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1. T rìn h C hính phủ, Thủ tướng C hính phủ dự án luật, dự án
pháp lệnh, dự thảo nghị quyết, nghị định, quyết định và các văn
bản quy phạm pháp luật khác quy định tại Điều 41 và Điều 42
của Pháp lệnh này;
2. Ban h ành văn bản quy định về tiêu chuẩn phân
hạng cơ
sở lưu trú du lịch, các văn bản quy phạm pháp luật khác về du
lịch theo thẩm quyền;
3. Tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và chính
sách p h át triể n du lịch;
4. Tổ chức thự c hiện công tấc đào tạo, bồi dưđng, ph át triển
nguồn n hân lực du lịch và công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa
học, công nghệ tro n g lĩn h vực du lịch;
5. Tổ chức thực hiện xúc tiến du lịch và hợp tác quốc tế về
du lịch;

6. Cấp, thu hồi Giấy phép kinh doanh lứ hành quốc tế, Thẻ
hướng dẫn viên du lịch, Giấy chứng nhận hạng cơ sở lưu trú du
lịch, Giấy phép th à n h lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp
du lịch nước ngoài tại V iệt Nam;
7. Kiểm tra, th a n h tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo và
các vi phạm pháp luật về du lịch theo thẩm quyền;

xử lý

8. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác trong quản lý nhà
nước về du lịch theo quy định của pháp luật.
Đ iê u 44.
1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc C hính phủ trong
phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của m ình có trách nhiệm phối hợp
với Tổng cục Du lịch trong việc thực hiện quản lý nhà nước vê
du lịch, tạo điêu kiện thuận lợi cho việc phát triển du lịch.
2. C hính phủ quy định cụ th ể trách nhiệm của các Bộ, cơ quan
ngang Bộ, cơ quan thuộc C hính phủ trong việc thực hiện nhiệm
vụ quy định tại khoản 1 Điều này.
Đ iê u 45. Uy ban nhân dân tình, thành phố trự c thuộc Trung
ương thực hiện việc quản lý nhà nước về du lịch tại địa
phương,
có nhữ ng nhiệm vụ, quyền -hạn sau đây:
1. Căn cứ vào chiến lược, quy hoạch, kế
hoạch ph át
triển du
lịch đá dược, phê duyệt, quyết định th àn h lập các khu du
lịch địa
phương, tuyên du lịch địa phương, điểm du lịch địa phương và quy
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định việc quản lý các khu du lịch địa phương, điểm du lịch địa
phương;
2. Quản lý tài nguyên du lịch và tài nguyên khác có liên quan
đến du lịch theo p hân cấp của C hính phủ;
3. Quản lý hoạt động du lịch tại địa phương;
4. Kiểm tra, th a n h tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý
các vi phạm pháp luật về du lịch theo thẩm quỳên;
5. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác trong quản lý nhà
nước về du lịch theo quy định của pháp luật.
Đ ĩê u 46. Uy ban n h ân dân huyện, quận, th ị xã, th à n h phố thuộc
tỉn h thực hiện quản ]ý n h à nước về du lịch tại địa phương theo
quy định của pháp luật.
Đ iê u 47. Uy ban n hân dân xã, phường, th ị trấ n có trá c h nhiệm
thực hiện các biện pháp bảo đảm tr ậ t tự, an toàn, văn m inh, vệ
sinh môi trường tại các điểm tham quan, du lịch; giữ gìn, bảo vệ
tài nguyên du lịch và tài nguyên khác có liên quan đến du lịch;
thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác trong quản lý nhà nước
vềdu lịch theo quy
định của pháp luật.
Đ iê u

48. T hanh tra du lịch là th a n h tra chuyên ngành về du

lịch.
Tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của th a n h tra du lịch do Chính
phủ quy định.
CHƯƠNG VIII

KHEN THƯỞNG VẢ x ử LÝ VI PHẠM
Đ iê u 49. Tổ chức, cá n hân có th à n h tích trong việc phát triển
du lịch thì được khen thư ởng theo quy định của pháp luật.
lệnh
theo
cứu
theo

Đ iê u
này
tín h
trách
quy

50. Người nào có h ành vi vi phạm quy định của Pháp
và các quy đ ịn h khác của pháp luật về du lịch thì tùy
chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý hành chính hoặc truy
nhiệm h ìn h sự; nếu gây th iệ t hại thì phải bồi thường
định cùa pháp luật.

Đ iề u 51. Tổ chức, cá n h ân kinh doanh du lịch không có giấy
phép, không đăng ký kinh doanh, kinh doanh không đúng ngành
nghề đá đăng ký; h ành nghề hướng dẫn du lịch cho khách du lịch
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quốc tế mà không có Thẻ hướng dẫn viên du lịch; có hàn h vi nhằm
th u lợi b ất chính đối với khách du lịch hoặc có hành vi khác vi
phạm các quy đ ịn h của pháp luật về du lịch th ì tùy theo tín h chất,
mức độ vi phạm mà bị xử lý h ành chính hoặc tru y cứu trách nhiệm
h ìn h sự; nếu gây th iệ t hại thì phải bồi thường theo quy định của
pháp luật.
Đ iề u 52.
1. Mọi h ành vi trá i pháp luật nhằm cản trở hoạt động du lịch
đêu bị xử lý theo quy định của pháp luật.
2. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn vi phạm- các quy
định của Pháp lệnh này và các quy định khác của pháp luật về
du lịch th ì tù y theo tín h chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ
luật hoặc tru y cứu trá c h nhiệm h ìn h sự; nếu gây th iệ t hại th ì phải
bồi thường theo quy định của pháp luật.
CHƯƠNG IX

ĐIÈU KHOẢN THI HÀNH
Đ iề u 53. Mọi tổ chức, cá n hân tiến h ành hoạt động du lịch
tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa V iệt Nam phải tuân th ủ các
quy định của Pháp lệnh này và các quy định khác của pháp luật
có liên quan; tro n g trư ờng hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã
hội chủ nghĩa V iệt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác
thì áp dụng quy đ ịn h của điều ước quốc tê' đó.
Đ ĩê u 54. Giấy phép, Giấy chứng n h ận đăng ký kinh doanh du
lịch được cấp trước ngày Pháp lệnh này có hiệu lực mà còn thời
hạn và không trá i với quy định của P h áp lệnh này th ì vẫn có giá
trị thi hành.
Đ iê u 55. P h áp lệnh này có hiệu lực kể từ ngày 1-5-1999.
N hứng quy định trước đây trá i với Pháp lệnh này đêu bãi bỏ.
Đ iề u 56. C hính phủ quy định chi tiế t và hướng dẫn th i hành
Pháp lệnh này.
TM. ỦY BAN T H Ư Ờ N G v ụ QUỐC HỘI
C h ủ tịc h
N Ô NG ĐỨC M Ạ N H

112. QUYẾT ĐỊNH s ố 205/1998/QĐ-TTg NGÀY 19-10-1998
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Ban hành Quy ch ế vê cửa hàng kinh doanh
hàng m iễn thuế
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tô' chức C hính p h ủ ngày 30-9-1992;
N hằm tăng cường quản lý hoạt động của cửa hàng k in h doanh
hàng m iễn thuế,
QUYẾT ĐỊNH:
Đ iêu 1. Ban h àn h kèm theo Q uyết định này Quy chế vê cửa
hàng kinh doanh hàng miễn thuế.
Đ iêu 2. Q uyết định này thay th ế Quyết định số 195/TTg ngày
8-4-1996 cùa T hủ tướng C hính phù, có hiệu lực sau 15 ngày kể từ
ngày ký; các quy định trước đây trái vđi Quyết định này đều bãi bỏ.
Bộ trưởng Bộ Thương mại, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan chịu
trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra việc thi hành Quy chế ban
hành kèm theo Q uyết định này.
Đ iều 3. Các Bộ trưởng, T hủ trư ởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan
thuộc C hính phủ, Chủ tịch ủ y ban n hân dân tỉnh, th àn h phố trực
thuộc T rung ương chịu trá c h nhiệm thi hành Quyết định này.
KT. THÚ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
P h ó T h ủ tư ớ n g
NGUYỄN TẤN DÙNG
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QUY CHẾ
Vê cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế
(Ban hành kèm theo Quyết định, số205/1998/Q Đ-TTg ngày 19-10-1998
của Thủ tướng Chinh phủ)

Đ iêu 1. Q uy đ ịn h ch u n g
1. Cửa hàng k in h doanh hàng miễn th u ế (sau đây gọi tắ t là
Cửa hàng miễn thuế) là cửa hàng bán hàng cho khách xuất, nhập
cảnh và các đối tượng khác theo quy định tại Quy chế này.
2. Hàng nhập khẩu để bán tại Cửa hàng miễn th u ế được miễn
thuế nhập khẩu, miễn th u ế tiêu tụ dặc biệt, miễn th u ế giá trị gia tăng.
H àng hóa nhập khẩu để bán tại Cửa hàng miễn th u ế nếu được
Bộ Thương mại cho phép đưa vào bán ở th ị trường nội địa th ì phải
nộp th u ế theo đúng quy định.
3. Hoạt động k in h doanh hàng miễn th u ế của Cửa hàng miền
th u ế chịu sự kiểm tra, kiểm soát của Hải quan Việt Nam, Bộ Thương
mại và của Bộ Tài chính.
4. Ngoại tệ dùng trong giao dịch tại Cửa hàng miễn th u ế là
ngoại tệ 'tự do chuyển đổi do Ngân hàng Nhà nưđc Việt Nam công bố.
5. Ưu tiên cho các doanh nghiệp trong nước tham gia hoạt động
kinh doanh hàng m iễn thuế.
Đ iêu 2. Đ iêu k iệ n đ ể h o ạ t đ ộ n g Cửa h à n g m iễn th u ế
Các doanh nghiệp muốn mở Cửa hàng miễn th u ế phải đăng ký
kinh doanh và chỉ được hoạt động khi có Giấy chứng nhận đủ điều
kiện kinh doanh do Bộ Thương mại cấp.
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Việc mở và hoạt động của Cửa hàng miễn th u ế có vốn dầu ti
nước ngoài th ự c hiện theo quy định cùa Luật Đầu tư nước ngoà
tại V iệt Nam.
Đ iê u 3. C h ứ n g n h ậ n dủ đ iê u k iệ n k in h d o a n h h à n g m iễr
th u ế
1. Điều kiện để doanh nghiệp được xét cấp Giấy chứng nhậr
đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn th u ế gồm:
a) Doanh nghiệp được th à n h lập theo pháp luật V iệt Nam cc
trụ sở chính hoạt động tại các tỉn h , th à n h phố trự c thuộc Trunị
ương có cửa khẩu quốc tế (sân bay, cảng biển, đường sắt, đường bộ)
b) Có đủ điều kiện về vốn, cơ sở vật chất bao gồm hệ thốnị
cửa hàng, kho hàng đúng tiêu chuẩn, th u ận tiện cho việc bán hànỆ
và kiểm tra, kiểm soát của Hải quan.
c) Có đội ngũ cán bộ đủ trìn h độ để quản lý, bán hàng miễr
thuế.
2. Nếu hội đủ các điều kiện ghi tại khoản 1 Điều này và cc
nhu cầu mở cửa hàng m iễn th u ế thì tổ chức, cá nh ân gửi đơn vè
hồ sơ đến Bộ Thương mại, nếu là cửa hàng có vốn đầu tư nừớc
ngoài thì gửi đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xin cấp Giấy chứn|
nhận đủ điều kiện kinh doanh h àng miễn thuế.
Hồ sơ gôm:
- Đơn xin cấp Giấy chứng n hận đủ điều kiện kinh doanh hànỄ
miễn thuế;
- Bản sao hợp lệ Quyết định th à n h lập doanh nghiệp;
- Bản sao hợp lệ Giấy chứng n h ận đủ điều kiện kinh doanh
của doanh nghiệp;
- Văn bản chấp th u ận vị tr í đ ặt Cửa hàng miễn thuế;
- Đề án hợp tác, liên doanh với phía nước ngoài (nếu có).
3. Bộ Thương mại, Bộ Kê' hoạch và Đầu tư (đối vđi cửa hànị
có vốn đầu tư nưđc ngoài) chịu trá c h nhiệm xem xét, cấp Giấy ch ứ n |
nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế theo Quy chế này
Đ iêu 4. VỊ tr í đ ặ t C ửa h à n g m iễn th u ế
1.
Khu cách ly nhà ga đi của các sân bay quốc tê, các cảnỄ
biên quốc tế, các cửa khẩu quôc tế đường bộ và đường sắt để phục
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vụ khách xuất cảnh và khách quá cảnh (bao gồm cả người điều khiển
và n h ân viên phục vụ trê n phương tiện vận chuyển xuất cảnh).
2. T rên các chuyến bay quốc tế của các háng H àng không Việt
Nam, của các h ãng h àng không được th à n h lập theo pháp luật Việt
Nam, được bán hàng m iễn th u ế phục vụ h àn h khách trên máy bay
và phi h àn h đoàn.
3. Việc mở Cửa h àng miễn th u ế phục vụ khách nhập cảnh (bao
gồm cả phi h à n h đoàn và tiếp viên trê n các chuyến bay quốc tế)
tại một số sân bay quốc tế; mở Cửa h àng miễn th u ế trong nội th àn h
(Downtown Duty Free Shop) phục vụ các đối tượng chờ xuất cảnh
và mở Cửa h àng miễn thuê' phục vụ các đối tượng ngoại giao thuộc
Nghị định số 73/CP ngày 30-7-1994 của C hính phủ, do Thủ tướng
quyết định theo (fê nghị của ú y ban n hân dân tỉn h , th à n h phố trự c
thuộc T rung ương và các Bộ, ngành liên quan.
4. Vị tr í cụ th ể của Cửa hàng miễn th u ế nêu tại khoản 3 của
Điều này phải được ú y ban n hân dân tỉn h , th àn h phố trự c thuộc,
Trung ương hoặc Bộ, ngành chủ quản chấp thuận; vị trí đặt kho
chuyên dùng cho h àng miễn th u ế phải được Hải quan tỉn h , th à n h
phố chấp th u ận và phải chịu sự giám sát trự c tiếp của Hải quan.
5. Cửa hàng m iễn th u ế tại sân bay quốc tế, cảng biển quốc tế
được mở quầy bán h àng phục vụ tại chỗ cho khách chờ xuất cảnh,
thuyền viên trê n tàu đang neo đậu tại cảng. Tổng cục Hải quan
phối hợp với Bộ Thương mại, Bộ Tài chính hướng dần cụ thể đối
với hoạt động này.
Đ iều 5. H à n g h ó a b á n tạ i c ử a h à n g m iễn th u ế
1. H àng hóa kinh doanh tại Cửa hàng miễn th u ế gồm hàng nhập
khẩu để bán tại Cửa h àng miễn thuế, hàng sản xuất tại V iệt Nam,
hàng có nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp.
2. Khuyến khích Cửa hàng miễn th u ế bán hàng sản xuất tại
Việt Nam. Các m ặt h àng này và hàng hóa đã nhập khẩu, đang lưu
thô n g hợp pháp trê n th ị trường Việt Nam nếu đưa vào bán tại Cửa
hàng miễn th u ế phải được coi là hàng xuất khẩu và phải tuân thủ
chính sách m ặt hàng xuất khẩu theo đúng quy định hiện hành.
3. Cửa hàng m iễn th u ế bán hàng cho các đối tượng được hưởng
quyền ưu đái miễn tr ừ ngoại giao được nhập khẩu các m ặt hàng
để đáp ứng nhu cầu của các đối tượng được hưởng quyền ưu đãi
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miền trừ . R iêng đối với xe ô tô du lịch và xe hai bánh gắn
chỉ được nhập khẩu theo đơn đặt hàng của các đối tượng được
nhập hàng m iễn th u ế theo quy định tại Nghị định số 73/CP
30-7-1994 của C hính phủ. Việc bán và quản lý hàng hóa ở cửa
này thực hiện theo quy định của C hính phủ.

