghị định 87/2018/NĐ-CP về kinh doanh khí 15/06/2018 01/08/2018 

4.  

Thông tư 12/2018/TT-BCT về hướng dẫn Luật Quản lý 

ngoại thương và Nghị định 69/2018/NĐ-CP hướng dẫn 

Luật Quản lý ngoại thương do Bộ trưởng Bộ Công 

Thương ban hành 

15/06/2018 

 

  

15/06/2018 

5.  

Thông tư 15/2018/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 

22/2016/TT-NHNN quy định việc tổ chức tín dụng, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài mua trái phiếu doanh 

nghiệp do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

ban hành 

18/06/2018 

 

02/08/2018 

6.  

Nghị quyết 82/NQ-CP năm 2018 quy định về trình tự, 

thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát 

triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh 

nghiệp khoa học công nghệ, đổi mới công nghệ; 

phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền 

công nghệ phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất 

của dự án đầu tư do Chính phủ ban hành 

26/06/2018 

  

26/06/2018 
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1 Chương trình khuyến mại tập trung theo quy định tại khoản 5, Điều 6, Nghị định 81/2018/NĐ-CP bao gồm: 

Chương trình do cơ quan nhà nước (cấp trung ương và cấp tỉnh) chủ trì tổ chức, trong một khoảng thời gian xác 

định, theo hình thức giờ, ngày, tuần, tháng, mùa khuyến mại nhằm thực hiện các chính sách phát triển kinh tế 

có mục tiêu của Quốc gia, của địa phương. Nhà nước có chính sách khuyến khích việc tổ chức các chương trình 

khuyến mại tập trung. Mọi thương nhân đều được quyền tham gia vào các chương trình; 

b) Các đợt khuyến mại vào các dịp lễ, tết theo quy định của pháp luật lao động, gồm: 

- Đợt Tết Âm lịch: 30 ngày ngay trước ngày đầu tiên của năm Âm lịch; 

- Các ngày nghỉ lễ, tết khác. Thời hạn khuyến mại của từng đợt khuyến mại vào các dịp lễ, tết không được vượt 

quá thời gian nghỉ của các dịp lễ, tết tương ứng theo quy định của pháp luật lao động. 

 

NHÓM BIÊN SOẠN 

 
 

  

Træn Thị Thanh Huyền 

Đæu tþ, kinh doanh, thþơng mäi 

tranthanhhuyen@nhquang.com 

Phùng Quang Cþờng 

Lao động, SHTT, Giâi quyết tranh chçp 

quangcuong@nhquang.com 

Nguyễn Ngọc Hà 

Lao động, SHTT, Giâi quyết tranh chçp 

tranlinh@nhquang.com 

Nguyễn Diệu Anh 

Doanh nghiệp, kinh doanh, thþơng mäi 

dieuanh@nhquang.com 

Phäm Thị Thu Hà 

Thuế, Tài chính 

thuha@nhquang.com 

Lê Mai Phþơng 

Thuế, Tài chính 

maiphuong@nhquang.com 

Vü Thị Diệu Thâo 

Doanh nghiệp, Hợp đồng lao 

động, Phån tích chính sách 

dieuthao@nhquang.com 

Træn Thị Mỹ Hiệp 

Doanh nghiệp, kinh doanh 

myhiep@nhquang.com 
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2 Chương trình khuyến mại tập trung; và 

Hoạt động khuyến mại trong khuôn khổ các chương trình, hoạt động xúc tiến thương mại do Thủ tướng Chính 

phủ quyết định. 

3 Nhìn từ quy định không cho khuyến mãi “thả ga”,Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online, Minh Tâm 

Đường link tham khảo  http://www.thesaigontimes.vn/273570/Nhin-tu-quy-dinh-khong-cho-khuyen-mai-

%E2%80%9Ctha-ga%E2%80%9D.html truy cập ngày 25/06/2018 

4 Nhìn từ quy định không cho khuyến mãi “thả ga”,Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online, Minh Tâm 

Đường link tham khảo  http://www.thesaigontimes.vn/273570/Nhin-tu-quy-dinh-khong-cho-khuyen-mai-

