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      NGHIÊN CỨU VÀ VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH 

 

 

 

 

Từ ngày 18/07/2019 đến ngày 19/07/2019, Luật sư Nguyễn Hưng Quang tham dự Hội thảo 

về Private Trustees được tổ chức tại Thái Lan với tư cách là chuyên gia trong lĩnh vực Phá 

sản của Ngân hàng Thế giới (World Bank Group - WBG). Hội thảo được tổ chức với mục 

đích lấy ý kiến đóng góp của các chuyên gia của WBG trong lĩnh vực Phá sản đối với Dự thảo 

Luật về Private Trustees của Thái Lan, đồng thời đưa ra các khuyến nghị cho Thái Lan để có 

thể nâng thứ hạng chỉ số thành phần về Phá sản của quốc gia này trong Báo cáo về Môi 

trường Kinh doanh (Doing Business). 

 

Tham gia hội thảo, Luật sư Nguyễn Hưng Quang đã trình bày tham luận “Reforming Bank-

ruptcy Law in Viet Nam”. Một số nội dung chính của bài tham luận bao gồm (i) so sánh và 

phân tích các quy định mới trong Luật Phá sản 2014 với quy định pháp luật cũ về phá sản, 

(ii) tổng kết những thành tựu mà Việt Nam đạt được kể từ khi bắt đầu áp dụng Luật Phá sản 

2014, đồng thời (iii) so sánh chỉ số thành phần về Phá sản giữa Việt Nam - Thái Lan trên cơ 

sở dữ liệu của Báo cáo Môi trường Kinh doanh kể từ năm 2015 đến nay. 
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Doanh nghiệp – Đầu tư – Thương mại  
Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa  
 

Tên văn bản: Nghị định 55/2019/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa  

(Nghị định 55) 

Ngày có hiệu lực: 16/08/2019 

 

• Một số nội dung cơ bản: 

Nhằm khắc phục những hạn chế của Nghị định 66/2008/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 
(Nghị định 66) và đưa ra những quy định mới phù hợp với tình hình thực tế của xã hội, ngày 
24/06/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 55 thay thế cho Nghị định 66 với những nội dung 
chính sau đây: 

Thứ nhất, Nghị định 55 đã thu hẹp lại phạm vi điều chỉnh so với Nghị định 66. Cụ thể, Nghị định 
66 đang đưa ra các quy định liên quan đến hình thức, nội dung hỗ trợ pháp lý, điều kiện bảo đảm 
hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân kinh doanh (gọi chung là doanh 
nghiệp). Với phạm vi điều chỉnh hẹp hơn, Nghị định 55 chỉ tập trung vào nhóm đối tượng là doanh 
nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) thay vì tất cả các doanh nghiệp như Nghị định 661.  

Thứ hai, Nghị định 55 phân loại và quy định chi tiết hoạt động hỗ trợ pháp lý cho DNNVV thành 
02 nhóm2, bao gồm: (i) Hoạt động xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật cơ sở dữ liệu về pháp 
luật3; và (ii) Hoạt động xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình hỗ trợ pháp lý cho DNNVV4. 
Chi tiết quy định về 02 nhóm này như sau:  

- Đối với nhóm hoạt động xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật cơ sở dữ liệu về pháp luật, bên 
cạnh việc xây dựng cơ sở dữ liệu về văn bản quy phạm pháp luật5, Nghị định 55 còn bổ sung 
việc xây dựng cơ sở dữ liệu về “vụ việc, vướng mắc pháp lý”6. Ngoài ra, Nghị định 55 còn bổ 
sung quy định về hoạt động tư vấn pháp luật do tư vấn viên pháp luật thực hiện. Tùy vào quy 
mô và tính chất của doanh nghiệp, DNNVV sẽ được hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật7. Mức chi 
phí hỗ trợ tư vấn pháp luật cho DNNVV cụ thể trong trường hợp đồng ý hỗ trợ như sau: 

(i) DN siêu nhỏ: 100% chi phí tư vấn pháp luật theo văn bản thỏa thuận cung cấp dịch vụ 
tư vấn pháp luật giữa tư vấn viên pháp luật và DN (gọi tắt là văn bản thỏa thuận), nhưng 
không quá 03 triệu đồng/năm; 