mé
phé
ngỄ
hàr

4. H àng hóa bán tại Cửa h àng miễn th u ế đều phải dán tei
"VIETNAM DUTY NOT PAID" do Bộ Tài chính p h át h àn h hoặc c
doanh nghiệp p h á t h àn h theo ủy quyền của Bộ Tài chính.
5. H àng nhập khẩu phục vụ kinh doanh tại Cửa hàng miễ
th u ế nếu thuộc diện h àng nhập khẩu có điều kiện do Bộ Thươn
mại cấp phép.
Đ iều 6. T ái x u ấ t, đ ư a h à n g v à o b á n ở th ị tr ư ờ n g n ộ i địí
x ử lý h à n g k h ó t iê u th ụ
N hứng h àng hóa đã dược phép nhập khẩu để bán tại Cửa hàn
miễn th u ế tồn kho lâu ngày không tiêu th ụ được, cần th iế t phí
xừ lý (hủy bỏ, chuyển sang tiêu th ụ nội địa, tái xuất) thì phải c
xác nhận của Hải quan dối với từ n g danh mục và số lượng cụ thi
Đối với hàng xin tái xuất, h àng xin đưa ra khỏi khu vực quả
lý của Cửa hàng miễn th u ế để tiêu th ụ ở th ị trường nội địa tỉ
phải được Bộ Thương mại cho phép và phải thự c hiện các nghi
vụ th u ế theo đúng quy định.
H àng đổ vỡ, h àng bị h ư hỏng, m ất phẩm chất nghiêm trọnỊ
không th ể bán phục vụ tiêu dùng được, doanh nghiệp phải lập biê
bản có xác n h ậ n của H ải quan để xử lý h ủ y bỏ với sự giám SÉ

của Hải quan.
Đ iêu 7. Đ ố i tư ợ n g , đ ĩê u k iệ n b á n h à n g tạ i Cửa h à n g miễ:
th u ế
a) Bán hàng cho khách xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh the
quy định tại Quy chế này, khi khách xuất trìn h hộ chiếu đã đượ
phép xuất nhập cảnh.
b) Bán trự c tiếp trê n máy bay cho khách trên các chuyến ba
quốc tế của H àng không V iệt Nam, của các hãng hàng không đượ
th àn h lập theo pháp luật Việt Nam.
c) Các đối tượng được hưởng tiêu chuẩn quyên ưu đãi miễn tri
ngoại giao, khi mua hàng miền thuế phải xuất trìn h sổ mua hàn
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kèm theo hộ chiếu hoặc chứng m inh th ư do Bộ Ngoại giao Việt Nam
cấp nếu mua hàng cho cá nhân; sổ mua hàng kèm theo công hàm
hoặc giấy giới th iệu của cơ quan nếu mua hàng cho cơ quan.
d)
Người nước ngoài, V iệt kiều và người Việt Nam chờ xuất
cảnh phải xuất trìn h hộ chiếu hợp lệ, vé đã đăng ký ngày xuất
cảnh để đăng ký mua hàng. H àng được nhận tại cửa khẩu xuất
cảnh khi khách đã làm xong th ủ tục xuất cảnh.
Đ iêu 8. Đ ịn h lư ợ n g m ua h à n g m iễn th u ế
a) Các đối tượng được hưởng ưu đãi m iễn trừ ngoại giao, được
mua hàng theo định lượng do C hính phủ Việt Nam quy định.
b) Người nhập cảnh được mua hàng theo định lượng quy định
về tiêu chuẩn h à n h lý m iễn th u ế cho khách nhập cảnh.
c) Người xuất cảnh bằng hộ chiếu hợp lệ được mua không hạn
chế số lượng và giá trị như ng phải tự chịu trách nhiệm về thủ
tục và định lượng để nhập khẩu vào nước nhập cảnh.
d) Riêng h àng m iễn thuê' phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của
thủy th ủ được bán theo đơn hàng của thuỳên trưởng hoặc của người
đại diện tàu. Số h àn g này được niêm phong hoặc giữ nguyên đai
nguyên kiện, chịu sự giám sát cúa Hải quan đến khi tàu rời cảng.
e) Người xuất cảnh bằng giấy thông h ành xuất nhập cảnh được
mua hàng n hư khách xuất cảnh bằng hộ chiếu hợp lệ.
Đ iêu 9. Q uản lý h o ạ t d ộ n g c ủ a C ửa h à n g m iễn th u ế
Bộ Thương mại:
- Hưđng dẫn và tiếp n hận hồ sơ, dăng ký k in h doanh hàng
miễn thuế.
- Cấp hoặc trả lời từ chối cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện
kinh doanh hàng miễn th u ế trong thời hạn 30 ngày kể từ khi nhận
đủ hô sơ hợp lệ.
- Cho phép việc nhập khẩu đối với hàng hóa thuộc diện nhập
khẩu có điều kiện, tái xuất hàng hóa của Cửa hàng miễn thuế.
Cho phép chuyển hàng hóa đã nhập khẩu của Cửa hàng miển
thuế vào tiêu th ụ trong thị trường nội địa.

356

HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN H Ã N t

Bộ K ế hoạch và Đâu tư:
Quyết định việc mở Cửa hàng miễn th u ế đối với Cửa hàn g cc
vốn đầu tư nước ngoài.
Bộ Tài chính:
- Hướng dẫn th ự c hiện chế độ tài chính, kế toán đối với Cửi
hàng miễn thuế.
- Kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc th an h quyết toán đố
với Cửa hàng m iễn thuế.
- Hướng dẫn việc nộp, thu, m iễn th u ế theo quy định của các
Luật thuê' đối với Cửa hàng miễn thuế.
- Hướng dẫn chính sách khuyến khích về th u ế đối vđi hànị
hóa sản xuất tại V iệt Nam đưa vào bán tại Cửa hàng miễn thuế
Tổng cục Hải quan:
- Hướng dẫn th ủ tục nhập, tái xuất hàng hóa của Cửa hànị
miễn thuế, chuyển hàng của Cửa hàng miễn th u ế vào bán ở th
trường nội địa.
- Xác nhận hàng hóa cần th iế t phải xử lý, th an h khoản hànỊ
tồn kho, giám sát việc th a n h lý, tiêu hủy hàng của Cửa hàng miễr
thuế.
- Thực hiện việc áp thuế, tín h và thu th u ế đối với nhữ ng hànị
hóa nhập khẩu để bán ở Cửa h àng miễn th u ế được phép chuyểr
vào bán ở th ị trư ờ n g nội địa.

Đ iều 10.

B án h à n g tạ i cử a h à n g m iễ n th u ế

Cửa hàng kinh doanh hàng miễn th u ế phải bán hàng đúng đố
tượng, đúng danh mục và m ặt hàng đăng ký kinh doanh, phải thự<
hiện đúng các quy định bán hàng miễn th u ế của Quy chế này.
Đ iều 11. T rách n h iệ m c ủ a d o a n h n g h iệp k in h d oan h hànị
m iễn thuê'
Doanh nghiệp kinh doanh hàng miễn thuế phải tự chịu trácl
nhiệm trước pháp luật về hàng hóa và chất lượng hàng hóa nhậ]
khẩu để bán tại Cửa hàng miễn thuế.
Đ iêu 12.
m iễn thuê'

B áo cá o Hoạt đ ộ n g k in h doanh củ a c á c C ửa hàng

Đ ịnh kỳ sáu th án g và hàng năm, doanh nghiệp kinh doanh Cửi
hàng miễn th u ế báo cáo hoạt động bán hàng miễn thuê với Bộ ThươnỊ
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mại, Bộ Tài ch ín h Tổng cục Hải quan và Bộ Kế hoạch và Đầu tư
nếu là cửa h àng có vốn đâu tư nước ngoài.
Đ iề u 13. X ử lý v i phạm
Các vi phạm về việc bán hàng m iễn th u ế theo quy định của
Quy chế này, tùy theo mức độ có th ể bị xử lý tạm đình chỉ hoạt
động, th u hồi Giấy chứng n hận đủ điều kiện kinh doanh, xử p h ạt
vi phạm h à n h ch ín h hoặc bị tru y cứu trá c h nhiệm hình sự theo
quy định của pháp luật.
Đ iề u 14. Bộ trưởng Bộ Thương mại, Bộ trư ởng Bộ Kế hoạch
và Đầu tư, Bộ trư ởng Bộ Tài ch ín h và Tổng cục trưởng Tổng cục
Hải quan chịu trá c h nhiệm hướng dẫn th i hành Quy chế này.
KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
P hó Thủ tướng
NGUYỀN TẤN DŨNG

H 3 . Q UYẾT Đ ỊN H s ố 2 1 2 /1 9 9 8 /Q Đ -T T g N G ÀY 2-11-1998
C Ủ A T H Ủ TƯỚNG C H ÍN H P H Ủ
V ề b a n h à n h Q uy c h ế K h o n g o ạ i q u a n
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ,
Căn cứ L uật TỔ chức C hính p h ủ ngày 30-9-1992;

Căn cứ Pháp lệnh Hải quan ngày 20-2-1990;
Theo đ'ê nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan,
QUYẾT ĐỊNH:
Đ iêu 1. Ban h à n h kèm theo Quyết định này Quy chế Kho ngoại
quan.
Đ iêu 2. Quyết định này thay th ế Quyết định sô" 104/TTg ngày
16-3-1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế Kho
ngoại quan.
Đ ieu 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm
hưđng dẫn thi hành việc thực hiện Quyết định này.
Đ iêu 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành
từ ngày ký. Bộ trường, Thủ trưởng cơ quan ngang
cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủ y ban nhân
phố trực thuộc T rung ương có trách nhiệm thi hành

sau 15 ngày kể
Bộ, Thù trường
dân tỉnh, thành
Quyêt định này.

THỦ 'TƯỚNG CHÍNH PHỦ
P H A N VĂ N KHẢI
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QUY C H Ế
K ho n goại quan
(Ban hành kèm theo Quyết định số212/1998/QĐ-TTg ngày 2-11-1998
của Thủ tướng Chinh phủ)

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG
Đ iê u 1 . Kho ngoại quan là khu vực kho, băi được lập trên lánh
thể Việt Nam, ngăn cách với khu vực xung quanh để tạm lưu giữ,
bảo quản hoặc th ự c h iện một số dịch vụ đối với hàng hóa từ nước
ngoài, hoặc từ tro n g nước đưa vào theo hợp đồng thuê Kho ngoại
quan được ký giứa chủ kho và chủ hàng dưới sự kiểm tra, giám
sát của Hải quan.
H àng hóa gửi để tạm lưu giữ, bảo quản trong Kho ngoại quan
nếu là hàng xuất khẩu là hàng đá làm xong th ủ tục hải quan để
xuất khẩu; nếu là h àng từ nước ngoài đưa vào là hàng chờ chuyển
tiếp đi nước khác hoặc chờ làm th ủ tục nhập khẩu vào Việt Nam,
chưa phải nộp th u ế nhập khẩu. Chủ hàng được bảo đảm quyền sở
hữu đối với h àng hóa của m ình gửi trong Kho ngoại quan.
Đ iê u 2. Kho ngoại quan và tấ t cả hàng hóa, phương tiện vận
tải ra, vào hoặc lưu giữ, bảo quản trong Kho ngoại quan phải chịu
sự kiểm tra, giám sát và quản lý của cơ quan Hải quan.
Đ iề u 3. N hững từ ngữ trong Quy chế này dược hiểu như
1.
quan.

sau:

"Chủ kho": Là doanh nghiệp được phép kinh doanh Kho ngoại
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2. "Chủ hàng": Là người (pháp nhân, th ể nh ân ) có h àn g hóa
gửi tro n g Kho ngoại quan.
3. "Đại diện hợp pháp của chủ hàng": Là người được chủ hồng
ủy quyền theo quy đ ịn h của pháp luật, kể cả người nước ngoài. Chủ
hàng phải chịu trá c h nhiệm trước pháp luật về các quyết đ ịn h đối
với đại diện hợp pháp đã ủy quyền.
4. "Hải quan Kho ngoại quan": Là đơn vị Hải quan trự c tiếp
thự c hiện việc làm th ủ tụ c hải quan, kiểm tra, giám sát đối với
hàng hóa đưa vào, đưa ra, lưu giứ, bảo quản và các dịch vụ trong
Kho ngoại quan.
CHƯƠNG II

THÀNH LẬP VÀ THUÊ KHO NGOẠI QUAN
Đ iề u 4. Kho ngoại quan được phép th à n h lập ở các khu vực
sau:
1. Các tỉn h , th à n h phố là đầu mối giao lưu hàng hóa giữa nước
ta với nưđc ngoài, có lưu lượng h àng hóa xuất nhập khẩu lớn, có
điều kiện th u ậ n tiện cho việc vận chuyển h àng hóa xuất nhập khẩu.
Thù tướng C hính phủ quyết đ ịn h từ n g trư ờng hợp cụ th ể các
tỉnh, th à n h phố được phép lập Kho ngoại quan theo đe nghị của
Uy ban n hân dân tỉn h , th à n h phố trự c thuộc T rung ương và của
Tổng cục Hải quan.
2. Các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu chế xuất, đặc
khu kinh tế (dưới đây gọi chung là K hu công nghiệp) đá được các
cơ quan có thẩm quyền cho phép th à n h lập.
Đ iề u 5. T h àn h lập Kho ngoại quan
1.
Doanh nghiệp nằm trê n địa bàn các khu vực quy định tại
khoản 1 Điều 4, khi xin phép th à n h lập Kho ngoại quan phải có
các điều kiện:
a) Doanh nghiệp N hà nước V iệt Nam có đội ngũ cán bộ có trìn h
độ nghiệp vụ k in h doanh kho vận, giao nhận hàng hóa xuất nhập
khẩu, có trìn h độ về nghiệp vụ giao dịch thương mại quốc tế.
b) Có giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng các m ặt bằng kho,
bãi cần th iế t theo đúng pháp luật. Kho, bãi phải được ngăn cách
với khu vực xung quanh bằng hệ thống tường rào chắc chắn, có

V Ị-M Ộ T

số q u y đ ịn h có l iê n q u a n
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tra n g bị cơ sở vật ch ất kỹ th u ật, bảo đảm an toàn cho người, phương
tiện vận chuyển, lưu giữ, bảo quản hàng hóa, thuận tiện cho việc
kiêm tra, giám sát của hải quan.
c)
Chấp h àn h tố t chính sách pháp luật; quan hệ về kinh doanh,
tài chính, tín dụng rõ ràng.
đ) Nộp đầy đủ lệ phí th à n h lập Kho ngoại quan theo quy định.
e) Hồ sơ xin th à n h lập Kho ngoại quan bao gồm:
- Đơn xin th à n h lập Kho ngoại quan theo mẫu do Tổng cục
Hải quan ban hành.
- Văn bản đê nghị của Bộ chủ quản hoặc ú y ban nhân dân
tỉnh, th à n h phố gửi T hù tưđng C hính phủ và Tổng cục Hải quan.
- Giấy phép hoặc quyết định th à n h lập doanh nghiệp (bản sao
có công chứng).
- Sơ đồ th iế t kế khu vực kho, bãi th ể hiện rõ đường ranh giới
ngăn cách vđi bên ngoài, bố trí các kho hàng, hệ thống đường vận
chuyển nội bộ khu kho, hệ thống bảo vệ, phòng, chữa cháy, văn
phòng kho và nơi làm việc' của đơn vị Hải quan kho.
- Báo cáo giải trìn h cụ th ể (bằng văn bản) về hoạt động của
kho.
- Chứng từ về tài khoản tại ngân hàng.
- Chứng từ hợp pháp về quyền sử dụng kho, bái.
2.
Doanh nghiệp xin th à n h lập Kho ngoại quan trong các Khu
công nghiệp phải có các điều kiện sau:
a) Phải là doanh nghiệp có chức năng kinh doanh kho vận, giao
nhận hàng hóa xuất nhập khẩu, cung ứng vật tư, nguyên liệu nhập
khẩu cho Khu công nghiệp.
b) Kho ngoại quan phải được th à n h lập trong ranh giới địa lý
Khu công nghiệp.
c) Chấp h ành tố t chính sách pháp luật; quan hệ về kinh doanh,
tài chính, tín dụng rõ ràng.
d) Nộp đầy đủ lệ phí th à n h lập Kho ngoại quan theo quy định.
e) Hồ sơ xin th à n h lập Kho ngoại quan:
- Đơn xin th à n h lập Kho ngoại quan theo mẫu do Tổng cục
Hải quan ban hành.
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- Quyết đ ịn h chấp th u ận đầu tư của c ơ quan có th ẩm quyềi
hoặc giấy phép đầu tư, giấy chứng n hận đăng ký k in h doanh (bải
sao có công chứng).

