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NGHIÊN CỨU VÀ VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH 

 

 

 

Ngày 12/04/2019, Luật sư Nguyễn Hưng Quang đã tham dự Hội thảo quốc tế về “Dự án Luật 

Hòa giải, đối thoại tại Tòa án” do Tòa án nhân dân tối cao tổ chức. Hội thảo có sự tham gia 

của Ban Soạn thảo của Dự thảo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án (Dự thảo Luật/Dự 

thảo), đại diện của các cơ quan nhà nước, các chuyên gia trong nước và quốc tế. Tham dự 

Hội thảo, Luật sư Nguyễn Hưng Quang đã trình bày bài tham luận “Góp ý dự thảo Luật hòa 

giải, đối thoại tại Tòa án dưới góc độ giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại” bày tỏ 

những nhận định của mình với các quy định trong Dự thảo, đồng thời đưa ra những khuyến 

nghị, đề xuất để hoàn thiện hơn Dự thảo Luật này. 

 

Sau khi tiếp thu những nhận xét, đóng góp của các đại biểu và chuyên gia, Ban Soạn thảo 

sẽ tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Luật để bảo đảm rằng các quy định trong Dự thảo này sẽ có  

tính khả thi cao khi áp dụng vào thực tiễn, phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành có 

liên quan và đạt được mục tiêu khi tiến hành xây dựng luật. 
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Tranh tụng  
Giải đáp một số vướng mắc trong lĩnh vực dân sự  
 

Tên văn bản: Công văn số 64/TANDTC-PC về việc thông báo kết quả giải đáp trực tuyến một số 
vướng mắc về hình sự, dân sự và tố tụng hành chính (Công văn số 64) 

Ngày có hiệu lực: 03/04/2019 

 

• Một số nội dung cơ bản: 

Công văn số 64 được Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC) ban hành nhằm giải đáp một số vướng 
mắc trong lĩnh vực hình sự, dân sự và tố tụng hành chính. Công văn bao gồm một số vấn đề dân 
sự đáng chú ý với nội dung cụ thể như sau: 

 

1. Câu hỏi: Trường hợp giao dịch chuyển nhượng nhà đất bị vô hiệu nhưng bên nhận chuyển 
nhượng đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất và đã thế chấp 
nhà, quyền sử dụng đất (QSDĐ) đó cho Ngân hàng theo đúng quy định của pháp luật. Vậy giao 
dịch thế chấp đó có bị vô hiệu không? 

TANDTC nhận định giao dịch thế chấp đó không bị vô hiệu, căn cứ theo khoản 2 Điều 133 Bộ Luật 
dân sự 2015 (BLDS): “Trường hợp giao dịch dân sự vô hiệu nhưng tài sản đã được đăng ký tại cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền, sau đó chuyển giao bằng một giao dịch dân sự khác cho người thứ 
ba ngay tình và người này căn cứ vào việc đăng ký đó mà xác lập, thực hiện giao dịch thì giao 
dịch đó không bị vô hiệu”. 

Để hiểu rõ về 02 trường hợp loại trừ đối với giao dịch vô hiệu nêu trên, TANDTC đưa ra nhận định 
như sau: 

- Giao dịch dân sự với người thứ ba bị tuyên vô hiệu nếu tài sản phải đăng ký mà chưa đăng ký 
tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tuy nhiên, nếu người thứ ba ngay tình nhận được tài 
sản này thông qua (i) bán đấu giá tại tổ chức có thẩm quyền hoặc (ii) giao dịch với người mà 
theo bản án, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền là chủ sở hữu tài sản nhưng 
sau đó chủ thể này không phải là chủ sở hữu tài sản do bản án, quyết định bị hủy, sửa thì giao 
dịch đó không bị tuyên là vô hiệu.  

