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Dự thảo Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật 

Đầu tư và Luật Doanh 

nghiệp 
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 Hướng dẫn áp dụng một số quy định của Hiệp 

định Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ 

xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) về sở hữu trí 

 Sửa đổi quy định về Thuế tiêu thụ đặc biệt 
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NGHIÊN CỨU VÀ VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH 

 

 

 

Trong 03 ngày (từ 19/02/2019 đến 22/02/2019), các luật sư của Văn phòng Luật sư 

NHQuang&Cộng sự đã tham gia 03 cuộc hội thảo lấy ý kiến đối với Dự thảo Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp (Dự thảo Luật). Hội thảo đầu 

tiên diễn ra vào ngày 19/02/2019 do Bộ Tư pháp tổ chức, Văn phòng luật sư NHQuang 

tham dự với tư cách là thành viên Hội đồng thẩm định Dự thảo Luật. Tại hội thảo ngày 

20/02/2019 do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư (Bộ KH&ĐT) phối hợp tổ chức, Văn phòng luật sư NHQuang đã gửi bản góp ý chi 

tiết đối với những vướng mắc, hạn chế và một số vấn đề cần hoàn thiện của 02 Luật này 

dưới góc nhìn là đơn vị đại diện cho khách hàng tham gia các hoạt động kinh doanh.  

Ngày 22/02/2019, Luật sư Nguyễn Hưng Quang đã tham dự hội thảo do Văn phòng Chính 

phủ và Bộ KH&ĐT phối hợp tổ chức với tư cách là chuyên gia pháp lý. Luật sư Quang đã 

trình bày quan điểm rằng Luật Đầu tư cần phải sửa đổi toàn diện thay vì chỉ sửa đổi những 

quy định riêng lẻ về thủ tục hành chính hay các điều kiện gia nhập thị trường. Luật sư 

Quang đề nghị bổ sung những quy định khung, có tính định hướng cho các luật và chính 

sách khác để tạo điều kiện thúc đẩy hoạt động đầu tư trong và ngoài nước, đặt giữa bối 

cảnh các quốc gia đang cạnh tranh về thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài, nhiều hiệp 

định thương mại, đầu tư tự do được ký kết và xu thế phát triển mạnh mẽ của ứng dụng 

công nghệ. Bên cạnh đó, Luật Đầu tư cũng nên mở rộng hoặc bổ sung quy định cụ thể về 

các phương thức đầu tư hiện có nhưng chưa được pháp luật quy định rõ ràng như đầu tư 

dưới hình thức “uỷ quyền/uỷ thác đầu tư” (trust), hợp tác công tư (PPP). Đồng thời, Luật 

Đầu tư cần xây dựng thêm một cơ chế giải quyết vướng mắc, khiếu nại để bổ trợ cho quy 

trình giải quyết khiếu nại, tố cáo hiện hành mà đang bị các nhà đầu tư cho là kém hiệu 

quả.  
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Sở hữu trí tuệ 

Hướng dẫn áp dụng một số quy định của Hiệp định Đối tác toàn diện và 

Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương về sở hữu trí tuệ  

Tên văn bản: Thông báo 1926/TB-SHTT về việc áp dụng một số quy định tại Hiệp định Đối tác 

toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (Thông báo 1926) 

Ngày có hiệu lực: 14/01/2019 

 

 Một số nội dung cơ bản: 

Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương cùng các văn bản liên quan (Hiệp 

định CPTTP) đã chính thức có hiệu lực tại Việt Nam từ ngày 14/01/2019. Trên cơ sở này, ngày 

01/02/2019, Cục Sở hữu trí tuệ (Cục SHTT) đã ban hành Thông báo 1926 điều chỉnh một số 

nghĩa vụ hiện đang quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009 (Luật 

SHTT) và các văn bản hướng dẫn theo hướng tương thích với quy định tương ứng tại Hiệp định 

CPTPP1. Thông báo này có một số nội dung đáng chú ý sau: 

- Thông báo 1926 chỉ áp dụng đối với 02 trường hợp đơn: (i) đơn được nộp bởi tổ chức, cá 

nhân là công dân các nước thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) hoặc Công 

ước Paris và (ii) đơn đăng ký yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế/bằng độc quyền giải 

pháp hữu ích, đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý có ngày nộp đơn từ ngày 14/01/2019 trở về sau. 

