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PHẦN 1:  XÂY DỰNG ĐIỀU KHOẢN CHỐNG HỐI LỘ TRONG HỢP ĐỒNG NHƯ THẾ NÀO?

Tham nhũng trong hoạt động kinh doanh là hiện tượng đang được các doanh nghiệp đặt nhiều sự quan tâm trong bối cảnh mở rộng hợp tác toàn 

cầu. Thể hiện dưới nhiều dạng hành vi, hối lộ là hành vi tham nhũng trong kinh doanh thường gặp nhất.  

Đáng lưu ý rằng doanh nghiệp vừa là nạn nhân, vừa là tác nhân thực hiện hành vi hối lộ. Biểu hiện của hành vi này trong giao dịch kinh tế là biếu 

tặng, hứa hẹn, đề nghị chi trả hay chi trả (trực tiếp hoặc qua bên thứ ba) các khoản tài chính/lợi thế khác cho đối tác như một hình thức đút lót cho 

hành động mà hành động này là trái pháp luật hoặc gây mất niềm tin. Hệ lụy của hành vi hối lộ không chỉ thiệt hại về lợi ích kinh doanh mà doanh 

nghiệp còn bị ảnh hưởng uy tín, thương hiệu. Do vậy, ngoài các chính sách nội bộ, việc xây dựng điều khoản chống hối lộ trong hợp đồng với đối tác 

để hạn chế những hệ lụy đáng tiếc mà hành vi hối lộ mang lại là vấn đề doanh nghiệp cần quan tâm. 

Đánh giá đúng tác động của việc chống hối lộ đối với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp là cơ sở để xác định tầm quan trọng của việc xây 

dựng điều khoản chống hối lộ trong hợp đồng. Và trong bài viết này, chúng tôi đề cập một số lưu ý nhằm giúp doanh nghiệp xây dựng điều khoản 

chống hối lộ mang tính thực thi và hiệu quả. 

1. Tính cần thiết của việc xây dựng điều khoản chống hối lộ 

trong hợp đồng 

Đã có một số bài viết về điều khoản chống hối lộ/chống tham nhũng 

trong hợp đồng. Theo đó, tác giả đề cập đến vấn đề: các doanh nghiệp 

nước ngoài thực sự tôn trọng chính sách chống hối lộ trong khi các 

doanh nghiệp Việt Nam “chạy chọt”, “đi đêm” để ký hợp đồng diễn ra 

thường ngày1. Chúng tôi không đồng ý với quan điểm này bởi ngày 

càng nhiều doanh nghiệp nước ngoài bị phát hiện về hành vi hối lộ/nhận 

hối lộ và đây không là vấn đề của riêng doanh nghiệp Việt Nam. Tầm 

quan trọng của điều khoản chống hối lộ không phải bởi doanh nghiệp 

nước ngoài yêu cầu hay chỉ trong giao dịch có đối tác nước ngoài mà 

                                                                 
1 http://tiepthithegioi.vn/kinh-doanh/chong-tham-nhung-va-chuyen-nhan-quyen-

trong-hop-dong-thuong-mai/ 

cần được định vị trên nhận thức những tác động tiêu cực do hành vi hối 

lộ gây ra, chẳng hạn: 

i. Có nguy cơ bị chấm dứt hoặc từ chối quan hệ kinh doanh. Trong 

quá trình giao dịch, doanh nghiệp có thể phải trải qua quá trình 

đánh giá năng lực, chính sách phòng chống hối lộ trước khi đối 

tác quyết định giao kết hợp đồng. Nếu không đáp ứng được điều 

kiện về chính sách, phương án phòng chống tham nhũng, giao 

dịch khó đạt được. Hơn nữa, hành vi hối lộ còn gây ảnh hưởng 

đến uy tín, danh tiếng của doanh nghiệp. 

ii. Gây cản trở cạnh tranh lành mạnh. Hành vi hối lộ thường đi kèm 

mục đích giành lợi ích nhiều hơn trong giao dịch. Do đó, hối lộ 
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có thể dẫn đến các điều kiện cạnh tranh không cân bằng đối với 

đối tác, đối thủ. 

iii. Xói mòn tinh thần kinh doanh liêm chính, sáng tạo. Hiệu quả 

kinh doanh được xác định thông qua năng lực của doanh nghiệp, 

các nhân viên đáp ứng yêu cầu của đối tác và phù hợp quy định 

pháp luật. Bản thân hành vi hối lộ đã thiếu minh bạch, hệ quả 

kéo theo là năng lực không còn được xem trọng khi được đánh 

đổi bằng tư lợi, lợi ích cục bộ. Khi doanh nghiệp, nhân viên 

không cạnh tranh bằng năng lực thực sự, nhân viên sẽ thiếu sự 

chủ động, sáng tạo trong kinh doanh; chất lượng nền kinh tế thị 

trường sẽ bị suy giảm. 

