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NGHIÊN CỨU VÀ VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH 

 

 

 

Ngày 25/04/2019, Luật sư Nguyễn Hưng Quang đã tham dự Hội thảo “Lấy ý kiến đối với 

Dự thảo báo cáo nghiên cứu về quy trình tuyển chọn án lệ và dự thảo Nghị quyết sửa đổi 

Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐTP về án lệ” do Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC) tổ chức. 

Đến dự và chủ trì buổi Hội thảo có PGS.TS Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, 

Chánh án TANDTC; các Phó Chánh án TANDTC; bà Caitlin Wiesen, Giám đốc Quốc gia 

Chương trình phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNDP); các thành viên của Hội đồng 

Thẩm phán TANDTC; Thành viên Hội đồng tư vấn án lệ và lãnh đạo một số Tòa án tỉnh, 

thành phố phía Bắc cùng các chuyên gia pháp lý, nhà khoa học trong nước và quốc tế. 

Tham dự Hội thảo, Luật sư Nguyễn Hưng Quang đã trình bày tham luận góp ý về quy trình 

tuyển chọn án lệ quy định tại Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐTP về Án lệ và 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 Nghị quyết này. 

Kết luận buổi Hội thảo, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình ghi nhận và đánh giá cao các 

ý kiến của các đại biểu. Các ý kiến đóng góp trong Hội thảo giúp TANDTC thực hiện tốt 

nhiệm vụ phát triển án lệ, góp phần bổ khuyết cho hệ thống pháp luật, tạo tính ổn định, 

minh bạch trong các phán quyết của Tòa án. 
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Tranh tụng  

Dự thảo về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ do Hội đồng 

Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao ban hành  

(Bài phân tích trên cơ sở Bản tham luận góp ý về quy trình tuyển chọn án lệ và một số vấn đề 

sửa đổi Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐTP về Án lệ của Luật sư Nguyễn Hưng Quang) 

 

Nhằm khắc phục những nhược điểm, bất cập của quy định cũ trong Nghị quyết 03/2015/NQ-

HĐTP về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân 

tối cao (HĐTP) đang tiến hành xây dựng Dự thảo Nghị quyết về quy trình lựa chọn, công bố và 

áp dụng án lệ (Dự thảo) với một số điểm mới như sau: 

(i) Bổ sung thẩm quyền của Chánh án Tòa án nhân dân cấp quận/huyện/thành phố trực thuộc 

tỉnh, Chánh án Tòa án quân sự quân sự khu vực và tương đương trong việc đề xuất bản án, 

quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án mình để phát triển thành án lệ. Bởi lẽ, hiện nay khối 

lượng bản án, quyết định của Tòa án nhân dân cấp huyện chiếm phần lớn trong tổng số bản án, 

quyết định của hệ thống Tòa án1. Do đó, việc bổ sung quy định này giúp cho nguồn của án lệ trở 

nên đa dạng, gia tăng số lượng án lệ được áp dụng. 

(ii) Bổ sung về quy định trình tự, thủ tục thông qua án lệ theo thủ tục rút gọn2. Cụ thể, HĐTP sẽ 

biểu quyết để xác định việc phát triển quyết định giám đốc thẩm đang giải quyết thành án lệ 

ngay tại phiên tòa giám đốc thẩm mà không cần thông qua quy trình rà soát như quy định tại 

khoản 2, Điều 3 của Dự thảo. Việc lấy ý kiến đóng góp cho quyết định giám đốc thẩm phát triển 

thành án lệ được thực hiện trong thời gian ngắn (15 ngày thay vì 45 ngày như quy trình thông 

thường3). Thêm vào đó, không cần tổ chức phiên họp toàn thể HĐTP để thảo luận và biểu quyết 

thông qua án lệ. Việc bổ sung quy định về thông qua án lệ theo thủ tục rút gọn nhằm giúp án lệ 

nhanh chóng được áp dụng trong việc xét xử, giản lược những quy trình không cần thiết. 