- Về giá trị pháp lý của hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu đối với bên thứ ba: 

Theo quy định tại Thông báo 1926, hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu sẽ có 

giá trị pháp lý đối với bên thứ ba mà không phụ thuộc vào việc đăng ký tại Cục SHTT. Các 

hành vi sử dụng nhãn hiệu của người được chuyển quyền trong các thủ tục xác lập, duy trì 

hoặc thực thi quyền đối với nhãn hiệu cũng được coi là sử dụng nhãn hiệu của chủ sở hữu 

nhãn hiệu mà không phụ thuộc vào việc đăng ký hợp đồng đó tại Cục SHTT. 

- Liên quan đến chỉ dẫn địa lý, Thông tư 1926 đưa ra hướng dẫn cụ thể về cách đánh giá liệu 

rằng tên gọi, chỉ dẫn có được coi là tên gọi chung của hàng hóa tại Việt Nam hay không. Cụ 

thể, theo Luật SHTT, trong trường hợp tên gọi, chỉ dẫn đã trở thành tên gọi chung cho hàng 

hóa ở Việt Nam thì tên gọi, chỉ dẫn đó sẽ bị từ chối bảo hộ dưới hình thức chỉ dẫn địa lý2. Tuy 

nhiên, Luật SHTT và các văn bản có liên quan không có hướng dẫn về tiêu chí đánh giá thế 

nào được gọi là tên gọi chung của hàng hóa. Dựa trên quy định của Hiệp định CPTPP, Thông 

báo 1926 đã hướng dẫn chi tiết hơn về việc đánh giá này. Cụ thể, việc đánh giá một thuật 

ngữ trong đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý có phải là tên gọi chung của hàng hóa tại Việt Nam hay 

 Tin tiêu điểm  
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không sẽ phải dựa trên việc người tiêu dùng Việt Nam hiểu thuật ngữ này như thế nào3. Ví 

dụ khi đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho “rượu champagne”, mặc dù Champagne là tên một 

địa phương tại Pháp nổi tiếng với sản xuất rượu vang nhưng từ “champagne” (thông qua các 

nguồn thông tin như báo chí, các website,...) lại được người tiêu dùng Việt Nam hiểu là tên 

gọi chung của một loại rượu vang. Như vậy, chỉ dẫn địa lý này sẽ bị từ chối bảo hộ tại Việt 

Nam. 

- Về tính mới của sáng chế: Thông báo 1926 nới rộng điều kiện về tính mới của sáng chế. 

Theo đó, thời hạn bộc lộ công khai sáng chế từ 06 tháng được tăng lên 12 tháng (không tính 

ngày ưu tiên)4; trường hợp sáng chế công khai bởi người khác dù có hay không được sự 

đồng ý của người có quyền đăng ký sáng chế5 thì sáng chế đó không bị coi là mất tính mới.  

 

 Một số bình luận 

Hiện tại, một số quy định của Luật SHTT đang có sự không tương đồng với Hiệp định CPTPP, 

Thông báo 1926 đã đưa ra những hướng dẫn tương đối cụ thể để khắc phục những điểm bất 

đồng này. Với sự hướng dẫn chi tiết nói trên, quy định trong Thông tư 1926 dự kiến sẽ góp phần 

tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân/tổ chức khi thực hiện các thủ tục bảo hộ SHTT và tiết 

kiệm chi phí tuân thủ của cả người nộp đơn cũng Cục SHTT trong việc giải quyết thủ tục bảo hộ. 

Tuy nhiên, một số quy định mới được đề cập trong Hiệp định CPTPP như việc đăng ký nhãn hiệu 

mùi hương hay đăng ký nhãn hiệu là âm thanh6 vẫn chưa được hướng dẫn chi tiết, có thể khiến 

các cá nhân/tổ chức có nhu cầu đăng ký bảo hộ những đối tượng này gặp lúng túng, khó khăn7. 