%E2%80%9Ctha-ga%E2%80%9D.html truy cập ngày 25/06/2018 

5 Nghị quyết 27, mục II.3.2 

6 Nghị quyết 28, mục III.2 

7 Nghị quyết 28, mục III.5 

8 Nghị quyết 28, mục III.8 

9 Nghị quyết 28, mục III.2 

10 Nghị định 141/2017/NĐ-CP, Điều 3, khoản 1 

11 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017, Điều 6, điểm 2.6 

12 Trang Bảo hiểm xã hội, “Những điểm mới trong chính sách BHXH tại Nghị quyết 28-NQ/TW”, đường link tham 

khảo: http://tapchibaohiemxahoi.gov.vn/tin-tuc/nhung-diem-moi-trong-chinh-sach-bhxh-tai-nghi-quyet-28-nq-

tw-19059 vào ngày 26/06/2018 

13 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017, Điều 5, điểm 1.1 và điểm 2.1 

14 Lúng túng triển khai Nghị Quyết 42 về xử lý nợ xấu ở địa phương, Diệp Trần, đường link tham khảo 

http://cafef.vn/lung-tung-trien-khai-nghi-quyet-42-ve-xu-ly-no-xau-o-dia-phuong-20180525103930828.chn 

truy cập vào ngày 25/06/2018 

15 Xử lý nợ xấu tiếp tục khởi sắc, Nguyễn Vũ, đường link tham khảo http://cafef.vn/xu-ly-no-xau-tiep-tuc-khoi-

sac-20180205092001322.chn truy cập vào ngày 25/06/2018 

16 Điều 7, Nghị quyết 03 hướng dẫn như sau: 

Tòa án căn cứ vào hợp đồng mua bán nợ để bổ sung việc xác định tư cách đương sự, người kế thừa quyền, 

nghĩa vụ tố tụng của đương sự như sau: 

a) Bên mua một phần khoản nợ xấu, khoản nợ có nguồn gốc từ khoản nợ xấu được kế thừa quyền, nghĩa vụ tố 

tụng và xác định tư cách đương sự như bên bán đối với phần khoản nợ đã mua. Tòa án ghi trong các văn bản tố 

tụng tư cách của bên mua là “người kế thừa một phần quyền, nghĩa vụ tố tụng” của bên bán (ghi rõ tên của 

bên bán nợ); 

b) Bên mua toàn bộ khoản nợ xấu, khoản nợ có nguồn gốc từ khoản nợ xấu được kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa 

vụ tố tụng và xác định tư cách đương sự thay thế cho bên bán. Tòa án ghi trong các văn bản tố tụng tư cách 

của bên mua là “người kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng” của bên bán (ghi rõ tên của bên bán nợ); 

17 "Có Nghị quyết 42 vẫn khó thu giữ tài sản đảm bảo”, Trần Giang,  đường link tham khảo 

http://danviet.vn/kinh-te/co-nghi-quyet-42-van-kho-thu-giu-tai-san-dam-bao-852124.html truy cập vào ngày 

25/06/2018 

http://www.thesaigontimes.vn/273570/Nhin-tu-quy-dinh-khong-cho-khuyen-mai-%E2%80%9Ctha-ga%E2%80%9D.html
http://www.thesaigontimes.vn/273570/Nhin-tu-quy-dinh-khong-cho-khuyen-mai-%E2%80%9Ctha-ga%E2%80%9D.html
http://www.thesaigontimes.vn/273570/Nhin-tu-quy-dinh-khong-cho-khuyen-mai-%E2%80%9Ctha-ga%E2%80%9D.html
http://www.thesaigontimes.vn/273570/Nhin-tu-quy-dinh-khong-cho-khuyen-mai-%E2%80%9Ctha-ga%E2%80%9D.html
http://tapchibaohiemxahoi.gov.vn/tin-tuc/nhung-diem-moi-trong-chinh-sach-bhxh-tai-nghi-quyet-28-nq-tw-19059
http://tapchibaohiemxahoi.gov.vn/tin-tuc/nhung-diem-moi-trong-chinh-sach-bhxh-tai-nghi-quyet-28-nq-tw-19059
http://cafef.vn/lung-tung-trien-khai-nghi-quyet-42-ve-xu-ly-no-xau-o-dia-phuong-20180525103930828.chn
http://cafef.vn/xu-ly-no-xau-tiep-tuc-khoi-sac-20180205092001322.chn
http://cafef.vn/xu-ly-no-xau-tiep-tuc-khoi-sac-20180205092001322.chn
http://danviet.vn/kinh-te/co-nghi-quyet-42-van-kho-thu-giu-tai-san-dam-bao-852124.html

