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NGHIÊN CỨU VÀ VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH 
 

 

 

Nhằm khắc phục những hạn chế, vướng mắc mà những quy định của Luật Đầu tư hiện hành 

đang gặp phải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiến hành soạn thảo Dự thảo Luật sửa đổi Luật Đầu 

tư (Dự thảo). Dự thảo được trình lên Chính phủ rồi trình tiếp lên Quốc hội để xem xét và 

cho ý kiến. Luật sư Nguyễn Hưng Quang đang tham gia tích cực trong việc góp ý hoàn thiện 

những quy định của Dự thảo Luật này. Những góp ý của luật sư Quang tập trung vào những 

vấn đề pháp lý liên quan đến việc góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài, điều kiện kinh doanh 

và phương pháp ngăn ngừa tranh chấp phát sinh giữa nhà đầu tư nước ngoài và Chính phủ 

Việt Nam.  

Cũng trong thời gian này, NHQuang đang tham gia đánh giá việc thực thi các Bộ quy tắc đạo 

đức và ứng xử trong lĩnh vực tư pháp, đặc biệt tập trung vào 03 đối tượng thực hiện các 

chức năng chủ yếu trong hoạt động tư pháp, bao gồm: Thẩm phán, Kiểm sát viên và Luật 

sư. Nghiên cứu được kỳ vọng sẽ đóng góp đáng kể cho việc triển khai chiến lược cải cách tư 

pháp mới trong giai đoạn tiếp theo, đặc biệt là trong hoạt động xây dựng các bộ quy tắc đạo 

đức và ứng xử nghề nghiệp trong lĩnh vực tư pháp nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp 

tại Việt Nam. 
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Đất đai 
Hướng dẫn cấp ”sổ đỏ” cho condotel? 

Quốc Khánh – Ngọc Hà 

 

Tên văn bản: Công văn 703/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2020 hướng dẫn về chế độ sử dụng đất và 
việc chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng không phải nhà ở (Công văn 703) 

Ngày có hiệu lực: 14/02/2020 

 

• Một số nội dung chính: 

Những năm gần đây, việc đầu tư vào các dự án căn hộ du lịch (Condotel) không còn mới lạ trong 
hoạt động kinh doanh bất động sản tại Việt Nam. Tuy nhiên, về mặt pháp lý, việc quản lý loại 
hình bất động sản này đang là chủ đề gây ra nhiều tranh cãi. Nhằm hỗ trợ giải quyết những vấn 
đề liên quan đến thời hạn sở hữu và cấp giấy chứng nhận, Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ 
TN&MT) đã ban hành Công văn 703 hướng dẫn tạm thời về chế độ sử dụng đất và việc chứng 
nhận quyền sở hữu đối với một số loại hình bất động sản mới (căn hộ du lịch - Condotel, biệt thự 
du lịch – Resort villa, văn phòng kết hợp lưu trú – Officetel,…). Trong tin tiêu điểm này, chúng tôi 
tập trung vào việc phân tích những tác động của Công văn 703 với đối tượng Condotel với một số 
nội dung chính như sau: 

Thứ nhất, về phân loại đất kinh doanh Condotel: đất sử dụng với mục đích kinh doanh dịch vụ lưu 
trú tại Condotel là đất thương mại, dịch vụ1. Cụ thể, căn cứ theo quy định của Luật Du lịch 2017, 
Condotel là loại hình cơ sở lưu trú du lịch2, do đó, việc kinh doanh Condotel thuộc loại hình kinh 
doanh du lịch, dịch vụ lưu trú, ăn uống trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam3. Đối chiếu với 
quy định pháp luật về đất đai, đất được sử dụng vào mục đích kinh doanh Condotel sẽ được xếp 
vào loại đất thương mại, dịch vụ4.  

Thứ hai, về thời hạn sử dụng đất với Condotel: trên cơ sở xác định đặc điểm đất sử dụng trong 
kinh doanh Condotel, thời hạn thuê đất, theo đó, không quá 50 năm đối với dự án đầu tư hoặc 
đơn xin giao đất, thuê đất; đối với một số dự án có điều kiện kinh tế khó khăn thì thời hạn cho 
thuê đất không quá 70 năm5. Khi hết thời hạn cho thuê đất, chủ sở hữu Condotel có nhu cầu tiếp 
tục sử dụng thì được Nhà nước xem xét gia hạn sử dụng đất. 