 

- Việc “chuyển giao bằng một giao dịch dân sự khác” trong nhận định của TANDTC sẽ được hiểu 
là bao gồm: (i) chuyển giao quyền sở hữu như: Hợp đồng mua bán, tặng cho, đổi, góp vốn 

 Tin tiêu điểm  



© Văn phòng Luật sư 

 
 4 

nhà ở; hợp đồng chuyển nhượng, chuyển đổi, góp vốn bằng quyền sử dụng đất,…; (ii) chuyển 
giao những quyền về sở hữu đối với tài sản hoặc quyền về sử dụng đất đối với thửa đất; (iii) 
giao dịch về thế chấp tài sản. 

Trước khi TANDTC đưa ra cách hiểu thống nhất và chính xác về vấn đề này, có nhiều quan điểm 
trái chiều về cách hiểu và áp dụng Điều 133 của BLDS. Cụ thể, có quan điểm cho rằng giao dịch 
thế chấp không được coi là giao dịch chuyển giao tài sản. Cách hiểu này sẽ dẫn đến hệ quả là bên 
nhận thế chấp ngay tình không được bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mình. Do vậy, các 
ngân hàng, bên nhận bảo đảm có nguy cơ gánh chịu tổn thất do không thu hồi được nợ vay. Với 
hướng xử lý chấp nhận việc “chuyển giao bằng một giao dịch dân sự khác” được áp dụng cả trong 
trường hợp giao dịch về thế chấp tài sản, Tòa án đã tháo gỡ mối lo vô hiệu các giao dịch thế chấp 
của các bên nhận thế chấp nói chung và các ngân hàng nói riêng khi họ phải trở thành người nhận 
bảo đảm ngay tình.  
 

2. Câu hỏi: Trường hợp trên cơ sở hợp đồng chuyển nhượng, chuyển đổi, tặng cho quyền sử dụng 
đất, cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa 
đất đó cho người nhận chuyển nhượng, nhận chuyển đổi, nhận tặng cho quyền sử dụng đất. Sau 
đó, các bên tranh chấp và Tòa án xét thấy hợp đồng nói trên bị vô hiệu hoặc chấp nhận yêu cầu 
hủy bỏ, như vậy khi giải quyết Tòa án có phải áp dụng Điều 34 của Bộ luật Tố tụng dân sự đưa 
những cơ quan đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đó tham gia tố tụng với tư cách là 
người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan để xem xét hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã 
cấp cho người nhận chuyển nhượng, nhận chuyển đổi, nhận tặng cho quyền sử dụng đất không? 

Đối với trường hợp này, TANDTC nhận định: “Khi giải quyết tranh chấp về hợp đồng chuyển quyền 
sử dụng đất mà hợp đồng đó bị vô hiệu, nhưng người nhận chuyển quyền đã được cấp giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất hoặc đã được xác nhận nội dung biến động thì không đưa cơ quan có 
thẩm quyền trong việc cấp giấy tham gia tố tụng và không cần tuyên hủy giấy chứng 
nhận cấp cho người nhận chuyển nhượng”. Bởi lẽ việc cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất hoặc xác nhận nội dung biến động trong trường hợp thực hiện hợp đồng là thủ tục hành chính 
trong giao dịch dân sự, không mang tính chất của quyết định hành chính cá biệt; cơ quan, tổ chức 
có thẩm quyền sẽ thực hiện việc đăng ký biến động, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
trên cơ sở kết quả giao dịch có hiệu lực. Trong khi đó, đối tượng mà Điều 34 của BLTTDS quy định 
lại là việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đối với thửa đất đang tranh chấp không đúng, gây 
thiệt hại đến quyền lợi của đương sự. Bên cạnh đó, cơ quan cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất cũng không được quyền thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp mà 
TANDTC đã đề cập theo quy định tại điểm d khoản 2 của Điều 106 của Luật Đất đai. 

Ngoài ra, TANDTC cũng đưa ra hướng dẫn về thẩm quyền giải quyết vụ án1 cũng như hướng dẫn 
việc thi hành quyết định, bản án của Tòa án đối với Văn phòng đăng ký đất đai, cơ quan Tài 
nguyên và Môi trường2. 