- Có văn bản đê nghị của Ban quản lý Khu công nghiệp cấ]
tỉn h , th à n h phố gửi T hủ tướng C hính phủ và Tổng cục Hải quan
Mỗi khu công nghiệp không quá 1 doanh nghiệp được phép thànl
lập Kho ngoại quan.
- Sơ đồ th iế t kế khu vực kho tro n g tổng th ể Khu công nghiệp
thể hiện rõ: Đường ran h giới ngăn cách vđi phần còn lại của Khi
công nghiệp, vị tr í các kho hàng, hệ thố n g đường vận chuyển nộ
bộ khu kho, hệ th ố n g bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy, văn phònị
kho và nơi làm việc của Hải quan kho.
- Báo cáo giải trìn h cụ th ể (bằng văn bản) về hoạt động củí
kho.
- Hợp đồng thuê đất hoặc kho, bâi trong Khu công nghiệp.
Đ ĩê u 6. T hủ tục xét cấp giấy phép k in h doanh Kho ngoại quan
1. Đơn xin th à n h lập Kho ngoại quan và bộ hồ sơ được gử
đến Hải quan tỉn h , th à n h phố. T rong phạm vi 15 ngày kể từ ngà)
nhận được đơn và hồ sơ của doanh nghiệp, Cục Hải quan tỉn h , thành
phố nghiên cứu hồ sơ, khảo sát th ự c tế kho, bãi, có báo cáo về
kiến nghị với Tổng cục Hải quan. T rong phạm vi 15 ngày kể to
ngày nhận được báo cáo của Cục Hải quan tỉn h , th à n h phố và h'c
sơ của doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan xem xét, trìn h Thủ tướnẾ
Chính phủ. Khi T hủ tướng C hính phủ chấp thuận, trong thời giar
15 ngày Tổng cục Hải quan phải hoàn th à n h th ủ tục cấp Giấy phép
th àn h lập Kho ngoại quan.
2. Đ ịnh kỳ mỗi năm một lần và đột xuất, Tổng cục Hải
tiến h ành kiểm tra tìn h h ìn h hoạt động của từ ng Kho ngoại
để báo cáo Thủ tướng C hính phủ về việc thực hiện pháp luật,
hành Quy chế Kho ngoại quan của các doanh nghiệp được cấp
phép.

quar
quar
chấp
giấy

Đối với các trư ờng hợp chủ Kho ngoại quan vi phạm chính sách,
pháp luật liên quan đến hoạt động của Kho ngoại quan mà trong
1 năm có 3 lần bị xử lý h ành chính do vi phạm Quy chế Khc
ngoại quan ở mức p h ạ t tiền từ 20 triệu đông trở lên hoặc bị truy
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cứu trách nhiệm h ìn h sự thì Tổng cục Hải quan ra quyết định rú t
giấy phép.
3. Sau thời hạn 6 th á n g kể từ ngày n hận giấy phép th à n h lập
Kho ngoại quan, doanh nghiệp không đưa kho vào hoạt động mà
không có lý do chính đáng th ì Tổng cục Hải quan ra quyết định
rú t giấy phép.
4. Căn cứ vào n h u cầu kinh doanh, kiến nghị của doanh nghiệp
và phù hợp với vị trí địa lý và các diều kiện hoạt động của Kho
ngoại quan, Tổng cục Hải quan quyết định cho phép doanh nghiệp
mở rộng, th u hẹp, dịch chuyển địa điểm Kho ngoại quan hoặc tạm
thời sử dụng các kho, bãi gần khu vực Kho ngoại quan trong thời
gian n h ấ t định để lưu giữ hàng gửi Kho ngoại quan, như ng phải
đảm bảo đủ các điều kiện để quản lý chặt chẽ theo các quy định
tại Quy chế này.
Đ iê u 7. Sau khi có sự thỏa th u ận hoặc ủy quyền của chủ hàng,
chủ Kho ngoại quan được phép làm các dịch vụ sau đây trong Kho
ngoại quan:
1. Vận chuyển h àng hóa từ cửa khẩu vào Kho ngoại quan và
từ Kho ngoại quan ra cửa khẩu;
2. Môi giới tiêu th ụ đối với h àng hóa gửi Kho ngoại quan;
3. Thay m ặt chủ

h àng làm th ủ tụ c hải

4. Môi giới giám

định,

quan;

bảo hiểm;

5. Tái chế, gia cố bao bì, đóng gói lại, bảo dưỡng, sửa chứa
hàng hóa; các loại dịch vụ này phải thự c hiện trong Kho ngoại quan
có sự giám sát của Hải quan.
6. Vận chuyển h àng hóa từ Kho ngoại quan này sang Kho ngoại
quan khác.
Tổng cục Hải quan hưđng dẫn cụ th ể việc thực hiện Điều này.
Đ iê u 8. Chủ Kho ngoại quan trong các Khu công nghiệp ngoài
việc được thự c hiện các dịch vụ ghi tại Điều 7, còn được tạm nhập
khẩu h à n g hóa là v ậ t tư, n gu yên liệu để

cu n g cấp

cho

các doanh

nghiệp sản xuất tro n g Khu công nghiệp đó. H àng hóa này thuộc
diện chưa phải chịu th u ế nhập khẩu cho đến khi được phép nhập
khẩu chính th ứ c vào Việt Nam.
Tổng cục Hải quan hướng dẫn cụ th ể việc thực hiện Đieu này.
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Đ iê u 9. Thuê Kho ngoại quan.
1. Đối tượng được phép thuê Kho ngoại quan:
- Doanh nghiệp, tổ chức nước ngoài và cá nh ân người nước ngoài
- Doanh nghiệp V iệt Nam thuộc các th à n h phần k in h tế đượ
phép kinh doanh xuất nhập khẩu.
- Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
2. Hợp đồng thuê Kho ngoại quan:
Hợp đồng thuê Kho ngoại quan do chủ kho và chủ hàng thỏ;
th u ận theo yêu cầu chung của hai bên, đảm bảo phù hợp với chínl
sách, pháp luật V iệt Nam. T rong hợp đồng, n h ấ t th iế t phải ghi nhứni
nội dung: tên chủng loại h àng hóa, số lượng, chất lượng hàng hóa
thời hạn thuê kho, các dịch vụ ghi tại Điều 7 nếu chủ hàng c<
yêu cầu.
Hợp đồng thuê Kho ngoại quan phải được ký và đăng ký vớ
cơ quan hải quan chậm n h ấ t 24 giờ trước khi hàng tới cửa khẩi
nhập đầu tiên của V iệt Nam.
3. Thời hạn thuê Kho ngoại quan được quy định trong hợp đồnị
thuê kho n h ư ng không quá 1 (một) năm. Thời hạn thuê kho ct
th ể được gia hạn thêm 2 lần, mỗi lần không quá 6 th án g và phả
thông báo bằng văn bản cho hải quan Kho ngoại quan trước kh
hợp đồng thuê kho h ế t hạn.
Trường hợp hợp đồng thuê kho đã h ế t hạn mà chủ hàng khônẾ
làm thủ tục gia h ạn th ì h àng hóa bị xử lý như sau:
- Nếu tro n g thời hạn 30 ngày kể từ ngày hết hạn hợp đồn Ế
mà chủ h à n g ký hợp d ồ n g gia h ạn th ì h ải quan chấp n h ậ n hỢỊ
đ ồng gia h ạn.

- Ngoài 30 ngày th ì cứ 1 th á n g chủ kho phải thông báo chc
chủ hàng 1 lần. T rong 3 th á n g kể từ ngày h ế t hạn hợp đông, nết
chủ hàng ký hợp đồng gia h ạn thì xử lý vi phạm hành chính, chấỊ
nhận hợp đồng gia hạn. Quá 3 th á n g kể từ ngày hết hạn hợp đồnị
mà chủ hàng không ký hợp đồng gia hạn thì chủ kho thông bác
bằng văn bản cho chủ h àng và Hải quan Kho ngoại quan. Sau 1E
ngày kể từ ngày công bố th ô n g báo mà chủ hàng không trả lời
thì hải quan tổ chức th a n h lý theo quy định hiện hành, tiền thanh
lý nộp ngân sách N hà nước sau khi trừ các chi phí lưu kho, phí
dịch vụ (nếu có) và chi phí tổ chức thanh lý theo quy định của
Bộ Tài chính.

V I- m ộ t s ố q u y đ ị n h c ó l i ê n q u a n

- T rong
chủ kho và
gửi kho th ì
đó được xử
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thời h ạn gửi hàng
chủ h àn g cùng có
hải quan tổ chức
lý như quy đ ịn h

nếu chủ h àng có vãn bản hoặc giữa
văn bản thỏa th u ận từ bỏ hàng hóa
th a n h lý. Tiền th a n h lý hàng hóa
nêu trên .

- Nếu h àn g hóa bị h ư hỏng không còn sử dụng được th ì được
phép tiêu hủy theo quy đ ịn h tại khoản 4, Điều 13 Quy chế này.
CHƯƠNG III

THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA ĐƯA VÀO, ĐƯA RA
VÀ LƯU GIỮ BẢO QUẢN TRONG KHO NGOẠI QUAN
Đ ĩê u 10. H àng hóa dưa vào, đưa ra và lưu giữ, bảo quản trong
Kho ngoại quan.
1. T ất cả các loại h àn g hóa xuất khẩu đã làm xong th ủ tục
hải quan, h àn g từ nước ngoài đưa vào V iệt Nam để chờ chuyển tiếp
sang nước khác hoặc chờ n hập khẩu vào V iệt Nam của các đoi tượng
được phép thuê Kho ngoại quan quy đ ịn h tại khoản 1 Điều 9 đều
được đưa vào lưu giữ tro n g Kho ngoại quan, trừ các hàn g hóa sau đây:
- H àng hóa giả mạo n h ã n hiệu hoặc tên gọi xuất xứ V iệt Nam.
- H àng gây nguy hiểm công cộng hoặc ô n h iễ m môi trường.
- H àng cấm x uất khẩu, cấm nhập khẩu,
Thủ tướng C hính phủ cho phép.

trừ trư ờng hợp được

N hứng h àng hóa tạm ngừng nhập khẩu trong từ n g thời kỳ vẫn
được phép đưa vào lưu giữ tro n g Kho ngoại quan để xuất ra nước
ngoài. H àng tạm ngừ ng xuất khẩu không được phép dưa vào lưu
giữ trong Kho ngoại quan.
2. H àng gửi Kho ngoại quan chờ nhập khẩu vào th ị trư ờng nội
địa bao gồm:
- H àng của chủ h àn g là người nước ngoài chưa ký hợp đồng
bán h àng cho doanh nghiệp ở V iệt Nam.
. - H àng của doanh nghiệp V iệt Nam nhập khẩu từ nưức ngoài
như ng chưa làm th ủ tụ c hải quan nhập khẩu vào th ị trư ờng nội địa.
3. H àng hóa lưu giứ, bảo quản trong Kho ngoại quan phải phù
hợp với hợp đồng thuê Kho ngoại quan. H àng hóa đưa vào, đưa ra
Kho ngoại quan đều phải làm th ủ tụ c hải quan và nộp lệ phí hải
quan theo đúng quy định.
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4.
Việc vận chuyển , hàng hóa từ cửa khẩu hoặc từ địa điển
tập kết sau khi đã làm xong th ủ tục hải quan (đối với hàn g xuấ
khẩu đưa vào Kho ngoại quan) đến Kho ngoại quan hoặc từ Khí
ngoại quan đến cửa khẩu đều phải chịu sự giám sát, quản lý củi
hải quan. Việc vận chuyển này được tiến hành cả bằng đường biểr
hoặc dường bộ; qua các cửa khẩu quốc tế, quốc gia.
Trường hợp giao h àng xuất khẩu đi qua các địa điểm khác, Chi
tịch ủ y ban nhân dân tỉn h biên giới xem xét quyết dịnh từ ng địí
điểm cụ th ể như ng phải đảm bảo nguyên tắc giữ vững lợi ích, chù
quyền an n in h quốc gia, tr ậ t tự biên giới và chống buôn lậu.
Đ ĩê u 11. T hủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào Kho ngoại
quan.
1. H àng từ nước ngoài đến cửa khẩu đầu tiên của Việt Nam
trước khi đưa vào Kho ngoại quan, chủ hàng hoặc người đại diện
hợp pháp của chủ hàng phải nộp cho hải quan Kho ngoại quan hợp
đồng thuê Kho ngoại quan, tờ khai và các chứng từ khác do Tổng
cục Hải quan quy định. T hù tục nhập kho theo quy định của Tổng
cục Hải quan.
2. H àng từ nội địa V iệt Nam dưa vào Kho ngoại quan bao gồm
hàng xuất khẩu đã làm xong th ủ tục hải quan chờ xuất khẩu; hàng
hết thời hạn tạm nhập phải tái xuất khẩu; hàng do cơ quan Nhà
nước có thẩm quyền quyết định buộc phải tái xuất khẩu.
Đối với hàng từ nội địa Việt Nam đưa vào Kho ngoại quan, chủ
hàng phải làm đầy đủ các th ủ tục hải quan như đối với một lô
hàng xuất khẩu, kể cả việc nộp th u ế (nếu có) theo luật định. Chù
hàng hoặc đại diện hợp pháp của chủ hàng phải nộp cho hải quan
Kho ngoại quan hợp đồng thuê Kho ngoại quan, tờ khai hàng xuất
khẩu đá làm xong th ủ tụ c hải quan, tờ khai hàng đưa vào Kho ngoại
quan và các chứng từ cần th iế t khác do Tổng cục Hải quan quy
định để làm th ủ tụ c nhập kho.
Đ iê u 12. Thủ tục hải quan đôi với hàng hóa đưa ra khòi Kho
ngoại quan:
1. Đưa hàng ra nước ngoài:
Chù hàng hoặc đại diện hợp pháp của chủ hàng xuất hàng hóa
trong kho ra nước ngoài phải thực hiện khai báo hải quan và xuất
trìn h cho hải quan Kho ngoại quan.
- Tờ khai hàng hóa xuất.
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- Giấy ủy quyền x uất hàng (nếu chưa được ủy quyền trong hợp
đồng thue kho).
- P hiếu xuất kho.
Hải quan Kho ngoại quan đối chiếu bộ chứng từ khai báo khi
xuất kho với chứng từ khi làm th ủ tục nhập kho và thự c tế lô
hàng, nếu phù hợp thì làm th ủ tục xuất, thự c hiện chế độ niêm
phong hải quan hoặc áp tải h àng đến cửa khẩu xuất hàng. Nếu lô
hàng của một hợp đồng xuất một lần không h ết thì trừ lùi cho
đến h ế t số lượng h àng hóa ghi trong hợp đồng. Trong trư ờng hợp
gặp khó k hăn tro n g việc giao hàng th ì thời hạn lưu giữ hàng tại
khu vực cửa khẩu biên giới cũng không được quá 180 ngày. Nếu
tại khu vực cửa khẩu biên giới có Kho ngoại quan th ì phải gửi vào
Kho ngoại quan để chờ xuất khẩu. Sau thời hạn 180 ngày, nếu hàng
hóa chưa đưa
h ết ra khỏi V iệt Nam th ì chủ hàng hoặc đại diện
hợp pháp của
chủ h àn g phải ký hợp đồng gửi hẳn vào Kho ngoại
quan biên giớihoặc ký hợp đồng đưa hàng trở lại Kho ngoại quan
cũ và làm th ủ tụ c nhập kho trở lại.
2. N hập h àn g hóa vào V iệt Nam:
a) H àng từ nước ngoài tạm gửi Kho ngoại quan, hàng hết thời
hạn tạm nhập phải làm th ủ tục tái xuất gửi Kho ngoại quan nếu
được phép n hập khẩu đưa vào tiêu th ụ tại th ị trư ờng nội địa Việt
Nam thì coi n h ư h àng hóa nhập khấu từ nước ngoài vào V iệt Nam
và phải thự c hiện đầy đủ các quy định hiện hàn h đối với hàng hóa
nhập khẩu. Thời điểm nhập khẩu là thời điểm hải quan đăng ký
tờ khai hàng n hập khẩu. H àng vi phạm pháp luật có quyết định xử lý
buộc phải tái xuất gửi Kho ngoại quan không được nhập khẩu trở lại.
b) H àng hóa từ Kho ngoại quan đưa vào Khu chế xuất và Khu
công nghiệp, Khu công nghệ cao và ngược lại coi như hàng nhập
khẩu từ nước ngoài hoặc xuất khẩu ra nước ngoài thự c hiện theo
Quy chế này và Quy chê' Khu công nghiệp, Khu chê' xuất, Khu công
nghệ cao ban h à n h kềm theo Nghị định số 36/CP ngày 24-4-1997
của C hính phủ.
Đ iề u 13. Quản lý lưu giữ, bảo quản hàng trong Kho ngoại quan.
1.
sang kho
hiện các
thô n g báo