 Tin tiêu điểm  
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Thứ ba, về thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất 
(GCNQSDĐ) cho người mua Condotel: để được cấp GCNQSDĐ, dự án Condotel phải có đủ điều 
kiện được chuyển nhượng theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản 20146. Theo đó, việc 
chứng nhận quyền sở hữu công trình Condotel cho bên nhận chuyển nhượng sẽ được thực hiện 
theo quy định về chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng không phải là nhà ở7. Trình tự, 
thủ tục hồ sơ đề nghị cấp GCNQSDĐ sẽ tuân thủ các quy định tương ứng của pháp luật về đất đai 
và tài nguyên môi trường8. 

 

• Một số bình luận và khuyến nghị: 

Trước đây, một trong những vấn đề gây tranh cãi lớn khi quản lý Condotel là việc xác định đất 
kinh doanh Condotel là đất ở hay đất thương mại, dịch vụ; kèm theo đó là những tranh cãi về việc 
cấp GCNQSDĐ cho từng căn hộ trong condotel. Cần lưu ý rằng, Công văn 703 hiện nay không 
đóng vai trò là một văn bản pháp lý điều chỉnh hoạt động kinh doanh Condotel mà chỉ là những 
hướng dẫn nghiệp vụ của Bộ TN&MT cho các Sở TN&MT các tỉnh, thành phố liên quan đến chế độ 
sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất, chứng nhận công trình xây dựng không phải là nhà ở. Xét trên 
khía cạnh giải pháp pháp lý, những nội dung trong Công văn 703 không thực sự đưa ra giải pháp 
mới cho những tranh cãi xung quanh việc cấp GCNQSDĐ cho Condotel. Hay nói cách khác, vẫn 
còn nhiều quan ngại rằng những hướng dẫn trong Công văn 703 chưa giải quyết triệt để được 
những khoảng mờ pháp lý của chính sách quản lý Condotel9. 

Chính vì sự thiếu hụt những hướng dẫn chi tiết như phân tích ở trên, trong tương lai gần, khung 
pháp lý dành cho Condotel sẽ còn tiếp tục được hoàn thiện. Do đó, các nhà đầu tư Condotel nói 
riêng và những nhà đầu tư quan tâm đến hoạt động kinh doanh bất động sản nói chung nên lưu 
tâm đến Công văn 703 nói riêng và những hướng dẫn pháp lý về kinh doanh Condotel nói chung. 
NHQuang và Cộng sự sẽ tiếp tục cập nhật quy định pháp lý trong lĩnh vực này để có thể cung cấp 
cho Quý Khách hàng những cảnh báo và phân tích kịp thời, hỗ trợ tối đa cho hoạt động kinh doanh 
của Quý Khách hàng. 
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Bảo hiểm 
Quy định về thu phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm 

Mỹ Hiệp – Phương Uyên 

 

Tên văn bản: Thông tư 01/2020/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm (Thông tư 01) 

Ngày có hiệu lực: 20/02/2020 

 

• Một số nội dung chính: 

Sau 05 năm áp dụng thí điểm cơ chế tài chính đối với Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm – Bộ Tài 
chính theo Quyết định 53/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ (Quyết định 53), ngày 
03/01/2020, Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư 01 chính thức quy định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm với một số nội dung cơ bản 
như dưới đây. 

Thứ nhất, bắt đầu từ năm tài chính 2020, mức phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm được 
chính thức áp dụng với các tổ chức kinh doanh bảo hiểm. Mức phí này có một số điều chỉnh so với 
quy định tại Quyết định 53 trước đây như sau: 

STT Đối tượng điều chỉnh 
Mức phí theo  
Thông tư 0110 

Mức phí theo  
Quyết định 5311 

1.  Doanh nghiệp bảo hiểm, chi 
nhánh doanh nghiệp bảo 
hiểm nước ngoài tại Việt Nam 
(Theo điểm b, Điều 2, Quyết 
định 53, đối tượng điều chỉnh 
chỉ được ghi nhận là Doanh 
nghiệp bảo hiểm) 