 Tin tiêu điểm  
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(ii) DN nhỏ: tối đa 30% chi phí tư vấn pháp luật theo văn bản thỏa thuận, nhưng không quá 
05 triệu đồng/năm; 

(iii) DN vừa: tối đa 10% chi phí tư vấn pháp luật theo văn bản thỏa thuận, nhưng không quá 
10 triệu đồng/năm; 

- Đối với Nhóm hoạt động xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình hỗ trợ pháp lý cho 
DNNVV, Nghị định 55 không có nhiều thay đổi mà chủ yếu kế thừa các quy định hợp lý của 
Nghị định 66 và vận dụng kinh nghiệm thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành 
cho doanh nghiệp giai đoạn 2010-2014 và giai đoạn 2015-20208. 

 

• Một số tác động dự kiến: 

Liên quan đến quy định về thu hẹp phạm vi điều chỉnh, thực tế thực hiện Nghị định 66 cho thấy 
rằng đối tượng thực sự cần hỗ trợ nhiều nhất là DNNVV lại ít được chú ý, trong khi doanh nghiệp 
quy mô trung bình trở lên thường có riêng bộ phận pháp chế để xử lý những vấn đề liên quan9. 
Do đó, có thể thấy rằng quy định mới trong Nghị định 55 đã được xây dựng dựa trên 02 mục tiêu 
chính. Thứ nhất, nhóm DNNVV là thành phần chính trong khu vực kinh tế tư nhân, chiếm tỷ trọng 
lên đến 97% trong tổng số doanh nghiệp10, do đó, nhóm doanh nghiệp này cần nhận được được 
nhiều sự quan tâm, đặc biệt là hỗ trợ về mặt pháp lý. Thứ hai, đứng trước những yêu cầu mới của 
quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, việc hỗ trợ doanh nghiệp theo đó cũng yêu cầu phải có trọng 
tâm hơn, không dàn trải11.  

Liên quan đến quy định chi tiết hoạt động hỗ trợ pháp lý cho DNNVV, trước đây, Nghị định 66 quy 
định rằng việc giải đáp pháp luật cung cấp bởi các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 
sẽ không áp dụng với những trường hợp cụ thể liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của 
doanh nghiệp12. Tuy nhiên trên thực tế, những yêu cầu chi tiết như trên lại được doanh nghiệp 
quan tâm và thực hiện nhiều hơn cả13. Để khắc phục hạn chế này, Nghị định 55 đã đưa ra quy 
định về mạng lưới tư vấn viên pháp luật. Theo đó, mạng lưới tư vấn viên pháp luật có trình độ 
chuyên môn cao được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác hỗ trợ 
pháp lý cho DNNVV, giảm tải được một lượng lớn khối lượng công việc hỗ trợ pháp lý cho các cơ 
quan chuyên môn, các bộ, cơ quan ngang bộ14.  

 

• Một số khuyến nghị: 

Các DNNVV cần cập nhật các quy định mới liên quan đến hoạt động hỗ trợ pháp lý như Trang 
thông tin điện tử hỗ trợ pháp lý cho DNNVV, hoạt động hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật và các 
chương trình hỗ trợ pháp lý của các Bộ, ngành và địa phương có liên quan đến hoạt động kinh 
doanh, sản xuất của doanh nghiệp. 

Đối với các doanh nghiệp không phải là DNNVV, Nghị định 55 quy định rằng: tùy thuộc vào nguồn 
lực, các bộ, cơ quan ngang bộ, chính quyền địa phương cấp tỉnh, tổ chức đại diện cho doanh 
nghiệp vẫn có thể quyết định áp dụng các quy định về hỗ trợ pháp lý cho DNNVV để hỗ trợ pháp 
lý cho những đối tượng này15. Do đó, các doanh nghiệp không phải là DNNVV có nhu cầu về hỗ 
trợ pháp lý nên theo dõi các quy định của các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương có liên quan 
đến hoạt động kinh doanh, sản xuất của doanh nghiệp về việc cho phép hỗ trợ pháp lý để đảm 
bảo rằng quyền lợi của doanh nghiệp mình sẽ không bị bỏ lỡ. 
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Thuế  
Công văn hướng dẫn khấu trừ thuế GTGT đầu vào trong trường hợp doanh 
nghiệp Việt Nam sử dụng dịch vụ quảng cáo của Facebook, Google, 
YouTube  