Bên cạnh những điểm mới nêu trên, NHQuang&Cộng sự nhận thấy vẫn còn một số quy định cần 

được cân nhắc và những bất cập còn tồn tại trong Nghị quyết 03/2015/NQ-HĐTP cần được sửa 

đổi để hoàn thiện hơn nội dung của Dự thảo. Chúng tôi đề xuất sửa đổi như sau:  

Thứ nhất, Dự thảo đang sử dụng song song hai thuật ngữ “tình tiết, sự kiện pháp lý như nhau” 

(khoản 3, Điều 2) và “tình tiết, sự kiện pháp lý giống nhau” (khoản 2, Điều 8). Việc sử dụng 

không thống nhất hai thuật ngữ này có thể gây khó hiểu khi áp dụng án lệ trong quá trình xét 

xử. Thêm vào đó, có ý kiến cho rằng quy định “vụ việc có tình tiết, sự kiện pháp lý như nhau” sẽ 

làm hạn chế khả năng áp dụng án lệ vì thực tế đã cho thấy có rất ít vụ việc đáp ứng được tiêu 

 Tin tiêu điểm  
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chí có tình tiết, sự kiện pháp lý giống hệt tình tiết, sự kiện pháp lý nêu trong án lệ4. TANDTC 

cũng nhận định rằng việc sự không thống nhất trong việc sử dụng thuật ngữ này đang tạo khó 

khăn, gây e ngại cho các thẩm phán trong quá trình áp dụng án lệ để xét xử5. Do đó, cần sử 

dụng thống nhất hai thuật ngữ “tình tiết, sự kiện pháp lý như nhau” và “tình tiết, sự kiện pháp 

lý giống nhau” cũng như xác định rõ thế nào được coi là “tình tiết, sự kiện pháp lý như nhau” 

hoặc “tình tiết, sự kiện pháp lý giống nhau”. 

Thứ hai, trên thực tế, theo quy định tại Nghị quyết tại khoản 1, khoản 2 của Điều 4 Nghị quyết 

số 03/2017/NQ-HĐTP về việc Công bố bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử của Tòa 

án, để một bản án được công khai thì phải đáp ứng một số điều kiện nhất định6. Tuy nhiên, Dự 

thảo về việc công bố án lệ lại không đưa ra quy định về tiêu chí lựa chọn án lệ tương tự như quy 

định tại Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐTP. Do vậy, Dự thảo cần làm rõ rằng án lệ khi được công 

bố có cần đáp ứng các yêu cầu như quy định tại Điều 4, Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP hay 

không. Hay nói cách khác, nội dung này nên được cân nhắc và bổ sung vào Dự thảo như một 

trong các tiêu chí lựa chọn án lệ.  

Thứ ba, theo quy định tại khoản 2, Điều 9 của Dự thảo: “Hội đồng tư vấn án lệ có trách nhiệm 

cho ý kiến đối với các bản án, quyết định được đề xuất là nguồn án lệ, nội dung đề xuất là án lệ, 

dự thảo Án lệ được công bố”. Tuy nhiên, theo nội dung của Dự thảo, Hội đồng tư vấn án lệ lại 

không có thẩm quyền cho ý kiến đối với các trường hợp án lệ bị “bãi bỏ” theo quy định tại Điều 

9. Do đó, đề nghị cân nhắc việc bổ sung thẩm quyền/trách nhiệm của Hội đồng tư vấn án lệ đối 

với vấn đề này.  
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Tài chính – Ngân hàng  

Thêm trường hợp được sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam 

 

Tên văn bản: Thông tư 03/2019/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 32/2013/TT-NHNN hướng dẫn 

thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam ban hành (Thông tư 03) 

Ngày có hiệu lực: 13/05/2019 

 

 Một số nội dung cơ bản: 

Thông tư 03 đã bổ sung hướng dẫn trong việc sử dụng ngoại tệ đối với nhà đầu tư nước ngoài 

(thuộc đối tượng người không cư trú) – (NĐT) trong quá trình chuyển nhượng vốn bằng phương 

thức đấu giá7, bao gồm các trường hợp sau: 

(i) Mua cổ phần tại doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hóa được Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt; 

(ii) Mua cổ phần, phần vốn góp của nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có 

vốn nhà nước thực hiện thoái vốn được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; 

(iii) Mua cổ phần, phần vốn góp của doanh nghiệp nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác 

thực hiện thoái vốn được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

Theo đó, để tiến hành đặt cọc, ký quỹ trong quá trình đấu giá, NĐT có thể áp dụng hình thức 

chuyển khoản ngoại tệ. 