0,03% phí bảo hiểm gốc 
(sau khi trừ các khoản 
hoàn, giảm phí bảo hiểm 
gốc) 

0,03% doanh thu phí bảo 
hiểm gốc hàng năm 

2.  Doanh nghiệp tái bảo hiểm 0,03% phí nhận tái bảo 
hiểm (sau khi trừ các 
khoản hoàn, giảm phí 
nhận tái bảo hiểm) 

0,03% doanh thu phí nhận 
tái bảo hiểm hàng năm 

3.  Doanh nghiệp môi giới bảo 
hiểm 

0,03% doanh thu hoạt 
động môi giới bảo hiểm 

0,03% hoa hồng môi giới 
bảo hiểm hàng năm 

Thứ hai, các tổ chức nêu trên thực hiện nộp phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm vào tài 
khoản phí chờ nộp ngân sách của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm được mở tại Kho bạc Nhà nước.  

Thứ ba, về cách thức nộp phí, mức phí này được tính theo năm và chia thành 02 kỳ nộp12: 

(i) Kỳ 1 (06 tháng đầu năm): Số phí sẽ được tổ chức tính và nộp chậm nhất là ngày 31/08 
hàng năm theo cách tính sau: 
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Số phí phải nộp = phí bảo hiểm gốc (hoặc phí nhận tái bảo hiểm hoặc doanh thu 
hoạt động môi giới bảo hiểm) 06 tháng đầu năm x 0,03% 

(ii) Kỳ 2 (06 tháng cuối năm): Số phí sẽ được tổ chức tính và nộp chậm nhất là ngày 30/04 
năm sau với cách tính như sau: 

Số phí phải nộp = phí bảo hiểm gốc (hoặc phí nhận tái bảo hiểm hoặc doanh thu 
hoạt động môi giới bảo hiểm) năm tài chính trước liền kề x 0,03% - số phí đã nộp 
Kỳ 1 

 

• Một số bình luận và khuyến nghị: 

Phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm trước đây được ghi nhận tại Quyết định 53 như một 
khoản đóng góp của các tổ chức kinh doanh bảo hiểm cho Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm nhằm 
tăng cường công tác quản lý, giám sát thị trường bảo hiểm13. Tuy nhiên, với quy định mới tại 
Thông tư 01, mức thu phí trên trở thành quy định bắt buộc. Đây là nguồn ngân sách ổn định giúp 
cho Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm có kinh phí hoạt động, qua đó góp phần đảm bảo công tác 
quản lý, giám sát chuyên nghiệp, hiện đại và hiệu quả, tạo môi trường ổn định cho sự phát triển 
của hoạt động kinh doanh bảo hiểm. 

Mức phí được quy định trong Thông tư 01 được nhận định là hợp lý hơn so với mức phí được quy 
định trong Quyết định 53. Bởi lẽ, theo quy định tại Quyết định 53 trước đây, mức phí mà tổ chức 
kinh doanh bảo hiểm phải nộp sẽ tính trên doanh thu phí bảo hiểm/tái bảo hiểm hàng năm. Các 
loại doanh thu này bao gồm cả khoản phí mà các tổ chức kinh doanh bảo hiểm không được hưởng 
trên thực tế như các khoản phí bảo hiểm phải hoàn theo quy định trong hợp đồng bảo hiểm, khoản 
phí bảo hiểm được giảm cho bên mua bảo hiểm14, các khoản hoàn/giảm phí hoa hồng bảo hiểm. 
Như vậy, ghi nhận ý kiến của các tổ chức kinh doanh bảo hiểm về vấn đề này, trong quá trình 
xây dựng Thông tư 01, đơn vị soạn thảo đã loại trừ những khoản phí nói trên trong công thức tính 
phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm, từ đó đảm bảo quyền lợi chính đáng của các tổ chức. 