Quy định về tính mới của sáng chế tại Thông báo 1926 đã thể hiện nỗ lực của Việt Nam trong 

việc tạo điều kiện cho các cá nhân/tổ chức trong và ngoài nước được thực hiện quyền bảo hộ 

sáng chế, đặc biệt là những cá nhân/tổ chức không thể thực hiện việc đăng ký sáng chế theo 

đúng thời hạn luật định do gặp khó khăn về khoảng cách địa lý hay hiểu biết pháp luật. Tuy 

nhiên, quy định này có thể là một thách thức với Cục SHTT. Bởi lẽ một khi tiêu chuẩn về tính 

mới đối với sáng chế được mở rộng hơn so với quy định của Luật SHTT, số lượng sáng chế đăng 

ký bảo hộ có thể tăng nhiều hơn trước, đồng thời, vì điều kiện về thời gian bộc lộ công khai tăng 

lên nên số lượng các ý kiến phản đối hoặc tranh chấp đối với 01 sáng chế cũng tăng lên. Những 

vấn đề này đòi hỏi Cục SHTT cần nâng cao hiệu quả giải quyết công việc để đáp ứng được khối 

lượng đơn đăng ký bảo hộ sáng chế có thể phát sinh trong thời gian tới. 

 

 Một số khuyến nghị: 

- Các chủ thể thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sử hữu công nghiệp cần 

lưu ý rằng nghĩa vụ đăng ký chỉ được loại bỏ đối với nhãn hiệu. Đối với các đối tượng khác 

của quyền sở hữu công nghiệp như sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, tên thương mại, chỉ 

dẫn địa lý... người đăng ký bảo hộ vẫn phải thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao 

quyền sở hữu tại Cục SHTT.  

- Các cá nhân/tổ chức có kế hoạch thực hiện các thủ tục liên quan đến sáng chế, chỉ dẫn địa lý 

hay nhãn hiệu cần chủ động cập nhật những hướng dẫn mới và xây dựng kế hoạch cụ thể để 

đảm bảo tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của mình. 
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Thuế  

Sửa đổi một số quy định về Thuế tiêu thụ đặc biệt 

Tên văn bản: Nghị định 14/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

108/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Thuế tiêu thụ đặc biệt (Nghị định 14) 

Ngày có hiệu lực: 20/03/2019 

 

 Một số nội dung cơ bản: 

Thứ nhất, Nghị định 14 đã ghi nhận và hướng dẫn cụ thể về một số vấn đề liên quan đến khấu 

trừ thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) như sau:  

- Đối với số thuế TTĐB được khấu trừ: Nghị định 14 quy định cụ thể rằng ngoài số thuế TTĐB 

doanh nghiệp phải trả đối với nguyên liệu mua trực tiếp từ cơ sở sản xuất trong nước, số 

thuế TTĐB đã nộp theo Quyết định ấn định thuế của cơ quan hải quan (trừ trường hợp cơ 

quan hải quan xử phạt về gian lận, trốn thuế) cũng sẽ được khấu trừ8. 

- Đối với nhóm xăng sinh học9: Nghị định 14 bổ sung quy định thuộc 03 nhóm vấn đề chính, 

bao gồm: (i) căn cứ khấu trừ thuế10; (ii) phạm vi khấu trừ thuế11; và (iii) hướng dẫn xử lý 

khi chưa thể khấu trừ hết số thuế TTĐB của xăng khoáng nguyên liệu trong một kỳ tính 

thuế12. 

Thứ hai, Nghị định 14 đã bổ sung thêm nhóm “tàu bay, du thuyền sử dụng cho mục đích phun 

thuốc trừ sâu, chữa cháy, quay phim, chụp ảnh, đo đạc bản đồ” vào nhóm đối tượng không chịu 

thuế TTĐB13. 

Thứ ba, Nghị định 14 cũng bổ sung những hướng dẫn chi tiết về thủ tục, hồ sơ, trình tự và thẩm 

quyền giải quyết hoàn thuế TTĐB14 với từng trường hợp như sau:  

- Trường hợp hàng hóa tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu15, việc hoàn thuế sẽ được áp dụng tương 

tự theo quy định về hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu phải tái xuất16;  

- Trường hợp hàng hóa là nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu17, việc 

hoàn thuế sẽ được áp dụng tương tự theo quy định về hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu 

để sản xuất, kinh doanh nhưng đã xuất khẩu sản phẩm18. 