iv. Tạo ra các luồng tiền bất hợp pháp bởi khoản tiền hối lộ sẽ 

không có hóa đơn, chứng từ. Là khoản chi không phù hợp pháp 

luật nên có khả năng sẽ được luân chuyển theo cách hoặc tạo ra 

các tài sản không hợp pháp. 

v. Khó có khả năng xâm nhập thị trường quốc tế, đặc biệt là thị 

trường các quốc gia có tham gia Công ước Chống hối lộ công 

chức nước ngoài trong giao dịch kinh doanh quốc tế của Tổ chức 

Hợp tác kinh tế và Phát triển (OECD). Với xu thế hợp tác toàn 

cầu, hối lộ là hành vi cản trở và gây thiệt hại lớn đối với doanh 

nghiệp muốn hội nhập. 

Với một số tác động cơ bản được nêu trên đủ cho thấy những ảnh 

hưởng tiêu cực của hành vi hối lộ gây ra cho doanh nghiệp. Xây dựng 

điều khoản chống hối lộ trong hợp đồng là phương án hữu hiệu để giúp 

doanh nghiệp phát triển bền vững. 

2. Các vấn đề cần lưu ý khi xây dựng điều khoản chống hối lộ 

Là một điều khoản của Hợp đồng, điều khoản về chống hối lộ sẽ 

không quá dài nhưng phải đầy đủ nội dung điều chỉnh hành vi của đối 

tác cũng như cam kết trách nhiệm của doanh nghiệp đảm bảo được mục 

tiêu chống hành vi hối lộ trong quá trình giao dịch, kinh doanh. Theo 

đó, khi xây dựng điều khoản chống hối lộ cần chú ý các nội dung sau: 

2.1 Bao quát đối tượng điều chỉnh bởi quy định của điều khoản 

Trong giao dịch thương mại, các pháp nhân (thông thường là 02) 

trực tiếp ký kết hợp đồng. Tuy nhiên, quá trình xúc tiến, đàm phán và 

triển khai thực hiện hợp đồng liên quan đến nhiều đối tượng, cả cá nhân 

và tổ chức không trực tiếp ký kết hợp đồng như nhân viên của bên ký 

kết, đối tác của các bên cùng hợp tác thực hiện; cán bộ, cơ quan nhà 

nước; thaamk chí là luật sư của doanh nghiệp... Xuất phát từ nhiều 

nguyên nhân mà các cá nhân, tổ chức có liên quan đến giao dịch đều có 

thể là đối tượng thực hiện hành vi hối lộ/nhận hối lộ, gây ảnh hưởng 

đến doanh nghiệp. Thỏa thuận của các bên không thể điều chỉnh đối với 

cán bộ, cơ quan quản lý nhà nước nhưng gián tiếp chống việc nhận hối 

lộ thông qua kiểm soát các đối tượng còn lại.  

Khi xây dựng quy định, doanh nghiệp cũng cần lưu ý rằng dù pháp 

nhân đứng ra giao dịch thì người thực hiện trực tiếp vẫn là cá nhân nên 

yêu cầu cam kết trách nhiệm đối với cả pháp nhân/nhân viên của pháp 

nhân liên quan. Đồng thời, pháp nhân có thể có một hoặc nhiều đơn vị 
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phụ thuộc như chi nhánh, văn phòng đại diện và nhân sự của các đối 

tượng này cũng phải bị điều chỉnh. 

Nếu quy định hành vi và chế tài chi tiết, chặt chẽ nhưng người thực 

hiện hối lộ không nằm trong phạm vi điều chỉnh của quy định thì mục 

đích chống hối lộ cũng không đạt được. Do vậy, điều khoản chống hối 

lộ cần thiết phải bao quát được tất cả các đối tượng có thể là chủ thể của 

hành vi hối lộ.  

2.2 Nhận diện và dự liệu được phạm vi của hành vi hối lộ 

Khi xác định hành vi hối lộ, cần phân biệt giữa hối lộ và chính sách 

hoa hồng, chiết khấu của doanh nghiệp nhằm xúc tiến, hỗ trợ kinh 

doanh. Hoa hồng, chiết khấu không phải là hối lộ nếu là chính sách của 

doanh nghiệp phù hợp pháp luật, khoản chi hợp lý, được doanh nghiệp 

công khai; giao dịch có hóa đơn, chứng từ hợp lệ. 