Xét một cách tổng quát, việc ghi nhận nghĩa vụ nộp khoản phí này sẽ làm gia tăng chi phí hoạt 
động cho các tổ chức kinh doanh bảo hiểm. Do đó, các tổ chức kinh doanh bảo hiểm cần nắm rõ 
cách thức tính phí đối với trường hợp của mình, chủ động cân đối nguồn tài chính hoạt động để 
đảm bảo tuân thủ quy định tại Thông tư 01. Lưu ý, đối với các nội dung liên quan đến phí giám 
sát và quản lý hoạt động bảo hiểm không được đề cập tại Thông tư 01, các tổ chức kinh doanh 
bảo hiểm vẫn phải đảm bảo việc thực hiện những nghĩa vụ này theo các quy định pháp luật khác 
có liên quan15.  
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Dự thảo Nghị định quy định về thanh toán không dùng tiền mặt  

     Hải Linh – Diệu Thảo 

Nghị định 101/2012/NĐ-CP về thanh toán không dùng tiền mặt (cùng với một số nội dung được 
sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 80/2016/NĐ-CP và Nghị định 16/2019/NĐ-CP) – sau đây gọi chung 
là ”Nghị định 101”, đã mang lại nhiều chuyển biến tích cực trong hoạt động thanh toán của nền 
kinh tế, thúc đẩy hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM)16. Tuy nhiên, sau nhiều 
năm thi hành, Nghị định 101 đã không còn phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế, bộc lộ nhiều 
hạn chế và vướng mắc khi thi hành. Nhằm khắc phục những vấn đề trên, Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam (NHNN) đang tiến hành xây dựng Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 101 (Dự thảo 
Nghị định). Trong Bản tin pháp luật số này, Văn phòng Luật sư NHQuang và Cộng sự xin gửi tới 
bài viết phân tích về Dự thảo Nghị định để Quý Khách hàng có được góc nhìn đa chiều về dự thảo 
đang nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận. 

 

Bổ sung một số khái niệm liên quan đến 
TTKDTM 

Nghị định 101 trước đây chưa đưa ra được 
những khái niệm chi tiết đối với những đối 
tượng điều chỉnh liên quan đến hoạt động 
TTKDTM, do đó, Dự thảo Nghị định đã bổ sung 
thêm khái niệm về “tiền điện tử”, “tiền di 
động”, “ví điện tử” và “thẻ trả trước”. Đây được 
coi là một trong những nội dung nhận được 
nhiều ý kiến đóng góp của các bên có liên 
quan, đặc biệt là các tổ chức đang cung cấp 
dịch vụ liên quan đến thanh toán điện tử. Việc 
bổ sung khái niệm như trên nhằm loại trừ các 
thể loại tiền ảo, các công cụ sử dụng như 
phương tiện thanh toán mà không chịu sự quản 
lý của cơ quan quản lý...; từ đó làm cơ sở pháp 
lý để NHNN, các bộ ngành liên quan thực hiện 
một cách hiệu quả vai trò quản lý nhà nước17. 

Tuy nhiên, bàn về những khái niệm được bổ 
sung trong Dự thảo Nghị định, có một vài nội 
dung cần được phân tích thêm trên cơ sở logic 
và kỹ thuật soạn thảo văn bản pháp lý như 
sau: 

Thứ nhất, khái niệm về “tiền điện tử” chưa phù 
hợp. Cụ thể, theo Tờ trình Dự thảo Nghị định, 
thông qua việc nghiên cứu khung pháp lý, 
chính sách và biện pháp quản lý hoạt động 
cung ứng tiền điện tử của một số quốc gia cho 
thấy, về bản chất, tiền điện tử không được 
coi là một loại tiền tệ mà chỉ là hình thái 
biểu hiện khác của đồng tiền pháp định 
(dưới dạng công cụ hoặc phương tiện thanh 
toán được sử dụng để thực hiện các giao dịch 
thanh toán)18. Và khái niệm tiền điện tử trong 
Dự thảo Nghị định cũng đang được xây dựng 
theo định hướng tư duy này19. Tuy nhiên, trong 