Hướng xử lý của TANDTC đã tháo gỡ vướng mắc cho ngành Tòa án trong việc giải quyết các tranh 
chấp liên quan đến hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất. Việc không đưa những cơ quan đã cấp 
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đó tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa 
vụ liên quan sẽ góp phần đơn giản hoá và rút ngắn thời gian giải quyết vụ việc. Các doanh nghiệp 
có liên quan đến các tranh chấp trong lĩnh vực đất đai cần cập nhật các hướng dẫn của TANDTC 
để việc giải quyết tranh chấp được tiến hành nhanh chóng và thuận lợi hơn.  
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Thuế  
Dừng gia hạn nộp thuế và hoàn thuế GTGT đối với máy móc, thiết bị nhập 
khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư  
 

Tên văn bản: Thông tư 18/2019/TT-BTC bãi bỏ Thông tư số 134/2014/TT-BTC hướng dẫn thủ 
tục gia hạn thời hạn nộp thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu 
để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư (Thông tư 18) 

Ngày có hiệu lực: 20/05/2019 

 

• Một số nội dung cơ bản: 

Thông tư 18 đã bãi bỏ toàn bộ quy định hướng dẫn việc thực hiện và giải quyết thủ tục gia 
hạn nộp thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) với đối tượng máy móc, thiết bị nhập khẩu 
để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư tại Thông tư 134/2014/TT-BTC (Thông tư 134)3. 
Theo đó, các doanh nghiệp tiến hành nhập khẩu các đối tượng hàng hóa nêu trên sẽ không 
còn được gia hạn thời hạn nộp cũng như hoàn thuế GTGT theo hướng dẫn tại Thông tư 134. 

Ngoài ra, xét về thời hiệu thi hành, Thông tư 18 cũng quy định rằng những hồ sơ xin gia hạn 
thời hạn nộp thuế GTGT, hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT nộp tới cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực vẫn được xử lý theo hướng dẫn tại Thông tư4. 

 

• Một số bình luận và khuyến nghị: 

Việc hủy bỏ Thông tư 134 được thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 150/NQ-
CP tổng kết phiên họp thường kỳ của Chính phủ tháng 11 năm 2018 (Nghị quyết 150)5. 
Theo đó, Chính phủ đã thống nhất dừng thực hiện thủ tục gia hạn nộp thuế và hoàn thuế 
GTGT với đối tượng máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư theo 
quy định tại Thông tư 134.  

Có thể thấy rằng, thời điểm mà Thông tư 134 ra đời (năm 2014) là một năm mà kinh tế thế 
giới không ổn định, kinh tế các nước khu vực ASEAN trong đó có Việt Nam tăng trưởng chậm 
và cũng có xu hướng chững lại - chỉ đạt mức 4-5%6. Với tình hình kinh tế đó, chính sách thuế 
của Việt Nam tại thời kỳ này có nhiều sự điều chỉnh. Việc gia hạn thời hạn nộp thuế và hoàn 
thuế giá trị gia tăng đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu 
tư trong giai đoạn này là cần thiết để thu hút các hoạt động đầu tư cũng như tạo điều kiện 
cho các doanh nghiệp thích ứng dần với các thay đổi của chính sách thuế. Tại thời điểm hiện 
tại, khi nền kinh tế dần ổn định hơn, nguồn thu thuế cần được đảm bảo hơn, Chính phủ bãi 
bỏ chính sách gia hạn nói trên để đảm bảo sự bình đẳng giữa các doanh nghiệp sử dụng máy 
móc, thiết bị trong nước và các doanh nghiệp sử dụng máy móc, thiết bị nhập khẩu. 