Mọi sự dịch chuyển hàng hóa trong kho hoặc
khác phải thô n g báo Hải quan Kho ngoại quan.
dịch fvụ ghi tại Điều 7 của Quy chế này, chủ
cho Hải quan Kho ngoại quan trước khi thự c

từ kho này
Để thực
kho phải
hiện và
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phải chịu Sự giám sát của Hải quan Kho ngoại quan tro n g suốt quí
trìn h th ự c hiện.
2. Chủ Kho ngoại quan phải mở sổ sách theo dõi xuất, nhập
kho theo mẫu th ố n g n h ấ t và chế độ ghi chép báo cáo do T ổng cục
Hải quan quy định.
3. Hàng năm, chủ kho phải tổ chức kiểm kê h à n g tồn đọn§

trong Kho ngoại quan dưđi sự giám sát của Hải quan Kho ngoại
quan. Đ ịnh kỳ 6 th án g , 1 năm chủ Kho ngoại quan phải báo các
cho Hải quan Kho ngoại quan về hoạt động của Kho ngoại quan.
4. Trong trư ờng hợp muốn tiêu hủy n h ữ ng lô hàng đổ vỡ, hu
hỏng, giảm phẩm ch ất hoặc quá thời hạn sử dụng p h á t sinh trong
quá trìn h lưu kho, phải có thỏa th u ậ n bằng văn bản giữa chủ hàng
hoặc đại diện hợp pháp của chủ h àng với chủ kho gửi cho Hải quan
tỉn h , th à n h phố nơi có Kho ngoại quan. Việc tiêu hủy n h ứ ng lô hàng
này phải làm đầy đủ th ủ tục theo quy định của Tổng cục Hải quan.
CHƯƠNG IV

XỬ LÝ VI PHẠM
Đ iê u 14. N hững h àn h vi vi phạm các điêu khoản trong Quy
chế này, tùy theo tín h ch ất và mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo Pháp
lệnh Xử lý vi phạm h àn h ch ín h hoặc bị tru y cứu trách nhiệm hình sự.
CHƯƠNG V

ĐIÊU KHOẢN THI HÀNH
Đ iê u 15. Quy chế này thay th ế Quy chế Kho ngoại quan bar)
hành kèm theo Quyết định số 104/TTg ngày 16-3-1994 và có hiệu
lực thi h ành theo Q uyết định số 212/1998/QĐ-TTg ngày 2-11-1998
của Thủ tưđng C hính phủ.
Đ iê u 16. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan có trách nhiệm
hướng dẫn thi h àn h Quy chế này, Bộ trưởng, Thủ trưởng các co
quan ngang Bộ, T hủ trư ởng cơ quan thuộc C hính phủ, Chủ tịch
Uy ban n hân dân tỉn h , th à n h phố trự c thuộc T rung ương có trách
nhiệm th i h ành Quy chế này.
T H Ử TƯỚNG C H ÍN H P H Ủ
P H A N VẢN K H Ả I

P H Ầ N TH Ứ BA

CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT
VỀ KHUYẾN KHÍCH ĐAU TƯ
TRONG NƯỚC

114. L U Ậ T K H U Y Ế N K H ÍC H Đ Â U T Ư T R O N G NƯ Ớ C
(S ử a đ ổ i) s ố 0 3 /1 9 9 8 /Q H 1 0
Đê huy động và s ủ d ụ n g có hiệu quả mọi ngúồn vốn, tài nguyên,
lao động và các tiêm năng khác của đất nước nhằm góp phản p h á t
triẽn kin h tế - xã hội, vì sự nghiệp dẫn giàu nước m ạnh, xã hội
cóng bằng, văn m inh;
Căn cứ vào H iến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam năm 1992;
Luật nàv quy đ ịn h v'ê khuyến khích đâu tư trong nước.
CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Đ iề u 1. N hà nước bảo hộ, khuyến khích, đối xử bình đẳng và
tạo điều kiện th u ận lợi cho các tổ chức, cá nhân đầu tư vào các
lĩnh vực k in h tế - xã hội trên lãnh thổ Việt Nam theo pháp luật
Việt Nam.
Đ iê u 2. T rong L uật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như
sau:
1. "Đầu tư tro n g nước" là việc sử dụng vốn để sản xuất, kinh
doanh tại V iệt Nam của tổ chức, cá nhân quy định tại Điều 5 của
Luật này.
2. "Nhà đầu tư" là tô’ chức, cá n hân sử dụng vốn để thực hiện
đầu tư quy định tại Điều 4 của Luật này.
3. "Hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao" (BOT) là
văn bản ký kết giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu
tư dể xây dựng, kinh doanh công trìn h kết cấu hạ tần g trong một
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thời hạn n h ấ t định do hai bên thỏa thuận; h ết thời hạn, n h à đầu
tư chuyển giao không bồi hoàn công trìn h đó cho N hà nước.
4. "Hợp đồng xây dựng - chuyển giao - kinh doanh" (BTO) là
văn bản ký kết giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu
tư để xây dựng công trin h kết cấu hạ tầng; sau khi xây dựng xong,
nhà đầu tư chuyển giao công trìn h đó cho N hà nước. Cơ quan nhà
nước có thẩm quyền ký kết hợp đồng dành cho nhà đâu tư quyền
kinh doanh công trìn h tro n g đó m ột thời hạn n h ấ t định do hai bên
thỏa thuận.
5. "Hợp đồng xây dựng - chuyển giao'' (BT) là văn bản ký kết
giữa cơ quan n h à nước có thẩm quyền và n h à dầu tư để xây dựng
công trìn h kết cấu hạ tầng; sau khi xây dựng xong, nhà đầu tư
chuyển giao công trìn h đó cho N hà nước. Cơ quan nhà nước có thẩm
quyền ký kết hợp đồng tạo điều kiện cho nhà đầu tư thự c hiện
dự án khác để th u hồi vốn đầu tư và có lợi nhuận.
6. "Người V iệt Nam định cư ở nước ngoài" là công dân Việt
Nam và người gốc V iệt Nam cư trú , làm ăn, sinh sống lâu dài ở
nước ngoài.
7. ''Người nước ngoài thường trú ở V iệt Nam" là công dân nước
ngoài và người không quốc tịc h cư trú , làm ăn, sinh sống lâu dài
ở Việt Nam.
8. "Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn" là địa bàn
vùng dân tộc thiểu số; miền núi; vùng có kết cấu hạ tần g chưa
phát triển; vùng có điều kiện tự nhiên không thuận lợi.
9.
là địa
có kết
thuận

''Địa bàn có điều kiện k in h tế - xã hội đặc biệt khó khăn"
bàn vùng dân tộc thiểu số ở miền núi cao; hải đảo; vùng
cấu hạ tầng yếu kém; vùng có điều kiện tự nhiên rấ t không
lợi.

Đ iê u 3. N hà đầu tư được sử dụng vốn bằng tiền, tài sản sau
đây để đầu tư tại V iệt Nam:
1. Tiên Việt Nam, tiền nước ngoài;
2. Vàng, chứng khoán chuyển nhượng được;
3. Nhà xường, công trìn h xây dựng, thiết bị, máy móc, các phương
tiện sản xuất, k in h doanh khác;
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4. Giá trị quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về
đất đai;
5. Giá tr ị quyền sở hữu trí tuệ, bí quyết kỹ th u ật, quy trin h
công nghệ;
6. Các tài sản hợp pháp khác.
Đ iề u 4. Phạm vi điều chỉnh của Luật này bao gôm các hoạt
động đâu tư sau đây:
1. Đầu tư th à n h lập cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc các th àn h
phần k in h tế;
2. Đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất, mờ rộng quy mô, đổi
mới công nghệ, cải th iệ n môi trường sin h thái, di chuyển cơ sở
sản xuất ra khỏi đô th ị, n âng cao năng lực sản xuất, kinh doanh,
chuyển dịch cơ cấu sản xuất, đa dạng hóa ngành nghề, sản phẩm;
3. Mua cổ phần của các doanh nghiệp, góp vốn vào các doanh
nghiệp thuộc các th à n h
p hần kinh tế;
4. Đầu tư theo h ìn h
thứ c hợp đồng xây dựng - kinh doanh
chuyển giao; đầu tư theo h ìn h thứ c hợp đồng xây dựng - chuyển giao kinh doanh; đầu tư theo h ìn h thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao.
Đ iêu 5.
1. Đối tượng áp dụng của Luật này bao gồm:
a) Nhà đầu tư là tổ chức,

cá n hân Việt Nam;

b) N hà đầu tư là người Việt Nam định cư ở nước ngoài;
c) N hà đầu tư là người nước ngoài thường trú ở V iệt Nam.
2. T hủ tưđng C h ín h phủ quyết định n h ữ ng trường hợp cụ thể
cho phép n h à đầu tư là người nước ngoài góp vốn, mua cổ phần
của doanh nghiệp V iệt Nam với mức không quá 30% vốn điều lệ
của doanh nghiệp.
CHƯƠNG II

BẢO ĐẢM VÀ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ
Đ ĩê u 6.
1. N hà nước công nhận và
bảo hộ quyền sở hứu tài sản, vốn
đầu tư, th u nhập, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của nhà đầu tư.
2. Tài sản và vốn đầu tư hợp pháp của nhà đầu tư không bị
quốc hửu hóa, không bị
tịch thu bằng biện pháp hành chính.
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Trong trư ờng hợp th ậ t cần th iế t vì lý do quốc phòng, an ninh
và vì lợi ích quốc gia, N hà nước quyết định trư n g mua hoặc trưng
dụng tài sản của nhà đầu tư, thì n h à đâu tư được th a n h toán hoặc
bồi thường theo thời giá th ị trư ờng tại thời điểm công bố quyết
định trư n g mua hoặc trư n g dụng và được tạo điều kiện th u ận lợi
để đầu tư vào lĩnh vực, địa bàn th ích hợp.
làm
nhà
gian
đầu

3.
Trong trư ờng hợp do thay đổi quy định của pháp luật mà
th iệ t hại đến lợi ích của nhà đầu tư, thì Nhà nước cho phép
đầu tư được tiếp tục hường các ưu đãi đá quy định cho thời
còn lại hoặc N hà nưđc giải quyết thỏa đáng quyền lợi cho nhà
tư.

Đ iê u 7. N hà nước thự c hiện các biện pháp sau đây nhằm tạo
điều kiện cho nhà đầu tư có m ặt bằng hoặc mở rộng m ặt bằng sản
xuất, kinh doanh:
1. Giao đất hoặc cho thuê đất theo quy định của pháp luật về
đất đai và pháp luật về dân sự;
2. Công bố công khai quy hoạch sử dụng đất đá được duyệt
và quỹ đất chưa sử dụng, đất đang có nhu cầu giao và cho thuê
của từng địa phương;
3. C hính phủ trin h Uy ban Thường vụ Quốc hội quy định cụ
thể những trường hợp nhà đầu tư được quyền chuyển đổi, quyền
chuyển nhượng, quyền cho thuê lại, quyền th ế chấp, quyền thừa
kế đối với đất được giao và đất thuê.
Đ iề u 8. N hà nước hỗ trợ và tạo điêu
hạ tầng cho nhà đầu tư n h ư sau:

kiện thuận lợi về kết cấu

1. Xây dựng các khu công nghiệp với quy mô vừa và nhỏ à
các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có
điều kiện kinh tê' - xã hội đặc biệt khó khăn để nhà đầu tư sử
dụng làm m ặt bằng sản xuất, kinh doanh với các điều kiện ưu đãi;
2. Xây dựng các công trìn h hạ tầng ngoài hàng rào khu công
nghiệp, khu chế xuất để tạo th u ận lợi cho hoạt động đầu tư, hoạt
động sản xuất, kinh doanh;
3. Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho nhà' đầu tư
th àn h lập cơ sờ sản xuất, kinh doanh tại khu công nghiệp, khu
chế xuất, đặc khu kinh tế.
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Đ i'êu 9. N hà nưđc góp vốn vào các cơ sở sản xuất, kinh doanh
thuộc các th à n h phần kinh tế đóng tại địa bàn có điều kiện kinh
tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điêu kiện kinh tế - xá hội đặc
biệt khó khăn thô n g qua các doanh nghiệp nhà nước, các tổ chức
tín dụng của N hà nước.
Đ iê u 10. N hà nước lập và khuyến khích lập các Quỹ hỗ trợ
đầu tư, Quỹ hỗ trợ xuất khẩu từ nguồn ngân sách nhà nưđc, từ
nguồn góp của các tổ chức tín dụng, các doanh nghiệp, các tổ chức,
cá n hân tro n g nước và ngoài nước. Quỹ hỗ trợ đầu tư cho vay đầu
tư tru n g h ạn và dài hạn với lãi suất ưu đãi, trợ cấp một phần lãi
suất cho các dự án đầu tư được ưu đãi, bảo lãnh tín dụng đầu tư.
Quỹ hỗ trợ x uất khẩu cấp tín dụng với lãi suất ưu đãi nhằm hỗ
trợ cho doanh nghiệp p h á t triể n sản xuất hàng xuất khẩu, kinh
doanh hàng xuất khẩu, mở rộng th ị trường xuất khẩu và bảo lãnh
tín dụng xuất khẩu.
Hoạt động của Quỹ hỗ trợ đầu tư, Quỹ hỗ trợ xuất khẩu thực
hiện theo L uật Các tổ chức tín dụng.
Đ iều 11.
1. N hà nước khuyến khích việc phổ biến và chuyển giao công
nghệ, tạo điều kiện cho nhà đầu tư được sử dụng vđi mức phí ưu
đãi các công nghệ tạo ra từ nguồn ngân sách nhà nước.
2. Nhà nước lập Quỹ hỗ trợ p h át triể n khoa học và công nghệ
từ nguồn ngân sách n h à nước, từ nguồn góp của các tổ chức tín
dụng, các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài
nước nhằm hỗ trợ cho các n h à đầu tư vay với các điêu kiện thuận
lợi, lái suất ưu đãi để nghiên cứu, áp dụng tiến bộ kỹ th u ật, công
nghệ, chuyển giao công nghệ, đổi mởi công nghệ;
Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ t.rợ phát triển khoa
học và công nghệ do C hính phủ quy định.
Đ iê u 12. N hà nưởc khuyến khích các hoạt động hỗ trợ đầu tư
sau đây:
1. Tư vấn về pháp lý, đầu tư, kinh doanh và quản trị doanh
nghiệp;
2. Đào tạo nghề, cán bộ kỹ thu ật; bồi dưỡng nâng cao kiến thức
chuyên môn và quản lý kinh tế;
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3. Cung cấp th ô n g tin về th ị trường, khoa học - kỹ th u ậ t, công
nghệ; bảo hộ quyền sở hứu trí tuệ và chuyển giao công nghệ;
4. Tiếp th ị, xúc tiến thương mại;
5. T hành lập các hiệp hội ngành nghề sản xuất, k in h doanh,
các hiệp hội xuất khẩu.
Đ iề u 13. Dự
quy định tại Điều
đối vđi h àng hóa,
thuế, dược hưởng

án đầu tư của các n h à đầu tư thuộc đối tượng
5 của L uật này được áp dụng cùng một mức giá
dịch vụ do N hà nước đ ịnh giá, chịu cùng mức
cùng mức ưu đãi đầu tư.