Trang Dự thảo   
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khái niệm “tiền điện tử” lại bao gồm cả “ví điện 
tử” hay “thẻ trả trước” – 02 đối tượng mà có 
bản chất không phù hợp với bản chất của tiền 
điện tử như đề cập ở trên. Nghiên cứu kỹ nội 
dung thuật ngữ quy định tại Dự thảo Nghị định 
thì có thể thấy rằng ví điện tử hay thẻ trả trước 
chỉ nên là một phương tiện để lưu trữ tiền 
điện tử, thay vì là tiền điện tử như định 
nghĩa hiện tại20. Việc phân loại “ví điện tử” là 
phương tiện lưu trữ tiền điện tử cũng phù hợp 
với khái niệm về “dịch vụ ví điện tử” đã từng 
được định nghĩa tại Nghị định 80/2016/NĐ-CP 
sửa đổi Nghị định 101/2012/NĐ-CP về thanh 
toán không dùng tiền mặt.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ hai, nếu Dự thảo Nghị định được thông 
qua, trong hệ thống pháp luật của Việt Nam sẽ 
tồn tại song song 02 khái niệm về thẻ trả 
trước: (i) thẻ trả trước theo Dự thảo Nghị định 
và (ii) thẻ trả trước theo theo Thông tư 
19/2016/TT-NHNN Quy định về hoạt động thẻ 
ngân hàng (Điều 3, khoản 4) 

 

Việc tồn tại song song hai khái niệm cùng quy 
định về một vấn đề có thể phát sinh những 
điểm không thống nhất dẫn đến những vướng 
mắc, khó khăn trong việc áp dụng. 

Thứ ba, định nghĩa về “tiền di động” chưa phù 
hợp, sẽ dẫn đến khó khăn cho việc áp dụng 
trên thực tế. Như được quy định trong Dự thảo 
Nghị định21, tiền di động không phải là một loại 
tiền tệ, do đó, các tổ chức trung gian thanh 
toán (TGTT) có kinh doanh dịch vụ viễn thông 
không thể “phát hành” tiền di động như trong 
quy định của Dự thảo Nghị định.  

Thứ tư, việc phân biệt “tiền di động” và “ví điện 
tử” là không cần thiết. Về bản chất, tiền di 
động và ví điện tử là một. Các yếu tố phân biệt 
giữa 02 loại dịch vụ này bao gồm: (i) chủ thể 
cung cấp (ví điện tử do tổ chức TGTT phát 
hành, còn tiền di động do tổ chức TGTT có kinh 
doanh viễn thông phát hành) và (ii) phương 
thức định danh khách hàng (ví điện tử được 
định danh thông qua tài khoản ngân hàng của 
khách hàng mở tại ngân hàng22, tiền di động 
được định danh thông qua cơ sở dữ liệu thuê 
bao di động23).  

Nếu chỉ phân biệt qua những đặc điểm trên, 
việc quy định thành 02 loại hình riêng biệt là 
không cần thiết, và có thể khiến cho việc quản 
lý và giám sát hoạt động của các dịch vụ này 
trở nên phức tạp hơn24. Hơn nữa, quy định về 
tiền di động trong Dự thảo Nghị định còn bỏ 
ngỏ nhiều vấn đề cần thiết phải được bổ sung 
để đảm bảo việc thực thi hiệu quả trên thực tế 
như cách thức vận hành của tiền di động, cơ 
chế phát hành tiền di động của các tổ chức 
được cấp phép25. 

 

Bổ sung hoạt động đại lý thanh toán 

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, mô hình hoạt 
động ngân hàng đại lý mang lại rất nhiều tiện 
ích như đưa dịch vụ tài chính tới những đối 
tượng chưa có tài khoản ngân hàng, khó khăn 
trong việc tiếp cận các dịch vụ tài chính, nhất 
là người dân ở vùng sâu, vùng xa; đồng thời, 
giúp cho ngân hàng có thể tiếp cận khách hàng 

Dự thảo Nghị định:
là tiền điện tử - "giá trị 

tiền tệ"

Thông tư 19: là một loại thẻ 
cho phép chủ thẻ thực hiện 

giao dịch thẻ trong phạm vi giá 
trị tiền được nạp vào thẻ tương 
ứng với số tiền đã trả trước 
cho tổ chức phát hành thẻ