 

 Một số bình luận: 

Thứ nhất, đối với quy định về khấu trừ thuế TTĐB, việc bổ sung những hướng dẫn rõ ràng hơn 

liên quan đến phạm vi áp dụng khấu trừ thuế TTĐB sẽ giảm thiểu vướng mắc cho cả doanh 

nghiệp và cơ quan thuế trong quá trình khấu trừ thuế, giúp cho việc áp dụng các quy định này 

thuận tiện và hiệu quả hơn.  

Riêng đối với nhóm xăng khoáng nguyên liệu sản xuất xăng sinh học, việc ghi nhận và quy định 

hướng dẫn về khấu trừ thuế TTĐB đối với nhóm hàng hóa này cũng sẽ tạo sự thống nhất về quy 

định trong các văn bản có liên quan (hiện nay quy định này chưa được ghi nhận trong Nghị định 

108/2015/NĐ-CP mà chỉ được quy định tại các văn bản hướng dẫn Nghị định này19). Việc bổ 

sung các quy định áp dụng riêng cho nhóm đối tượng này thể hiện sự ưu đãi và tạo điều kiện 
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của cơ quan nhà nước đối với việc sản xuất xăng sinh học hướng tới mục tiêu thúc đẩy các hoạt 

động bảo vệ môi trường. 

Thứ hai, việc bổ sung nhóm đối tượng không chịu thuế TTĐB là tàu bay, du thuyền như đã phân 

tích ở trên đã thể hiện quan điểm tích cực của cơ quan nhà nước đối với nhóm hàng hóa này. Có 

thể thấy rằng nhóm hàng hóa này đã và đang đóng vai trò hỗ trợ tích cực cho hoạt động sản 

xuất, tiêu dùng, sinh hoạt của người dân. Do vậy, quy định trong Nghị định 14 sẽ giúp hạ “tấm 

rào cản” đối với việc sản xuất, tiêu thụ nhóm hàng hóa này, góp phần rút ngắn khoảng cách 

giữa pháp luật với thực tế đời sống.  

Thứ ba, so với quy định mang tính chất khái quát tại Nghị định 108/2015/NĐ-CP - “thủ tục, hồ 

sơ, trình tự và thẩm quyền giải quyết hoàn thuế TTĐB được thực hiện theo quy định như đối với 

việc giải quyết hoàn thuế nhập khẩu của pháp luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu”20, việc Nghị 

định bổ sung hướng dẫn cụ thể về những vấn đề này sẽ giúp cơ quan thuế và doanh nghiệp 

thuận tiện hơn trong việc tra cứu cũng như tránh gây nhầm lẫn, vướng mắc trong việc áp dụng 

các quy định liên quan. 

  

 Một số khuyến nghị: 

Các doanh nghiệp cần lưu ý những quy định mới tại Nghị định 14 để áp dụng trong thời gian tới. 

Mặt khác, đối với những vướng mắc chưa có cách xử lý triệt để, các doanh nghiệp cần lưu ý tiếp 

tục cập nhật văn bản hướng dẫn để có hướng áp dụng phù hợp, tiết kiệm thời gian và chi phí 

thực hiện thủ tục về khấu trừ thuế TTĐB nói riêng cũng như các thủ tục về thuế nói chung. 
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Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư  

và Luật Doanh nghiệp 

 

Ngày 25/01/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình Chính phủ Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp (Dự thảo Luật). Dự thảo Luật này có phạm vi 

sửa đổi, bổ sung khá rộng (75 điều luật trên tổng số 289 điều) ở 02 văn bản luật chính là Luật 

Đầu tư 2014 (Luật ĐT), Luật Doanh nghiệp 2014 (Luật DN) và 09 luật khác có liên quan đến 

hoạt động đầu tư, doanh nghiệp21. Hiện nay, nhiều nội dung trong Dự thảo Luật đang là tâm 

điểm tranh luận. Trong số này, Văn phòng Luật sư NHQuang và Cộng sự sẽ mang đến một số 

bình luận về Dự thảo Luật này để Quý vị có thêm những góc nhìn đa chiều khác. 

