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NGHIÊN CỨU VÀ VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH 

 

 

 

Ngày 07/06/2019, tại Hà Nội, trung tâm hòa giải thương mại quốc tế đầu tiên của Việt Nam 
với tên gọi Trung tâm hoà giải thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam International 
Commercial Mediation Center – VICMC) đã chính thức được ra mắt. Là thành viên của 
Hội luật quốc tế Việt Nam (VSIL) - Trung tâm có nhiệm vụ đem đến cho khách hàng, doanh 
nghiệp và các nhà đầu tư thêm một giải pháp để giải quyết tranh chấp thương mại ngoài 
tòa án – hoà giải thương mại.  

 

Với mong muốn phổ biến rộng rãi cho các doanh nghiệp và các nhà đầu tư về giải pháp giải 
quyết tranh chấp thay thế nhanh chóng hơn, tiết kiệm hơn và minh bạch hơn này, Luật sư 
Nguyễn Hưng Quang đã rất tâm huyết và tích cực trong các hoạt động thành lập và quảng 
bá hình ảnh của VICMC. Hiện nay, Luật sư Quang đang giữ chức vụ Chủ tịch của Trung tâm 
hoà giải này. Ngoài ra, hai luật sư thành viên khác của NHQuang và Cộng sự - Luật sư Phùng 
Quang Cường và Luật sư Trần Thanh Huyền cũng đã đăng kí là Hòa giải viên của VICMC. 

 

Với sự ra đời của Trung tâm Hòa giải Thương mại Quốc tế đầu tiên của Việt Nam, các sáng 
lập viên và hòa giải viên mong muốn sẽ góp một phần đáng kể trong hoạt động giải quyết 
tranh chấp đầu tư tại Việt Nam, mang lại một môi trường đầu tư hấp dẫn và hiệu quả hơn 
cho các nhà đầu tư quốc tế. 
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Doanh nghiệp – Đầu tư – Thương mại  
Hướng dẫn về phạt vi phạm trong góp vốn hoạt động khoa học và  

công nghệ (KH&CN)  
 

Tên văn bản: Nghị định 51/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt 
động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ (Nghị định 51) 

Ngày có hiệu lực: 01/08/2019 

 

• Một số nội dung cơ bản: 

Ngày 13/06/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 51 nhằm thay thế Nghị định 64/2013/NĐ-CP 
quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN), 
chuyển giao công nghệ (Nghị định 64) và Nghị định số 93/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định 64 (Nghị định 93). Nghị định 51 hướng dẫn về các hành vi vi phạm, hình thức 
xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả trong hoạt động KH&CN, chuyển giao công 
nghệ. Cụ thể như sau: 

Thứ nhất, Nghị định 51 đã điều chỉnh quy định về các biện pháp khắc phục hậu quả đối với các tổ 
chức, cá nhân vi phạm hành chính trong lĩnh vực KH&CN. Trước đây, Nghị định 64 đưa ra quy 
định về biện pháp khắc phục hậu quả trên cơ sở của Khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm 
hành chính1 kèm theo 03 biện pháp bổ sung đặc trưng của lĩnh vực KH&CN2. Hiện nay, Nghị định 
51 đã cấu trúc lại và tích hợp các nội dung đặc trưng nói trên để đưa ra một hệ thống biện pháp 
khắc phục hậu quả phù hợp hơn với phạm vi hoạt động KH&CN, chuyển nhượng và chuyển giao 
công nghệ bao gồm: 

(i) Buộc cải chính thông tin sai sự thật. 

(ii) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm. 

(iii) Buộc hủy bỏ hồ sơ, tài liệu có số liệu, nội dung sai sự thật. 

(iv) Buộc hủy bỏ báo cáo sai sự thật về tiến độ, nội dung, kết quả nghiên cứu. 

(v) Buộc hoàn trả số tiền đã chiếm dụng bất hợp pháp. 

(vi) Buộc nộp lại số tiền đã sử dụng sai mục đích, sử dụng trùng lặp. 

(vii) Buộc nộp lại số tiền không hoàn trả đúng hạn. 

 Tin tiêu điểm  
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(viii) Buộc đưa ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc buộc tái xuất 
hàng hóa, vật phẩm, trang thiết bị, phương tiện. 

(ix) Buộc hủy bỏ kết quả công nhận giải thưởng. 

(x) Buộc phân chia đúng tỷ lệ phân chia lợi nhuận thu được từ thương mại hóa kết quả 
nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. 

Thứ hai, Nghị định 51 đã bổ sung quy định về mức phạt hành chính đối với một số hành vi như 
sau: 

(i) Phạt tiền từ 12.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng3 đối với hành vi góp vốn bằng công 
nghệ mà không lập hợp đồng bằng văn bản. 