Dịch vụ ví điện tử là dịch vụ cung cấp cho khách 
hàng một tài khoản điện tử định danh do các tổ 
chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán tạo 
lập trên vật mang tin (như chip điện tử, sim điện 
thoại di động, máy tính...), cho phép lưu giữ một 
giá trị tiền tệ được đảm bảo bằng giá trị tiền gửi 
tương đương với số tiền được chuyển từ tài 
khoản thanh toán của khách hàng tại ngân hàng 
vào tài khoản đảm bảo thanh toán của tổ chức 
cung ứng dịch vụ ví điện tử theo tỷ lệ 1:1. (Nghị 
định 80, Điều 1, khoản 1) 
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mà không phải mở rộng mạng lưới chi 
nhánh/phòng giao dịch, tiết kiệm chi phí, nâng 
cao hiệu quả kinh doanh26. Tuy nhiên, hiện nay 
khung pháp lý của Việt Nam chưa có quy định 
đối với hoạt động này27. 

Đáp ứng nhu cầu của thực tiễn xã hội, Dự thảo 
Nghị định bổ sung một chương mới quy định 
về hoạt động này với tên gọi đại lý thanh toán. 
Theo đó, hoạt động đại lý thanh toán là việc 
bên đại lý thanh toán thực hiện một phần quy 
trình mở tài khoản thanh toán, cung ứng dịch 
vụ thanh toán của bên giao đại lý thanh toán28  
cho khách hàng29. Đại lý thanh toán dự kiến 
gồm những đối tượng sau: ngân hàng thương 
mại, ngân hàng hợp tác xã, chi nhánh ngân 
hàng nước ngoài, quỹ tín dụng nhân dân, tổ 
chức không phải là tổ chức tín dụng, chi nhánh 
ngân hàng nước ngoài30.  

Ngoài ra, Dự thảo Nghị định cũng quy định về 
tiêu chuẩn được lựa chọn để trở thành đại lý 
thanh toán, bao gồm một số điều kiện31 như:  

(i) Là doanh nghiệp thành lập hợp pháp có thời 
gian hoạt động trước khi được lựa chọn làm bên 
đại lý tối thiểu là 12 tháng;  

(ii) Không có dư nợ bị tổ chức tín dụng, chi nhánh 
ngân hàng nước ngoài phân loại vào nhóm nợ 
xấu theo quy định của Ngân hàng Nhà nước khi 
được lựa chọn làm bên đại lý;  

(iii) Có đội ngũ cán bộ được đào tạo, có khả năng 
xử lý giao dịch bằng tiền mặt và/hoặc cung cấp 
các dịch vụ thanh toán dựa trên nền tảng công 
nghệ thông tin, viễn thông,… 
[…] 

Liên quan đến điều kiện kinh doanh của ngành 
nghề này, cũng có nhiều băn khoăn với yêu cầu 
thời gian hoạt động của doanh nghiệp trước khi 
được lựa chọn làm đại lý phải tối thiểu là 12 
tháng, quy định này bị coi là một điều kiện kinh 
doanh gây khó khăn, chưa cởi mở với các 
doanh nghiệp có ý định trở thành đại lý thanh 
toán32. Thêm vào đó, cũng có nhiều ý kiến cho 
rằng việc cho phép các đại lý thanh toán được 
thực hiện nghiệp vụ rút tiền, thanh toán tiền 
khi cơ sở hạ tầng, kỹ thuật của Việt Nam chưa 

đảm bảo có thể phát sinh việc lừa đảo, gian lận 
trong các hoạt động này33. 

 

Tỷ lệ vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài 
trong các tổ chức TGTT 

Hiện nay, khung pháp lý về thương mại điện tử 
của Việt Nam không giới hạn về tỷ lệ vốn góp 
của các nhà đầu tư nước ngoài trong các tổ 
chức TGTT không phải là ngân hàng. Đánh giá 
về hoạt động TGTT, NHNN cho rằng hoạt động 
này ảnh hưởng đến an ninh, an toàn của chính 
sách tiền tệ quốc gia, do đó, cần thiết phải hạn 
chế việc chi phối, thao túng của các nhà đầu tư 
nước ngoài trong hoạt động TTKDTM, đồng thời 
tạo điều kiện để doanh nghiệp trong nước nắm 
bắt được cơ hội, tính chủ động trong hoạt động 
kinh doanh của mình34. Với quan điểm trên, 
NHNN đã bổ sung quy định về giới hạn tỷ lệ 
vốn góp tối đa (cả trực tiếp và gián tiếp) của 
các nhà đầu tư nước ngoài trong các tổ chức 
TGTT là 49%35.    