 

Một số nội dung sửa đổi, bổ sung tại Luật ĐT và Phụ lục 4 của Luật ĐT: 

Dự thảo Luật đã bổ sung quy định về trường hợp nhà đầu tư nước ngoài đăng ký góp vốn, mua 

cổ phần, phần vốn góp vào 02 nhóm doanh nghiệp (i) các doanh nghiệp có hoạt động đầu tư 

kinh doanh trong một số lĩnh vực quan trọng hoặc (ii) các doanh nghiệp có hoạt động đầu tư 

kinh doanh tại địa bàn có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh22. Việc đăng ký góp vốn, mua cổ 

phần, phần vốn góp vào 02 nhóm doanh nghiệp nói trên chưa được quy định trong luật trước 

đây, dẫn đến khó khăn cho các nhà đầu tư nước ngoài. Do đó, quy định mới trong Dự thảo Luật 

được đưa ra nhằm giải quyết những vướng mắc trên thực tiễn của nhà đầu tư khi thực hiện đầu 

tư với các trường hợp trên.  

Tuy nhiên, xét một cách tổng thể, việc góp vốn của nhà đầu tư vẫn gặp nhiều khó khăn do các 

quy định pháp luật còn nhiều điểm chưa thống nhất và rõ ràng. Cụ thể, khi góp vốn, mua cổ 

phần, phần vốn góp, nhà đầu tư sẽ phải thực hiện 03 thủ tục lần lượt theo thứ tự là: (1) đăng 

ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế, (2) thay đổi cổ đông, thành viên 

của công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp - thay đổi nội dung ghi nhận trên Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp (GCNĐKDN) và (3) Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

theo Luật Đầu tư (GCNĐKĐT)23. Khi nhà đầu tư thực hiện thủ tục thay đổi GCNĐKDN – thủ tục 

số (2), điều kiện tiên quyết là nhà đầu tư phải hoàn thành thủ tục góp vốn. Hiện nay, việc góp 

vốn của nhà đầu tư lại gặp không ít khó khăn khi nhà đầu tư chưa có GCNĐKĐT, các ngân hàng 

thương mại lại căn cứ vào quy định nhà đầu tư “thực hiện góp vốn và huy động các nguồn vốn 

khác để thực hiện dự án đầu tư theo tiến độ quy định tại GCNĐKĐT”24 để từ chối việc chuyển 

tiền vốn góp của nhà đầu tư. Như vậy, để hoàn thành việc góp vốn nói trên, nhà đầu tư phải 

Trang dự thảo   
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hoàn thành việc điều chỉnh GCNĐKĐT – thủ tục số (3). Vướng mắc liên quan đến thứ tự thực 

hiện thủ tục số (2) và số (3) như phân tích trên được coi là vấn đề “con gà-quả trứng” mà các 

nhà đầu tư nước ngoài thường gặp phải khi thực hiện đầu tư tại Việt Nam và vẫn chưa được giải 

quyết tại Dự thảo Luật này. 

Bên cạnh đó, Dự thảo Luật đã đưa ra một số đề xuất chỉnh sửa về ngành, nghề đầu tư kinh 

doanh có điều kiện. Trước hết, Dự thảo Luật đề xuất bãi bỏ 26 ngành, nghề đầu tư kinh doanh 

có điều kiện. Theo Báo cáo Chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính năm 2018 (APCI 

2018) cho thấy, để thực hiện trọn vẹn một thủ tục về điều kiện kinh doanh cần 80,8 giờ làm 

việc, trong đó hơn 80% thời gian dùng để chuẩn bị hồ sơ, thực hiện các thủ tục hành chính để 

được cấp các giấy tờ cần thiết25. Số liệu này chỉ là một trong những “con số biết nói” cho thấy 

sự phức tạp về việc thực hiện thủ tục hành chính khi hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. Do 

vậy, với quyết tâm khởi tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, hạn chế các thủ tục 

xin giấy phép ”con” trong nhiều lĩnh vực, Dự thảo Luật đã bãi bỏ các ngành, nghề kinh doanh có 

điều kiện mà không còn phù hợp với mục đích quản lý nhà nước được nêu tại Điều 7 của Luật 

ĐT.  