Tiếp theo, tùy vào kết quả đấu giá, nhà đầu tư nước ngoài sẽ thực hiện giao dịch như sau: 

(i) Trường hợp trúng đấu giá, NĐT chuyển vốn đầu tư để thanh toán giá trị mua cổ phần, 

phần vốn góp theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối để thanh toán giá trị mua 

cổ phần, phần vốn góp đấu giá. Cụ thể, NĐT phải mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp tại 

một tổ chức tín dụng được phép. Việc góp vốn đầu tư, việc chuyển vốn đầu tư gốc, lợi 

nhuận và các khoản thu hợp pháp khác phải thực hiện thông qua tài khoản này. Nguồn 

thu hợp pháp của NĐT từ hoạt động đầu tư tại Việt Nam được sử dụng để tái đầu tư hoặc 

mua ngoại tệ tại tổ chức tín dụng được phép để chuyển ra nước ngoài.
8
 

(ii) Trường hợp đấu giá không thành công, NĐT được chuyển ra nước ngoài số tiền đặt cọc, 

ký quỹ bằng ngoại tệ sau khi đã trừ đi các chi phí phát sinh liên quan (nếu có). 

 

 Một số bình luận và khuyến nghị: 

Mặc dù đã ghi nhận kết quả khả quan hơn các giai đoạn trước (tính từ năm 2011 đến nay)9, quá 

trình thoái vốn, cổ phần hóa của doanh nghiệp nhà nước vẫn chưa đạt chỉ tiêu cũng như tiến độ 

Chính phủ đã đề ra trước đó10. Do vậy, Chính phủ đã chỉ đạo Ngân hàng nhà nước ban hành 

Thông tư 03 với mong muốn thu hút NĐT và thúc đẩy quá trình này11.  

Trước đây khi tiến hành đặt cọc, ký quỹ trong quá trình đấu giá cổ phần, phần vốn góp, NĐT 

không được sử dụng ngoại tệ mà bắt buộc phải quy đổi ra đồng Việt Nam12. Trên thực tế, việc 

quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam để ký quỹ, đặt cọc khiến nhiều NĐT e ngại do tính ổn định 
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của đồng Việt Nam thấp hơn so với một số ngoại tệ thông dụng (Đô-la Mỹ, Euro...). Theo đó, 

những rủi ro tiềm tàng do sự chênh lệch về tỷ giá mua vào – bán ra mỗi ngày có thể dẫn đến sự 

chênh lệch giữa số vốn quy đổi vào thời điểm NĐT đăng ký đặt cọc, ký quỹ ban đầu và tại thời 

điểm thanh toán hoặc quy đổi ngoại tệ trở lại (trường hợp đấu giá không thành). Nếu có nguyện 

vọng được sử dụng ngoại tệ, NĐT phải xin chấp thuận từ phía Ngân hàng Nhà nước Việt Nam13. 

Việc thực hiện thủ tục này chắc chắn sẽ khiến các NĐT mất thêm chi phí và thời gian, thậm chí 

có thể ảnh hưởng đến cơ hội đầu tư khi việc thẩm định hồ sơ sẽ mất tối đa 45 ngày theo luật 

định, chưa kể quá trình chuẩn bị, bổ sung hồ sơ (nếu có)14. 

Việc bổ sung thêm trường hợp được sử dụng ngoại hối cho NĐT chắc chắn sẽ góp phần giảm bớt 

các thủ tục liên quan đến chuyển đổi ngoại tệ sang đồng Việt Nam cho NĐT trong quá trình 

chuyển nhượng vốn, tạo tâm lý thoải mái cho các NĐT cũng như đẩy nhanh quá trình cổ phần 

hóa, thoái vốn của các doanh nghiệp nhà nước tại Việt Nam. Do đó, NĐT cần cập nhật các quy 

định nói trên để đảm bảo quyền lợi chính đáng của mình. 
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Góp ý Dự thảo Luật Hòa giải, đối thoại tại Toà án dưới góc độ giải quyết 

tranh chấp kinh doanh thương mại 

 

Trên tinh thần “nâng tỷ lệ hòa giải thành trong các vụ việc dân sự”15, Toà án nhân dân tối cao 

(TANDTC) đã và đang tiến hành thí điểm công tác hòa giải, đối thoại tại Toà án trên phạm vi thí 