Ngoài ra, nhằm tránh vướng mắc đối với việc áp dụng pháp luật trong thời kỳ chuyển tiếp các 
quy định, Thông tư 18 cũng đã hướng dẫn cụ thể cách giải quyết hồ sơ xin gia hạn thời hạn 
nộp thuế GTGT, hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT. Do đó, các doanh nghiệp cần lưu ý quy định 
tại Thông tư 18 để tuân thủ đúng quy định của pháp luật cũng như đảm bảo quyền và lợi ích 
chính đáng của mình. 
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Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của  

Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật sở hữu trí tuệ  

 
Để phù hợp với tiến trình nội luật hóa các cam kết tại Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ 
xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) mà Việt Nam đã tham gia và theo Nghị quyết số 72/2018/QH14 
của Quốc hội phê chuẩn Hiệp định CPTPP, Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ (Dự thảo) đã được trình tại phiên họp lần thứ 33 của 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội để xem xét và góp ý. Tại Bản tin pháp luật số 05/2019 này, Văn 
phòng Luật sư NHQuang và Cộng sự sẽ đưa ra một số bình luận để Quý vị có thêm một vài góc 
nhìn đa chiều đối với Dự thảo này.   

 

1. Một số nội dung sửa đổi, bổ sung tại Luật Kinh doanh bảo hiểm 24/2000/QH10 đã 
được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 61/2010/QH12 (Luật KDBH) 

Hiện nay, hoạt động phụ trợ bảo hiểm (PTBH) như tư vấn bảo hiểm, tính toán bảo hiểm,… đang 
có xu hướng phát triển mạnh mẽ, đóng vai trò thúc đẩy thị trường bảo hiểm phát triển và giúp 
các bên tham gia bảo hiểm hạn chế rủi ro và đề phòng tổn thất. Cụ thể, trong 03 năm gần đây, 
các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) đã chi trả gần 400 tỷ đồng cho các hoạt động PTBH7. Tuy 
nhiên, Luật KDBH hiện hành chưa có định nghĩa cũng như các quy định điều chỉnh về hoạt động 
PTBH. Nhằm bổ sung khung pháp lý cho loại hình dịch vụ này cũng như để phù hợp với cam kết 
mở cửa cho dịch vụ tại Hiệp định CPTPP, Dự thảo đã bổ sung một số nhóm quy định như sau: 

 

Bổ sung định nghĩa liên quan đến dịch vụ PTBH 

Dự thảo đã xây dựng định nghĩa của dịch vụ PTBH cùng với định nghĩa về 05 loại dịch vụ chính 
của PTBH bao gồm: (i) tư vấn bảo hiểm; (ii) đánh giá rủi ro bảo hiểm; (iii) tính toán bảo hiểm; 
(iv) giám định tổn thất bảo hiểm và (v) hỗ trợ giải quyết bồi thường bảo hiểm của các DNBH, 
doanh nghiệp môi giới bảo hiểm (DNMGBH) và các cá nhân, tổ chức khác nhằm mục đích sinh 
lời.  

Theo giải trình của cơ quan soạn thảo, khái niệm dịch vụ được xây dựng trên cơ sở xác định rõ 
bản chất của dịch vụ phụ trợ bảo hiểm, chủ thể, mục tiêu hoạt động và không chỉ liệt kê nội dung 
các dịch vụ phụ trợ bảo hiểm cụ thể theo Hiệp định CPTPP và Nghị quyết số 72/2018/QH14 mà 
còn xác định thêm những dịch vụ phụ trợ bảo hiểm khác có thể nảy sinh trong thực tiễn hoạt 

Trang bình luận   
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động kinh doanh bảo hiểm. Khái niệm này bảo đảm được việc nội luật hóa Hiệp định CPTPP, đồng 
thời bảo đảm tính dự báo tình huống phát sinh có thể xảy ra để đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Đối 
với 05 loại dịch vụ chính của PTBH, định nghĩa được xây dựng trên cơ sở tham khảo và khái quát 
hoá kinh nghiệm quốc tế kết hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh bảo hiểm tại thị trường Việt 
Nam8. 