Tuy nhiên, tinh thần khởi tạo môi trường kinh doanh thông thoáng lại chưa được thể hiện một 

cách triệt để khi Dự thảo Luật vẫn đề xuất bổ sung thêm 03 ngành, nghề kinh doanh có điều 

kiện khác vào Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Giải thích cho việc bổ 

sung này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng việc bổ sung nói trên là cần thiết để đảm bảo tính 

tương thích với quy định của luật chuyên ngành26. Lời lý giải này vấp phải sự phản đối của nhiều  

chuyên gia pháp lý. Theo đó, các chuyên gia cho rằng Luật ĐT hiện hành được thiết kế với mục 

tiêu hạn chế tình trạng ban hành mới các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong các lĩnh 

vực chuyên ngành27. Hiện nay đang tồn tại tình trạng: nhiều điều kiện về ngành, nghề đầu tư 

mới được quy định trong các văn bản luật chuyên ngành ban hành sau Luật ĐT và đã được bổ 

sung vào danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong Luật ĐT với lý do “để phù hợp 

với Luật chuyên ngành”. Thực trạng này đang làm giảm đi ý nghĩa của mục tiêu “hạn chế tình 

trạng ban hành mới các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện” mà Dự thảo Luật hướng tới28. Do 

vậy, việc bổ sung 03 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện cần được cân nhắc thận trọng 

hơn tại Dự thảo Luật tới để đảm bảo được hiệu quả của quy định mới. 

 

Một số nội dung được sửa đổi, bổ sung tại Luật DN: 

Dự thảo Luật đã sửa đổi lại định nghĩa về doanh nghiệp nhà nước từ “Doanh nghiệp nhà nước là 

doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ”29 thành “Doanh nghiệp nhà nước là do-

anh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc cổ phần, vốn góp chi phối,…” để phù 

hợp với quy định tại Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng30. Tuy nhiên cụm từ “cổ 

phần, vốn góp chi phối” vẫn chưa được làm rõ trong Dự thảo Luật này. Có thể thấy rằng, nếu 

không có quy định rõ ràng sẽ dẫn đến trường hợp doanh nghiệp nhà nước nắm giữ phần vốn 

góp/cổ phần dưới 50% tại các doanh nghiệp nhưng vẫn có quyền chi phối hoạt động của doanh 

nghiệp thông qua các quy định đặc thù tại Điều lệ, thỏa thuận cổ đông cũng sẽ được coi là do-

anh nghiệp nhà nước. Về vấn đề này, Dự thảo Luật có thể tham khảo quy định tại Hiệp định 

CPTPP mới có hiệu lực tại Việt Nam, định nghĩa về doanh nghiệp nhà nước được quy định khá rõ 

ràng31 như sau: 

 “Doanh nghiệp sở hữu nhà nước là một doanh nghiệp về nguyên tắc là tham gia vào các hoạt 

động thương mại mà trong đó một bên:  

(i) Trực tiếp sở hữu hơn 50% vốn cổ phần;  
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(ii) Kiểm soát, thông qua những ích lợi sở hữu, hơn 50% quyền bỏ phiếu; hoặc  

(iii) Có quyền bổ nhiệm đa số thành viên của ban giám đốc hoặc bất kỳ cơ quan quản lý 

tương đương khác”.  

Ngoài ra, Dự thảo Luật cũng lược bỏ một số quy định, yêu cầu, thủ tục còn thiếu linh hoạt và 

không còn phù hợp với nhu cầu của thực tiễn, bao gồm:  

 

Việc bãi bỏ các quy định trên thể hiện tinh thần cải cách thủ tục hành chính, giúp giảm thiểu chi 

phí tuân thủ cho cả doanh nghiệp và cơ quan nhà nước khi thực hiện các thủ tục hành chính. 