(ii) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng4, tịch thu tang vật và phương tiện vi 
phạm hành chính khi thực hiện một trong các hành vi sau đây mà không có Giấy chứng 
nhận đăng ký chuyển giao công nghệ5: 

- Chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam; 

- Chuyển giao công nghệ từ Việt Nam ra nước ngoài; 

- Chuyển giao công nghệ trong nước có sử dụng vốn nhà nước hoặc ngân sách nhà nước, 
trừ trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa 
học và công nghệ. 

 

• Một số tác động dự kiến 

Thứ nhất, có thể thấy rằng, vào thời điểm ban hành (năm 2013), Nghị định 64 đang đưa ra một 
hệ thống các biện pháp khắc phục hậu quả còn chung chung, chưa thực sự đảm bảo tính phù hợp 
với thực tiễn của hoạt động KH&CN. Mặc dù hơn 01 năm sau đó, Nghị định 93 được ban hành để 
sửa đổi và khắc phục những hạn chế của Nghị định 64, nhưng những bổ sung mới này chưa tạo 
ra giá trị gia tăng đáng kể trong việc cơ cấu lại các biện pháp khắc phục hậu quả. Sự điều chỉnh 
hiện nay của Nghị định 51 là cần thiết, đáp ứng được những nhu cầu thực tiễn trong việc quản lý 
đối với lĩnh vực KH&CN, đồng thời đảm bảo sự đồng bộ với các văn bản quy phạm pháp luật hiện 
hành liên quan đến KH&CN, chuyển giao công nghệ, xử phạt vi phạm hành chính và thanh tra 
chuyên ngành. 

Thứ hai, góp vốn bằng công nghệ là một trong những quyền của tổ chức, cá nhân khi thực hiện 
đầu tư kinh doanh6 và trên thực tế, hoạt động này diễn ra tương đối sôi nổi. Mặc dù, Luật Chuyển 
giao công nghệ năm 2017 quy định rằng hợp đồng chuyển giao phần công nghệ (có nội dung góp 
vốn bằng công nghệ) phải được xác lập bằng hình thức văn bản và phải đăng ký chuyển giao công 
nghệ trong một số trường hợp nhất định7 nhưng đến trước thời điểm Nghị định 51 có hiệu lực, 
không tồn tại bất kỳ một văn bản nào hướng dẫn cụ thể về mức xử phạt hành chính nếu không 
tuân thủ quy định trên. Các bổ sung nêu trên của Nghị định 51 về mức xử phạt đối với một số 
hành vi vi phạm dự kiến sẽ tác động đến nhận thức của các tổ chức, cá nhân khi tiến hành hoạt 
động góp vốn bằng công nghệ. Theo đó, hoạt động góp vốn bằng công nghệ sẽ trở nên minh bạch 
hơn, có căn cứ pháp lý bảo vệ vững chắc hơn và các bên cũng dần hình thành ý thức tốt hơn trong 
việc tự đảm bảo quyền lợi của chính mình cũng như cân bằng lợi ích các bên trong hoạt động góp 
vốn.  
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• Một số khuyến nghị:  

Về hình thức hợp đồng, cần lưu ý rằng hình thức hợp đồng chuyển giao công nghệ có thể là văn 
bản hoặc hình thức khác tương đương với văn bản như dữ liệu điện tử, chứng từ điện tử, thư điện 
tử, điện tín, điện báo, telex, fax và các hình thức tương tự khác8. Văn bản hợp đồng phải được các 
bên ký, đóng dấu (nếu có); ký, đóng dấu giáp lai (nếu có) vào các trang của hợp đồng, phụ lục 
hợp đồng9.  

Về mức phạt hành chính, các mức phạt tiền trong Chương II của Nghị định 51 là mức áp dụng đối 
với cá nhân, riêng đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm thì mức phạt tiền gấp 02 lần mức phạt 
tiền đối với cá nhân10. 
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Thuế  
Nghĩa vụ khấu trừ Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) của tổ chức chi trả khi 
thuê cá nhân kinh doanh làm người lao động 

 
Tên văn bản: Công văn số 2355/TCT-DNNCN về nghĩa vụ khấu trừ Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) 
của tổ chức chi trả khi thuê cá nhân kinh doanh làm người lao động (Công văn 2355) 

Ngày có hiệu lực: 10/06/2019 

 

• Một số nội dung cơ bản: 

Tổng Cục thuế (TCT) đã trả lời câu hỏi của doanh nghiệp về các cách thực hiện nghĩa vụ khấu trừ 
thuế TNCN khi một tổ chức thuê cá nhân kinh doanh11 làm người lao động. Theo đó, TCT hướng 
dẫn rằng việc tổ chức thực hiện nghĩa vụ khấu trừ này sẽ dựa trên loại hợp đồng mà tổ chức đã 
ký với các cá nhân cư trú (cá nhân), cụ thể như sau: 