Đ iề u 14. T rong trư ờng hợp chuyên gia, lao động kỹ th u ậ t trong
nước chưa đáp ứng được yêu cầu v'ê chuyên môn và nghiệp vụ, nhà
đầu tư được thuê chuyên gia, lao động kỹ th u ậ t là người nưđc ngoài,
người Việt Nam đ ịn h cư ở nước ngoài, người nước ngoài thường
trú ở Việt Nam theo n h u cầu sản xuất, kinh doanh.
Chuyên gia, lao động kỹ th u ậ t là người nưđc ngoài, người Việt
Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài thường trú ở Việt
Nam làm việc cho cơ sở sản xuất, k in h doanh trong nước được chuyển
ra nước ngoài p hần th u nhập sau khi nộp th u ế th u nhập theo quy
định của pháp luật Việt Nam.
CHƯƠNG III

ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ
Đ iê u 15. Dự án đầu tư vào các lĩnh vực sau đây dược ưu đãi:
1. Trồng rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng; trồng cây lâu năm
trên đất hoang hóa, đồi, núi trọc; khai hoang; iàm muối; nuôi trồng
thủy sản ở vùng nước chưa được khai thác;
2. Xây dựng kết cấu hạ tầng, p h á t triển vận tải công cộng;
phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa dân tộc;
3. Sản xuất, kinh doanh hàng xuất khẩu;
4. Đánh bắt hải sản ở vùng biển xa bờ; chế biến nông sản,
lâm sản, thủy sản; dịch vụ kỹ th u ậ t trực tiếp phục vụ sản xuất
nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp;
5. N ghiên cứu, p h á t triể n khoa học, công nghệ, dịch vụ khoa
học, công nghệ; tư vấn về pháp lý, đầu tư, kinh doanh, quản trị
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doanh nghiệp; bảo hộ quyền sở hđu trí tuệ và chuyển giao công
nghệ, dạy nghề, đào tạo cán bộ kỹ th u ật, bồi dưỡng và nâng cao
kiên thứ c quản lý k in h doanh;
6. Đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất, mở rộng quy mô, đổi
mới công nghệ; cải th iện sinh thái và môi trường, vệ sinh đô th ị;
di chuyi '11 cơ sở sản xuất ra khỏi đô th ị; đa dạng hóa ngành nghề,
sản phẩm ; đầu tư vào ngành nghề sử dụng nhiều lao động trong
nước, trước h ết là lao động tại địa bàn đâu tư;
7. N h ữ n g ngành, nghề cần ưu tiên tro n g từ ng thời kỳ ph át
triển k in h tế - xá hội.
Đ iê u 16. Dự án đầu tư tại các địa bàn sau đây được ưu đãi:
1. Địa bàn có điều kiện k in h tế - xã hội khó khăn;
2. Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó

khăn.

Đ iêu 17.
1. N hà đầu tư có dự án đầu tư quy đ ịn h tại Điều 15 của Luật
này được giảm 50% tiền sử dụng đất tro n g trường hợp được giao
đất phải trả tiền sử dụng đất.
2. Nhà đầu tư có dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh
tế - xã hội khó k hăn được giảm 75% tiền sử dụng đất tro n g trư ờng
hợp được giao đất phải tr ả tiền sử dụng đất.
3. N hà đầu tư có dự án đâu tư tại địa bàn có điều kiện kinh
tế - xã hội đặc b iệt khó khăn hoặc có dự án đầu tư quy định tại
Điều 15 của L uật này ở dịa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó
khăn được m iễn tiền sử dụng đất tro n g trư ờng hợp được giao đất
phải trả tiền sử dụng đất.
Đ iê u 18.
1. N hà đầu tư có dự án đầu tư quy định tại Điều 15 của Luật
này được m iễn tiền thuê đất từ ba năm đến sáu năm, kể từ khi
ký hợp đồng thuê đất.
2. N hà đầu tư có dự án đầu tư tại địa bàn kinh tế - xã hội
khó khãn được, m iễn tiền thuê đất từ bảy năm đến mười năm, kể
từ khi ký hợp đồng thuê đất.
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N hà đầu tư có dự án đâu tư quy định tại Điều 15 của Luật
này ở địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn được miễn tiên th u ê đất từ
mười một nãm đến mười lăm năm, kể từ khi ký hợp đồng th u ê đất.
3.
N hà đầu tư có dự án đầu tư tại địa bàn kinh tế - xã hội
đặc biệt khó khăn được m iễn tiề n thuê đất từ mười m ột năm đến
mười lăm năm, kể từ khi ký hợp đồng thuê đất.
N hà đầu tư có dự án đầu tư quy định tại Điều 15 của Luật
này ử địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được miễn tiền
thuê đất trong suốt thời gian th ự c hiện dự án.
Đ iê u 19.
1. N hà đầu tư có dự án đầu tư quy đ ịnh tại khoản 1 Điều 15
của Luật này được m iễn th u ế sử dụng đất trong trư ờng hợp được
giao đất.
Nhà đầu tư có dự án đầu tư quy định tại khoản 2 Điều 15
của Luật này được giảm 50% th u ế sử dụng đất từ bảy năm đến
mười năm, kể từ khi dược giao đất.
2. N hà đầu tư có dự án đầu tư tại địa bàn có diều kiện kinh
tế xá hội khó khăn được m iễn th u ế sử dụng đất từ bảy năm đến
mười năm, kể từ khi được giao đất.
Nhà đầu tư có dự án đầu tư vào lĩnh vực quy định tại Điêu
15 của Luật này ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn
được miễn th u ế sử dụng đất từ mười một năm đến mười lăm năm,
kể từ khi được giao đất.
3. N hà đầu tư có dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh
tế - xã hội đặc biệt khó k hăn được miễn th u ế sử dụng đất từ mười
một năm đến mười lăm năm, kể từ khi được giao đất.
Nhà đầu tư có dự án đầu tư quy định tại Điều 15 của Luật
này ở địa bàn có điêu kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
được miễn th u ế sử dụng đất tro n g suốt thời gian thự c hiện dự án.
Đ iê u 20. N hà đầu tư có dự án đầu tư quy định tại Điều 15
và Điều 16 của Luật này được hường th u ế suất thuê th u nhập doanh
nghiệp n h ư sau:
1.
Đâu tư vào lĩn h vực quy định tại Điêu 15 của Luật này hoặc
đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xá hội khó khăn được
hường th u ế suất 25%;

CÁC QUY ĐỊNH VỀ KHUYẾN KHÍCH ĐẦU T ư TRONG NƯỚC

379

2. Đầu tư tại địa bàn có điều kiện k in h tê' - xã hội đặc biệt
khó khăn hoặc dầu tư vào lĩnh vực quy định tại Điêu 15 của Luật
này ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn được hưởng
thuê' suất 20%;
3. Đầu tư vào lĩn h vực quy định tại Điều 15 của Luật này ở
địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng
th u ế suất 15%.
Đ iề u 21.
1. N hà đầu tư có dự án th à n h lập cơ sở sản xuất, kinh doanh
thuộc lĩn h vực quy đ ịn h tại Điêu 15 của L uật này được miễn thuế,
giảm th u ế th u nhập doanh nghiệp theo quy định tại điểm b khoản 1,
Điêu 17 của L uật Thuê' th u nhập doanh nghiệp.
2. N hà đầu tư có dự án th à n h lập cơ sở sản xuất, kinh doanh
ở địa bàn quy đ ịn h tại Điều 16 của Luật này hoặc đầu tư theo hình
thức hợp dồng xâv dựng - kinh doanh - chuyển giao hoặc hợp đồng
xây dựng - chuyển giao - k in h doanh được miễn thuế, giảm th u ế
th u nhập doanh nghiệp với mức ưu đãi cao n h ấ t quy định tại điểm
b khoản 1 Điều 17 của L uật Thuế th u nhập doanh nghiệp.
Đ ĩê u 22. N hà đầu tư có dự án đầu tư quy định tại khoản 6
Điều 15 của L uật này ngoài ưu đãi vê miễn thuế, giảm thuê th u
nhập doanh nghiệp quy định tại Điều 18 của Luật T huế th u nhập
doanh nghiệp còn được hưởng ưu đãi bổ sung như sau:
1. Được giảm 50% số th u ế th u nhập doanh nghiệp phải nộp
trong hai. năm tiếp theo cho phần th u nhập tăng thêm do đầu tư
này m ang lại;
2. Được m iễn thêm hai năm th u ế th u nhập doanh nghiệp và
giảm 50% số thuê' th u nhập doanh nghiệp phải nộp trong ba năm
tiếp theo cho phần th u nhập tăng thêm do đầu tư này mang lại
đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh dóng tại địa bàn có điều kiện
kinh tê' - xã hội khó khăn;
3. Được m iễn thêm ba năm th u ế th u nhập doanh nghiệp và giảm
50% số th u ế th u nhập doanh nghiệp phải nộp trong năm năm tiếp
theo cho phần th u nhập tăn g thêm .do đầu tư này mang lại đối với
cơ sở sản xuất, kinh doanh đóng tại địa bàn có điều kiện kinh tê' xá hội đặc biệt khó khăn.
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Đ iề u 23 . N hà đầu tư có dự án dầu tư quy đ ịn h tại Điều 15
hoặc Điều 16 của L uật này không phải nộp th u ế th u nh ập bổ sung
quy đ ịn h tại khoản 1 Điều 10 của Luật T huế th u nhập doanh nghiệp.
Đ iề u 24.
1. N hà đầu tư là cá n h ân được miễn th u ế th u nh ập cho phần
th u nhập có được do góp vốn, mua cổ p hần của doanh nghiệp trong
thời hạn năm năm kể từ khi nhà đầu tư có nghĩa vụ nộp thuế
theo quy định của pháp luật về thuê' th u nhập đối với cá nhân.
2. N hà đầu tư là cá n h â n được m iễn thuê' th u nhập
th u nhập có được do góp vốn, mua cổ phần của doanh
địa bàn quy định tại Điều 16 của L uật này trong thời
năm, kể từ khi nhà đầu tư có nghĩa vụ nộp th u ế theo
của pháp luật về th u ế th u n hập đối với cá nhân.

cho phần
nghiệp ở
hạn mười
quy định

3. N hà đầu tư góp vốn bằng quyền sở hứu trí tuệ, bí quyết
kỹ th u ậ t, quy trìn h công nghệ được miễn th u ế th u nhập có được
từ phần góp vốn này.
Đ iề u 25. N hà đầu tư có dự án đầu tư quy định tại Điều 15
hoặc Điều 16 của L uật này được miễn th u ế nhập khẩu đối với hàng
hóa sau đây mà tro n g nước chưa sản xuất được hoặc sản xuất chưa
đáp ứng được yêu cầu:
1. T h iết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm
trong dây chuyền công nghệ để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp
hoặc mở rộng quy mô đầu tư, đổi mới công nghệ;
2. Phương tiện vận chuyển dùng để đưa đón công nhân.
Đ iề u 26. Ngoài các ưu đãi về th u ế th u nhập doanh nghiệp quy
định tại Luật này, n h à đầu tư sản xuất, kinh doanh hàng xuất khẩu,
còn được hưởng thêm ưu đãi về th u ế th u nhập doanh nghiệp như
sau:
1. Được giảm 50% số thuê' th u nhập doanh nghiệp phải nộp
cho phần th u nhập có được do xuất khẩu trong năm tài chính đối
với nhà đầu tư xuất khẩu lần đầu tiên, xuất khẩu m ặt hàng mới,
xuất khẩu hàng hóa ra th ị trường mđi;
2. Được giảm 50% số th u ế th u nhập doanh nghiệp phải nộp
cho phần th u nhập tăn g thêm do xuất khẩu trong năm tài chính
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đối với nhà đầu tư có doanh th u xuất khẩu năm sau cao hơn năm
trước;
3. Được giảm 20% số thuê' th u nhập doanh nghiệp phải nộp
cho p h ần th u n hập có được do xuất khẩu trong năm tài chính đối với
n h à đầu tư có doanh th u xuất khẩu đạt tỷ lệ trê n 50% tổng doanh
th u hoặc có th ị trư ờng xuất khẩu ổn định trong ba năm liên tục;
4. N hà đầu tư sản xuất, kinh doanh h àng xuất khẩu được hưởng
ưu đái th u ế th u n hập doanh nghiệp quy định tại các khoản 1, 2
hoặc 3 Điều này, nếu thự c hiện dự án đầu tư ở địa bàn có điều
kiện kinh tế - xã hội khó khăn được giảm thêm 25% số th u ế th u
nhập doanh nghiệp phải nộp cho phần th u nhập có được do xuất
khẩu tro n g năm tài chính; nếu thực hiện dự án đầu tư ở địa bàn
có điều kiện k in h tê' - xã hội đặc biệt khó khăn th ì được miễn
số th u ế th u n hập doanh nghiệp phải nộp cho phần th u nhập có
được do xuất khẩu tro n g năm tài chính.
Đ ĩê u 27. Khi chuyển th u nhập ra nưđc ngoài, nhà đầu tư là
người V iệt Nam đ ịn h cư ở nước ngoài, người nước ngoài thường
trú ở Việt Nam, người nước ngoài góp vốn, mua cổ phần theo quy
định của L uật này nộp m ột khoản th u ế bằng 5% số th u nhập chuyển
ra nước ngoài.
Đ iều 28.
1. N hà đầu tư có dự án
16 của Luật này được Quỹ
cho vay tín dụng tru n g hạn
suất cho các khoản vay từ

đầu tư
hỗ trợ
và dài
các tổ

quy định tại Điều 15 hoặc Điều
đầu tư cùa Nhà nước xem xét
hạn hoặc trợ cấp một phần lãi
chức tín dụng.

2. N hà đầu tư có
dự án đầu tư di chuyển cơ sở sản xuất ra
khỏi đô th ị, cải th iệ n sinh
thái, môi trường, vệ sinh đô th ị được
Quỹ hỗ trợ đầu tư xem xét cho vay tín dụng tru n g hạn và dài hạn
với lãi suất ưu đãi đáp ứng đến 70% số vốn đầu tư.
3. N hà đầu tư có dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh
tế - xã hội khó k hăn được Quỹ hỗ trợ đầu tư của N hà nưđc ưu
tiên xem xét cho vay tín dụng tru n g hạn và dài hạn với lãi suất
ưu đãi đáp ứng đến 50% số vốn đầu tư hoặc được Quỹ này xem
xét bảo lãnh đến 70% khọản tiền vay để đầu tư.
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4.
Nhà dâu tư có dự án dầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh
tế - xá hội đặc b iệt khó khăn được Quỹ hỗ trợ đâu tư của Nhà
nước ưu tiên xem x ét cho vay tín dụng tru n g hạn và dài hạn với
lãi xuất ưu đãi đáp ứng đến 70% số vốn đầu tư hoặc được Quỹ
này xem xét bảo lãnh đến 80% khoản tiền vay để đầu tư.
N hà đầu tư có dự án sản xuất, k in h doanh hàn g xuất khẩu,
ngoài các ưu đãi về tín dụng đầu tư quy định tại các khoản 1 và
2 của Điều này còn được Quỹ hỗ trợ xuất khẩu xem xét cho vay
tín dụng xuất khẩu với lãi suất ưu đãi đáp ứng đến 80% khoản
tín dụng xuất khẩu căn cứ vào hợp đồng xuất khẩu đã được ký
kết hoặc được Quỹ này xem xét bảo lánh đến 80% khoản tín dụng
xuất khẩu.
Đ iề u 29. Căn cứ vào quy hoạch, định hướng p h á t triể n kinh
tế - xá hội của đ ất nước tro n g từ n g thời kỳ, C hính phủ quy định
danh mục ngành, nghề của từ n g lĩnh vực ưu đãi đầu tư; danh mục
địa bàn ưu đãi đầu tư; tiêu chuẩn về trìn h độ công nghệ; quy mô
sử dụng lao động để được hưởng ưu đái đầu tư; các mức ưu đãi
đầu tư cụ th ể quy đ ịn h tại Chương III của L uật này.
CHƯƠNG IV

QUYÈN VÀ NGHĨA v ụ CỦA NHÀ ĐAU TƯ

Đ iê u 30. N hà đầu tư có quyên sau đây:
1. Lựa chọn ngành, nghề và địa bàn đầu tư trê n lãnh thổ Việt
Nam;

2. Lựa chọn h ìn h thứ c đầu tư; được thay đổi hoặc chuyển nhượng
dự án đầu tư theo quy đ ịn h của pháp luật;
3. Đăng ký các h ìn h th ứ c ưu đãi và mức hưởng các ưu đãi
phù hợp với quy đ ịn h của L uật nàv;
4. Tự quyết định tro n g hoạt động đầu tư và sản xuất, kinh
doanh đã đăng ký;
5. Thuê lao động không h ạn chế về số lượng; trả tiền công trên
cơ sở thỏa th u ận với người lao động phù hợp với quy định của pháp
luật về lao động;
6. Xuất khẩu, nhập khẩu trự c tiếp sản phẩm đá đăng ký, trừ m ặt
hàng cấm xuất khẩu, nhập khẩu hoặc hạn chế xuất khẩu, nhập khẩu;
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cảnh, nhập cảnh

383

để thự c hiện dự án đầu tư;

8. Khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện với cơ quan nhà nước có
thẩm quyền về cấc h àn h vi vi phạm pháp luật của cơ quan, cán
bộ, công chức nhà nước theo quy định của pháp luật.
Đ iề u 31. N hà đau tư có nghĩa vụ sau đây:
1. Sản xuất, k in h doanh theo đúng đăng ký, thự c hiện đầy đủ
các quy đ ịn h của pháp luật về kế toán, thố n g kê; chịu trá ch nhiệm
trước pháp luật về tín h tru n g thự c, chính xác của việc đăng ký
các h ìn h thứ c ưu đãi và mức hưởng ưu đãi;
2. Nộp th u ế và th ự c hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo
quy định của phập luật;
3. Tuân th ủ các quy đ ịn h của pháp luật về quốc phòng, an ninh,
trậ t tự, an toàn xã hội;
4. Tuân th ủ các quy đ ịn h của pháp luật về tổ chức chính trị,
tổ chức ch ín h trị - xá hội tại doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận
lợi cho các tổ chức đó hoạt động;
5. Thực h iện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật
về lao động;
6. Tuân th ủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường,
bảo vệ di -tích lịch sử, văn hóa, danh lam th ắ n g cảnh.
Đ iề u 32. T rong trư ờng hợp có sự thay đổi nhà đầu tư trong
thời hạn được hưởng ưu đãi mà nhà dầu tư mđi vẫn tiếp tục thực
hiện dự án đầu tư đó, th ì n h à đầu tư mới được hưởng các ưu đãi
và có trá c h nhiệm th ự c h iện đúng các nghĩa vụ để được hưởng ưu
đãi của dự án đầu tư đã đăng ký trong thời hạn còn lại.
Đ iê u 33. T rong trư ờng hợp nhà đầu tư đang thự c hiện dự án
đầu tư không còn đủ điều kiện để tiếp tục hưởng ưu đãi theo quy
định của L uật này, th ì cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định
ưu đãi đầu tư xem xét điều chỉnh từ ng phần hoặc hủy bỏ toàn bộ
các ưu đãi đã được chấp thuận.
Đ iề u 34. N hà đầu tư là người Việt Nam định cư ở nước ngoài,
người nứđc ngoài góp vốn, mua cô’ phần theo quy định của Luật
này được chuyển ra nước ngoài:
1.
T hu nhập có được trong quá trìn h sản xuất, kinh doanh, thu
nhập do tái đầu tư, th u nhập có đựợc do mua cổ phần;
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2. Tiền gốc và lãi của các khoản vay từ nước ngoài tro n g quá
trìn h hoạt động sản xuất, k in h doanh;
3. Vốn đầu tư;
4. Các khoản tiền và tài sản khác thuộc quyền sở hữu hợp pháp.
CHƯƠNG V

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC
Đ iề u 35. C hính phủ th ố n g n h ấ t
và khuyến khích đầu tư tro n g phạm
hành quy đ ịn h về trìn h tự, th ủ tục,
tư cho các dự ấn đầu tư theo Luật

quản lý nhà nước về đầu tư
vi cả nước. C hính phủ ban
thẩm quỳên cấp ưu đãi đầu
này.

Đ iê u 36. Bộ Kế hoạch và Đầu tư thự c hiện chức năn g quản
lý n h à nước về khuyến khích dầu tư tro n g nưđc, có các nhiệm vụ
và quyền hạn sau đây:
1. Chủ trì và phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng,
bổ sung, thay đổi, trìn h C hính phủ quyết định cụ th ể các danh
mục ưu đãi đầu tư quy định tại Điều 29 của Luật này;
2. Phổ biến, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thự c hiện các
biện pháp hỗ trợ và chế độ ưu đãi đầu tư;
3. Cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng n h ận ưu đãi dầu tư cho
các doanh nghiệp đã được th à n h lập theo quyết định của Thủ tướng
C hính phủ; cho các doanh nghiệp đâ được th à n h lập theo quyết
định của Bộ trư ởng được T hủ tướng C hính phủ ủy quyền trong thời
hạn không quá ba mươi ngày, kể từ ngày nh ận đơn đăng ký ưu
đãi; kiến nghị vđi T hủ tưđng C hính phủ về các biện pháp ưu đãi
đầu tư đối với doanh nghiệp do T hủ tướng C hính phủ quyết định
th à n h lập mới; thống n h ấ t ý kiến về các biện pháp ưu đãi đầu tư
với Bộ trưởng được T hủ tướng C hính p hủ ủy quyền quyết định thành
lập doanh nghiệp mới. Các biện pháp ưu đãi đầu tư được ghi đồng
thời vào giấy chứng n h ậ n đăng ký kinh doanh.
Đ iề u 37. ủ y ban n h ân dân tỉn h , th ành phố trự c thuộc T rung
ương có các nhiệm vụ và quyên hạn sau đây:
1.
Thực hiện chức n ăng quản lý nhà nước vê khuyên khích
đâu tư tro n g nước tại địa phương theo quy định của pháp luật;
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2.
Cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đàu tư cho
ơ sở sản xuất, k in h doanh đã th àn h lập trong thời hạn không quá
a mươi ngày, kể từ ngày nhận đơn đăng ký ưu đái đầu tư; quyết
Ịnh các biện pháp ưu đái đầu tư cho các cơ sở sản xuất, kinh
oanh th à n h lập mđi. Các biện pháp ưuđãi đầu tư được ghi đồng
hời vào Giấy chứng n hận đăng ký kinh doanh.
Đ iề u 38. Việc th an h tra hoạt động của cơ sở sản xuất, kinh
oanh
được quy định như sau:
1. Việc th an h tra hoạt động của cơsở sản xuất, kinh doanh
hải được thự c hiện đúng chức năng, đúng thẩm quyền và tuân
hủ quy định của pháp luật.
Việc th an h tra vê kinh tê' - tài chính được thự c hiện không
uá một lần trong một năm đối với một doanh nghiệp. Thời hạn
hanh tra tối đa không quá ba mươi ngày, trong trường hợp đặc
iệt thời hạn th a n h tra được gia hạn theo quyết định của cơ quan
ấp trên có thẩm quyền, nhưng không được quá ba mươi ngày.
Việc th an h tra b ất thường và th an h tra chuyên ngành chỉ thực
iên khi có căn cứ cho rằn g cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm
háp luật;
2. Khi tiến h ành th a n h tra phải có quyết định của người có
hẩm quyền; khi kết th ú c th an h tra phải có biên bản kết luận th an h
ra; người chủ trì đoàn th an h tra chịu trách nhiệm về biên bản
à kết luận th a n h tra;
3. Người ra quyết định thực hiện việc th an h tra không đúng
háp luật hoặc lợi dụng th an h tra dể vụ lợi, sách nhiễu, gây phiền
à cho hoạt động của cơ sở sản xuất, kinh doanh thì tùy theo tín h
hất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách
hiệm hình sự; nếu gây th iệ t hại thì phải bồi thường cho nhà đầu
lí theo quy định của pháp luật.
CHƯƠNG VI

KHEN THƯỞNG VÀ x ử LÝ VI PHẠM
Đ iê u 39. Nhà đầu tư có th àn h tích trong hoạt động sản xuất,
;inh doanh, góp phần th ú c đẩy sản xuất, cải thiện đời sống nhân
[ân thì được khen thưởng theo quy định của pháp luật.
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Đ iê u 40. N hà đầu tư có h ành vi vi phạm các quy đ ịn h của
Luật này, tro n g trư ờng hợp gây th iệ t hại th ì phải bồi thư ờ ng thiệt
hại, hoàn trả các khoản ưu đãi đã được hưởng và tù y theo tính
chất, mức 'độ vi phạm mà bị xử p h ạt vi phạm h àn h ch ín h hoặc
bị truy cứu trá c h nhiệm h ìn h sự theo quy định của pháp luật.
Đ iê u 41. Người lợi dụng chức vụ, quyền hạn cản trở việc đầu
tư, cho hưởng ưu đãi đầu tư khô n g đ ú n g với quy đ ịn h , có hành
vi sách nhiễu, gây p h iền hà đối với n hà đầu tư hoặc vi phạm
các quy đ ịn h khác của L uật này, th ì tù y theo tín h ch ất, mức
độ vi phạm mà bị xử lý kỷ lu ậ t hoặc bị tru y cứu trá c h nhiệm
h ìn h sự; nếu gây th iệ t hại th ì phải bồi th ư ờ n g theo quy định
của phấp luật.
CHƯƠNG VII

ĐIẾU KHOẢN THI HÀNH
Đ iêu 42.
1. Nhà đầu tư đang được hưởng ưu đãi theo Luật Khuyến khích
đấu tư trong nước ngày 22-6-1994 vẫn được tiếp tục hưởng các ưu
đãi đầu tư cho đến h ết thời gian còn lại theo giấy chứng nhận ưu
đãi đầu tư đã được cấp.
2. Các ưu đãi bổ sung vê m iễn, giảm th u ế sử dụng đất, tiền
thuê đất, các ưu đãi về th u ế th u nhập doanh nghiệp, các ưu đái
vè miễn thuê' nhập khẩu, về tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu,
bảo lãnh tín dụng đầu tư, bảo lãnh tín dụng xuất khẩu quy định
tại. Luật này đối với n h à đầu tư có giấy chứng nhận ưu đăi đầu
tư được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành, thì được
điều chỉnh để áp dụng cho khoảng thời gian ưu đãi còn lại;
3. Cơ sở sản xuất, kinh doanh đang hoạt động trong lĩnh vực
quy định tại Điều 15 hoặc ở địa bàn quy định tại Điều 16 được
hưởng ưu đãi theo quy định của Luật này, kể từ khi Luật này có
hiệu lực.
4. N hà nước không hoàn trả các khoản th u ế và các nghĩa vụ
tài chính khác mà nhà đầu tư đá thực hiện trong thời gian trước
khi Luật này có hiệu lực.
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Đ iề u 43. L uật này có hiệu lực th i h ành kể từ ngày 1-1-1999.
L uật này thay th ế Luật Khuyến khích dầu tư trong nước đã
được Quốc hội khóa IX, kỳ họp th ứ 5 thông qua ngày 22-6-1994.
N hững quy đ ịn h trước đây trái với Luật này đêu bãi bỏ.
Đ ĩê u 44. C hính phủ quy định chi tiế t và hướng dẫn thi hành
Luật này.
Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghía
Việt Nam khóa X, kỳ họp th ứ 3 thông qua ngày 20-5-1998.
CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
N Ô N G ĐỨC M ẠNH

115. NGHỊ ĐỊNH s ố 51/1999/NĐ-CP NGÀY 8-7-1999
CỦA CHÍNH PHỦ
Quy định chi tiết th i hành Luật Khuyến khích đàu tư
trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật T ổ chức C hính p h ủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Luật K huyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) sỗ
03/1998/QH10 ngày 20 tháng 5 năm 1998;
Theo đ'ê n g h ị của Bộ trưởng Bộ K ế hoạch và Đầu tư,
NGHỊ ĐỊNH:
CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Đ iều 1. P h ạ m vi đ íè u c h ỉn h
Phạm vi điều ch ỉn h của Nghị định này bao gồm các hoạt động
đầu tư sau đây:
1. Đầu tư th à n h lập mới cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc các
th à n h phần kinh tế;
2. Đầu tư đây chuyền sản xuất, mở rộng quy mô, đổi mới công
nghệ bao gồm: đầu tư th à n h lập phân xưởng sản xuất mới; lắp đặt
dây chuỳên sản xuất mới; lắp đặt trang, th iết bị mới để bổ sung
cho dây chuyên sản xuất hiện có; lắp đặt máy móc, th iế t bị mới
thay thê cho toàn bộ hoặc từ n g bộ phận hoàn chỉnh máy móc th iet
bị của dây chuyền sản xuất hiện có;
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3. Đầu
sản xuất ra
triế n khai,
nghiên cứu
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tư cải th iện môi trường và sinh thái; di chuyển cơ sở
khỏi đô th ị; p hát triể n các dịch vụ hỗ trợ nghiên cứu
cơ sở th ử nghiệm và các phòng th í nghiệm phục vụ
khoa học;

4. Mua cổ phần của các doanh nghiệp nhà nước dược cổ phần
hóa, của các công ty cổ phần, góp vốn vào các doanh nghiệp thuộc
các th à n h phần kinh tế;
5. Đầu tư theo
chuyển giao (BOT);
chuyển giao - kinh
xây dựng - chuyển

hình thứ c hợp dồng xây dựng - kinh doanh đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng doanh (BTO); đầu tư theo hình thức hợp đồng
giao (BT).

Đ iều 2. Đ ố i tư ợ n g á p d ụ n g
Đối tượng được áp dụng Luật Khuyến khích đầu tư trong nước
bao gồm:
1.

Công ty trá c h nhiệm hữu hạn;

2.

Công ty cổ phần;

3.

Công ty hợp danh;

4. Doanh nghiệp tư nhân;
5. Hợp tác xá, liên hiệp hợp tác xã;
6. Doanh nghiệp nhà nước;
7. Cơ sở giáo dục, đào tạo tư thục, dân lập, bán công; cơ
y tế tư nhân, dân lập; cơ sở văn hóa dân tộc đượcth à n h lập
hoạt động hợp pháp;

sở
và

8. Doanh nghiệp của các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội,
hội nghề nghiệp có dăng ký kinh doanh theo quy định của pháp
luật;
9. Cá nhân, nhóm kinh doanh được th àn h lập và hoạt dộng theo
Nghị định số 66/HĐBT ngày 2-3-1992 của Hội đồng Bộ trưởng (nay
là C hính phủ);
10. Công dân V iệt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài,
người nước ngoài thường trú ở V iệt Nam, mua cổ phần, góp vốn
vào các doanh nghiệp Việt Nam.
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Đ iêu 3. L u ậ t á p d ụ n g đ ố i v ớ i đ ầu tư c ủ a n g ư ờ i V iệ t N am
đ ịn h c ư ở n ư ớ c n g o à i
1. Người V iệt Nam định cư ở nước ngoài đầu tư theo Luật Khuyến
khích đầu tư tro n g nước bao gồm người có quốc tịch V iệt Nam và
người gốc V iệt Nam cư trú , làm ăn, sin h sống lâu dài ở nước ngoài.
2. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có quyền lựa chọn
áp dụng Luật Đầu tư nước ngoài tại V iệt Nam hoặc L uật Khuyến
khích đầu tư trong nước cho dự án đầu tư của m ình tại V iệt Nam,
nhưng mỗi dự án chỉ được áp dụng một trong hai Luật đó.
3. Doanh nghiệp do người V iệt Nam định cư ở nước ngoài, doanh
nghiệp đo công dân V iệt Nam cùng với người Việt Nam định cư
ở nước ngoài th à n h lập theo Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã.
Đ iều 4. L u ậ t á p d ụ n g đ ố i v ớ i đ ầ u tư củ a n gư ờ i n ư ớ c ngoài
th ư ờ n g trú ở V iệ t N am
1. Người nưđc ngoài thường trú ở V iệt Nam đầu tư theo Luật
Khuyến khích đầu tư tro n g nước là công dân nước ngoài và người
không có quốc tịc h cự trú , làm ăn, sinh sống lâu dài ở V iệt Nam.
2. Người nước ngoài thường trú ở V iệt Nam có quyền lựa chọn
áp dụng Luật Đầu tư nước ngoài tại V iệt Nam hoặc Luật Khuyến
khích đầu tư trong nưđc cho dự án đầu tư của m ình, như ng mỗi
dự án chỉ được áp dụng m ột trong hai Luật đó.
3. Doanh nghiệp do người nước ngoài thường trú ở Việt Nam,
doanh nghiệp do công dân V iệt Nam cùng với người nước ngoài thường
trú tại Việt Nam, doanh nghiệp do công dân Việt Nam cùng với
người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài thường
trú tại Việt Nam th à n h lập theo Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác
xã.
Đ iêu 5. T hẩm q u ỳ ê n q u y ế t đ ịn h v ề v iệ c m ua cổ p h ân , góp
v ố n đ ố i v ớ i n h à đ ầ u tư là n g ư ờ i nư ớc n goài
1.
Người nước ngoài được góp vốn hoặc mua cổ phần vđi mức
không quá 30% vốn điều lệ của doanh nghiệp Việt Nam vào nhứ ng
ngành, nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục do Thủ tướng C hính phù
phê duyệt cho từ n g thời kỳ theo (fê nghị cùa Bộ trưởng Bộ Kế hoạch
và Đầu tư.
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2. Việc nhà đâu tư là người nước ngoài góp vốn hoặc mua cổ
phần với mức không quá 30% vốn điều lệ của doanh nghiệp nhà
nước thuộc danh mục do Thủ tưổng C hính phủ phê duyệt được quy
định như sau:
a) Đối với doanh nghiệp T rung ương quản lý do Bộ trưởng Bộ
Tài ch ín h quyết định;
b) Đối với doanh nghiệp địa phương quản lý do Chủ tịc h ú y
ban n hân dân tỉn h , th à n h phố trự c thuộc T rung ương quyết định
theo đê nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.
3. Việc nhà đầu tư là người nước ngoài góp vốn hoặc mua cổ
phần vđi mức không quá 30% vốn điều lệ của doanh nghiệp thuộc
các th àn h phần k in h tế khác thuộc ngành, nghề, lĩnh vực quy định
tại Danh mục đã được T hủ tướng C hính phủ phê duyệt được thự c
hiện theo hợp đồng ký giữa nhà đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp
có liên quan. Trường hợp này, doanh nghiệp phải thông báo bằng
văn bản cho cơ quan đã cấp Giấy chứng n hận đăng ký kinh doanh
cho doanh nghiệp chậm n h ấ t 15 ngày sau khi đã thực hiện việc
góp vốn hoặc mua cổ phần.
CHƯƠNG II