điểm trong 16 tỉnh/thành phố16. Việc thí điểm thành công mô hình này đã chứng minh tính hiệu quả 

và nhu cầu tiến hành hòa giải, đối thoại của các bên tranh chấp. Với mục tiêu hoàn thiện khung 

pháp lý về hoạt động hòa giải, đối thoại tại Toà án, TANDTC đã xây dựng Dự thảo Luật Hòa giải, đối 

thoại tại Toà án và đang tiến hành thu thập ý kiến đóng góp của các chuyên gia cũng như của các 

cá nhân/tổ chức khác trong xã hội với bản Dự thảo lần 2 (Dự thảo) – bản Dự thảo được công bố 

vào ngày 29/03/2019. Trong số này, Bản tin pháp luật sẽ trình bày một số bình luận, góp ý về nội 

dung Dự thảo của Luật sư Nguyễn Hưng Quang để Quý vị có thêm một vài góc nhìn đa chiều đối với 

Dự thảo này. 

 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Điều 1 của Dự thảo quy định: “Luật này không điều chỉnh các hoạt động hòa giải, đối thoại đã được 

luật khác quy định”. Nguyên tắc này xuyên suốt các chế định đối với hoà giải viên, thủ tục công 

nhận kết quả hoà giải, đối thoại thành, kinh phí cho công tác hoà giải, đối thoại tại Toà án… Quy 

định này dường như có mục tiêu không làm thay đổi hay chồng chéo lên các quy định pháp luật 

hiện hành liên quan đến hoạt động hoà giải. Tuy nhiên, trên thực tế, hoạt động hoà giải có tính 

chuyên nghiệp (như hoà giải thương mại, hoà giải lao động, hoà giải trong bảo vệ người tiêu 

dùng…) chưa được phát triển do các quy định pháp luật chưa rõ ràng, còn phức tạp17. Do vậy, 

nhằm tạo sự thống nhất giữa các quy định điều chỉnh hoạt động hòa giải nói chung, Dự thảo cần có 

thêm những quy định cụ thể đối với các hình thức hoà giải khác. 

 

2. Thủ tục công nhận kết quả hoà giải thành 

Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 (BLTTDS 2015) lần đầu tiên đã quy định rõ ràng về thủ tục công 

nhận kết quả hoà giải thành ngoài Toà án (Chương XXXIII)18. Tuy nhiên, Dự thảo đã đặt một thủ 

tục công nhận kết quả hoà giải thành có nhiều điểm khác so với các quy định tại Chương XXXIII 

của BLTTDS 2015. Trong đó, điển hình là Dự thảo lược bỏ bước tổ chức phiên họp phiên họp xét 

đơn yêu cầu như quy định của BLTTDS 201519, từ đó rút ngắn thời gian giải quyết. Xét trên góc độ 

cải cách chi phí tuân thủ pháp luật, chế định công nhận kết quả hoà giải thành của Dự thảo có 

Trang Dự thảo   
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nhiều thuận lợi hơn cho Toà án và các bên tham gia hoà giải, như thủ tục đơn giản hơn, thời gian 

được quy định ngắn hơn… Nhưng xét tới việc Dự thảo lại độc lập với BLTTDS 2015 như phân tích ở 

trên thì sự khác biệt này sẽ gây nên những lúng túng trong việc thực thi pháp luật của Thẩm phán 

và các bên liên quan khi mà phải áp dụng các thủ tục khác nhau để công nhận kết quả hoà giải 

trước tố tụng. Đồng thời, việc áp dụng thủ tục có tính thuận lợi cho hoạt động hoà giải do Toà án 

“bảo trợ thực hiện” khác với các hoạt động hoà giải do các tổ chức khác thực hiện sẽ tạo nên sự 

băn khoăn về tính công bằng giữa các loại hình hoà giải cũng như tính đồng bộ trong hệ thống 

pháp luật. Do vậy, cơ chế công nhận kết quả hoà giải thành trước tố tụng nên được thống nhất để 

bảo đảm tính công bằng, dễ áp dụng và dễ nhận biết đối với cơ chế này, thay vì có nhiều cơ chế, 

thủ tục khác nhau được quy định trong các văn bản pháp luật khác nhau. 