(i) Đối với trường hợp mà cá nhân ký hợp đồng lao động (HĐLĐ) với tổ chức: bất kể là cá 
nhân kinh doanh hay không, thu nhập của những cá nhân này sẽ được ghi nhận là tiền 
lương, tiền công12. Trong nhóm đối tượng này, việc thực hiện nghĩa vụ khấu trừ thuế sẽ 
được phân chia như sau: 

- HĐLĐ từ 03 tháng trở lên: thuế TNCN cho phần thu nhập nói trên sẽ được tổ chức khấu 
trừ theo Biểu thuế luỹ tiến từng phần13, kể cả trường hợp cá nhân ký HĐLĐ từ 03 tháng 
trở lên tại nhiều nơi14. 

- HĐLĐ dưới 03 tháng và cá nhân có mức trả thu nhập từ 2.000.000 đồng/lần trở lên: 
thuế TNCN cho phần thu nhập nói trên sẽ được tổ chức khấu trừ ở mức 10% trên thu 
nhập trước khi trả cho cá nhân15. 

(ii) Đối với trường hợp mà cá nhân (không phải là cá nhân kinh doanh) ký hợp đồng với tổ 
chức mà không phải HĐLĐ, được nhận tiền thù lao/thu nhập trong một số trường hợp nhất 
định16 (ví dụ: chuyên gia, cộng tác viên,... thực hiện công việc theo hình thức khoán/dự 
án/vụ việc...): thuế TNCN cho phần thu nhập nói trên sẽ được tổ chức khấu trừ ở mức 10% 
trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân17. 

(iii) Đối với các cá nhân là cá nhân kinh doanh cung cấp dịch vụ cho tổ chức theo hợp đồng 
dịch vụ để hưởng thù lao: thu nhập của cá nhân trong trường hợp này sẽ được ghi nhận là 
thu nhập từ hoạt động kinh doanh18. Theo đó, tổ chức không khấu trừ thuế TNCN, mà thay 
vào đó thì nhóm đối tượng cá nhân kinh doanh này phải: (i) phát hành hóa đơn (nếu thuộc 
diện được sử dụng hóa đơn) hoặc (ii) lập Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào 
không có hóa đơn mẫu số 01/TNDN19 (nếu không thuộc diện được sử dụng hóa đơn). Trong 
trường hợp phải nộp thuế TNCN (cá nhân có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở lên)20, 
các cá nhân thuộc trường hợp này sẽ tự tiến hành khai, nộp thuế theo quy định của pháp 
luật. 
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• Một số bình luận và khuyến nghị: 

Công văn 2355 đã đưa ra hướng dẫn tương đối cụ thể dành cho các tổ chức Việt Nam chi trả thu 
nhập trong việc khấu trừ, nộp thuế TNCN dựa trên cơ sở hợp đồng đã ký với cá nhân được trả thu 
nhập. Các tổ chức, cá nhân cần tuân thủ theo hướng dẫn tại Công văn này cũng như tiếp tục theo 
dõi và cập nhật những hướng dẫn mới của cơ quan thuế và đề nghị cơ quan thuế hướng dẫn trong 
trường hợp cần thiết để đảm bảo tuân thủ và áp dụng đúng các quy định liên quan đến khấu trừ 
thuế TNCN. 
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Tổng hợp 07 Luật mới được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 07 
 

Sau 20 ngày làm việc (từ ngày 20/05/2019 đến ngày 14/06/2019), Quốc hội khóa XIV đã quyết 
định thông qua 07 dự án luật bao gồm: Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ; Luật Quản lý thuế sửa đổi; 
Luật Đầu tư công sửa đổi; Luật Thi hành án hình sự sửa đổi; Luật Giáo dục sửa đổi và Luật Kiến 
trúc. Tại Bản tin pháp luật số 07/2019 lần này, Văn phòng Luật sư NHQuang và Cộng sự sẽ đưa 
ra một số bình luận để giúp Quý vị có thêm góc nhìn đa chiều đối với những điểm thay đổi đáng 
chú ý của 07 dự án Luật kể trên.   

 

Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia 

Thời gian gần đây, số lượng các vụ tai nạn 
giao thông đang ngày một tăng lên mà 
nguyên nhân chính là do việc tham gia giao 
thông sau khi sử dụng rượu, bia. Nhằm ngăn 
chặn triệt để tình trạng này, Luật Phòng, 
chống tác hại của rượu, bia đã cấm hành vi 
điều khiển phương tiện giao thông mà trong 
máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn21. Điều này 
đồng nghĩa với việc cấm hoàn toàn lái xe sau 
khi uống rượu, bia - thay cho quy định không 
được uống vượt mức cho phép theo Luật Giao 
thông đường bộ năm 200822.  