 

Bổ sung quy định về điều kiện kinh doanh của các dịch vụ PTBH 

 Đối với cá nhân cung cấp dịch vụ tư vấn bảo hiểm: 

Dự thảo cho phép cá nhân được cung cấp dịch vụ tư vấn bảo hiểm trong nhóm dịch vụ PTBH. 
Ngoài điều kiện liên quan đến năng lực hành vi dân sự (từ 18 tuổi trở lên, năng lực hành vi dân 
sự đầy đủ), cá nhân phải có (i) văn bằng hoặc chứng chỉ về bảo hiểm do cơ sở đào tạo hợp pháp 
cấp và (ii) đảm bảo tài chính bằng một trong các hình thức: bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, 
bảo lãnh thanh toán ngân hàng, bảo hiểm bảo lãnh, ký quỹ. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng yêu 
cầu về điều kiện tài chính sẽ làm hạn chế khả năng các cá nhân tham gia hoạt động này và 
khuyến khích các đối tượng trên trở thành đại lý bảo hiểm thay vì tư vấn bảo hiểm. Bởi trên thực 
tế, các đại lý bảo hiểm vẫn thực hiện hoạt động tư vấn về sản phẩm bảo hiểm cho khách hàng. 
Thêm vào đó, điều kiện để trở thành đại lý bảo hiểm dễ dàng hơn so với hoạt động tư vấn bảo 
hiểm khi không yêu cầu về việc bảo đảm năng lực tài chính. 

 Đối với tổ chức cung cấp dịch vụ PTBH 

Tương tự như yêu cầu đối với cá nhân cung cấp dịch vụ tư vấn bảo hiểm, Dự thảo yêu cầu các tổ 
chức muốn cung cấp dịch vụ PTBH phải đảm bảo về mặt tài chính thông qua các hình thức như 
bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, bảo lãnh thanh toán ngân hàng, bảo hiểm bảo lãnh, ký quỹ, 
vốn chủ sở hữu9. Ngoài ra, Dự thảo cũng quy định về những yêu cầu liên quan đến nhân sự trong 
các tổ chức cung cấp dịch vụ PTBH10. 

Nhìn chung, các cá nhân, tổ chức đã hoặc có dự định hoạt động trong lĩnh vực PTBH cần tiếp tục 
theo dõi và cập nhật thông tin về tiến trình của Dự thảo này để có những kế hoạch hoặc phương 
án chuẩn bị cho hoạt động kinh doanh trong tương lai. 

 

2. Một số nội dung sửa đổi, bổ sung tại Luật Sở hữu trí tuệ 50/2005/QH11 đã được 
sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 36/2009/QH12 (Luật SHTT) 

Liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Luật SHTT, Dự thảo tập trung vào việc sửa đổi, bổ sung một 
số quy định về sáng chế, chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu; bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; kiểm soát biên 
giới với một số nội dung chính như sau: 

 

Sửa đổi quy định về sáng chế, chỉ dẫn địa lý và nhãn hiệu phù hợp với quy định của Hiệp 
định CPTPP  

Các quy định được bổ sung trong Dự thảo có nội dung tương tự với quy định trong Thông báo 
1926 do Cục SHTT ban hành nhằm hướng dẫn việc thực hiện các quy định liên quan đến SHTT 
trước khi Luật sửa đổi, bổ sung Luật SHTT có hiệu lực. Nội dung các quy định trong Dự thảo được 
sửa đổi, bổ sung theo hướng có lợi cho chủ thể thực hiện các thủ tục về SHTT như tăng thời hạn 
bộc lộ công khai sáng chế11, bổ sung phương thức nộp đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công 
nghiệp bằng phương tiện điện tử qua hệ thống nộp đơn trực tuyến12. 
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Bảo vệ quyền SHTT 