Tuy nhiên, riêng về vấn đề con dấu của doanh nghiệp, Dự thảo Luật vẫn chưa có quy định thống 

nhất trong từng lĩnh vực. Cụ thể, doanh nghiệp chịu sự quản lý mẫu dấu của cơ quan đăng ký 

kinh doanh sẽ không phải thực hiện thông báo mẫu dấu32. Tuy nhiên, các doanh nghiệp sử dụng 

con dấu do cơ quan công an cấp (như công ty chứng khoán hoặc quỹ tín dụng nhân dân) hoặc 

tự do sử dụng con dấu (như ngân hàng) sẽ vẫn phải thực hiện thủ tục thông báo mẫu dấu33.  

Dự thảo Luật vừa kết thúc thời hạn lấy ý kiến đóng góp vào cuối tháng 02/2019, nhiều ý kiến, 

quan điểm được các doanh nghiệp và các chuyên gia trong lĩnh vực doanh nghiệp và đầu tư đã 

được gửi đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhằm hoàn thiện hơn các quy định của Dự thảo Luật, phù 

hợp hơn với điều kiện kinh tế, xã hội hiện nay và tạo môi trường kinh doanh thuận lợi. Dự kiến 

Dự thảo Luật sẽ được trình Quốc hội trong năm 2019, do đó các doanh nghiệp cần chủ động cập 

nhật thông tin liên quan đến Dự thảo Luật để có kế hoạch đầu tư, kinh doanh hoạt động phù 

hợp, hiệu quả. 

 

 

 

  

1 
•Yêu cầu doanh nghiệp phải đăng ký mẫu dấu trước khi sử dụng 

2 
•Yêu cầu doanh nghiệp phải đăng ký mẫu dấu trước khi sử dụng 

3 

•Chế độ gửi thông tin cho cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở 
chính khi thành lập chi nhánh, đặt địa điểm kinh doanh mới 

4 

•Yêu cầu giám đốc, tổng giám đốc phải có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong 
quản trị kinh doanh 

Lưu ý:  

Những nội dung của bài viết đuợc căn cứ trên cơ sở bản Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử 
của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Đuờng link tham khảo: http://www.mpi.gov.vn/Pages/tinbai.aspx?idTin=42247&idcm=140 

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. 

  



© Văn phòng Luật sư 

 
 10 

Danh mục văn bản mới ban hành 

 

STT Tên văn bản 
Ngày 

ban hành 

Ngày  

có hiệu lực 

1.  

Nghị định 17/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 

07/2017/NĐ-CP quy định về trình tự, thủ tục thực hiện 

thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài 

nhập cảnh Việt Nam 

01/02/2019 01/02/2019 

2.  

Thông tư 01/2019/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 

30/2015/TT-NHNN quy định về cấp Giấy phép, tổ chức 

và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng do 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành 

01/02/2019 20/03/2019 

3.  

Nghị định 16/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định quy định 

về điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà 

nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

01/02/2019 20/03/2019 

4.  
Nghị định 12/2019/NĐ-CP về bãi bỏ một số văn bản 

quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành 

01/02/2019 20/03/2019 

5.  
Nghị định 15/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật giáo dục 

nghề nghiệp 

01/02/2019 20/03/2019 

6.  

Nghị định 14/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 

108/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của 

Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt 

01/02/2019 

 

20/03/2019 

7.  

Nghị định 19/2019/NĐ-CP về họ, hụi, biêu, phường 19/02/2019 

 

 

05/04/2019 
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1 Theo khoản 1, Điều 6, Luật Điều ước quốc tế năm 2016 và khoản 3, Điều 5, Luật SHTT, trong trường hợp điều 

ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Luật Sở 

hữu trí tuệ Việt Nam thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó. 

2 Luật Sở hữu trí tuệ, Điều 80, khoản 1 

3 Việc đánh giá có thể bao gồm các tiêu chí: (i) Thuật ngữ có được sử dụng để đề cập đến loại hàng hóa được 

xem xét tại các nguồn thông tin như từ điển, báo chí, báo cáo nghiên cứu thị trường, các website có liên quan 

hay không; (ii) Sản phẩm được đề cập bởi thuật ngữ đó được đưa ra thị trường và sử dụng trong thương mại 

như thế nào tại Việt Nam (trong tiêu chuẩn quốc tế được thừa nhận để đề cập đến một loại hoặc một nhóm 
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