Trước đây, Việt Nam có quy định về tội đưa hối hộ nhưng không 

quy định như thế nào là hành vi đưa hối lộ2. Hiện nay, đã có quy định 

về hành vi đưa hối lộ với nội dung: trực tiếp hay qua trung gian đã đưa 

hoặc sẽ đưa cho người có chức vụ, quyền hạn hoặc người khác hoặc tổ 

chức khác bất kỳ lợi ích nào (tiền, tài sản, lợi ích vật chất/lợi ích phi vật 

chất) để người có chức vụ, quyền hạn làm hoặc không làm một việc vì 

lợi ích hoặc theo yêu cầu của người đưa hối lộ3. 

                                                                 
2 Điều 289 Bộ luật Hình sự 1999 

Theo đó, hối lộ/đưa hối lộ được xem xét ở hành vi đã thực hiện đưa 

hoặc hứa hẹn đưa lợi ích với mục đích yêu cầu người nhận làm theo yêu 

cầu của người hối lộ, không xét tính hợp pháp của mục đích. 

Do vậy, doanh nghiệp cần căn cứ vào biểu hiện và mục đích của 

hành vi hối lộ để xác định và quy định đầy đủ các hành vi cần phải bị 

ngăn cấm. Xem xét tương ứng với đối tượng điều chỉnh từ chính doanh 

nghiệp mình và từ phía đối tác là phương thức đảm bảo quy định đầy 

đủ về hành vi chống hối lộ khi xây dựng điều khoản hợp đồng. Bởi, từ 

hai phía đều có thể thực hiện hành vi hối lộ/nhận hối lộ. 

Nhận diện một số hành vi hối lộ: 

i. Cam kết lợi ích: mời chào, hứa hẹn hoặc bảo đảm lợi ích để 

người nhận thực hiện theo yêu cầu của mình, quyết định việc 

một giao dịch có thành công hay không.  

ii. Chi trả lợi ích: Tặng quà, mời chiêu đãi, chi trả các khoản tài 

chính/lợi ích khác mà hành vi này có thể ảnh hưởng đến kết quả 

giao dịch kinh doanh theo cách không hợp lý, không chân thật 

hoặc trái pháp luật. 

iii. Báo giá, chuyển tiền, trích % giá trị giao dịch cho nhân viên đối 

tác mà không phù hợp với chính sách của doanh nghiệp và 

không thông báo cho doanh nghiệp đối tác. 

3 Điều 364 Bộ luật Hình sự 2015 
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iv. Cho cán bộ, nhân viên đối tác vay tiền đổi lại điều kiện cán bộ, 

nhân viên đó phải trả một khoản lợi ích hoặc cơ hội giao dịch 

hoặc phải thực hiện yêu cầu của bên cho vay. 

v. Tiết lộ thông tin kinh doanh của doanh nghiệp để đổi lấy lợi ích 

khác từ người nhận. 

Nhận diện một số hành vi nhận hối lộ: 

i. Gạ gẫm, dàn xếp, đề nghị chi trả với cam kết sẽ đáp ứng yêu cầu 

của bên giao lợi ích. 

ii. Nhận lời mời chiêu đãi, nhận tài sản/lợi ích khác từ bên đề nghị. 

Mục đích của những hành vi nêu trên có thể là thu lợi cho chính cá 

nhân thực hiện hành vi hoặc cho gia đình, bạn bè, người quen, kể cả thu 

lợi bất chính cho doanh nghiệp của cá nhân đó. Lợi ích ở đây được hiểu 

bao gồm vật chất và lợi ích phi vật chất. 

Về cách thức thực hiện hành vi: kể cả hối lộ hoặc nhận hối lộ đều 

có thể thực hiện trực tiếp hoặc thông qua bên thứ ba. 

Về thời điểm thực hiện: hành vi hối lộ có thể được thực hiện trước, 

trong và sau khi thực hiện hợp đồng. 

Trên đây là một số vấn đề được nhận diện thông qua thực tiễn xây 

dựng, rà soát điều khoản chống hối lộ trong hợp đồng cho doanh nghiệp 

trong các giao dịch thương mại. Trong ngữ cảnh cụ thể, doanh nghiệp 

có thể xem xét, xác định dựa trên biểu hiện và mục đích của hành vi 

như chúng tôi đã đề cập. 

Cũng cần lưu ý rằng, trong phạm vi điều khoản chống hối lộ, việc 

không thông báo/thông báo không kịp thời biểu hiện, hành vi nhân viên 

liên quan đến hối lộ được phát hiện trong quá trình giao dịch cũng là 

hành vi vi phạm.  

2.3 Xây dựng chế tài xử lý tương xứng hành vi 

Để có thể áp dụng chế tài, trước hết doanh nghiệp cần xây dựng 

phương thức để nhận diện và phát hiện hành vi hối lộ/nhận hối lộ. 