 
Số Công văn: Công văn 2501/TCT-CS 

Ngày có hiệu lực: 21/06/2019 

 

• Một số nội dung chính: 

Công văn 2501 hướng dẫn cách thức khấu trừ thuế GTGT đầu vào khi doanh nghiệp Việt Nam sử 
dụng dịch vụ quảng cáo của Facebook, Google, YouTube. Có quan điểm cho rằng do Facebook, 
Google, YouTube không có trụ sở tại Việt Nam nên doanh nghiệp Việt Nam không có hóa đơn để 
cân đối đầu vào, đầu ra mặc dù có chi phí thực.  

Tuy nhiên, theo hướng dẫn của Tổng Cục Thuế, tổ chức nước ngoài có hay không có cơ sở thường 
trú tại Việt Nam kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp 
đồng, thỏa thuận, cam kết với tổ chức, cá nhân Việt Nam thì đều thuộc đối tượng điều chỉnh của 
Thông tư 103/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân 
nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam (Thông tư 103). Theo đó, 
Facebook, Google, YouTube dù không có cơ sở thường trú tại Việt Nam nhưng có thu nhập phát 
sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng dịch vụ quảng cáo với doanh nghiệp Việt Nam, do đó các 
tổ chức này thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư 103 và đều phải thực hiện nghĩa vụ thuế theo 
quy định pháp luật Việt Nam. 

Cụ thể, việc thực hiện nghĩa vụ thuế trong trường hợp này được thực hiện thông qua doanh nghiệp 
Việt Nam sử dụng dịch vụ quảng cáo của Facebook, Google, YouTube (nộp thuế thay). Theo đó, 
doanh nghiệp Việt Nam có trách nhiệm khấu trừ số thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh 
nghiệp theo quy định tại Thông tư 103 trước khi thanh toán phí dịch vụ cho Facebook, Google, 
YouTube. Sau khi nộp thuế thay cho Facebook, Google, YouTube, doanh nghiệp Việt Nam được sử 
dụng chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng thay cho các tổ chức nước ngoài này để khấu trừ thuế giá 
trị gia tăng đầu vào theo quy định tại khoản 1, Điều 15, Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn 
Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP. 

 

• Một số bình luận và khuyến nghị: 

Quảng cáo online là một xu hướng tất yếu của hoạt động kinh doanh hiện nay. Tuy nhiên, không 
phải doanh nghiệp nào cũng biết cách thức xử lý các vấn đề liên quan tới thuế của các hợp đồng 
quảng cáo giao kết với Facebook, Google, YouTube dù đã có các quy định hướng dẫn cụ thể về 
cách thức khấu trừ và nộp thuế thay. Công văn 2501 không đưa ra các nội dung mới mà chỉ hướng 
dẫn cách thức áp dụng quy định tại Thông tư 103 vào một trường hợp cụ thể. Các doanh nghiệp 
Việt Nam cần lưu ý về vấn đề khấu trừ và nộp thuế thay này trong quá trình giao kết và thực hiện 
hợp đồng với các tổ chức không có hiện diện tại Việt Nam để đảm bảo lợi ích chính đáng của mình.  
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Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn một số điều của Bộ luật Hình sự  

liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm 
 

Nhóm tội liên quan đến lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế 
(BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là một trong những nhóm tội danh mới được bổ sung vào 
Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 (BLHS 2015). Tuy nhiên, kể từ thời 
điểm BLHS 2015 có hiệu lực đến nay, việc khởi tố và xét xử các tội danh này vẫn còn nhiều bất 
cập. Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trong năm 2018, có tới 43 hồ sơ được cơ quan 
BHXH chuyển sang cơ quan điều tra kiến nghị khởi tố theo các tội danh theo Điều 214, 215, 216 
BLHS 2015 nhưng chưa vụ việc nào được khởi tố theo các tội danh trên16. Lý do chủ yếu được đưa 
ra bởi các quy định của nhóm tội danh này còn định tính, không rõ ràng, dẫn đến nhiều cách hiểu 
khác nhau, cần có sự hướng dẫn để đảm bảo áp dụng thống nhất pháp luật17. Để giải quyết vấn 
đề này, Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao (HĐTP) đang hoàn thiện Dự thảo Nghị quyết 
hướng dẫn áp dụng Điều 213 về tội gian lận trong kinh doanh bảo hiểm, Điều 214 về tội gian lận 
BHXH, BHTN, Điều 215 về tội gian lận BHYT và Điều 216 về tội trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho 
người lao động của BLHS 2015 (Dự thảo). Trong Bản tin pháp luật số 08/2019, Văn phòng Luật 
sư NHQuang và Cộng sự sẽ đưa ra một số bình luận để Quý vị có góc nhìn đa chiều đối với Dự 
thảo này.  

 

Hướng dẫn về tình tiết định tội, định 
khung hình phạt 

Tại Điều 2 và Điều 3 của Dự thảo, HĐTP đã đưa 
ra một số định nghĩa, giải thích chi tiết cho một 
số khái niệm, tình tiết là yếu tố định tội, định 
khung hình phạt nhằm hướng dẫn các cơ quan 
tiến hành tố tụng thống nhất cách hiểu và cách 
áp dụng các quy định này. Một số tình tiết định 
tội được quy định trong Dự thảo bao gồm: 
Thông đồng với người thụ hưởng quyền lợi bảo 
hiểm; Tự gây thiệt hại về tài sản, sức khoẻ của 
mình để hưởng quyền lợi bảo hiểm; Chiếm 
đoạt tiền BHXH, BHTN, BHYT; Giả mạo tài liệu, 
cố ý làm sai lệch thông tin trong yêu cầu bồi 

thường; Giả mạo hồ sơ, thẻ BHYT; Phạm tội có 
tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp, dùng thủ 
đoạn tinh vi, xảo quyệt, ... Tuy nhiên, HĐTP 
vẫn đang bỏ ngỏ hướng dẫn chi tiết về hành vi 
"không đóng số tiền bảo hiểm đã thu hoặc đã 
khấu trừ của người lao động" quy định tại Điều 
216 BLHS 2015.  

 

Hướng dẫn truy cứu trách nhiệm hình sự 
trong một số trường hợp cụ thể 

Đối với các hành vi chiếm đoạt tiền bảo hiểm 
hoặc gây thiệt hại quy định tại Điều 213, 214, 
215 BLHS 2015, nếu số tiền chiếm đoạt dưới 

Trang dự thảo   
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mức quy định hoặc gây thiệt hại dưới mức quy 
định của Dự thảo, nhưng thực hiện hành vi 
phạm tội nhiều lần và tổng hợp số lần thực hiện 
chiếm đoạt hoặc gây thiệt hại trên mức quy 
định, thì vẫn bị truy cứu trách nhiệm hình sự 
(TNHS). Riêng đối với hành vi chiếm đoạt tiền 
BHXH, BHTN theo Điều 214, Điều 215 BLHS 
2015 thì có thêm tiêu chí để xác định TNHS là 
tổng số lần thực hiện chiếm đoạt phải xảy ra 
liên tiếp khác nhau trong vòng 06 tháng. Cần 
lưu ý rằng, nếu người thực hiện hành vi chỉ mới 
hoàn thành các thủ tục, hồ sơ để hưởng bảo 
hiểm nhưng chưa chiếm đoạt được tiền, thì 
hành vi đó không phải chịu TNHS về phạm tội 
chưa đạt18.  

Đối với trường hợp vừa chiếm đoạt tiền bảo 
hiểm vừa gây thiệt hại mà số tiền chiếm đoạt, 
gây thiệt hại đều trên mức tối thiểu phải chịu 
TNHS, Dự thảo đưa ra các nguyên tắc áp dụng 
như sau19: 

(i) Nếu tiền chiếm đoạt, tiền gây thiệt hại 
thuộc cùng khung hình phạt cơ bản thì 
chỉ áp dụng 01 tình tiết để truy cứu 
TNHS; 

(ii) Nếu chỉ có tiền chiếm đoạt hoặc gây thiệt 
hại thuộc khung tăng nặng TNHS, thì chỉ 
áp dụng 01 tình tiết tăng nặng TNHS;  

(iii) Nếu cả tiền chiếm đoạt và gây thiệt hại 
cùng khung hình phạt tăng nặng thì áp 
dụng cả 02 tình tiết tăng nặng TNHS; 

(iv) Nếu tiền chiếm đoạt, gây thiệt hại khác 
khung hình phạt tăng nặng thì áp dụng 
01 tình tiết tăng nặng TNHS ở khung hình 
phạt cao nhất. 

Dự thảo Nghị quyết cũng đưa ra những ví dụ 
minh hoạ để thuận tiện cho việc đọc hiểu và 
áp dụng các nguyên tắc nói trên. Tuy nhiên, 
giữa nội dung hướng dẫn và ví dụ minh hoạ 
vẫn tồn tại điểm không thống nhất. Như tại 
mục (iii) nói trên, phần hướng dẫn sử dụng 
thuật ngữ “tình tiết tăng nặng” – được hiểu là 
các tình tiết theo quy định tại Điều 52 BLHS 
2015. Tuy nhiên, tại ví dụ minh hoạ, Dự thảo 
lại sử dụng thuật ngữ “tình tiết định khung 

tăng nặng” và dẫn chiếu đến các điểm, khoản 
định khung tăng nặng trong các tội danh. Sự 
thiếu thống nhất trong việc sử dụng thuật ngữ 
có khả năng dẫn đến khó khăn trong việc đọc 
hiểu và áp dụng pháp luật. 

 

Xác định tư cách tố tụng của cơ quan bảo 
hiểm trong vụ án hình sự 

Theo Dự thảo, cơ quan bảo hiểm sẽ tham gia 
tố tụng với tư cách20: 

(i) Là người bị hại nếu hành vi bị truy tố là 
tội gian lận trong kinh doanh bảo hiểm, 
gian lận BHXH, BHTN, BHYT theo Điều 
213, 214, 215 BLHS 2015;   

(ii) Là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên 
quan đối với tội danh bị truy tố là tội trốn 
đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao 
động theo Điều 216 BLHS 2015. 

Việc Dự thảo đưa ra 02 trường hợp để xác định 
tư cách tố tụng của cơ quan bảo hiểm là hợp lý 
và phù hợp với bản chất của hành vi phạm tội. 
Tuy nhiên, cần lưu ý thêm tại mục (i) nói trên 
như sau: vì Điều 213 BLHS 2015 tập trung vào 
quy định tội gian lận trong kinh doanh bảo 
hiểm (đối tượng chính là các doanh nghiệp bảo 
hiểm) do đó việc bao gồm cả Điều 213 để làm 
căn cứ xác định tư cách tố tụng cho cơ quan 
bảo hiểm cần được cân nhắc lại. Hay nói cách 
khác, vì đối tượng chính được xác định tư cách 
tố tụng ở đây là cơ quan bảo hiểm, nên căn cứ 
về Điều 213 (quy định về gian lận trong kinh 
doanh bảo hiểm, tập trung vào nhóm đối tượng 
doanh nghiệp bảo hiểm) là chưa phù hợp. Liên 
quan đến vấn đề này, Chánh án TANDTC 
Nguyễn Hòa Bình cũng đã từng đưa ra băn 
khoăn về việc liệu rằng có nên hướng dẫn xử 
lý các tổ chức kinh doanh bảo hiểm trong Nghị 
quyết này hay không bởi lẽ cách thức hoạt 
động của nhóm kinh doanh bảo hiểm này có 
nhiều điểm khác biệt so với BHXH, BHYT và 
BHTN21.   

Thêm vào đó, Dự thảo đang sử dụng thuật ngữ 
không thống nhất giữa “cơ quan bảo hiểm xã 
hội” và “cơ quan bảo hiểm”. Do đó, để đảm bảo 
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tính thống nhất giữa nội dung điều luật và 
hướng dẫn giải thích, HĐTP cần cân nhắc thêm 
trong việc sử dụng thuật ngữ thống nhất và 
phù hợp hơn.  

Nhìn chung các nội dung cơ bản của Dự thảo 
đã phần nào tháo gỡ được những vướng mắc, 
khó khăn trong quá trình thực thi BLHS 2015 

và tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan tiến 
hành tố tụng áp dụng pháp luật được thống 
nhất, hiệu quả và chính xác hơn. Doanh 
nghiệp, người lao động và doanh nghiệp bảo 
hiểm cần cập nhật và tìm hiểu kỹ các quy định 
của Nghị quyết, tự điều chỉnh và thắt chặt quản 
lý trong các hoạt động bảo hiểm nhằm tránh 
những rủi ro pháp lý trong tương lai.  

 

 

  

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.  
Thông tư 07/2019/TT-NHNN quy định về các giới hạn, 
tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của Ngân hàng 
Phát triển Việt Nam 

03/07/2019 01/01/2020 

2.  

Thông tư 04/2019/TT-BTTTT quy định về liên thông giữa 
Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia 
và Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số 
chuyên dùng Chính phủ 

05/07/2019 01/09/2019 

3.  
Thông tư 25/2019/TT-BGTVT quy định về kiểm tra chất 
lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản 
xuất, lắp ráp ô tô 

05/07/2019 25/08/2019 

4.  
Thông tư 43/2019/TT-BTC hướng dẫn quy định tại 
Khoản 4 Điều 24 Nghị định 82/2018/NĐ-CP quy định về 
quản lý Khu công nghiệp và Khu kinh tế 

12/07/2019 26/08/2019 

5.  

Thông tư 11/2019/TT-BLĐTBXH quy định về xây dựng, 
quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu trợ 
giúp xã hội và giảm nghèo do Bộ trưởng Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội ban hành 

17/07/2019 

  

03/09/2019 

6.  
Thông tư 18/2019/TT-BYT hướng dẫn Thực hành sản 
xuất tốt (GMP) trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm 
bảo vệ sức khỏe do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành 

17/07/2019 

  

17/07/2019 

7.  

Thông tư 06/2019/TT-BTTTT sửa đổi Thông tư 
24/2015/TT-BTTTT quy định về quản lý và sử dụng tài 
nguyên Internet do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 
thông ban hành 

19/07/2019 

 

 

15/09/2019 

8.  
Nghị định 67/2019/NĐ-CP quy định về phương pháp 
tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 

31/07/2019 

 

15/09/2019 
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1 Nghị định 66, Điều 2, khoản 4 
2 Căn cứ theo khoản 3, Điều 14, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 
3 Nghị định 55, từ Điều 5 đến Điều 9 
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Nguyễn Ngọc Hà 
Lao động, SHTT, Giải quyết 
tranh chấp 
ngocha@nhquang.com 
 
Đỗ Khắc Tất Hưng 
Doanh nghiệp, kinh doanh, thương 
mại 
tathung@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 

Nguyên Thị Kim Châu 
SHTT, Giải quyết tranh chấp 
kimchau@nhquang.com 
 



© Văn phòng Luật sư 

 
 11 

                                                                                                                                                                     
4 Nghị định 55, từ Điều 10 đến Điều 13 
5 Theo Nghị định 52/2015/NĐ-CP về cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, Điều 2 
6 Theo Nghị định 55, Điều 6, khoản 1, cơ sở dữ liệu về vụ việc, vướng mắc pháp lý bao gồm: 

- Các bản án, quyết định của tóa án; phán quyết, quyết định của trọng tài thương mại; quyết định xử lý vụ việc 
cạnh tranh; quyết định xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến doanh nghiệp có hiệu lực thi hành và được 
phép công khai hoặc kết nối với cổng thông tin điện tử công khai các văn bản này; 

- Các văn bản trả lời của bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với các vướng mắc pháp lý cho 
DNNVV trong việc áp dụng chung về pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực, địa phương do mình quản lý; 

- Các văn bản tư vấn pháp luật của mạng lưới tư vấn viên pháp luật đối với các vụ việc, vướng mắc pháp lý theo 
yêu cầu của DNNVV.  