Thứ nhất, bổ sung căn cứ xác định mức bồi thường thiệt hại do xâm phạm quyền SHTT tại Điều 
205 của Luật SHTT. Cụ thể, bên cạnh các căn cứ xác định theo quy định cũ13 thì nguyên đơn/chủ 
thể quyền có thể đưa ra “các căn cứ hợp pháp khác” để xác định mức bồi thường14, ví dụ như: áp 
dụng cách tính lợi nhuận bị mất, giá trị của hàng hóa hoặc dịch vụ bị xâm phạm căn cứ theo giá 
thị trường, hoặc theo giá bán lẻ được đề xuất theo quy định tại khoản 4 Điều 18.74 của Hiệp định 
CPTPP quy định về các thủ tục và chế tài dân sự và hành chính.  

Quy định trong Luật SHTT hiện hành đang tạo ra bất cập đối với việc xác định mức độ bồi thường 
thiệt hại theo giá chuyển giao quyền sử dụng đối tượng SHTT. Cụ thể, Điều 205 Luật SHTT đưa 
ra cách hiểu rằng nguyên đơn/chủ thể quyền chỉ có thể yêu cầu Toà án quyết định mức bồi thường 
dựa trên cơ sở: hoặc là tổng thiệt hại vật chất, hoặc là giá chuyển giao. Tuy nhiên trên thực tế, 
trong nhiều trường hợp, thiệt hại của nguyên đơn/chủ thể quyền là tổng hoà của cả 02 yếu tố 
trên. Việc đưa ra cách hiểu chỉ được lựa chọn 01 trong 02 căn cứ là chưa đảm bảo được đầy đủ 
quyền của nguyên đơn/chủ thể quyền trong việc đòi bồi thường thiệt hại. Như vậy, với việc Dự 
thảo luật cho lựa chọn “căn cứ hợp pháp khác” để xác định mức bồi thường thiệt hại, nguyên 
đơn/chủ thể quyền có khả năng được tạo cơ hội để đưa ra được 01 cách tính/căn cứ xác định mà 
đảm bảo được quyền và lợi ích hợp pháp của mình, ví dụ như căn cứ trên cơ sở giá chuyển giao 
quyền sử dụng đối tượng SHTT và cộng thêm các thiệt hại phát sinh khác xung quanh hành vi vi 
phạm.  Cũng cần lưu ý rằng, các nội dung nói trên chỉ là những phân tích giả định, việc xác định 
mức bồi thường thiệt hại dựa trên “các căn cứ hợp pháp khác” sẽ được hướng dẫn một cách chính 
thống và chi tiết hơn tại nghị định và/hoặc thông tư ban hành trong tương lai.  

Thứ hai, bổ sung quyền của bị đơn trong vụ án tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ. Theo đó, bị 
đơn có quyền yêu cầu Tòa án buộc nguyên đơn thanh toán chi phí hợp lý để thuê luật sư nếu được 
Tòa án kết luận là không thực hiện hành vi xâm phạm, và quyền bồi thường cho những thiệt hại 
do hành vi lạm dụng thủ tục bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của người khác15. Quy định này đã đảm 
bảo tính khách quan và cân bằng giữa các bên trong quan hệ tố tụng, đồng thời phù hợp với quy 
định tại Điều 48 của Hiệp định TRIP16.  

 

Bổ sung quy định về kiểm soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến SHTT 