BẢO ĐẢM VÀ HỖ TRỢ ĐAU TƯ
Đ iều 6. C ô n g b ố c ô n g k h a i quy h o ạ ch sử d ụ n g đ ấ t
Uy ban n h ân dân tỉn h , th à n h phố trự c thuộc T rung ương định
kỳ hàng năm công bố quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà
nước có thẩm quyền xét duyệt; công bố quỹ đất chưa sử dụng, quỹ
đất đang có nhu cầu cho thuê, kèm theo danh mục các dự án kêu
gọi đầu tư của địa phương trê n các phương tiện thông tin đại chúng
và niêm yết công khai tại trụ sở ú y ban nhân dân cấp tỉnh, huyện
để các nhà dầu tư có nhu cầu đăng ký nhận thuê hoặc tham gia
đấu th ầu n hận thuê.
Đ iê u 7. Q u ỳ ên c ủ a n h à đầu tư tro n g v iệ c sử d u n g đ ất
N hà đầu tư được N hà nước giao đất, cho thuê đất hoặc nhận
chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ người khác có các quyên theo
quy định của pháp luật vê đất đai; được miễn, giảm tiền sử dụng
đất, miễn, giảm tiền thuê đất, miễn thuế sử dụng đất theo quy định
tại các Điều 17, 18, và 19 Nghị định này.
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Đ iều 8. H ỗ trợ b ằ n g c á c h đ à u tư p h á t tr iể n h ạ tâ n g
1. Căn cứ vào quy hoạch và nhu cầu p h át triể n trong từ n g thời
kỳ, tại địa bàn có điều kiện k in h tê' - xã hội khó khăn, địa bàn
có điêu kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, N hà nưđc đầu
tư xây dựng khu công nghiệp với quy mô vừa và quy mô nhỏ, đảm
bảo kết cấu hạ tần g kỹ th u ậ t về điện, cấp nước, thoát nước, giao
thông, xử lý ch ất thải để n h à đầu tư sử dụng làm m ặt bằng sản
xuất, kinh doanh với các điều kiện ưu đãi.
2. Tại địa bàn có điều kiện k in h tế - xá hội khó khăn, địa
bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, N hà nước
đầu tư xây dựng hoặc hỗ trợ việc đầu tư xây dựng các công trình
hạ tầng ngoài hàng rào khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công
nghệ cao (bao gồm: đường giao thông, cầu, cống, hệ thống cấp nước,
thoát nước, hệ thống xử lý chất thải) nhằm tạo điều kiện thuận
lợi cho các hoạt động đầu tư, hoạt động sản xuất, kinh doanh của
các nhà đầu tư.
3. Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho nhà
đầu tư th àn h lập cơ sở sản xuất, kinh doanh tại các khu công nghiệp,
khu chế xuất, khu công nghệ cao, di chuyển cơ sở sản xuất từ đô
th ị vào khu công nghiệp, khu chê' xuất thông qua chính sách hỗ
trợ cho vay ưu đãi vốn đầu tư và các ưu đãi về thuế.
Đ iều 9. V iệc g ó p v ố n và th ẩ m q u y ền q u y ết đ ịn h v iệ c góp
vố n của N hà nư ớ c
1. Nhà nước góp vốn vào các doanh nghiệp, đặc biệt ưu tiên
các doanh nghiệp đóng địa bàn có điều kịện kinh tế - xã hội khó
khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn,
để thực hiện các dự án đầu tư theo h ìn h thứ c hợp đồng BOT, hợp
đồng BTO, hợp đồng BT hoặc các hình thức khác thông qua Quỹ
hỗ trợ phát triển , các tổ chức tín ífụng của Nhà nước tùy theo
tín h chất của từ n g dự án, trong từ ng thời kỳ.
2. Việc góp vốn của N hà nước vào doanh nghiệp BOT được thực
hiện theo Quy chế đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT áp dụng
cho đầu tư trong nước ban hành kèm theo Nghị định số 77/CP cùa
Chính phủ ngày 18-6-1997.
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Đ iê u 10. Qnỹ h ỗ trợ đ ầ u tư
1. N hà nước lập và khuyến khích lập các quỹ hỗ trợ đầu tư.
Quỹ hỗ trợ đầu tư do các tổ chức, cá n hân cùng góp vốn th àn h
lập hoạt dộng theo L uật Các tổ chức tín dụng. Quỹ hỗ trợ íâ u tư
thự c hiện cho vay tru n g hạn và dài hạn với lái suất ưu đãi, trợ
cấp m ột phần lái suất cho các dự án dầu tư được ưu đãi bảo lãnh
tín dụng dầu tư. C hính phủ thực hiện tái bảo lánh thông qua Ngân
hàng N hà nước V iệt Nam n h ư đối với các khoản tín dụng của Quỹ
hỗ trợ đầu tư.
2. C hính phủ th à n h lập Quỹ hỗ trợ p h át triể n để thự c hiện
việc hỗ trợ đầu tư p h á t triể n của N hà nước thông qua các hình
thức cho vay dầu tư; hỗ trợ sau đầu tư; bảo lãnh tín dụng dâu
tư theo pháp luật hiện h à n h quy định về tín dụng đầu tư phát
triển của N hà nước. Bãi bỏ Quyết định số 808/TTg ngày 9-12-1995
của Thủ tướng C hính phủ về việc th à n h lập Quỹ hỗ trợ đầu tư
quốc gia và n h ử n g quy định trước đây trái với Nghị định của C hính
phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ p h át triển.
3. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, cơ cấu tổ chức quản
lý, cơ chế hoạt động của Quỹ hỗ trợ p h át triển quy định trong
Điều lệ của Quỹ do T hủ tướng C hính phủ phê duyệt.
Đ iề u 11. Q uỹ h ỗ trợ x u ấ t k h ẩ u
1. C hính phủ lập và khuyến khích lập các quỹ hỗ trợ xuất khẩu.
Quỹ hỗ trợ xuất khẩu do các tổ chức, cá n hân cùng góp vốn th à n h
lập hoạt động theo L uật Các tổ chức tín dụng.
2. Quỹ hỗ trợ x uất khẩu quốc gia do C hính phủ th à n h lập là
tổ chức tín dụng phi ngân hàng hoạt động theo Luật Các tổ chức
tín dụng. Quỹ hỗ trợ xuất khẩu quốc gia được hình th à n h và phát
triển từ nguồn ngân sách N hà nước, các nguồn vốn góp của các
tổ chức tín dụng, các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong
nước và ngoài nước theo nguyên tắc tự nguyện.
Bộ Tài ch ín h chủ trì cùng Bộ Kê' hoạch và Đầu tư, Bộ Thương
mại xây dựng và trìn h T hủ tướng C hính phủ đề án th à n h lập Quỹ
hỗ trợ xuất khẩu quốc gia.
3 . Quỹ hỗ trợ xuất khẩu quốc gia cấp tín dụng xuất khẩu ưu
đãi bảo lãnh tín dụng xuất khẩu nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp
sản xuất hàng xuất khẩu, thực hiện kinh doanh xuất khẩu, mở rộng
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th ị trường xuất khẩu. H ạn mức tín dụng x uất khẩu ưu đãi và hạn
mức bảo lãnh tín dụng xuất khẩu cụ th ể cho các dự án sản xuất,
kinh doanh hàng xuất khẩu được quy định tại khoản 2 Điều 30
Nghị định này.
4.
Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, cơ cấu tổ chức quản
lý, cơ chế hoạt động của Quỹ hỗ trợ xuất khẩu quốc gia được quy
định tại Điều lệ của Quỹ do T hủ tướng C hính phủ phê duyệt.
Đ iề u 12. Q uỹ h ỗ trợ p h á t tr iể n k h o a h ọ c và c ô n g n ghệ
q u ốc gia
1. C hính phủ lập Quỹ hỗ trợ p h á t triể n khoa học và công nghệ
quốc gia. Quỹ hỗ trợ p h á t triể n khoa học và công nghệ quốc gia
là tổ chức tín dụng phi ngân h àn g hoạt động theo Luật Các tổ
chức tín dụng. Quỹ hỗ trợ p h á t triể n khoa học và công nghệ quốc
gia được h ìn h th à n h và p h á t triể n từ nguồn ngân sách N hà nước,
các nguồn vốn góp của cấc tổ chức tín dụng, các doanh nghiệp,
các tổ chức, cá n h ân tro n g nước và ngoài nước theo nguyên tắc
tự nguyện.
Bộ Khoa học - Công nghệ và Môi trư ờng phối hợp với Bộ Kế
hoạch và Đầu tư, Bộ Tài ch ín h xây dựng và trìn h đê án th à n h lập
Quỹ hỗ trợ p h át triể n khoa học và công nghệ quốc gia.
2. Quỹ hỗ trợ p h á t triể n khoa học và công nghệ quốc gia cấp
tín dụng với điều kiện th u ậ n lợi hoặc với lãi suất ưu đãi nhằm hỗ
trợ cho các n h à đầu tư trong việc nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa
học, kỹ th u ật, công nghệ, chuyển giao công nghệ, đổi mới công nghệ.
3. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, cơ cấu tổ chức quản
lý, cơ chế hoạt động của Quỹ hỗ trợ p h át triể n khoa học và công
nghệ quốc gia được quy định tại Điều lệ do Thủ tướng C hính phủ
phê duyệt.
4. Bộ Khoa học - Công nghệ và Môi trường thực hiện việc phổ
biến và hướng dẫn chuyển giao công nghệ, tạo điều kiện cho nhà
đầu tư được sử dụng với mức phí ưu đãi các công nghệ mới tạo
ra bởi vốn ngân sách N hà nước.
Đ iêu 13. K h u y ên k h íc h và hỗ trợ p h á t tr iể n cá c lo ạ i d ịc h
vụ hỗ trợ d ầu tư
1.
C hính phủ khuyến khích và giúp đd các tổ chức, các doanh
nghiệp, các cá n h ân th à n h lập các tổ chức thự c hiện hoạt động
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dịch vụ hỗ trợ đầu tư để trợ giúp cho các nhà đầu tư trong nước
như:
a) Tư vấn đầu tư, tư vấn quản lý, tư vấn chuyển giao công
nghệ; dạy nghề, đào tạo kỹ th u ật, kỹ năng quản lý;
b) Cung cấp thô n g tin về th ị trường, thông tin khoa học - kỹ
th u ậ t, công nghệ;
c) Chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ;
d) Tiếp th ị, xúc tiến thương mại;
e) T h àn h lập các hiệp hội ngành, nghề sản xuất, kinh doanh,
các hiệp hội xuất khẩu;
0 T h àp h lập các tru n g tâm th iế t kế, th ử nghiệm để hỗ trợ
phát triể n các doanh nghiệp nhỏ và vừa.
2. Các hoạt động dịch vụ hỗ
và d khoản 1 Điêu này duục xếp
doanh được hưởng ưu đãi đầu tư
lục ban h ành kèm theo Nghị

trợ đầu tư nói tại điểm a, b, c
vào lĩnh vực, ngành, nghề kinh
quy định tại Danh mục A phụ
định này.

3. Nghiêm cấm các cơ quan quản lý nhà nước kinh doanh các
dịch vụ tư vấn đầu tư để th u lợi dưới mọi hình thức.
Đ iều 14. Q uy đ ịn h v iệ c á p d ụ n g g iá đ ố i v ớ i cá c d ự án
đầu tư th e o L u ật K h u y ến k h íc h đ àu tư tro n g nước
1. Doanh nghiệp do người V iệt Nam địrih cư ở nước ngoài đầu
tư trực tiếp tại V iệt Nam, doanh nghiệp do người nước ngoài thường
trú ỡ V iệt Nam đầu tư trự c tiếp tại V iệt Nam, doanh nghiệp do
công dân Việt Nam cùng th à n h lập với người Việt N a m . định cư
ỡ nước ngoài, với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam có dự
án đầu tư theo L uật K huyến khích đầu tư trong nước được hưởng
cùng mức giá đầu vào đối vđi đất đai, hàng hóa, nguyên liệu, nhiên
liệu, vật liệu, vật tư và dịch vụ khác như đối với các doanh nghiệp
cùng loại trong nước.
2. Nhà đầu tư là người Việt Nam định cư ở nưđc ngoài, người
nước ngoài thường trú ở V iệt Nam nói tại khoản 1 Điều này được
áp dụng giá và cước dịch vụ sinh hoạt (đi lại, nhà ở, khách sạn,
điện nước, cước bưu chính viễn thông) như áp dụng đối với người
V iệt Nam ở trong nước.
Bộ Kế hoạch và-Đ ầu tư phối hợp với các cơ quan liên quan
ban hành Thông tư hướng dẫn các quy định tại Điều này.
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CHƯƠNG III

ƯU ĐÃI ĐẰU T ư
Đ iề u 15. Đ ìê u k iệ n ư u d ã i d ầu tư
Dự án đầu tư đáp ứ ng m ột tro n g các điều kiện sau đây được
ưu đãi đầu tư:
1. Đầu tư vào các ngành, nghề quy đ ịn h tại D anh mục A phụ
lục ban h àn h kèm theo Nghị đ ịn h này.
2. Dự án đầu tư thuộc mọi lĩnh vực, ngành, nghề sản xuất,
kinh doanh mà pháp luật không cấm, có sử dụng số lao động bình
quân tro n g năm ít n h ấ t là:
a) ơ đô th ị loại 1 và loại 2: 100 người;
b) ơ địa bàn thuộc D anh mục B hoặc D anh mục c phụ lục
ban h ành kèm theo Nghị định này: 20 người;
c) ơ địa bàn khác: 50 người.
Đ iêu 16. Đ ịa b à n ư u đ ã i

đ ầ u tư

Dự án đầu tư vào các địa bàn sau đây dược ưu đái:
1. Địa bàn có điều kiện k in h tế - xã hội khó khăn thuộc Danh
mục B phụ lục ban h àn h kèm theo Nghị định này;
2. Địa bàn có điều kiện k in h tê' - xã hội đặc biệt khó khăn
thuộc Danh mục c p hụ lục ban h àn h kèm theo Nghị định này.
Đ iề u 17. M iễn , g iả m t iê n

sử d ụ n g đ ấ t

Nhà đầu tư được N hà nước giao đất trả
tiền sử dụng đất để
hoạt động sản xuất, k in h doanh được hưởng ưu đãi về tiền sử dụng
đất như sau:
1. Được giảm 50% tiên sử dụng đất nếu dự án đầu tư thuộc
ngành, nghề, lĩnh vực quy đ ịn h tại Danh mục A phụ lục ban hành
kèm theo Nghị đ ịn h này;
2. Được giảm 75% tiền sử dụng đất nếu dự án dầu tư được
thực hiện tại địa bàn quy định tại Danh mục B phụ lục ban hành
kèm theo Nghị định này;
3. Được m iễn nộp tiên sử dụng đất trong các trường hợp:
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a) Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề, lĩnh vực quy định tại Danh
m ục A và được thự c hiện tại địa bàn quy định tại D anh mục B
p hụ lục ban h à n h kèm theo Nghị định này;
b) Dự án đầu tư được th ự c hiện tại địa bàn quy định tại Danh
mục c phụ lục ban h àn h kèm theo Nghị định này.
Đ iề u 18. M iễn , g iả m t iề n th u ê đ ấ t
1. N hà dầu tư có dự ấn đầu tư quy đ ịn h tại Điều 15 của Nghị
định này được miễn nộp tiền thuê đất, kể từ khi ký hợp đồng thuê
đất n h ư sau:
a) Được m iễn ba năm đối với dự án đáp ứng một diều kiện
quy đ ịn h tại Điều 15 N ghị định này;
b) Được m iễn sáu năm đối với dự án đáp ứng đủ hai điều kiện
quy đ ịn h tại Điều 15 N ghị đ ịn h này.
2. N hà đầu tư có dự án đầu tư tại địa bàn quy định tại D anh
mục B được m iễn nộp tiền thuê đất, kể từ khi ký hợp đồng thuê
đất như sau:
a) Được m iễn bảy năm đối với dự án tại địa bàn quy định tại
Mục II D anh mục B;
b) Được m iễn mười năm đối vđi dự án tại địa bàn quy định
tại Mục I D anh mục B.
3. N hà đầu tư có dự án đầu tư tại địa bàn quy định tại Danh
mục B đồng thời đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 15 Nghị
định này được m iễn nộp tiền thuê đất, kể từ khi ký hợp đồng thuê
đất n h ư sau:
a) Được m iễn mười một năm đối với dự án đầu tư thuộc Danh
mục A;
b) Được miễn mười ba năm đối với dự án đáp ứng đủ hai điều
kiện quy đ ịn h tại khoản 1, khoản 2 Điều 15 Nghị định này.
4. N hà đầu tư có dự án đầu tư ở địa bàn quy định tại Danh
m ục c được miễn nộp tiền thuê đất, kể từ khi ký hợp đồng thuê
đất n hư sau:
a) Được m iễn mười một năm đối với dự án tại địa bàn quy định
tai Mục II Danh mục C;
b) Được m iễn mười lăm năm đối vđi dự án tại địa bàn quy định
tại Mục I D anh mục c .
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5.
Được m iễn nộp tiề n thuê đất trong suốt thời gian th ự c hiện
dự án đối với dự án đâu tư thuộc Danh mục A thự c hiện tại địa
bàn quy đ ịn h tại D anh mục c .
Đ iê u 19. M iễn , g iả m th u ế s ử d ụ n g đ ấ t
1. N hà đầu tư được N hà nước giao đất có dự án đâu tư quy
định tại Danh mục A ban h ành kèm theo Nghị định này được miễn,
giảm th u ế sử dụng đất, kể từ khi được giao đất n h ư sau:
a) Được giảm 50% thuê' sử dụng đất trong bảy năm đối với dự
án đầu tư quy đ ịn h tại Mục II Danh mục A.
b) Được m iễn nộp th u ế sử dụng đất trong suốt thời gian thực
hiện dự án đối vđi dự án quy định tại Mục I Danh mục A.
2. Nhà đầu tư có dự án đâu tư tại dịa bàn thuộc Danh mục
B được miễn nộp th u ế sử dụng đất, kể từ khi được giao đất như
sau:
a) Được m iễn bảy năm đối với dự án tại địa bàn quy định tại
Mục II Danh mục B;
b) Được m iễn mười năm đối với dự án tại địa bàn quy định
tại Mục I Danh mục B.
3. N hà đầu tư có dự án đầu tư tại địa bàn quy định tại Danh
mục B đồng thời đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 15 Nghị
định này được miễn nộp th u ế sử dụng đất, kể từ khi được giao
đất như sau:
a) Được miễn mười một năm đối vđi dự án đầu tư thuộc Danh
mục A;
hai
này.

b) Được miễn mười lăm năm đối với dự án đáp ứng đồng thời
điều kiện quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 15 Nghị định

4. N hà đầu tư có dự án đầu tư ở địa bàn quy định tại Danh
mục c được miễn nộp th u ế sử dụng đất, kể từ khi được giao đất
như sau:
a) Được miễn mười m ột năm đối vđi dự án tại địa bàn quy định
tại Mục II Danh mục C;
b) Được miễn mười lăm năm đối với dự án tại địa bàn quy định
tại Mục I Danh mục c .
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5.
Được m iễn nộp th u ế sử dụng đất trong suốt thời gian thự c
hiện dự án đối với dự án đầu tư thuộc Danh mục A thự c hiện tại
địa bàn quy đ ịn h tại Danh mục c .
Đ iề u 20. Ưu đ ã i v'ê th u ế su ấ t, th u ế th u n h ậ p d oan h n g h iệ p
N hà đầu tư có dự án đầu tư thuộc Danh mục A hoặc dự án
đầu tư th ự c hiện tại địa bàn quy định tại Danh mục B hoặc c
được hưởng ưu đăi về th u ế suất, th u ế th u nhập doanh nghiệp như
sau:
1. T huế suất 25%

đối với dự án đầu tư thuộc Danh

mục A;

2. T huế suất 25%

đối với dự án đầu tư thuộc Danh

mục B;

3. T huế suất 20% đối với dự án đầu tư thuộc Danh mục A thực
hiện ở địa bàn thuộc D anh mục B;
4. T huế suất 20% dối với dự án đầu tư thuộc D anh mục C;
5. T huế suất 15% đối vđi dự án đầu tư thuộc Danh mục A thực
hiện tại địa bàn thuộc Danh mục c .
Đ iêu 21. T h ờ i h ạ n m iễ n và g iả m th u ế th u n h ậ p d oan h
n g h iệp
Nhà đầu tư có dự án th à n h lập cơ sở sản xuất, .kinh doanh
đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 15, Điều 16 Nghị định này
được miễn thuế, giảm th u ế th u nhập doanh nghiệp, kể từ khi có
thu nhập chịu th u ế n h ư sau:
1. Được m iễn hai năm và giảm 50% số th u ế phải nộp cho hai
năm tiếp theo đối với dự án đáp ứng một điều kiện quy định tại
Điều 15 Nghị đ ịn h này;
2. Được miễn hai năm và giảm 50% số th u ế phải nộp cho bốn
năm tiếp theo đối với dự án đáp ứng cả hai điều kiện quy định
tại Điều 15 Nghị định này;
3. Được m iễn ba năm và giảm 50% số th u ế phải nộp cho năm
năm tiếp theo đối với dự án đầu tư thuộc Danh mục A được thực
hiện tại địa bàn quy định tại Danh mục B Nghị định này;
4. Được miễn ba năm và giảm 50% số th u ế phải nộp cho bảy
năm tiếp theo đối với dự án đầu tư đáp ứng cả hai điều kiện quy
định tại Điều 15 và được thự c hiện tại địa bàn quy định tại Danh
mục B Nghị định này;

5. Được m iễn bốn năm và giảm 50% số th u ế phải nộp cho bảy
năm tiếp theo đối với dự án thuộc Danh mục A và được th ự c hiện
tại địa bàn quy đ ịn h tại D anh mục c Nghị đ ịn h này;
6. Được m iễn bốn năm và giảm 50% số th u ế phải nộp cho chín
năm tiếp theo đối với dự án đầu tư đáp ứng cả hai điều kiện quy
định tại Điêu 15 và được th ự c hiện tại địa bàn quy đ ịn h tại Danh
mục c Nghị đ ịn h này.
Đ iê u 22 . M iễn , g iả m th u ế th u n h ậ p d o a n h n g h iệ p đ ố i với
d ự á n BOT, BTO
Nhà đầu tư có dự án theo h in h th ứ c hợp đồng xây dựng - kinh
doanh - chuyển giao (EOT) hoặc hợp đồng xây dựng - chuyển giáo kinh doanh (BTO) được m iễn th u ế th u nhập doanh nghiệp bốn năm
đầu, kể từ khi có th u n hập chịu th u ế và giảm 50% số th u ế thu
nhập doanh nghiệp phải nộp cho chín năm tiếp theo.
Đ iê u 23. M iễn , g iả m th u ế th u n h ậ p d o a n h n g h iệ p đ ố i với
d ự á n đ ầ u tư m ở rộ n g , đ ầ u t ư c h íè u sâ u
Nhà đầu tư có dự án đầu tư mở rộng, đâu tư chiều sâu quy
định tại Danh mục A ban h à n h kèm theo Nghị định này được hưởng
ưu đái về miễn thuế, giảm th u ế th u nhập doanh nghiệp cho phần
th u nhập tă n g thêm do đầu tư này m ang lại quy định n h ư sau:
1. Được miễn m ột năm và giảm 50% số th u ế phải nộp trong
bốn năm tiếp theo;
2. Được m iễn ba năm và giảm 50% số thuê' phải nộp trong năm
năm tiếp theo đối với dự án đầu tư thự c hiện tại địa bàn quy định
tại Danh mục B;
3. Được miễn bốn năm và giảm 50% số th u ế phải nộp trong
bảy năm tiếp theo đối với dự án đâu tư thự c hiện tại địa bàn quy
định tại Danh mục c .
Đ iề u 24. M iễn th u ế th u n h ậ p bổ su n g
Nhà đầu tư có đự án đầu tư quy định tại khoản 1 Điều 15
hoặc Điều 16 Nghị định này không phải nộp th u ế th u nhập bổ sung
quy định tại khoản 1 Điều 10 của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.
Đ iề u 25. M iễn th u ế th u n h ậ p cá n h ân
1.
N hà đầu tư là cá n h ân được miễn th u ế th u nhập cho phân
th u nhập có được do góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp, của
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Quỹ hỗ trợ đầu tư, Quỹ hỗ trợ xuất khẩu hoặc Quỹ hỗ trợ phát
triể n khoa học và công nghệ quốc gia trong thời hạn năm năm kể
từ khi nhà đầu tư có nghĩa vụ nộp thuê' theo quy định của pháp
luật về th u ế th u nhập đối với cá nhân;
2. N hà đầu tư là cá n hân được miễn thuê' th u nhập
thu n hập có được do góp vốn, mua cổ phần của doanh
địa bàn quy định tại Điều 16 Nghị định này trong thời
năm kể từ khi nhà đầu tư có nghĩa vụ nộp th u ế theo
của pháp luật về th u ế th u nhập đối với cá nhân;

cho phần
nghiệp ở
hạn mười
quy định

3. N hà đầu tư góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ, bí quyết
kỹ th u ậ t, quy trìn h công nghệ được m iễn th u ế th u nhập có được
từ phần góp vốn này.
Đ ĩêu 26. M iễn th u ế n h ậ p k h ẩ u đ ố i v ớ i t h iế t bị, m áy m óc
tạo th à n h t à i sả n c ố đ ịn h
1. N hà đầu tư có dự án đầu tư thuộc Danh mục A hoặc có
dự án dầu tư thự c hiện tại địa bàn quy định, tại Danh mục B hoặc
c được m iễn th u ế n hập khẩu đối với hàng hóa sau đây mà trong
nước chưa sản x uất được hoặc sản xuất được như ng chưa đáp ứng
được yêu cầu ch ất lượng:
a) T h iết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng (nằm
trong dây chuyền công nghệ) nhập khẩu dể tạo tài sản cố định của
doanh nghiệp hoặc mở rộng quy mô đầu tư, đổi mới công nghệ;
b) Phương tiện vận chuyển chuyên dùng đưa, đón công nhân.
2. T h iết bị, máy móc và phương tiện
tại Điều này muốn được hưởng m iễn th u ế
quan có thẩm quyền quyết định cho hường
và phải đăng ký với hải quan cửa khẩu

vận tải chuyên dùng nói
nhập khẩu phải được cơ
ưu đãi đầu tư chấp thuận
để thực hiện.

Đ iê u 27. Ưu đ ã i bổ su n g v ề th u ế đ ố i vớ i n h à đ â u tư sả n
xu ấ t, k in h d o a n h h à n g x u ấ t k h ẩu
Ngoài các ưu đãi về th u ế th u nhập doanh nghiệp quy định tại
Nghị định này, n h à đầu tư sản xuất, kinh doanh hàng xuất khẩu
còn được hưởng thêm ưu đãi vê th u ế th u nhập doanh nghiệp như
sau:
1.
Được giảm 50% số th u ế phải nộp cho phần th u nhập có được
trong các trường hợp:
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a) Xuất khẩu của năm đầu tiên dược th ự c hiện bằng cách xuất
khẩu trự c tiếp;
b) Xuất khẩu m ặt h àng mới có tín h n ăng kinh tế - kỹ thuật,
tín h năng sử dụng khác với m ặt hàng trước đây doanh nghiệp đâ
xuất khẩu;
c) Xuất khẩu
mới khác vđi th ị

ra th ị trư ờng
một quốcgia mới, hoặc lãnh thổ
trư ờng trước đây.

2. Được giảm 50% số th u ế th u nhập phải nộp cho phần thu
nhập tân g thêm do xuất khẩu tro n g năm tài chính đối với nhà ẩâu
tư có doanh th u xuất khẩu năm sau cao hơn năm trưđc;
3. Đượcgiảm 20% sô' th u ế th u nhập phải nộp cho phần thu
nhập có được do xuất khẩu tro n g năm tài chính đối với các trường
hợp:
a) Có doanh th u xuất khẩu đạt tỷ trọ n g trê n 50% tổng doanh
thu;
b) Duy tr ì th ị trư ờng xuất khẩu ổn định về số lượng hoặc giá
trị hàng hóa xuất khẩu tro n g ba năm liên tục trước đó.
4. Được giảm thêm 25% số th u ế phải nộp cho phần th u nhập
có được do xuất khẩu tro n g năm tài ch ín h đối với nhà đầu tư nói
tại khoản 1, 2 hoặc 3 Điêu này thự c hiện dự án đầu tư ờ địa bàn
quy định tại D anh mục B.
5. Được miễn toàn bộ số th u ế th u nhập doanh nghiệp phải nộp
cho phần th u nhập có được do xuất khẩu trong năm tài chính đối
với nhà đầu tư nói tại khoản 1, 2 hoặc 3 Điều này thực hiện dự
án đầu tư ớ địa bàn quy đ ịn h tại Danh mục c.
Đ iều 28. T h u ế c h u y ể n th u n h ậ p ra

n ư ớ c n goài

Khi chuyển th u nhập hợp pháp ra nước ngoài, nhà đầu tư là
người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài thường
trú ở V iệt Nam, người nước ngoài góp vốn, mua cổ phần theo quy
định của Nghị đ ịn h này nộp một khoản thuế bằng 5% số th u nhập
chuyển ra nước ngoài.
Đ iêu 29. Q u y ên c h u y ể n đ ổ i n goại tệ
Các khoản tiền gốc và lãi của các khoản vay, vốn đầu tư, các
khoản tiền và tài sản hợp pháp của nhà đảu tư là người V iệt Nam
định cư ở nước ngoài, người nước ngoài góp vốn, mua cổ phân quy
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địn h tại Điều 34 của L uật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa
đổi) đã được chuyển vào Việt Nam một cách hợp pháp và các khoản
th u n hập hợp pháp khác p h át sinh tại V iệt Nam được chuyển dổi
ra ngoại tệ để chuyển ra nước ngoài sau khi nhà đầu tư đã hoàn
th à n h các nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật Việt
Nam.
Đ iề u 30. T rư ờ n g h ợ p ư u đ ãi, h ìn h th ứ c và m ứ c h ỗ trợ
đ ầu tư
1. N hà đầu tư có dự án đầu tư thuộc diện ưu đãi quy định
tại Nghị đ ịn h này được cơ quan n h à nước có thẩm quyền xem xét
hỗ trợ đầu tư theo pháp luật về đầu tư p h á t triển.
2. N hà đầu tư có dự án đầu tư thuộc diện ưu đãi quv định
tại Nghị định này, nếu trự c tiếp tham gia xuất khẩu; thì ngoài các
hỗ trợ tương ứng từ Quỹ hỗ trợ p h á t triể n còn được Quỹ hỗ trự
xuất khẩu quốc gia xem xét cho vay tín dụng xuất khẩu với lãi
suất ưu đãi đáp ứ ng đến 70% tổng số tín dụng để thự c hiện hợp
đồng xuất khