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      NGHIÊN CỨU VÀ VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH 
 

 

 

Ngày 8/10/2019, Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ đã tổ chức Hội thảo “Cơ chế thực thi bảo vệ 

bản quyền trên môi trường số”. Với mục đích tạo ra một diễn đàn cho các chủ sở hữu 

quyền, các cơ quan có thẩm quyền trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ (SHTT), các nhà làm luật 

và các luật sư có thể trao đổi và chia sẻ các thông tin, kinh nghiệm về mặt luật pháp cũng 

như kỹ thuật, từ đó có thể tạo ra hợp tác hiệu quả hơn trong việc bảo vệ bản quyền trên 

môi trường số. Hội thảo thu hút sự tham gia của các cơ quan nhà nước trong lĩnh vực 

SHTT như Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục SHTT, Uỷ Ban bản quyền Hàn Quốc, Ban tổ 

chức Ngoại hạng Anh, các doanh nghiệp và các luật sư trong lĩnh vực SHTT. 

 

Với tư cách là những luật sư có kinh nghiệm trong lĩnh vực SHTT, Luật sư Nguyễn Hưng 

Quang và luật sư Phùng Quang Cường của Văn phòng luật sư NHQuang&Cộng sự đã cùng 

thảo luận với các cơ quan nhà nước và các doanh nghiệp trong lĩnh vực SHTT về việc thực 

thi quyền SHTT trong trường hợp quyền SHTT bị xâm phạm trên môi trường số, đồng thời 

đưa ra các phương án xử lý các trường hợp xâm phạm. Phát biểu tại Hội thảo, luật sư 

Nguyễn Hưng Quang cho rằng rất khó để chứng minh việc vi phạm bản quyền trên môi 

trường số khi các bằng chứng về hành vi vi phạm dễ dàng bị xóa, gỡ bỏ; do đó, cần xây 

dựng những quy định pháp luật cụ thể về chứng cứ, bằng chứng về xâm phạm quyền 

SHTT trên môi trường số để cơ quan có thẩm quyền dễ dàng xử lý các hành vi vi phạm. 
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Tháng 10/2019, đội ngũ nhân sự Văn phòng luật sư NHQuang&Cộng sự được tăng cường thêm 

02 (hai) Luật sư cấp cao, 03 (ba) Luật sư, và 01 (một) Tư vấn Thuế; đây là những người đã có 

nhiều thành tựu từ hoạt động chuyên môn trong thời gian qua, nhận được sự tin cậy, đánh giá 

cao từ khách hàng và đáp ứng những yêu cầu của vị trí mới. NHQuang&Cộng sự tin tưởng rằng 

với những thăng tiến mới, các thành viên của NHQuang sẽ tiếp tục mang lại cho khách hàng 

những dịch vụ tư vấn có chất lượng bằng sự tận tâm và chuyên nghiệp cao nhất và phù hợp 

với các quy tắc đạo đức nghề nghiệp.  

Nhân sự thăng tiến gồm: 

1. Luật sư cấp cao Nguyễn Văn Thủy, tư vấn trong các lĩnh vực: Đầu tư trực tiếp & gián 

tiếp; Hoạt động doanh nghiệp, Mua bán & Sáp nhập (M&A); Quản trị nhân sự & Lao động; Giáo 

dục & Đào tạo; Internet & Phương tiện truyền thông mới; Kiểm soát tuân thủ (CV chi tiết tại 

đây) 

2. Luật sư cấp cao Nguyễn Thùy Dương, tư vấn trong các lĩnh vực: Hoạt động doanh 

nghiệp, Mua bán & Sáp nhập (M&A), Phá sản; Cơ sở hạ tầng & Hợp tác công tư; Bảo hiểm; Môi 

trường; Quản trị nhân sự & Lao động; Internet & Phương tiện truyền thông mới; Giáo dục & 

Đào tạo; Nghiên cứu & vận động chính sách; Kiểm soát tuân thủ (CV chi tiết tại đây). 

3. Luật sư Nguyễn Diệu Anh, tư vấn trong các lĩnh vực: Hoạt động doanh nghiệp, Mua bán & 

Sáp nhập (M&A), Phá sản; Quản trị nhân sự & Lao động; Giáo dục & Đào tạo; Internet & 

Phương tiện truyền thông mới; Kiểm soát tuân thủ (CV chi tiết tại đây). 

4. Luật sư Vũ Thị Diệu Thảo, tư vấn trong các lĩnh vực: Hoạt động doanh nghiệp, Phá sản; 

Cơ sở hạ tầng & Hợp tác công tư; Bảo hiểm; Quản trị nhân sự & Lao động; Internet & Phương 

tiện truyền thông mới; Giáo dục & Đào tạo; Nghiên cứu & vận động chính sách; Kiểm soát 

tuân thủ (CV chi tiết tại đây). 

5. Luật sư Từ Thị Phương Uyên, tư vấn trong các lĩnh vực: Hoạt động doanh nghiệp, Mua 

bán & Sáp nhập (M&A), Phá sản; Quản trị nhân sự & Lao động; Giáo dục & Đào tạo; Kiểm soát 

tuân thủ (CV chi tiết tại đây). 

6. Chuyên gia Tư vấn Thuế Mạnh Quỳnh Trang, tư vấn trong các lĩnh vực: Thuế, Kế toán, 

Tài chính và Bảo hiểm xã hội (CV chi tiết tại đây). 

 

 

        Thay đổi  

 chức danh nhân sự  

https://nhquang.com/vi/doi-ngu/luat-su-cap-cao/nguyen-van-thuy/
https://nhquang.com/vi/doi-ngu/luat-su-cap-cao/nguyen-van-thuy/
https://nhquang.com/vi/doi-ngu/luat-su-cap-cao/nguyen-thuy-duong/
https://nhquang.com/vi/doi-ngu/luat-su/nguyen-dieu-anh/
https://nhquang.com/vi/doi-ngu/luat-su/vu-thi-dieu-thao/
https://nhquang.com/vi/doi-ngu/luat-su/tu-thi-phuong-uyen/
https://nhquang.com/vi/doi-ngu/cong-su-khac/manh-quynh-trang/
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Thuế  

Hướng dẫn thực hiện Nghị định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, 

cung cấp dịch vụ  

 

Tên văn bản: Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy 

định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ (Thông tư 68) 

Ngày có hiệu lực: 14/11/2019 

 

 Một số thay đổi: 

Với mục đích hoàn thiện và cụ thể hóa các quy định về hóa đơn điện tử (HĐĐT), Bộ Tài chính đã 

ban hành Thông tư 68 nhằm hướng dẫn thực hiện một số quy định về HĐĐT khi bán hàng hóa, 

cung cấp dịch vụ tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP (Nghị định 119) với một số nội dung chính cần 

lưu ý như sau: 

Thứ nhất, nội dung của HĐĐT có nhiều thay đổi khác so với hóa đơn giấy và được cụ thể hóa 

trên cơ sở Nghị định 119. Cụ thể: (i) Ký hiệu mẫu số hóa đơn được đánh số từ 1 đến 4 để phản 

ánh loại hóa đơn, (ii) Ký hiệu hóa đơn gồm 6 ký tự chữ số và chữ viết để phản ảnh hóa đơn có 

mã hoặc không có mã của cơ quan thuế (CQT), năm lập và loại hóa đơn được sử dụng theo yêu 

cầu quản lý của và doanh nghiệp, (iii) Số hóa đơn tối đa là 8 số, bắt đầu từ số 00000001 vào 

ngày bắt đầu sử dụng hoặc ngày 01/01 đến 31/12 hàng năm.1 Các tiêu thức khác như tên, địa 

chỉ, mã số thuế của người bán/người mua; tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch 

vụ…, không có nhiều thay đổi so với hóa đơn giấy, tuy nhiên cũng cần lưu ý quy định về các 

trường hợp không cần phải có chữ ký điện tử người mua để tạo thuận lợi trong việc áp dụng. 

Thông tư cũng quy định một số loại hóa đơn không nhất thiết phải có đủ các nội dung của 

HĐĐT, ví dụ: HĐĐT bán hàng tại siêu thị, trung tâm thương mại mà người mua là cá nhân 

không kinh doanh; HĐĐT bán xăng dầu cho khách hàng là cá nhân không kinh doanh...2. Các 

loại HĐĐT cũng được thống nhất áp dụng định dạng văn bản XML3. 

Một vấn đề khác mà các doanh nghiệp nên lưu ý khi sử dụng HĐĐT đó là HĐĐT không giới hạn 

về số dòng, do vậy doanh nghiệp phải lập đầy đủ danh mục hàng hóa bán ra đảm bảo nguyên 

tắc thông tin chứa trong HĐĐT có thể truy cập, sử dụng được dưới dạng hoàn chỉnh khi cần 

thiết, thay vì đính kèm bảng kê như hóa đơn giấy như trước đây.4 

 Tin tiêu điểm  
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Thứ hai, về việc xử lý HĐĐT có sai sót đối với hóa đơn có mã và không có mã của CQT: (i) 

trường hợp chỉ sai tên, địa chỉ người mua nhưng không sai mã số thuế và nội dung khác thì 

người bán thông báo cho người mua và CQT theo Mẫu 04 được đính kèm Thông tư 68 về việc sai 

sót, không phải lập lại hóa đơn; (ii) trường hợp sai mã số thuế và các tiêu thức khác thì người 

bán và người mua lập văn bản thỏa thuận, người bán thông báo cho CQT theo Mẫu 04 được đính 

kèm thông tư 68 (nếu dữ liệu đã gửi cho CQT) và lập hóa đơn thay thế, ghi rõ “Thay thế cho hóa 

đơn ký hiệu mẫu số, ký hiệu hóa đơn... số hóa đơn..., ngày... tháng... năm”. HĐĐT đã hủy 

không có giá trị sử dụng nhưng vẫn được lưu trữ để phục vụ tra cứu.5 

Thứ ba, về các trường hợp ngừng sử dụng HĐĐT: Thông tư 68 đã bổ sung một số trường hợp 

chủ thể phải ngừng sử dụng HĐĐT sau khi bị cơ quan chức năng phát hiện và thông báo cho 

CQT do thực hiện một số hành vi, bao gồm: (i) sử dụng HĐĐT có mã của CQT để bán hàng nhập 

lậu, hàng cấm, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; (ii) sử dụng HĐĐT có mã của 

CQT phục vụ mục đích bán khống hàng hóa, cung cấp dịch vụ để chiếm đoạt tiền của tổ chức, 

cá nhân; (iii) doanh nghiệp không có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật và 

được thành lập nhằm mục đích mua bán, sử dụng HĐĐT bất hợp pháp hoặc sử dụng bất hợp 

pháp HĐĐT.6 

Thứ tư, về điều kiện của tổ chức cung cấp dịch vụ HĐĐT, Thông tư 68 đã quy định chi tiết, cụ 

thể: (i) về kinh nghiệm, có tối thiểu 05 năm hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, đã 

triển khai hệ thống, ứng dụng công nghệ thông tin cho tối thiểu 10 tổ chức...; (ii) về tài chính, 

có cam kết bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam với giá trị trên 5 tỷ 

đồng; (iii) về nhân sự, có tối thiểu 20 nhân viên kỹ thuật trình độ đại học chuyên ngành về công 

nghệ thông tin7... Do vậy, các doanh nghiệp cần nắm được các yêu cầu này để lựa chọn nhà 

cung dịch vụ phù hợp. 

Thứ năm, về thời điểm áp dụng HĐĐT: mặc dù Thông tư 68 quy định về HĐĐT có hiệu lực từ 

14/11/2019, tuy nhiên việc các chủ thể sử dụng hóa giấy (hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in, hóa 

đơn mua của CQT) vẫn được áp dụng song song với HĐĐT đến hết ngày 31/10/2020. Những 

HĐĐT sử dụng trước ngày 01/11/2020 vẫn sẽ tuân thủ các quy định theo Thông tư số 

32/2011/TT-BTC. Kể từ ngày 01/11/2020, các chủ thể sẽ có nghĩa vụ chuyển đổi sang áp dụng 

HĐĐT theo hướng dẫn tại Thông tư 688.  

 Một số tác động dự kiến và khuyến nghị: 

Thông tư 68 chủ yếu đã có hướng dẫn chi tiết một số quy định trong Nghị định 119 liên quan 

đến việc sử dụng HĐĐT bên cạnh việc ghi nhận lại một số nội dung đã có sẵn trong Nghị định 

này. Việc bổ sung những hướng dẫn cụ thể này sẽ tạo một khung pháp lý rõ ràng cho việc áp 

dụng và quản lý HĐĐT của CQT và các chủ thế, đặc biệt trong bối cảnh các chủ thể đang dần 

chuyển đổi từ sử dụng hình thức hóa đơn giấy sang hình thức HĐĐT.  

Ngoài ra, thời gian từ nay đến ngày 31/10/2020 là giai đoạn chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, 

cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin để đăng ký, sử dụng, tra cứu và chuyển dữ liệu lập 

HĐĐT theo quy định tại Nghị định số 119. Do đó, các doanh nghiệp cũng được CQT khuyến 

khích áp dụng HĐĐT từ bây giờ để kịp thời cập nhật việc áp dụng HĐĐT. Tuy nhiên, trong thời 

gian này CQT đang hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng và một số quy định còn mới, nên việc 

chuyển đổi sang HĐĐT của các chủ thể có thể sẽ gặp khó khăn trong quá trình thực hiện. 
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Tranh tụng  

Giải đáp vướng mắc liên quan đến kinh doanh, thương mại của Hội đồng 

Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao 

 

Tên văn bản: Công văn 212/TANDTC-PC năm 2019 thông báo kết quả giải đáp trực tuyến 

vướng mắc trong xét xử do Tòa án nhân dân tối cao ban hành (Công văn 212) 

 

 Một số nội dung chính: 

Tiếp nối Bản tin pháp luật số 10/2019, Văn phòng luật sư NHQuang&Cộng sự sẽ phân tích một 

số hướng dẫn, giải đáp vướng mắc trong Công văn 212 với những nội dung chính như sau:   

Thứ nhất, Công văn 212 đưa ra hướng dẫn cách phân loại tranh chấp, thẩm quyền xét xử sơ 

thẩm và hướng giải quyết trong trường hợp có tranh chấp phát sinh đối với giao dịch chuyển 

nhượng phần vốn góp trong doanh nghiệp9. Cụ thể, Công văn đưa ra ví dụ về trường hợp thành 

viên A của Công ty TNHH hai thành viên mua lại toàn bộ phần vốn góp của thành viên B và tiến 

hành thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (GCNĐKDN) sang Công ty TNHH 

một thành viên, nhưng chưa thanh toán giá trị chuyển nhượng phần vốn góp theo hợp đồng. B 

khởi kiện yêu cầu hủy hợp đồng, trả lại phần vốn góp đã chuyển nhượng, trả lại tư cách thành 

viên công ty và hủy Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới thay đổi. Nhận định của Hội 

đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC) cho vụ việc này như sau: 

Tranh chấp trong trường hợp này được xác định là tranh chấp kinh doanh, thương mại10. Bởi lẽ, 

việc B khởi kiện yêu cầu hủy hợp đồng, trả lại phần vốn góp đã chuyển nhượng, là tranh chấp 

phát sinh từ hợp đồng chuyển nhượng vốn góp giữa A và B. Trường hợp này lý do hủy bỏ hợp 

đồng là do A chậm thực hiện nghĩa vụ theo Điều 424 của Bộ luật Dân sự 2015. Mặc dù tại thời 

điểm khởi kiện, B không phải thành viên góp vốn của Công ty nhưng tại thời điểm giao kết hợp 

đồng, cả A và B đều là thành viên góp vốn của Công ty. Thẩm quyền Tòa án xét xử sơ thẩm 

thuộc về Tòa án nhân dân cấp tỉnh11. 

Liên quan đến việc xem xét hủy GCNĐKDN mới, TANDTC nhận định rằng GCNĐKDN là quyết 

định cá biệt12; trường hợp vụ án kinh doanh thương mại có liên quan đến quyết định này thì 

phải được Tòa án xem xét trong cùng một vụ án. Do vậy, trong tranh chấp mà bao gồm cả: (i) 

yêu cầu hủy hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp và (ii) yêu cầu hủy GCNĐKDN mới thay đổi 

(như yêu cầu của B trên đây) thì Tòa án có thẩm quyền xem xét hủy GCNĐKDN mới thay đổi 

nếu văn bản đó trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự trong vụ án mà 

Tòa án có nhiệm vụ giải quyết13. 

Thứ hai, Công văn 212 đưa ra hướng dẫn về căn cứ pháp lý để Tòa án thụ lý và giải quyết vụ án 

trong trường hợp thành viên góp vốn trong công ty TNHH hoặc cổ đông trong công ty cổ phần 

khởi kiện Giám đốc công ty vì cho rằng Giám đốc không thực hiện đúng nghĩa vụ, gây thiệt hại 

lợi ích của công ty và/hoặc thành viên công ty/cổ đông14, cụ thể như sau: 

Trong trường hợp thành viên/cổ đông của công ty tự mình khởi kiện Giám đốc: Đối với công ty 

TNHH, căn cứ pháp lý để giải quyết tranh chấp là: Luật Doanh nghiệp 2014 (Điều 71, Điều 72) 

và Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 (BLTTDS) (khoản 5, Điều 30). Đối với công ty cổ phần, căn cứ 
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pháp lý để giải quyết tranh chấp là: Luật Doanh nghiệp 2014 (Điều 160, Điều 161) và BLTTDS 

2015 (khoản 5, Điều 30). 

Trong trường hợp thành viên công ty TNHH hoặc cổ đông công ty cổ phần được công ty uỷ 

quyền để khởi kiện trách nhiệm dân sự đối với người quản lý (Giám đốc)15 thì Tòa án căn cứ vào 

khoản 4, Điều 30, BLTTDS 2015 để thụ lý, giải quyết vụ án. 

Bên cạnh đó, ngoài các quy định pháp luật về trách nhiệm và nghĩa vụ của Giám đốc được quy 

định trong Luật Doanh nghiệp 2014 nêu trên, Tòa án phải lưu ý đến Điều lệ công ty và các Nghị 

quyết Hội đồng thành viên hoặc các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông khi giải quyết vụ án. 

 

 Một số bình luận và khuyến nghị: 

Công văn 212 là tổng kết của những vướng mắc thực tiễn mà các Thẩm phán gặp phải trong 

quá trình thụ lý vụ án. Có thể thấy rằng nếu giai đoạn thụ lý vụ án bị kéo dài thì quyền lợi của 

các bên sẽ bị ảnh hưởng đáng kể. Do vậy, sự ra đời của Công văn 212 đã hỗ trợ tích cực cho 

việc đẩy nhanh và thống nhất quá trình thụ lý vụ án, hạn chế tối đa các trường hợp đình chỉ giải 

quyết vụ án dân sự 16 hoặc huỷ bản án sơ thẩm17. 

Các cá nhân là thành viên/cổ đông trong công ty cần lưu ý và tiếp tục cập nhật những hướng 

dẫn trong Công văn 212 để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình trong trường hợp phát 

sinh tranh chấp, đặc biệt là tranh chấp liên quan đến hợp đồng góp vốn, chuyển nhượng vốn 

hay khởi kiện Giám đốc công ty. 



legalnewsletters@nhquang.com 

                    www.nhquang.com 

 

Văn phòng Hà Nội 

Biệt thự B23, Trung Hòa-Nhân Chính  

Phố Nguyễn Thị Định, Quận Thanh Xuân  

ĐT:  +84 24 35376939 

Văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh 

Lầu 1, Toà nhà Harmony, Số 47-49-51 

Đường Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1  

ĐT:  +84 28 38226290 

 

  

 

 

 

 

 

Dự thảo Nghị định quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử                                     

qua biên giới trong lĩnh vực hải quan 

Nguyễn Huy Tử Quân – Nguyễn Diệu Anh 

 

Theo các số liệu thống kê, thương mại điện tử (TMĐT) đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 

đóng góp 21% doanh thu tổng TMĐT toàn cầu và tạo ra nhiều lợi ích cho cả người mua và người 

bán. Tại Việt Nam, theo số liệu công bố của Statista (Hãng nghiên cứu thị trường của Đức), năm 

2018, doanh thu TMĐT Việt Nam đạt 2,269 tỷ USD và nằm trong top 6 nền thương mại điện tử 

phát triển nhất năm 201818. Có thể thấy rằng, TMĐT là xu hướng tất yếu trong cách mạng 4.0 

của các nước trên thế giới và Việt Nam không thể đứng bên ngoài sự phát triển này. Tuy nhiên, 

trong khi TMĐT Việt Nam tăng trưởng nhanh thì hành lang pháp lý vẫn chưa thể theo kịp. Các 

văn bản pháp quy đang áp dụng về TMĐT đã ban hành từ 05-15 năm trước nên dường như 

không còn phù hợp với thực tiễn, đặc biệt là các quy định liên quan tới TMĐT xuyên biên giới19. 

Xét một cách tổng quan, các quy định quản lý hoạt động giao dịch TMĐT vẫn còn chưa đầy đủ, 

chưa đồng bộ, khiến cho các bên tham gia hoạt động TMĐT, cũng như các cơ quan quản lý nhà 

nước (đặc biệt là cơ quan Hải quan) còn gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai thực hiện20. 

Xuất phát từ những yêu cầu thực tiễn nói trên và với mục đích tạo ra hành lang pháp lý riêng để 

thúc đẩy và quản lý hoạt động TMĐT qua biên giới, tháng 10/2019, Bộ Tài Chính đã xây dựng 

Dự thảo Nghị định quy định về quản lý hoạt động TMĐT qua biên giới trong lĩnh vực hải quan 

(Dự thảo). Dự thảo được kỳ vọng sẽ có những đóng góp đáng kể đối với sự phát triển của hoạt 

động thương mại này. Trong Bản tin pháp luật số 11/2019, Văn phòng luật sư NHQuang&Cộng 

sự xin gửi tới bài phân tích về nội dung của Dự thảo để Quý vị có góc nhìn đa chiều đối với Dự 

thảo này. 

 

Thiết lập Hệ thống quản lý hoạt động TMĐT 

Khung pháp lý quản lý hoạt động TMĐT hiện nay tại Việt Nam đang tạo ra nhiều trở ngại đối với 

cả chủ thể tham gia giao dịch TMĐT và cơ quan quản lý nhà nước. Cụ thể, đứng từ góc độ của 

người thực hiện thủ tục hành chính, trong thủ tục thông quan, những trường hợp các khách 

hàng cá nhân chỉ mua sắm hàng hóa nhỏ lẻ, giá trị thấp thì không thể đáp ứng được các quy 

Trang Dự thảo  
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định về khai báo thông tin, hồ sơ tuân thủ, xin giấy phép xuất nhập khẩu, kiểm tra chuyên 

ngành...21. Đứng từ góc độ quản lý nhà nước, cơ quan Hải quan thường xuyên gặp tình trạng 

phải huy động nguồn nhân lực lớn để vừa đảm bảo tốc độ thông quan nhanh của hàng hóa 

nhưng vừa phải kiểm soát đầy đủ các lô hàng cấm, hàng hạn chế nhập khẩu/xuất khẩu, hàng 

buôn lậu. Hay như cơ quan quản lý hoạt động TMĐT (Phòng Quản lý hoạt động thương mại điện 

tử - Bộ Công thương) thì thường xuyên phải đối mặt với gánh nặng trong việc kiểm soát hàng 

hóa vi phạm về sở hữu trí tuệ, hàng giả, hàng nhái trong các giao dịch TMĐT22.  

Có thể thấy rằng, việc quản lý hoạt động TMĐT đang tắc nghẽn tại giai đoạn tiếp nhận, kiểm 

soát và quản lý thông tin liên quan đến các giao dịch, đặc biệt là những giao dịch nhỏ lẻ. Vì vậy, 

trên cơ sở bất cập đó, Dự thảo đã đề xuất thiết lập Hệ thống quản lý hoạt động TMĐT (Hệ 

thống quản lý), cũng như đưa ra các quy định về trách nhiệm xây dựng, bảo trì, quản lý và 

ứng dụng Hệ thống quản lý này. Một số điểm cần lưu ý về hoạt động của Hệ thống quản lý này 

như sau: 

(i) Cơ quan xây dựng, quản lý và vận hành: Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính 

(ii) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm cung cấp, trao đổi thông tin liên quan đến 

xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa giao dịch TMĐT thông qua Hệ thống quản lý bao gồm:  

- Thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch TMĐT, chủ sở hữu website TMĐT 

bán hàng; 

- Doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; doanh nghiệp kinh doanh 

kho ngoại quan; chủ hàng hóa giao dịch qua TMĐT gửi kho ngoại quan; 

- Đại lý làm thủ tục hải quan; 

- Tổ chức, cá nhân thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa qua TMĐT; 

- Các tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập 

khẩu giao dịch qua TMĐT; 

- Cơ quan hải quan, công chức hải quan, các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan. 

Lưu ý rằng, cơ quan Hải quan đồng thời có nghĩa vụ phản hồi cho người cung cấp thông tin về 

việc tiếp nhận thông tin đó, cũng như đưa ra cảnh báo các nội dung về chính sách thuế, chính 

sách quản lý chuyên ngành (nếu có)23.  

(iii) Chức năng của Hệ thống quản lý tóm tắt trong những ý chính sau: 

- Tiếp nhận, phản hồi thông tin, xác thực chữ ký số của người khai thông tin; 

- Lưu trữ thông tin từ người khai và các thông tin trao đổi khác; 

- Kết nối, trao đổi thông tin hoạt động TMĐT giữa các bên tham gia giao dịch điện tử với 

Tổng cục Hải quan; 

- Kết nối với Cổng thông tin một cửa quốc gia và các hệ thống liên quan để trao đổi, xử lý 

thông tin phục vụ quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được giao dịch qua thương 

mại điện tử; 

- Lưu trữ trạng thái của các giao dịch điện tử, thông tin, dữ liệu điện tử được gửi đến Hệ 

thống quản lý; 
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- Cung cấp thông tin bao gồm: thông tin giao dịch TMĐT và thống kê số liệu theo yêu 

cầu. 

Mô hình Hệ thống quản lý mà Dự thảo đề xuất được kỳ vọng sẽ giúp việc trao đổi thông tin giữa 

các chủ thể tham gia hoạt động TMĐT và cơ quan quản lý được nhanh chóng, hiệu quả, giúp 

hàng hóa được thông quan nhanh chóng. 

 

Đặt ra các ngoại lệ cho việc kiểm tra chuyên ngành 

Thực trạng hiện nay của hoạt động kiểm tra chuyên ngành là với những trường hợp lô hàng có 

có số lượng nhỏ (đặc trưng của hàng hoá được giao dịch thông qua TMĐT), cơ quan kiểm tra 

chuyên ngành không thể đủ nguồn lực thực hiện việc kiểm tra chuyên ngành đối với tất cả các lô 

hàng nhỏ nói trên. Ngoài ra, người mua hàng thông qua TMĐT thường không có kiến thức về 

kiểm tra chuyên ngành nên gặp khó khăn trong việc thực hiện các thủ tục cấp phép liên quan 

đến kiểm tra chuyên ngành theo quy định24. Điều này kết hợp với nguồn lực có hạn của cơ quan 

Hải quan khiến thời gian thông quan hàng hóa tăng lên. 

Nhằm giải quyết vấn đề này, Dự thảo quy định các trường hợp ngoại lệ mà hàng hóa không phải 

trải qua kiểm tra chuyên ngành, cụ thể bao gồm25: 

(i) Hàng hóa có trị giá hải quan, bao gồm trị giá của hàng hóa ghi trên hóa đơn mua hàng, phí 

vận chuyển và phí bảo hiểm (nếu có), dưới 1.000.000 VNĐ; 

(ii) Hàng hóa có trị giá hải quan từ 1.000.000 VNĐ trở lên nhưng thuộc Phụ lục II đính kèm với 

Dự thảo thì được miễn kiểm tra chất lượng sản phẩm, miễn kiểm tra an toàn thực phẩm với 

giới hạn: không quá 01 sản phẩm trên 01 lần và không quá 03 lần trong 01 năm. 

Vì hàng hóa được mua qua hoạt động TMĐT thường có giá trị nhỏ, cho nên giải pháp này sẽ 

giảm một khối lượng công việc đáng kể cho cơ quan quản lý trong việc kiểm tra chuyên ngành 

đối với các hàng hóa này. Từ phía của các chủ thể tham gia giao dịch TMĐT, quy định trên giúp 

hàng hóa được thông quan nhanh chóng và thuận tiện hơn. 

 

Một vài bất cập tồn tại 

Bên cạnh những quan điểm ủng hộ rằng Dự thảo sẽ góp phần thúc đẩy hoạt động TMĐT xuyên 

biên giới, có một số ý kiến chỉ ra nhiều bất cập của Dự thảo26. Cụ thể: 

Thứ nhất, về phạm vi áp dụng, Dự thảo mới chỉ tập trung khá hạn chế vào các giao dịch được 

thực hiện trên các sàn giao dịch TMĐT hoặc các trang web TMĐT bán hàng qua biên giới. Các 

mô hình kinh doanh kiểu trung gian bán hàng hay kinh doanh TMĐT qua mạng xã hội như Zalo, 

Facebook,... chưa được xét tới. Bên cạnh đó, định nghĩa về sàn giao dịch TMĐT hay trang web 

TMĐT bán hàng qua biên giới cũng chưa rõ ràng, có khả năng dẫn đến nhiều vướng mắc khi áp 

dụng thực tiễn.  

Thứ hai, các quy định chưa tính nhiều đến việc bảo vệ quyền lợi của người mua trong giao dịch 

TMĐT mà mới chỉ tập trung giải quyết các khó khăn của quản lý nhà nước. Ví dụ như Dự thảo 

chưa đưa ra được cơ chế khiếu nại cho người mua trong trường hợp người mua mua phải hàng 

hoá không đúng với mô tả, không đảm bảo chất lượng. 

Thứ hai, định mức miễn kiểm tra chuyên ngành còn thấp. Thực tế cho thấy, trị giá hải quan còn 

bao gồm cả phí vận chuyển, phí bảo hiểm, do đó mức miễn giảm thực tế còn thấp hơn nữa. 
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Ngoài ra, các hàng hóa được vận chuyển xuyên biên giới sẽ có mức phí vận chuyển cao. Điều 

này khiến cho lượng hàng hóa được miễn kiểm tra chuyên ngành có thể không đáng kể. Vì vậy, 

gánh nặng kiểm tra hàng hóa vẫn còn và tác động của giải pháp trên có thể không được như 

nhà làm luật kỳ vọng. 

  

Tổng kết lại, nếu được thông qua, Dự thảo sẽ cung cấp một hành lang pháp lý riêng cho các do-

anh nghiệp tham gia hoạt động TMĐT xuyên biên giới. Doanh nghiệp cần tiếp tục cập nhật các 

thông tin liên quan đến Dự thảo này để có định hướng cho hoạt động kinh doanh trong tương 

lai.  

 

 

 

 

Lưu ý: 

  

Những nội dung của bài viết đuợc căn cứ trên cơ sở bản Dự thảo Nghị định quy định về quản 

lý hoạt động thương mại điện tử qua biên giới trong lĩnh vực hải quan đăng tải trên Cổng 

thông tin điện tử của Chính phủ. 

Đuờng link tham khảo: 

http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/congdan/DuThaoVanBan?_piref135_27

935_135_27927_27927.mode=reply&_piref135_27935_135_27927_27927.id=3123 

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. 

http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/congdan/DuThaoVanBan?_piref135_27935_135_27927_27927.mode=reply&_piref135_27935_135_27927_27927.id=3123
http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/congdan/DuThaoVanBan?_piref135_27935_135_27927_27927.mode=reply&_piref135_27935_135_27927_27927.id=3123
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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 77/2019/NĐ-CP về tổ hợp tác 10/10/2019 25/11/2019 

2.  

Nghị định 78/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 

148/2016/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh Quản lý thị 

trường 

14/10/2019 10/12/2019 

3.  

Thông tư 05/2019/TT-BXD sửa đổi Phụ lục Thông tư 

05/2018/TT-BXD hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản 

làm vật liệu xây dựng 

10/10/2019 01/12/2019 

4.  
Nghị định 79/2019/NĐ-CP sửa đổi Điều 16 Nghị định 

45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất 

26/10/2019 10/12/2019 

5.  

Thông tư 15/2019/TT-NHNN sửa đổi văn bản quy 

phạm pháp luật về hồ sơ, thủ tục hành chính trong lĩnh 

vực quản lý ngoại hối 

11/10/2019 25/11/2019 

6.  

Văn bản hợp nhất 48/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất 

Thông tư hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán 

trên thị trường chứng khoán do Bộ trưởng Bộ Tài chính 

ban hành 

14/10/2019 14/10/2019 

7.  

Thông tư 72/2019/TT-BTC sửa đổi Khoản 3 Điều 6 

Thông tư 45/2014/TT-BTC hướng dẫn về thu, nộp 

khoản đóng góp bắt buộc, chế độ quản lý tài chính và 

chế độ hạch toán, kế toán đối với Quỹ phòng, chống 

tác hại của thuốc lá 

14/10/2019 01/12/2020 
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1 Thông tư 68, Điều 3, khoản 1, điểm a 

2 Xem thêm các trường hợp không nhất thiết phải có đủ nội dung của HĐĐT tại khoản 3, Điều 3, Thông tư 68 

3 Thông tư 68, Điều 5, khoản 1 

4 Công văn 78552/CT-TTHT ngày 28/11/2018 của Cục thuế Hà Nội 

5 Thông tư 68, Điều 11, Điều 17 

 

NHÓM BIÊN SOẠN 
 

Nguyễn Ngọc Hà 

Lao động, SHTT,  

Giải quyết tranh chấp 

ngocha@nhquang.com 

 

Phạm Thị Thu Hà 

Thuế, Tài chính 

thuha@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 Huy Tử Quân 

Doanh nghiệp, Kinh doanh 

tuquan@nhquang.com 

Nguyễn Quốc Khánh 

Giải quyết tranh chấp 

quockhanh@nhquang.com 

Nguyễn Diệu Anh 

Đầu tư, Thương mại, M&A, 

Viễn thông 

dieuanh@nhquang.com 
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6 Nghị định 119, Điều 15, khoản 1, điểm đ; Thông tư 68, Điều 9, khoản 1, điểm b, Điều 15, khoản 1 

7 Thông tư 68, Điều 23 

8 Thông tư 68, Điều 26. Thêm vào đó, từ ngày 01/11/2020, các Thông tư hướng dẫn về hóa đơn tự in, hóa đơn 

đặt in, hóa đơn mua của CQT cũng như các Thông tư khác về HĐĐT và Quyết định về việc thí điểm sử dụng 

HĐĐT có mã xác thực của CQT sẽ hết hiệu lực thi hành, bao gồm: Thông tư số 32/2011/TT-BTC, Thông tư số 

191/2010/TT-BTC, Thông tư số 39/2014/TT-BTC, Thông tư số 37/2017/TT-BTC, Quyết định số 1209/QĐ-BTC 

ngày 23/6/2015, Quyết định số 2660/QĐ-BTC ngày 14/12/2016 

9 Công văn 212, Mục IV – Về kinh doanh thương mại, điểm 1 

10 Là tranh chấp giữa các thành viên của công ty với nhau liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp 

nhập, hợp nhất, chia, tách, bàn giao tài sản của công ty, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty theo quy 

định tại khoản 4, Điều 30, Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 (BLTTDS 2015) 

11 BLTTDS 2015, Điều 37, khoản 1, điểm a 

12 BLTTDS 2015, Điều 34, khoản 2 

13 BLTTDS 2015, Điều 34, khoản 1, khoản 2 

14 Công văn 212, Mục IV – Về kinh doanh thương mại, điểm 3 

15 Luật Doanh nghiệp 2014, Điều 72 và Điều 161 

16 BLTTDS 2015, Điều 217 

17 BLTTDS 2015, Điều 311 

18 Tờ trình của Bộ Tài chính về phê duyệt Đề án quản lý hoạt động thương mại điện tử đối với hàng hóa xuất 

khẩu, nhập khẩu (Tờ trình), trang 1 và trang 2 

19 Văn Thịnh, Để thương mại điện tử Việt trở nên hấp dẫn với "người khổng lồ", Thời báo Kinh tế Sài Gòn online, 

2019, truy cập đường link: https://www.thesaigontimes.vn/293949/De-thuong-mai-dien-tu-Viet-tro-nen-hap-

dan-voi-%22nguoi-khong-lo%22.html  

20 Tờ trình, trang 2 

21 Văn Thịnh, Để thương mại điện tử Việt trở nên hấp dẫn với "người khổng lồ", Thời báo Kinh tế Sài Gòn online, 

2019, truy cập đường link: https://www.thesaigontimes.vn/293949/De-thuong-mai-dien-tu-Viet-tro-nen-hap-

dan-voi-%22nguoi-khong-lo%22.html 

22 Tờ trình, trang 2 

23 Dự thảo, Điều 11, khoản 4 

24 Tờ trình, trang 3 

25 Dự thảo, Điều 18 khoản 2 

26 Văn Thịnh, Để thương mại điện tử Việt trở nên hấp dẫn với "người khổng lồ", Thời báo Kinh tế Sài Gòn online, 

2019, truy cập đường link: https://www.thesaigontimes.vn/293949/De-thuong-mai-dien-tu-Viet-tro-nen-hap-

dan-voi-%22nguoi-khong-lo%22.html 

https://www.thesaigontimes.vn/293949/De-thuong-mai-dien-tu-Viet-tro-nen-hap-dan-voi-%22nguoi-khong-lo%22.html
https://www.thesaigontimes.vn/293949/De-thuong-mai-dien-tu-Viet-tro-nen-hap-dan-voi-%22nguoi-khong-lo%22.html
https://www.thesaigontimes.vn/293949/De-thuong-mai-dien-tu-Viet-tro-nen-hap-dan-voi-%22nguoi-khong-lo%22.html
https://www.thesaigontimes.vn/293949/De-thuong-mai-dien-tu-Viet-tro-nen-hap-dan-voi-%22nguoi-khong-lo%22.html
https://www.thesaigontimes.vn/293949/De-thuong-mai-dien-tu-Viet-tro-nen-hap-dan-voi-%22nguoi-khong-lo%22.html
https://www.thesaigontimes.vn/293949/De-thuong-mai-dien-tu-Viet-tro-nen-hap-dan-voi-%22nguoi-khong-lo%22.html