 

3. Tiêu chuẩn Hoà giải viên 

Có thể thấy rằng tiêu chuẩn của Hoà giải viên, Đối thoại viên tại Dự thảo đang có một số sự khác 

biệt nhất định so với tiêu chuẩn dành cho Hoà giải viên thương mại, Hoà giải viên lao động trong 

các văn bản pháp luật hiện hành20. Theo đó, hiện nay Dự thảo đang đưa ra 02 phương án: (i) yêu 

cầu các Hoà giải viên, Đối thoại viên cần ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác; hoặc 

(ii) không yêu cầu về kinh nghiệm đối với các vị trí này. Cả 02 phương án nói trên đều khác biệt đối 

với yêu cầu dành cho Hoà giải viên thương mại (có ít nhất 02 năm kinh nghiệm) và Hoà giải viên 

lao động (có 03 năm kinh nghiệm)21. Do đó, cần cân nhắc việc quy định thống nhất tiêu chuẩn kinh 

nghiệm của các Hoà giải viên, Đối thoại viên nhằm tạo sự đồng đều về nghiệp vụ hoà giải. 

Ngoài ra, việc Dự thảo bổ sung quy định về giới hạn tuổi của Hoà giải viên, Đối thoại viên (dưới 70 

tuổi)22 là một điểm mới so với các văn bản hướng dẫn hiện hành. Tuy nhiên, việc giới hạn tuổi này 

cần được cân nhắc lại. Thứ nhất, thời gian tham gia hoà giải của “Thẩm phán, Kiểm sát viên, người 

giữ chức danh tư pháp khác nghỉ hưu” sẽ không còn nhiều, đặc biệt khi chính sách về tuổi nghỉ hưu 

của Bộ luật Lao động có thể thay đổi theo hướng “nâng tuổi nghỉ hưu”. Thứ hai, tiêu chí “người có 

uy tín cao trong xã hội” sẽ thường được hiểu là những người có tuổi cao trong xã hội, do vậy việc 

giới hạn về độ tuổi của Hoà giải viên có khả năng mâu thuẫn với tiêu chí nói trên. 

Thêm vào đó, Dự thảo cần ghi nhận rõ tiêu chuẩn “có kinh nghiệm và khả năng hoà giải, đối thoại” 

theo hướng xác định các loại giấy tờ chứng nhận đáp ứng đủ những tiêu chuẩn này; hoặc Dự thảo 

nên quy định “giao cho TANDTC quy định chi tiết các tiêu chuẩn Hoài giải viên, Đối thoại viên” theo 

đúng hướng dẫn tại Điều 11 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Đồng thời, cũng cần cân 

nhắc việc loại bỏ tiêu chuẩn “có bản lĩnh chính trị vững vàng, có uy tín trong cộng đồng dân cư” 

hoặc quy định rõ các tiêu chuẩn, thủ tục theo hướng đơn giản hoá nhất cho các ứng cử viên để Toà 

án có được nguồn Hoà giải viên, Đối thoại viên phong phú công tác tại cả khu vực nhà nước và khu 

vực tư nhân. 

 

4. Bảo đảm nguyên tắc bảo mật trong hoạt động hoà giải 

Nguyên tắc bảo mật thông tin là một nguyên tắc then chốt trong hoạt động hoà giải ngoài tố tụng 

tại Toà án và đã được ghi nhận và quy định cụ thể tại Dự thảo23. Cụ thể, khoản 1, Điều 4 của Dự 

thảo quy định: “Cơ quan, tổ chức, cá nhân không được tiết lộ thông tin mà mình biết được trong 

quá trình hòa giải, đối thoại, trừ khi có sự đồng ý trước của bên đã cung cấp thông tin”. Tuy nhiên, 

để đảm bảo việc thực hiện hiệu quả nguyên tắc này, Dự thảo cần cân nhắc thêm một số vấn đề 

như sau: 
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- Điều 4, khoản 1 quy định: “Cơ quan, tổ chức, cá nhân không được tiết lộ thông tin mà mình 

biết được trong quá trình hòa giải, đối thoại, trừ khi có sự đồng ý trước của bên đã cung cấp 

thông tin”. Quy định cần xác định rõ rằng theo quy định nói trên thì Chánh án Toà án địa 

phương – với vai trò là người quản lý hoạt động của trung tâm hoà giải, sẽ có quyền yêu 

cầu Hoà giải viên, Đối thoại viên báo cáo nội dung (một phần hoặc toàn bộ) vụ việc hoà giải 

hay chỉ được yêu cầu báo cáo về kết quả hoà giải.  