Quy định này gặp phải nhiều ý kiến phản đối 
từ các chuyên gia. Lý do được đưa ra ở đây là 
để có thể phát triển nhanh và hiệu quả thị 
trường thương mại điện tử của Việt Nam, 
không thể thiếu sự đóng góp về vốn đầu tư 
cũng như công nghệ, chất xám của các nhà đầu 
tư nước ngoài. Thực tế cho thấy, các tổ chức 
TGTT hiện nay đều thuộc quyền quản lý của 
nước ngoài. Đơn cử như VNPT EPAY có 65% 
vốn thuộc về hai nhà đầu tư Hàn Quốc là Global 
Payment Service (64,99%) và UTC Investment 
Co., Ltd (0,83%), 90% vốn của 1Pay đang do 
True Money, một doanh nghiệp Thái Lan, nắm 
giữ36. Thay vì hạn chế thị trường, các chuyên 
gia khuyến nghị Chính phủ nên cân nhắc 
những biện pháp khác để kiểm soát, theo dõi 
và ngăn chặn các hoạt động đầu tư không 
mong muốn37. Ghi nhận những ý kiến đóng góp 
của các chuyên gia đối với vấn đề trên, NHNN 
dự kiến sẽ bỏ quy định hạn chế tỷ lệ vốn góp 
của nhà đầu tư nước ngoài trong các tổ chức 
trung gian thanh toán38.  
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Dự thảo Nghị định được đánh giá tạo ra khung 
pháp lý mới phù hợp với điều kiện kinh tế - xã 
hội hiện nay của Việt Nam, tuy nhiên vẫn còn 
nhiều vấn đề cần được chỉnh lý, sửa đổi để đảm 
bảo việc thực thi các quy định trên thực tế được 
dễ dàng và hiệu quả hơn. Sau khi hoàn thiện 

dự thảo này, NHNN sẽ trình Chính phủ để dự 
kiến ban hành vào tháng 06/2020. Các doanh 
nghiệp quan tâm đến lĩnh vực TTKDTM nên 
theo dõi và cập nhật những quy định của Dự 
thảo Nghị định để có kế hoạch, phương án kinh 
doanh phù hợp. 

 

 

 

 

 

 

  

Lưu ý:  

Những nội dung của bài viết đuợc căn cứ trên cơ sở bản Dự thảo Nghị định quy định về thanh 
toán không dùng tiền mặt. Đuờng link tham khảo: tại đây 

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 16/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quốc tịch 
Việt Nam 

03/02/2020 

 

20/03/2020 

2.  
Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định liên quan 
đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Bộ Công thương 

05/02/2020 

  

22/03/2020 

3.  
Nghị định 19/2020/NĐ-CP về kiểm tra xử lý kỷ luật 
trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 

12/02/2020 

 

31/03/2020 

4.  
Nghị định 20/2020/NĐ-CP về thực hiện thí điểm quản lý 
lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn 
kinh tế, tổng công ty nhà nước 

17/02/2020 

  

01/04/2020 

5.  

Nghị định 21/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 
139/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính 
trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, 
kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, 
kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng 
kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, 
quản lý sử dụng nhà và công sở 

17/02/2020 

  

01/04/2020 

6.  
Nghị định 22/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 
139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài 

24/02/2020 

  

25/02/2020 

7.  
Nghị định 24/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống 
tác hại của rượu, bia 

24/02/2020 

  

24/02/2020 

8.  
Nghị định 26/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo vệ bí mật 
nhà nước 

28/02/2020 

  

01/07/2020 

9.  
Nghị định 25/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu về 
lựa chọn nhà đầu tư 

28/02/2020 

  

20/04/2020 
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1 Công văn 703, Điều 1 
2 Luật Du lịch 2017, Điều 48  
3 Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/07/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống ngành kinh tế 
Việt Nam 

 

                                                

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 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 Quốc Khánh 
Lao động, SHTT, Giải quyết 
tranh chấp 
quockhanh@nhquang.com 

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

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

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