Ngoài ra, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, 
bia cũng đưa ra nhiều giải pháp mang tính 
định hướng hành vi tiêu dùng, hỗ trợ cho việc 
thay đổi những thói quen có hại của người 
dân23. Điển hình cho những giải pháp đó bao 
gồm: (i) cấm người chưa đủ 18 tuổi uống 
rượu, bia; (ii) cấm bán, cung cấp, khuyến mại 
rượu, bia cho người chưa đủ 18 tuổi; (iii) cấm 
xúi giục, kích động, lôi kéo, ép buộc người 

khác uống rượu, bia24,... Luật cũng quy định 
cụ thể hơn về việc quản lý quảng cáo rượu, 
bia và tài trợ của các tổ chức, cá nhân kinh 
doanh rượu, bia; quy định đảm bảo chất 
lượng, an toàn thực phẩm đối với rượu, bia và 
trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong 
phòng, chống tác hại của rượu, bia. Tuy 
nhiên, để các quy định pháp luật mới nói trên 
thực sự mang lại giá trị tích cực thì cần phải 
có thêm những hoạt động tuyên truyền phổ 
biến pháp luật và quan trọng hơn hết là ý thức 
đẩy lùi những hệ lụy, tác hại của rượu, bia 
trong gia đình, xã hội và từ chính bản thân 
mỗi người tham gia giao thông25. 

 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu 
trí tuệ (Luật sửa đổi, bổ sung Luật KDBH, 
Luật SHTT) 

Mục tiêu của việc ban hành Luật sửa đổi, bổ 
sung Luật KDBH, Luật SHTT là đáp ứng kịp 
thời yêu cầu thực hiện các cam kết trong Hiệp 

Trang bình luận   
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định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái 
Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện liên 
quan. Do đó, Luật đã bổ sung các quy định 
liên quan đến dịch vụ phụ trợ bảo hiểm 
(PTBH). Cụ thể, khái niệm dịch vụ PTBH 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 Nam. Đồng thời, điều kiện cung cấp dịch 
vụ PTBH của cá nhân, tổ chức cũng được quy 
định chi tiết hơn26.  

Bên cạnh đó, về lĩnh vực SHTT, Luật tập trung 
vào việc sửa đổi, bổ sung các 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 bao gồm:  

(i) Sửa đổi quy định về sáng chế, chỉ dẫn 
địa lý và nhãn hiệu phù hợp với quy 
định của Hiệp định CPTPP (tăng thời 
hạn bộc lộ công khai sáng chế27, 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 tuyến28); 

(ii) Bảo vệ quyền SHTT (bổ sung căn cứ 
xác định mức bồi thường thiệt hại do 
xâm phạm quyền SHTT tại Điều 205 
của Luật SHTT29, bổ sung quyền của bị 
đơn trong vụ án tranh chấp về quyền 
sở hữu trí tuệ30); 

(iii) Bổ sung quy định về kiểm soát hàng 
hóa xuất khẩu, nhập khẩu liên quan 
đến SHTT31. 

 

Luật Quản lý thuế sửa đổi 

Luật Quản lý thuế được sửa đổi toàn diện 
nhằm tạo cơ sở cho hoạt động quản lý thuế 
hiện đại, cải cách thủ tục hành chính, tiếp cận 
tới những chuẩn mực, thông lệ quốc tế, tạo 
điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế và 
phòng chống tham nhũng, tiêu cực32.  

Trước hết, Luật đã bổ sung các quy định liên 
quan đến hoá đơn điện tử, chứng từ điện tử 

với nội dung chính là: khi bán hàng hóa, cung 
cấp dịch vụ, người bán phải lập hoá đơn điện 
tử để giao cho người mua33. Ngoài ra, văn bản 
Luật mới này cũng quy định rằng người nộp 
thuế không bị xử lý vi phạm về thuế, không 
bị tính tiền chậm nộp đối với trường hợp do 
người nộp thuế thực hiện theo văn bản hướng 
dẫn và quyết định xử lý của cơ quan thuế, cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền. Cơ quan thuế 
sẽ xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt 
đối với các trường hợp bị ảnh hưởng do thiên 
tai, thảm họa, dịch bệnh có phạm vi rộng đã 
được xem xét miễn tiền chậm nộp và đã được 
gia hạn nộp thuế mà vẫn còn thiệt hại, không 
có khả năng phục hồi được sản xuất kinh 
doanh và không có khả năng nộp tiền thuế, 
tiền chậm nộp, tiền phạt. Đồng thời, các tổ 
chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế 
(đại lý thuế) cũng được phép cung cấp dịch vụ 
kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ,... 