- Cơ chế cho phép mời “những người uy tín có khả năng tác động đến các bên tham gia hòa 

giải, đối thoại để hỗ trợ cho việc hòa giải, đối thoại khi xét thấy cần thiết” và “tham khảo ý 

kiến cơ quan nhà nước và tổ chức có chuyên môn” (Điều 26, Khoản 3 và Khoản 9, Điều 30 

của Dự thảo) cũng cần cân nhắc lại vì có khả năng ảnh hưởng tới nguyên tắc bảo mật trong 

hoạt động hoà giải (được quy định tại Khoản 1, Điều 4 như đã nêu ở trên), đặc biệt đối với 

những vụ việc kinh doanh thương mại cũng như những vụ việc có ảnh hưởng tới quyền của 

các bên tham gia hoà giải (Điều 7 của Dự thảo). Hoà giải viên chỉ nên thực hiện các công 

việc này khi có sự đồng ý của các bên tham gia hoà giải. 

 

5. Bảo đảm nguyên tắc độc lập, khách quan của hoà giải 

Nguyên tắc độc lập, khách quan (hoặc có thể hiểu là nguyên tắc trung lập) của hoà giải cũng là 

một nguyên tắc then chốt24. Nhiều quy định, thiết chế trong Dự thảo đã bảo đảm được tính độc lập 

của Hoà giải viên, Đối thoại viên. Một số đề xuất dưới đây chỉ nhằm mục tiêu hoàn thiện hơn 

nguyên tắc này: 

Thứ nhất, theo kinh nghiệm tại một số quốc gia khác, Thẩm phán thực hiện hoà giải không phải 

Thẩm phán xét xử vụ án sau đó25. Theo đó, cần quy định rõ Giám đốc (Chánh án Toà án địa 

phương) và Phó Giám đốc (Thẩm phán) của trung tâm hoà giải không được trực tiếp giải quyết vụ 

việc đã được tiến hành thủ tục hoà giải, đối thoại (dù hoà thành nhưng bị kháng nghị hay không 

hoà giải thành). 

Thứ hai, cần ghi nhận thủ tục xem xét, quyết định công nhận kết quả hoà giải thành không phải là 

một quá trình xem xét nội dung của tranh chấp. Nguyên tắc này cần được ghi nhận tại Điều 40 và 

một số quy định khác của Dự thảo. Trên cơ sở nguyên tắc này và nguyên tắc bảo mật, Dự thảo cần 

quy định rõ tiêu chí của “tài liệu, chứng cứ” kèm theo đơn yêu cầu công nhận kết quả hoà giải 

thành; theo đó, chỉ là các tài liệu, chứng cứ (nếu cần thiết) phục vụ cho việc chứng minh rằng thoả 

thuận hoà giải không xâm phạm lợi ích của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác hoặc trốn tránh nghĩa 

vụ của Nhà nước mà không tiết lộ thông tin về vụ việc tiến hành hoà giải, đối thoại. 

 

 

 

 

  

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 mục văn bản mới ban hành 

 

STT Tên văn bản 
Ngày 

ban hành 

Ngày  

có hiệu lực 

1.  

Công văn 5167/BTC-CST năm 2019 về gia hạn thời 

hạn nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu do Bộ Tài 

chính ban hành 

06/05/2019 06/05/2019 

2.  
Nghị định 39/2019/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của 

Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa 
10/05/2019 01/07/2019 

3.  

Thông tư 27/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 

246/2016/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm tra, đánh giá, cấp 

giấy chứng nhận quốc tế về an ninh tàu biển và Thông 

tư 247/2016/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí nhượng quyền khai thác 

cảng hàng không, sân bay do Bộ trưởng Bộ Tài chính 

ban hành 

14/05/2019 01/07/2019 

4.  

Nghị định 41/2019/NĐ-CP hướng dẫn lập, thẩm định, 

phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá và điều chỉnh 

quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử 

15/05/2019 15/05/2019 

5.  
Nghị định 44/2019/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ 

cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng 
20/05/2019 01/07/2019 

6.  
Nghị định 45/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch 
21/05/2019  01/08/2019 

7.  

Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng 

Điều 324 của Bộ luật Hình sự về tội rửa tiền do Hội 

đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành 

24/05/2019 07/07/2019 
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1 Theo số liệu thống kê tại Trang thông tin điện tử công bố bản án, quyết định của Tòa án, 89% bản án được công bố là bản 

án do TAND cấp huyện xét xử 

2 Dự thảo, Điều 6a 

3 30 ngày lấy ý kiến công khai trên Trang thông tin điện tử về án lệ, 15 ngày lấy ý kiến của Hội đồng tư vấn án lệ theo quy 

định tại Điều 4 và khoản 4, Điều 5 của Dự thảo 

4 Dự thảo Báo cáo nghiên cứu về quy trình tuyển chọn án lệ, trang 11 

5 Dự thảo Báo cáo nghiên cứu về quy trình tuyển chọn án lệ, trang 21 

 

NHÓM BIÊN SOẠN 
 

Phạm Thị Thu Hà 

Thuế, Tài chính 

thuha@nhquang.com 

Lê Hải Linh 

Doanh nghiệp, Lao động, 

Phân tích chính sách 

hailinh@nhquang.com 

 

Lê Mai Phương 

Thuế, Bảo hiểm, 

Tài chính 

maiphuong@nhquang.com 

Nguyễn Thùy Dương 

Doanh nghiệp, Bảo hiểm, Hợp đồng, 

Lao động, Phân tích chính sách 

thuyduong@nhquang.com 

Vũ Thị Diệu Thảo 

Doanh nghiệp, Hợp đồng,  

Lao động, Phân tích chính sách 

dieuthao@nhquang.com 

Nguyễn Hưng Quang 

M&A, Môi trường – Năng lượng, Phân 

tích chính sách, Hòa giải thương mại 

quang@nhquang.com 
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6 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP về việc Công bố bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án: 

Điều 4 về Bản án, quyết định không công bố trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án đưa ra quy định như sau: 

1. Bản án, quyết định về vụ việc được Tòa án xét xử kín. 

2. Bản án, quyết định về vụ việc được Tòa án xét xử, giải quyết công khai nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

a) Có chứa đựng nội dung thuộc danh mục bí mật nhà nước theo quy định của Chính phủ hoặc chứa đựng những nội dung mà 

Nhà nước chưa công bố và nếu bị tiết lộ thì gây nguy hại cho Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

b) Có chứa đựng thông tin về hoạt động đầu tư tài chính, bí quyết nghề nghiệp, công nghệ chưa được bộc lộ, có thể được sử 

dụng và tạo lợi thế trong kinh doanh mà trong quá trình Tòa án xét xử, giải quyết vụ việc, người tham gia tố tụng đã có yêu 

cầu được giữ bí mật; 

c) Có chứa đựng nội dung ảnh hưởng xấu đến truyền thống văn hóa, phong tục, tập quán tốt đẹp được thừa nhận và áp dụng 

rộng rãi trong một vùng, miền, dân tộc, cộng đồng dân cư; 

d) Có người tham gia tố tụng là người dưới 18 tuổi; 

đ) Có chứa đựng nội dung liên quan đến bí mật cá nhân, bí mật gia đình mà chưa được mã hóa theo hướng dẫn tại Điều 7 của 

Nghị quyết này. 

7 Thông tư 03, Điều 1 

8 Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Pháp lệnh về ngoại hối, Điều 11, khoản 1, khoản 2 

9 Thông báo 285/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp giao ban Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát 

triển doanh nghiệp về tình hình sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước và phát triển doanh 

nghiệp 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018 do Văn phòng Chính phủ ban hành (Thông báo 285), 

Mục I.2 

10 "Cổ phần hoá chậm vì có doanh nghiệp muốn bán nhưng nhà đầu tư không mua", Duyên Duyên, Thời báo Kinh tế Việt Nam 

điện tử (2019); Xem thêm tại http://vneconomy.vn/co-them-155-nghin-ty-dong-cho-dau-tu-cong-tu-co-phan-hoa-doanh-

nghiep-20190122095539624.htm 

11 Thông báo 285, Mục II.5 

12 Trước khi Thông tư 03 có hiệu lực, việc thực hiện đặt cọc, ký quỹ trong quá trình đấu giá cổ phần, phần vốn góp không 
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