Trước đây, Luật SHTT chỉ quy định trong trường hợp lô hàng có dấu hiệu xâm phạm quyền SHTT, 
cơ quan hải quan ra quyết định tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với lô hàng này17. Dự thảo bổ 
sung quy định trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra quyết định tạm dừng làm thủ tục hải quan 
đối với lô hàng có dấu hiệu xâm phạm quyền SHTT, cơ quan hải quan cung cấp thông tin về tên 
và địa chỉ của người gửi hàng, nhà xuất khẩu, người nhận hàng, hoặc nhà nhập khẩu; bản mô tả 
hàng hoá, số lượng hàng hoá, và nước xuất xứ của hàng hoá (nếu biết) cho chủ thể quyền sở hữu 
trí tuệ18. Quy định này là cần thiết để đảm bảo quyền được thông tin đầy đủ cho chủ thể quyền 
SHTT hay người bị xâm phạm. Từ đó, chủ thể quyền có thể ngăn chặn sự lưu thông của hàng hóa 
giả mạo xâm phạm về SHTT giữa các quốc gia. Tuy nhiên, để có thể thực hiện việc giám sát hoạt 
động xuất nhập khẩu hàng hóa có liên quan đến SHTT một cách triệt để, bên cạnh những thông 
tin đã được quy định trong Dự thảo thì hình ảnh hàng hóa bị nghi ngờ giả mạo về SHTT là một 
trong những căn cứ quan trọng để chủ thể quyền có thể xác minh việc bị xâm phạm quyền SHTT. 
Trên thực tế, tại Trung Quốc, chủ thể quyền có thể yêu cầu cơ quan hải quan ngay lập tức gửi 
hình ảnh của hàng hóa bị nghi ngờ là xâm phạm quyền SHTT để có thể tiến hành so sánh19. Quy 
định này nên được bổ sung vào Dự thảo. 
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Với mục tiêu đảm bảo việc thực thi các cam kết trong Hiệp định CPTPP, Dự thảo Luật sẽ được xây 
dựng và ban hành theo trình tự rút gọn, dự kiến sẽ được thông qua tại Kỳ họp thứ 7 Quốc hội 
khóa XIV20 vào tháng 5 tới. Do đó, các doanh nghiệp cần cập nhật quy định mới về Dự thảo này 
để có kế hoạch kinh doanh phù hợp.  

 

 

 

  

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. 
  



© 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 29/2019/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành 
khoản 3 Điều 54 Bộ Luật lao động về việc cấp phép 
hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh 
mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động 

08/03/2019 

 

05/05/2019 

2.  
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 
số 13/2011/NĐ-CP về an toàn công trình dầu khí trên 
đất liền 

  07/03/2019 

 

20/04/2019 

3.  

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
180/2015/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký giao dịch 
chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán 
chưa niêm yết 

 15/03/2019 01/05/2019 

4.  Thông tư 05/2019/TT-BKHĐT hướng dẫn hỗ trợ phát 
triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 

29/03/2019 12/05/2019 

5.  

Thông tư 03/2019/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư số 32/2013/TT-NHNN hướng dẫn 
thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh 
thổ Việt Nam 

29/03/2019 13/05/2019 

6.  

Thông tư 18/2019/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 
134/2014/TT-BTC hướng dẫn thủ tục gia hạn thời hạn 
nộp thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng đối với máy móc, 
thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu 
tư 

03/04/2019 20/05/2019 

7.  Nghị định 31/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều 
và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo 

10/04/2019 28/05/2019 
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1 Công văn quy định: “Trong trường hợp Tòa án tuyên hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất vô hiệu, Văn phòng đăng 
ký đất đai, cơ quan Tài nguyên và Môi trường căn cứ vào bản án, quyết định của Tòa án để giải quyết điều chỉnh biến động 
hoặc cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phù hợp với kết quả giải quyết của Tòa án”. 
2 Công văn số 79/TANDTC-PC do Tòa án nhân dân tối cao ban hành ngày 12/4/2019 về việc thông báo kết quả giải đáp trực 
tuyến số 64/TANDTC-PT quy định: “Nếu Tòa án nhân dân cấp tỉnh đã thụ lý thì tiếp tục giải quyết theo thủ tục chung; trường 
hợp Tòa án nhân dân cấp tỉnh đã tiếp nhận đơn khởi kiện và tài liệu chứng cứ kèm theo nhưng chưa thụ lý thì chuyển đơn và 
tài liệu chứng cứ cho Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền hoặc tiến hành thụ lý giải quyết nếu xét thấy cần thiết hoặc 
theo đề nghị của Tòa án nhân dân cấp huyện” 
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