 

Luật Đầu tư công sửa đổi 

Tính từ giai đoạn bắt đầu có hiệu lực 
(01/01/2015) đến nay thì Luật Đầu tư công 
2014 vẫn còn những hạn chế, vướng mắc cần 
được tiếp tục khắc phục. Cụ thể, một số quy 
định trong Luật Đầu tư công còn cứng nhắc, 
hoặc chưa đầy đủ nên dẫn tới tình trạng các 
quy định đã không đáp ứng được yêu cầu của 
thực tiễn (điển hình là quy định trong công tác 
thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, 
quyết định đầu tư, thẩm định nguồn vốn,…). 
Ngoài ra, vẫn tồn tại một số điểm chưa thống 
nhất giữa Luật Đầu tư công với các luật khác 
như Luật Ngân sách nhà nước, Luật Xây dựng, 
Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Tổ 
chức chính quyền địa phương, Luật Quy 
hoạch,... Điều này đã gây ra sự lúng túng 
trong việc áp dụng các quy định pháp luật, 
ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng công tác 
chuẩn bị dự án, xây dựng dự án34.  

Nhằm khắc phục được những bất cập nói trên, 
Luật Đầu tư công sửa đổi đã quy định thống 
nhất về quy trình phê duyệt chủ trương đầu 
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tư, quyết định đầu tư các dự án không phân 
biệt nguồn vốn; xây dựng cơ chế phân cấp 
trong thẩm quyền quyết định các chương 
trình, dự án đầu tư công nhằm đảm bảo phù 
hợp với mục tiêu, định hướng phát triển, khả 
năng tài chính và đặc điểm cụ thể của địa 
phương35. Sự thay đổi tích cực này đã tạo sự 
chủ động cho các cơ quan cấp dưới, cơ quan 
thi hành thực hiện nhiệm vụ được giao trong 
việc quyết định chủ trương đầu tư các chương 
trình, dự án đầu tư công; qua đó, góp phần 
nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư, 
chuẩn bị dự án, rút ngắn thời gian quyết định 
chủ trương đầu tư, tiết kiệm chi phí, thời gian.  

 

Luật Thi hành án hình sự sửa đổi 

Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi năm 2017) 
và Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 được 
ban hành với những quy định mới liên quan 
đến trách nhiệm hình sự của pháp nhân 
thương mại. Do đó, nhằm đảm bảo tính thống 
nhất trong hệ thống pháp luật, Luật Thi hành 
án hình sự sửa đổi đã bổ sung thêm một 
chương về thi hành án hình sự đối với pháp 
nhân thương mại36. Theo đó, các hình thức thi 
hành án áp dụng với pháp nhân thương mại 
bao gồm: (i) đình chỉ hoạt động có thời hạn; 
(ii) đình chỉ hoạt động vĩnh viễn; (iii) cấm kinh 
doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực 
nhất định; và (iv) cấm huy động vốn37. Đây là 
sự thay đổi quan trọng giúp đảm bảo tính 
đồng bộ của hệ thống pháp luật cũng như đảm 
bảo cơ chế thực thi cho các phán quyết của 
tòa án trên thực tế. 

Ngoài ra, nhằm đáp ứng các yêu cầu cụ thể 
hóa các quy định của Hiến pháp về quyền con 
người, quyền công dân, Luật cũng sửa đổi, bổ 
sung quy định về quyền, nghĩa vụ của phạm 
nhân, về tổ chức lao động cho phạm nhân; 
tha tù trước thời hạn có điều kiện, án treo, thủ 
tục thi hành các hình phạt và biện pháp tư 
pháp; bổ sung quy định về tái hòa nhập cộng 
đồng đối với người chấp hành xong án phạt 

tù, người được đặc xá, tha tù trước thời hạn 
có điều kiện;… 

 

Luật Giáo dục sửa đổi 

Qua tổng kết thực tiễn 12 năm thi hành Luật 
Giáo dục, Bộ Giáo dục nhận thấy vẫn tồn tại 
một số vấn đề bất cập, hạn chế38 như sau: 

Về hệ thống giáo dục quốc dân: hệ thống giáo 
dục quốc dân còn thiếu tính liên thông; chưa 
thể hiện được sự gắn kết chặt chẽ giữa các 
cấp học và trình độ đào tạo, giữa giáo dục 
chính quy và giáo dục thường xuyên; thiếu 
định hướng phát triển và phân luồng học sinh 
từ sau trung học cơ sở.  

Về quy định các cấp học và trình độ đào tạo: 
quy định về mục tiêu, yêu cầu, nội dung, 
chương trình giáo dục, phương pháp giáo dục 
phổ thông chưa đáp ứng được yêu cầu về vận 
dụng kiến thức, rèn luyện tư duy độc lập, 
phản biện, khả năng tự học, các kỹ năng thực 
hành, kỹ năng hợp tác và làm việc nhóm, kỹ 
năng ngoại ngữ và tin học; chưa tạo được điều 
kiện thuận lợi cho học sinh Việt Nam theo học 
các chương trình đào tạo quốc tế;… 

Trên cơ sở những vướng mắc nói trên, Luật 
Giáo dục được sửa đổi với mục tiêu nâng cao 
chất lượng giáo dục, chất lượng nguồn nhân 
lực, tăng tính dân chủ, tự chủ của các cơ sở 
giáo dục đào tạo. Cụ thể, khác với Luật Giáo 
dục sửa đổi năm 200939, Luật Giáo dục sửa 
đổi đã cho phép mỗi môn học có thể có một 
hoặc một số sách giáo khoa40, đồng thời, trao 
quyền cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết 
định việc lựa chọn sách giáo khoa sử dụng ổn 
định trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên 
địa bàn41. Quy định này vừa giúp học sinh có 
thêm nhiều nguồn tài liệu tham khảo chính 
thống, phù hợp với năng lực học tập, vừa đảm 
bảo tính nhất quán, tránh tình trạng lộn xộn, 
không thống nhất trong việc sử dụng sách 
giao khoa giữa các trường trong phạm vi một 
tỉnh, thành phố.  
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Bên cạnh đó, học sinh trung học cơ sở sẽ được 
miễn học phí theo lộ trình do Chính phủ quy 
định42. Quy định này tạo điều kiện cho các em 
học sinh có hoàn cảnh khó khăn thêm cơ hội 
được đến trường, hướng tới mục tiêu nâng cao 
chất lượng phổ cập giáo dục, thực hiện giáo 
dục bắt buộc 09 năm từ sau năm 202043. 

Ngoài ra, Luật cũng bổ sung quy định liên 
thông giữa các cấp học, trình độ đào tạo trong 
giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và 
giáo dục đại học theo Khung trình độ quốc gia 
Việt Nam; bổ sung quy định việc giảng dạy 
khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ 
thông trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp44,… 

 

Luật Kiến trúc 

Hiện nay, tại Việt Nam, công tác quản lý kiến 
trúc chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn; tổ chức 
không gian, cảnh quan, kiến trúc công trình ở 
đô thị và nông thôn còn thiếu thống nhất, 
thiếu bản sắc; các điều kiện hành nghề kiến 
trúc chưa đầy đủ; dịch vụ tư vấn kiến trúc 
chưa đa dạng, chưa có nhiều tác phẩm kiến 
trúc đặc sắc có giá trị lớn,... Một trong những 
nguyên nhân dẫn đến những hạn chế, bất cập 

nêu trên là do các quy định pháp luật điều 
chỉnh về kiến trúc còn tản mạn ở nhiều văn 
bản quy phạm pháp luật khác nhau, thiếu tính 
hệ thống và đồng bộ45. 

Do đó, Luật Kiến trúc ra đời với mục tiêu cao 
nhất là đảm bảo việc quản lý lĩnh vực kiến trúc 
một cách thống nhất. Trên cơ sở đó, Luật Kiến 
trúc quy định theo 02 nhóm vấn đề lớn như 
sau: 

Thứ nhất, quy định về quản lý kiến trúc bao 
gồm: yêu cầu chung trong quản lý kiến trúc; 
yêu cầu trong kiến trúc đô thị và kiến trúc 
nông thôn; quy chế quản lý kiến trúc; phê 
duyệt quy chế quản lý kiến trúc; điều chỉnh 
quy chế quản lý kiến trúc; thi tuyển, tuyển 
chọn phương án thiết kế kiến trúc; quản lý lưu 
trữ tài liệu,… 

Thứ hai, quy định chung về hành nghề kiến 
trúc, bao gồm: dịch vụ kiến trúc và phạm vi 
hành nghề kiến trúc; phát triển nghề nghiệp 
liên tục; đạo đức hành nghề kiến trúc sư; 
quản lý thông tin hành nghề kiến trúc; điều 
kiện cấp, gia hạn chứng chỉ hành nghề; thủ 
tục cấp, gia hạn chứng chỉ hành nghề; thu hồi 
chứng chỉ hành nghề; cấp lại chứng chỉ hành 
nghề; sát hạch hành nghề của kiến trúc sư; … 

 

 

 

  

Lưu ý: Những nội dung của bài viết được căn cứ trên cơ sở hồ sơ dự án và bản dự thảo mới 
nhất của các luật được đăng tải trên Dự thảo online. 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.  
Nghị định 48/2019/NĐ-CP quy định về quản lý hoạt 
động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước 

05/06/2019 

 

15/08/2019 

2.  
Nghị định 49/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Công an 
nhân dân 

06/06/2019 

 

25/07/201 

3.  
Nghị định 51/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm 
hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, 
chuyển giao công nghệ 

  13/06/2019 

 

01/08/2019 

 

4.  Nghị định 52/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đặc xá   14/06/2019 01/08/2019 

5.  
Nghị quyết 04/2019/NQ-HĐTP về quy trình lựa chọn, 
công bố và áp dụng án lệ do Hội đồng Thẩm phán Tòa 
án nhân dân tối cao ban hành 

18/06/2019 

 

15/07/2019 

6.  

Nghị định 57/2019/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu ưu 
đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện 
Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình 
Dương giai đoạn 2019-2022 

26/06/2019 

 

26/06/2019 

 

7.  
Thông tư 05/2019/TT-NHNN bãi bỏ văn bản quy phạm 
pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
ban hành, liên tịch ban hành 

24/06/2019 

  

09/08/2019 

8.  
Nghị định 55/2019/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh 
nghiệp nhỏ và vừa 

24/06/2019 

  

16/08/2019 

9.  
Nghị định 54/2019/NĐ-CP quy định về kinh doanh dịch 
vụ karaoke, dịch vụ vũ trường 

19/06/2019 

  

01/09/2019 
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1 Các biện pháp khắc phục hậu quả bao gồm: 

- Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu; 

- Buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng không có giấy phép hoặc xây dựng không đúng với giấy 
phép; 

- Buộc thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh; 

 

                                                

NHÓM BIÊN SOẠN 
 
 
  

Nguyễn Diệu Anh 
Đầu tư, Thương mại, M&A, 
Viễn thông 
dieuanh@nhquang.com 

Từ Thị Phương Uyên 
Kinh doanh, Thương mại, 
Giải quyết tranh chấp 
phuonguyen@nhquang.com 

Phạm Thị Thu Hà 
Thuế, Tài chính 
thuha@nhquang.com 

Trần Thị Mỹ Hiệp 
Doanh nghiệp, Kinh doanh 
myhiep@nhquang.com 
 

Lê Mai Phương 
Thuế, Bảo hiểm, 
Tài chính 
maiphuong@nhquang.com 

Lê Hải Linh 
Doanh nghiệp, Lao động, 
Phân tích chính sách  
hailinh@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 Văn Quang 
Doanh nghiệp, Thương mại, 
Đầu tư 
vanquang@nhquang.com 
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- Buộc đưa ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc tái xuất hàng hoá, vật phẩm, phương 
tiện; 

- Buộc tiêu hủy hàng hóa, vật phẩm gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng và môi trường, văn hóa 
phẩm có nội dung độc hại; 

- Buộc cải chính thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn; 

- Buộc loại bỏ yếu tố vi phạm trên hàng hoá, bao bì hàng hóa, phương tiện kinh doanh, vật phẩm; 

- Buộc thu hồi sản phẩm, hàng hóa không bảo đảm chất lượng; 

- Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính hoặc buộc nộp lại số tiền bằng trị giá 
tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đã bị tiêu thụ, tẩu tán, tiêu hủy trái quy định của pháp luật; 

- Các biện pháp khắc phục hậu quả khác do Chính phủ quy định 
2 Các biện pháp bổ sung bao gồm: 

- Buộc hoàn trả kinh phí bị chiếm dụng hoặc sử dụng sai mục đích; 

- Buộc hủy bỏ báo cáo không trung thực, báo cáo có số liệu bịa đặt; 

- Buộc đăng ký, giao nộp kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
3 Nghị định 51, Điều 22, khoản 1 
4 Nghị định 51, Điều 25 
5 Luật Chuyển giao công nghệ 2017, Điều 5, khoản 2, điểm b; Điều 31, khoản 1 
6 Luật Chuyển giao công nghệ 2017, Điều 5, khoản 2, điểm b; Luật Doanh nghiệp 2014, Điều 35, khoản 1 
7 Luật Chuyển giao công nghệ 2017, Điều 22, Điều 31; Nghị định 76/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chuyển giao 
công nghệ, Điều 5 
8 Luật Chuyển giao công nghệ 2017, Điều 22; Bộ luật Dân sự 2015, Điều 119; Luật Giao dịch điện tử 2005, Điều 
10; Luật Thương mại 2005, Điều 3, khoản 15 
9 Luật Chuyển giao công nghệ 2017, Điều 22, khoản 1 
10 Nghị định 51, Điều 3, khoản 3 
11 Định nghĩa về cá nhân kinh doanh xem chi tiết tại khoản 1, Điều 1 của Thông tư 92/2015/TTC hướng dẫn thực 
hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn 
thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các Luật về thuế 71/2014/QH13 và Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế 
12 Thông tư số 111/2013/TT-BTC (Thông tư 111), Điều 2, khoản 2, điểm a 
13 Văn bản hợp nhất 15/VBHN-VPQH 2014 hợp nhất Luật Thuế thu nhập cá nhân, Điều 22, khoản 2 
14 Thông tư 111, Điều 25, khoản 1, điểm b, tiết b.1 
15 Thông tư 111, Điều 25, khoản 1, điểm i  
16 Theo điểm c, điểm d, khoản 2, Điều 2 của Thông tư 111, các khoản thu nhập này bao gồm: 

- Tiền thù lao nhận được dưới các hình thức như: tiền hoa hồng đại lý bán hàng hóa, tiền hoa hồng môi giới; 
tiền tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, kỹ thuật; tiền tham gia các dự án, đề án; tiền nhuận bút theo 
quy định của pháp luật về chế độ nhuận bút; tiền tham gia các hoạt động giảng dạy; tiền tham gia biểu diễn 
văn hoá, nghệ thuật, thể dục, thể thao; tiền dịch vụ quảng cáo; tiền dịch vụ khác, thù lao khác 

- Tiền nhận được từ tham gia hiệp hội kinh doanh, hội đồng quản trị doanh nghiệp, ban kiểm soát doanh nghiệp, 
ban quản lý dự án, hội đồng quản lý, các hiệp hội, hội nghề nghiệp và các tổ chức khác 

17 Thông tư 111, Điều 25, khoản 1, điểm i  
18 Thông tư 111, Điều 2, khoản 1 
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19 Được ban hành kèm Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 218/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật 
Thuế thu nhập doanh nghiệp  
20 Thông tư 92/2015/TT-BTC, Điều 1, khoản 2 
21 Dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, Điều 5, Khoản 6 
22 Luật Giao thông đường bộ năm 2008, Điều 8, Khoản 8 
23 Tổng Thư ký Quốc hội, Đề cương báo cáo số 2946/ĐC-TTKQH, Quốc hội khoá XIV, ngày 14/06/2019, trang 2 
24 Dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, Điều 5 
25 Tổng Thư ký Quốc hội, Đề cương báo cáo số 2946/ĐC-TTKQH, Quốc hội khoá XIV, ngày 14/06/2019, trang 2 
26 Luật sửa đổi, bổ sung Luật KDBH, Luật SHTT, Điều 1, khoản 1 và Khoản 6 
27 Thời hạn bộc lộ công khai sáng chế tăng từ 06 tháng (Luật SHTT, Điều 60, khoản 3) lên 12 tháng (Dự thảo 
Luật sửa đổi, bổ sung Luật KDBH, Luật SHTT, Điều 2, khoản 2) 
28 Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật KDBH, Luật SHTT, Điều 2, khoản 3 
29 Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật KDBH, Luật SHTT, Điều 2, khoản 8 
30 Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật KDBH, Luật SHTT, Điều 2, khoản 7 
31 Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật KDBH, Luật SHTT, Điều 2, khoản 9 
32 Tổng Thư ký Quốc hội, Đề cương báo cáo số 2946/ĐC-TTKQH, Quốc hội khoá XIV, ngày 14/06/2019, trang 5 
33 Dự thảo Luật Quản lý thuế sửa đổi, Điều 91, khoản 1 
34 Tờ trình Dự thảo Luật Đầu tư công sửa đổi 
35 Dự thảo Luật Đầu tư công sửa đổi, Điều 17, Khoản 6 
36 Dự thảo Luật Thi hành án hình sự sửa đổi, Chương XI về thi hành án đối với pháp nhân thương mại 
37 Dự thảo Luật Thi hành án hình sự sửa đổi, Điều 162, khoản 1 
38 Tổng Thư ký Quốc hội, Đề cương báo cáo số 2946/ĐC-TTKQH, Quốc hội khoá XIV, ngày 14/06/2019, trang 2 
và trang 3 
39 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có thẩm quyền ban hành chương trình giáo dục phổ thông, duyệt và quyết 
định chọn sách giáo khoa để sử dụng chính thức, ổn định, thống nhất trong giảng dạy, học tập ở các cơ sở giáo 
dục phổ thông (Luật Giáo dục sửa đổi năm 2009, Điều 1, Khoản 4) 
40 Dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi, Điều 32, Khoản 1, Điểm b 
41 Dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi, Điều 32, Khoản 1, Điểm c 
42 Dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi, Điều 99, Khoản 5 
43 Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Mục II.2 
44 Tổng Thư ký Quốc hội, Đề cương báo cáo số 2946/ĐC-TTKQH, Quốc hội khoá XIV, ngày 14/06/2019, trang 2 
và trang 3 
45 Tổng Thư ký Quốc hội, Đề cương báo cáo số 2946/ĐC-TTKQH, Quốc hội khoá XIV, ngày 14/06/2019, trang 5 
và trang 6 