Thông thường, tại hợp đồng, các doanh nghiệp đều cam kết trách nhiệm 

theo dõi, giám sát nhân viên của mình; phát hiện và thông báo cho đối 

tác hành vi nhân viên của đối tác có thể vi phạm quy định về chống hối 

lộ. Do vậy, các bên cần thiết phải đưa ra kênh tiếp nhận thông tin, tố 

cáo hành vi hối lộ/nhận hối lộ như email, điện thoại, địa chỉ nhận thư 

trực tiếp... Đây là yếu tố tạo điều kiện cho đối tác thực hiện trách nhiệm 

của mình, kịp thời tiếp nhận, ngăn chặn và xử lý vi phạm. 

Với thực tế hiện nay chưa có nhiều doanh nghiệp Việt quan tâm đến 

điều khoản chống hối lộ thì cam kết chống hối lộ thường là cam kết một 

phía từ doanh nghiệp Việt theo yêu cầu của đối tác nước ngoài trong 

giao dịch ngoại thương. Chính điều này gây thiệt thòi cho doanh nghiệp 

Việt khi không có đủ chế tài xử lý. 

Chế tài tương xứng hành vi là mục tiêu cần đạt được khi xây dựng 

chế tài chống hối lộ.  

Doanh nghiệp hiểu rằng, giao dịch thương mại được thực hiện giữa 

các pháp nhân với nhau nên doanh nghiệp không thể áp dụng chế tài để 

xử lý nhân viên của đối tác. Do đó, mỗi bên phải cam kết tự xây dựng 
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chính sách chống hối lộ để hạn chế việc doanh nghiệp phải gánh hậu 

quả do nhân viên của mình vi phạm thỏa thuận hợp đồng.  

Và cũng do đó, thỏa thuận chế tài tại hợp đồng hướng đến lợi ích 

của các doanh nghiệp đối với giao dịch. Chế tài đối với doanh nghiệp 

hiện nay được quy định ở quyền chấm dứt giao dịch nếu phát hiện hành 

vi hối lộ/nhận hối lộ/thực hiện không đúng thỏa thuận chống hối lộ giữa 

các bên ghi nhận tại hợp đồng hoặc chính sách chống hối lộ của doanh 

nghiệp đã được đề cập/dẫn chiếu đến/phổ biến cho các đối tác. Đồng 

thời, bên vi phạm còn có trách nhiệm bồi thường thiệt hại và chịu phạt 

vi phạm theo thỏa thuận/quy định pháp luật. 

Ngoài ra, chế tài pháp lý không phải bao giờ cũng được ghi nhận tài 

hợp đồng nhưng đương nhiên được áp dụng nếu hành vi đưa/nhận hối 

lộ đủ dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan hoặc cấu thành tội phạm. 

3. Giải pháp để thực thi điều khoản chống hối lộ 

Để thực thi điều khoản về chống hối lộ, doanh nghiệp cần: 

i. Xây dựng chính sách nội bộ về chống hối lộ để điều chỉnh hành 

vi nhân viên trong phạm vi kiểm soát của mình. Để xây dựng 

chính sách hiệu quả, doanh nghiệp cần phải nhận diện được các 

trường hợp có thể xảy ra hành vi vi phạm tương ứng với hoạt 

động của doanh nghiệp và cơ chế xử lý đủ sức răn đe, phù hợp 

pháp luật. 

ii. Thỏa thuận về điều khoản chống hối lộ trong giao dịch với các 

đối tác liên quan. Để đảm bảo việc tuân thủ thỏa thuận với một 

đối tác cụ thể, doanh nghiệp cũng cần ràng buộc trách nhiệm 

tương ứng đối với những đối tượng hợp tác thực hiện giao dịch 

đó.  

iii. Triển khai dự đoán và đánh giá khả năng xung đột lợi ích trước 

khi quyết định nhân sự tham gia thực hiện giao dịch cụ thể. Để 

nhân viên tự dự đoán và đánh giá khả năng xung đột lợi ích trong 

giao dịch là phương thức nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của 

nhân viên, hạn chế việc hối lộ. 

iv. Tuyên truyền pháp luật, chính sách công ty về chống hối lộ, hậu 

quả pháp lý của hành vi là phương thức phải thực hiện để thay 

đổi và nâng cao nhận thức của nhân viên trong việc chống hối 

lộ trong các giao dịch.  

Hối lộ trong hoạt động kinh doanh nói chung và hối lộ liên quan đến các giao dịch nói riêng là vấn đề ngày càng được các doanh nghiệp quan tâm. 

Không chờ đợi chế tài pháp lý, để phát triển và hội nhập, doanh nghiệp buộc phải chủ động xây dựng các cơ chế phòng chống hối lộ. Hướng đến giao 

dịch minh bạch; cạnh tranh sòng phẳng, lành mạnh; bảo vệ doanh nghiệp trước hành vi hối lộ/nhận hối lộ, thiết nghĩ điều khoản chống hối lộ cần được 

nhận thức là điều khoản bắt buộc trong các hợp đồng thương mại. Xây dựng điều khoản chống hối lộ trong hợp đồng là điều doanh nghiệp hoàn toàn 

có thể thực hiện trên cơ sở nhận diện hành vi và xác định chế tài tương ứng.
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PHẦN 2: ĐIỂM MỚI NỔI BẬT CỦA MỘT SỐ VĂN BẢN PHÁP LUẬT CÓ HIỆU LỰC TRONG THÁNG 

 

1. Sửa đổi quy định về sử dụng đất trong dự án sản xuất, kinh 

doanh 

Ngày 29/9/2017, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành 

Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT hướng dẫn Nghị định 01/2017/NĐ-CP 

và sửa đổi, bổ sung nội dung các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất 

đai. Thông tư 33/2017/TT-BTNMT có hiệu lực thi hành từ ngày 

05/12/2017. 

Thông tư hướng dẫn chi tiết và bổ sung quy định sử dụng đất trong 

dự án sản xuất, kinh doanh thực hiện theo phương thức thỏa thuận mua 

tài sản gắn liền với đất, nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, 

nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất. Theo đó: 

i. Việc thu hồi đất để cho chủ đầu tư thuê thực hiện như sau: 

- Chủ đầu tư gửi văn bản đến cơ quan TNMT nơi có đất đề nghị 

thu hồi đất để cho chủ đầu tư thuê. 

- Việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được thực hiện 

như quy định về thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; 

phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. 

- Chủ đầu tư có trách nhiệm ứng trước kinh phí theo phương án bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư đã được cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền phê duyệt. 

i. Việc giao đất, cho chủ đầu tư thuê đất đối với diện tích đất Nhà nước 

đã thu hồi không phải thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng 

đất. 

ii. Trường hợp sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua hình 

thức mua tài sản gắn liền với đất, nhận chuyển nhượng, thuê quyền 

sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất mà có thời hạn 

sử dụng đất khác nhau, trong đó có một phần diện tích đất có thời 

hạn ổn định lâu dài thì thời hạn sử dụng đất được xác định lại theo 

thời hạn của dự án đầu tư. 

iii. Trường hợp không thuộc diện thực hiện thủ tục đầu tư thì thời hạn 

sử dụng đất do UBND có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất quyết 

định nhưng không được vượt quá 50 năm. Trường hợp nhận chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất mà toàn bộ diện tích đất có thời hạn sử 

dụng ổn định lâu dài thì thời hạn sử dụng đất được xác định là ổn 

định lâu dài. 

Bên cạnh nội dung trên, Thông tư 33/2017/TT-BTNMT còn sửa đổi, 

bổ sung các quy định về: 

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất; 

- Hồ sơ địa chính; 

- Bản đồ địa chính; 

- Hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu 

hồi đất; 
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- Phương pháp định giá đất, xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất, định 

giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất; 

- Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. 

2. Hướng dẫn thí điểm cho phép người Việt Nam chơi casino 

Đó là một trong những nội dung quy định tại Thông tư 102/2017/TT-

BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị 

định 03/2017/NĐ-CP ngày 16/01/2017 của Chính phủ về kinh doanh 

casino có hiệu lực từ 01/12/2017. 

Thông tư 102/2017/TT-BTC hướng dẫn chi tiết một số nội dung sau: 

i. Doanh nghiệp phải mở sổ theo dõi hoặc cấp thẻ điện tử để kiểm 

soát tất cả các đối tượng được ra, vào Điểm kinh doanh casino. 

Riêng đối với các doanh nghiệp được phép thí điểm cho người Việt 

Nam chơi casino thì sổ theo dõi đối với người Việt Nam vào chơi 

phải được lưu trữ trong thời hạn tối thiểu 05 năm. 

ii. Hồ sơ chứng minh người Việt Nam có đủ năng lực về tài chính để 

tham gia chơi tại Điểm kinh doanh casino: 

- Bản sao có chứng thực tờ khai thuế thu nhập cá nhân đã được 

cơ quan thuế quyết toán hoặc bản xác nhận việc thực hiện 

nghĩa vụ thuế của cơ quan thuế chứng minh người chơi có thu 

nhập chịu thuế từ bậc 3 trở lên trong vòng 01 năm trước khi 

vào chơi casino. 

- Bản sao có chứng thực xác nhận thu nhập hàng tháng, bảng 

lương hàng tháng hoặc quyết định trả lương của cơ quan nơi 

người chơi đang công tác xác nhận trong 03 tháng gần nhất 

kể từ ngày vào chơi casino, trong đó thể hiện mức thu nhập 

hàng tháng từ 10 triệu đồng trở lên; 

- Bản sao có chứng thực hợp đồng cho thuê nhà, cho thuê tài 

sản của người chơi còn hiệu lực theo quy định của pháp luật, 

trong đó thể hiện tổng số tiền cho thuê hàng tháng từ 10 triệu 

đồng trở lên; 

- Bản sao có chứng thực sổ tiết kiệm ngân hàng, sao kê tài 

khoản tiền gửi ngân hàng của người chơi có thời hạn từ 01 

năm trở lên và có phát sinh lãi hàng tháng từ 10 triệu đồng trở 

lên. 

3. Giảm mức phí công chứng hợp đồng mua bán tài sản đấu giá 

Thông tư 111/2017/TT-BTC được Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 257/2016/TT quy định về phí, 

lệ phí trong lĩnh vực công chứng, có hiệu lực từ 11/12/2017.  

Thông tư điều chỉnh giảm mức phí công chứng hợp đồng mua bán tài 

sản đấu giá. Theo đó: 

- Giá trị tài sản giá trị dưới 5 tỷ đồng, phí công chứng 90 nghìn 

đồng (giảm 10 nghìn đồng so với mức thu cũ); 

- Giá trị tài sản giá trị từ 5 tỷ đến dưới 20 tỷ đồng, phí công chứng 

270 nghìn đồng (giảm 30 nghìn đồng so với mức thu cũ); 

- Giá trị tài sản từ 20 tỷ đồng, phí công chứng 450 nghìn đồng 

(giảm 50 nghìn đồng so với mức thu cũ). 

4. Nhà đầu tư chứng khoán có nghĩa vụ cung cấp thông tin theo 

yêu cầu của cơ quan giám sát 
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Ngày 25/10/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 

115/2017/TT-BTC hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị 

trường chứng khoán, Thông tư có hiệu lực từ ngày 08/12/2017. 

Thông tư 115/2017/TT-BTC quy định tổ chức thực hiện công tác 

giám sát và nghĩa vụ của các đối tượng giám sát. Theo đó, Ủy ban Chứng 

khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng 

khoán Việt Nam là các chủ thể giám sát. Đối tượng giám sát là các tổ 

chức, cá nhân tham gia vào quá trình giao dịch, cung cấp các dịch vụ liên 

quan đến giao dịch chứng khoán. 

Về nghĩa vụ cung cấp thông tin, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch 

chứng khoán, cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán có nghĩa vụ cung 

cấp thông tin liên quan đến nội dung giám sát giao dịch chứng khoán theo 

yêu cầu của UBCKNN, SGDCK, TTLKCK và thực hiện công bố thông 

tin theo quy định của pháp luật về chứng khoán. Trong đó tiêu biểu có 

các trường hợp: 

- Giao dịch chứng khoán của tổ chức, cá nhân là cổ đông lớn; 

- Giao dịch chứng khoán của thành viên Hội đồng quản trị, Ban 

kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng Giám đốc 

(Phó Giám đốc), Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng, Trưởng 

phòng tài chính kế toán, người nội bộ của tổ chức niêm yết, 

đăng ký giao dịch, người nội bộ của quỹ đại chúng niêm yết, 

người được ủy quyền công bố thông tin và những người có 

liên quan. 

5. Quy định chi tiết về điều kiện an ninh, trật tự đối với cơ sở 

kinh doanh 

Thông tư 42/2017/TT-BCA hướng một số quy định của ghị định số 

96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định điều kiện về an ninh, trật tự 

đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Thông tư 

42/2017/TT-BCA có hiệu lực từ ngày 06/12/2017. 

Thông tư hướng dẫn về nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện về an ninh, trật tự; thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an 

ninh, trật tự: đối với chi nhánh, cơ sở kinh doanh trực thuộc có địa điểm 

kinh doanh ngoài địa điểm của cơ sở chính, hồ sơ nộp cho cơ quan Công 

an có thẩm quyền quản lý cơ sở kinh doanh chính hoặc nộp cho cơ quan 

Công an có thẩm quyền nơi chi nhánh, cơ sở kinh doanh trực thuộc hoạt 

động để có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, 

trật tự và trực tiếp quản lý. 

Ngoài ra, một số quy định được Thông tư hướng dẫn chi tiết gồm: 

- Phương án bảo đảm an ninh, trật tự; 

- Thực hiện chế độ hậu kiểm; chế độ thông tin, báo cáo; kiểm 

tra cơ sở kinh doanh;  

- Trang phục của nhân viên dịch vụ bảo vệ;  

- Biểu mẫu phục vụ công tác quản lý ngành, nghề đầu tư kinh 

doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; 

- Trách nhiệm của Công an các đơn vị, địa phương. 
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PHẦN 3: DANH MỤC CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT CÓ HIỆU LỰC TRONG THÁNG 

1. Nghị định 117/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý, sử 

dụng ngân sách Nhà nước đối với một số hoạt động đối ngoại có hiệu 

lực từ 10/12/2017 

2. Nghị định 119/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng 

sản phẩm, hàng hóa có hiệu lực từ 15/12/2017 

3. Thông tư 46/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

về việc quy định xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính có hiệu 

lực từ 01/12/2017 

4. Thông tư 108/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ 

sung Điều 3 Thông tư 187/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản 

lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia có 

hiệu lực từ 01/12/2017 

5. Thông tư 05/2017/TT-BNG của Bộ Ngoại giao hướng dẫn về nghi 

lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài thăm địa phương có hiệu 

lực từ 01/12/2017 

6. Thông tư 39/2017/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định gói dịch 

vụ y tế cơ bản cho tuyến y tế cơ sở có hiệu lực từ 01/12/2017 

7. Thông tư 31/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường có hiệu 

lực từ 01/12/2017 

8. Thông tư 33/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 54/2013/TT-BGTVT 

ngày 16/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về 

sỹ quan kiểm tra tàu biển có hiệu lực từ 01/12/2017 

9. Thông tư 101/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn 

một số điều quy định tại Nghị định 06/2017/NĐ-CP ngày 24/01/2017 

của Chính phủ về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng 

đá quốc tế có hiệu lực từ 01/12/2017 

10. Thông tư 36/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định 

về huấn luyện, bồi dưỡng và sát hạch nghiệp vụ kiểm định thiết bị 

xếp dỡ, thiết bị áp lực trong lĩnh vực giao thông vận tải có hiệu lực 

từ 01/12/2017 

11. Thông tư 35/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 50/2015/TT-BGTVT 

ngày 23/09/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn 

một số điều của Nghị định 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của 

Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông 

đường bộ có hiệu lực từ 01/12/2017 
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12. Thông tư 102/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn 

một số điều quy định tại Nghị định 03/2017/NĐ-CP ngày 16/01/2017 

của Chính phủ về kinh doanh casino có hiệu lực từ 01/12/2017 

13. Thông tư 37/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc 

quy định mẫu biên bản, mẫu quyết định sử dụng trong xử phạt vi 

phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt có hiệu 

lực từ 01/12/2017 

14. Thông tư 11/2017/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy 

trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với hệ thống cốp pha trượt; cần 

phân phối bê tông độc lập; máy khoan, máy ép cọc, đóng cọc sử dụng 

trong thi công xây dựng công trình có hiệu lực từ 01/12/2017 

15. Thông tư 259/2017/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc quy định 

chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan, đơn vị 

thuộc Bộ Quốc phòng có hiệu lực từ 02/12/2017 

16. Thông tư 26/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc 

quy định tổ chức hoạt động văn hóa của học sinh, sinh viên trong các 

cơ sở giáo dục có hiệu lực từ 04/12/2017 

17. Thông tư 27/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông 

quy định về quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng và bảo đảm an toàn 

thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan 

Đảng, Nhà nước có hiệu lực từ 05/12/2017 

18. Thông tư 33/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

về việc quy định chi tiết Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết 

thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông 

tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai có hiệu lực từ 05/12/2017 

19. Thông tư 42/2017/TT-BCA của Bộ Công an về việc quy định chi tiết 

một số điều của Nghị định 96/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 quy 

định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư 

kinh doanh có điều kiện có hiệu lực từ 06/12/2017 

20. Thông tư 40/2017/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn vệ 

sinh, an toàn đối với thực phẩm, nước ăn uống và định lượng bữa ăn 

của thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam có hiệu lực từ 

06/12/2017 

21. Thông tư 42/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

về việc quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo thủy 

văn có hiệu lực từ 08/12/2017 

22. Thông tư 45/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra khảo 

sát khí tượng thủy văn có hiệu lực từ 08/12/2017 

23. Thông tư 44/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

về việc quy định kỹ thuật về quan trắc ra đa thời tiết và ô dôn - bức 

xạ cực tím có hiệu lực từ 08/12/2017 

24. Thông tư 43/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

về việc quy định kỹ thuật kiểm tra trạm khí tượng trên cao và ra đa 

thời tiết có hiệu lực từ 08/12/2017 
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25. Thông tư 41/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

về việc quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo khí 

tượng có hiệu lực từ 08/12/2017 

26. Thông tư 40/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

về việc quy định kỹ thuật chuẩn bộ dữ liệu về quan trắc, điều tra, 

khảo sát khí tượng, thủy văn, hải văn, môi trường không khí và nước 

có hiệu lực từ 08/12/2017 

27. Thông tư 116/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn 

công tác giám sát tuân thủ của Ủy ban chứng khoán Nhà nước đối 

với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở giao dịch chứng 

khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam có hiệu lực từ 

08/12/2017 

28. Thông tư 115/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn 

giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán có hiệu 

lực từ 08/12/2017 

29. Quyết định 2141/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về 

việc ban hành Quy chế bình xét, công bố các sự kiện nổi bật hằng 

năm của ngành tài nguyên và môi trường có hiệu lực từ 10/12/2017 

30. Thông tư 114/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ 

sung Biểu mức thu phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm ban hành kèm 

theo Thông tư 277/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 

phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm có hiệu lực từ 11/12/2017 

31. Thông tư 113/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư 202/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 

lý và sử dụng phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm có hiệu 

lực từ 11/12/2017 

32. Thông tư 112/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư 227/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 

lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy có 

hiệu lực từ 11/12/2017 

33. Thông tư 111/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 

lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu 

chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện 

hoạt động Văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên có 

hiệu lực từ 11/12/2017 

34. Thông tư 110/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ 

sung Biểu mức thu phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt 

động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ 

sinh lao động ban hành kèm theo Thông tư 245/2016/TT-BTC ngày 

11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh 
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trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an 

toàn, vệ sinh lao động có hiệu lực từ 11/12/2017 

35. Thông tư 38/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 31/2014/TT-BGTVT 

ngày 08/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn 

đấu thầu, đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích 

quản lý, bảo trì công trình đường bộ sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ 

Trung ương có hiệu lực từ 15/12/2017 

36. Thông tư 37/2017/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về thực hành bảo 

đảm an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm có hiệu lực từ 

15/12/2017 

37. Thông tư 02/2017/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn 

về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính có hiệu lực từ 15/12/2017 

38. Thông tư 278/2017/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc ban hành 

Quy chuẩn QCVN 03:2017/BQP, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

hủy đốt đạn súng, ngòi đạn và hỏa cụ có hiệu lực từ 15/12/2017 

39. Thông tư 08/2017/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 

31/07/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Thi đua, khen thưởng có hiệu lực từ 15/12/2017 

40. Thông tư 19/2017/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

19/2016/TT-BNNPTNT ngày 27/06/2016 hướng dẫn chi tiết Điều 4 

Nghị định 35/2015/NĐ-CP ngày 13/04/2015 về quản lý sử dụng đất 

trồng lúa và hướng dẫn chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng 

lúa sang trồng cây lâu năm theo quy định tại Nghị định 01/2017/NĐ-

CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị 

định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai có hiệu lực từ 25/12/2017 

41. Thông tư 42/2017/TT-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục 

dược liệu độc làm thuốc có hiệu lực từ 28/12/2017 

42. Thông tư 41/2017/TT-BYT của Bộ Y tế về việc bãi bỏ một số văn 

bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch 

ban hành có hiệu lực từ 31/12/2017 

43. Quyết định 44/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc áp 

dụng cơ chế tài chính đối với Cục Phát thanh, truyền hình và thông 

tin điện tử có hiệu lực từ 01/12/2017 

Nội dung của Bản tin này không phải là tư vấn pháp lý và cũng không thể hiện ý kiến của chúng tôi hoặc của bất cứ luật sư hay chuyên gia tư vấn nào của chúng tôi. Bản tin 

này cung cấp các thông tin chung và những thông tin này có thể không chính xác, đầy đủ hoặc cập nhật tại thời điểm được đọc. Nội dung này cũng không nhằm sử dụng như 

phần hỗ trợ thêm cho các ý kiến tư vấn và quan điểm pháp lý của chúng tôi. Vui lòng tìm kiếm các ý kiến tư vấn pháp lý hoặc tư vấn chuyên nghiệp khác phù hợp với những 

vấn đề mà bạn gặp phải. Chúng tôi tuyên bố rõ ràng là sẽ không chịu trách nhiệm về những hành động hoặc không hành động dựa trên bất kỳ hoặc toàn bộ nội dung của Bản 

tin này. 

Hi vọng chúng tôi sẽ cung cấp cho độc giả những thông tin hữu ích liên quan đến các quy định pháp luật mới ban hành thông qua bản tin lần này và 

hoan nghênh mọi phản hồi hoặc thắc mắc của Quý khách hàng. Mọi nhận xét của Quý khách xin vui lòng gửi về địa chỉ info@luatsuhcm.com. 

Trong trường hợp Quý khách hàng muốn tìm hiểu các bản tin khác của chúng tôi, xin vui lòng truy cập mục Bản tin pháp luật trên trang thông tin điện tử của chúng tôi: 

www.luatsuhcm.com.  
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