7 Nghị định 55, Điều 9, khoản 3 
8 Quyết định số 585/QĐ-TTg ngày 05/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý 
liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn năm 2010 - 2014 và Quyết định số 2139/QĐ-TTg ngày 28/11/2014 
của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện và điều chỉnh nội dung các dự án của Chương trình hỗ trợ 
pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010 - 2014 
9 Một vài ý kiến nêu vấn đề về việc thực hiện Nghị định 66/2008/NĐ-CP tại hội nghị “Giải pháp nâng cao hiệu quả 
hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp” do Sở Tư pháp Hà Nội phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam 
được tổ chức gần đây  

Hà Phong, Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa: Có trọng tâm, bảo đảm hiệu quả, 12/07/2019, Hanoimoi. 
Tham khảo đường link tại: http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Doanh-nghiep/939918/ho-tro-phap-ly-cho-do-
anh-nghiep-nho-va-vua-co-trong-tam-bao-dam-hieu-qua vào ngày 22/07/2019 
10 Báo cáo ngày 11/4/2017 của Tổng cục Thống kê - Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố chỉ số phát triển doanh 
nghiệp đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2016 
11 Hà Phong, Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa: Có trọng tâm, bảo đảm hiệu quả, 12/07/2019, 
Hanoimoi; truy cập đường link tại: http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Doanh-nghiep/939918/ho-tro-phap-ly-
cho-doanh-nghiep-nho-va-vua-co-trong-tam-bao-dam-hieu-qua vào ngày 22/07/2019 
12 Nghị định 66, Điều 6, khoản 10 
13 Bộ Tư pháp (2018), Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính 
phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và đề xuất, kiến nghị, trang 21 
14 Theo quy định tại khoản 3, Điều 3, Nghị định 55, tư vấn viên pháp luật gồm luật sư, tổ chức hành nghề luật 
sư, tư vấn viên pháp luật, trung tâm tư vấn pháp luật đủ điều kiện hành nghề tư vấn pháp luật theo quy định của 
pháp luật, tự nguyện thông báo tham gia và được bộ, cơ quan ngang bộ công bố công khai để hỗ trợ pháp lý cho 
doanh nghiệp nhỏ và vừa 
15 Nghị định 55, Điều 19 
16 Nhật Anh, Khó khăn trong xử lý hình sự các doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm xã hội, 23/04/2019, Báo Điện 
tử nhân dân;  truy cập đường link https://nhandan.com.vn/chinhtri/item/39946702-kho-khan-trong-xu-ly-hinh-
su-cac-doanh-nghiep-tron-dong-bao-hiem-xa-hoi.html vào ngày 22/07/2019  
17 Lê Sơn, "Giải toả” các vướng mắc trong xử lý tội phạm về bảo hiểm, 23/05/2019, Báo Chính phủ; truy cập 
đường link http://baochinhphu.vn/Utilities/PrintView.aspx?distributionid=366739 vào ngày 22/07/2019 
18 BLHS 2015 Điều 15 quy định về phạm tội chưa đạt như sau: "Phạm tội chưa đạt là cố ý thực hiện tội phạm 
nhưng không thực hiện được đến cùng vì những nguyên nhân ngoài ý muốn của người phạm tội. Người phạm 
tội chưa đạt phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm chưa đạt." 
19 Dự thảo, Điều 5, khoản 3 
20 Dự thảo, Điều 6 
21 Lê Sơn, "Giải toả” các vướng mắc trong xử lý tội phạm về bảo hiểm, 23/05/2019, Báo Chính phủ; truy cập 
đường link http://baochinhphu.vn/Utilities/PrintView.aspx?distributionid=366739 vào ngày 22/07/2019 


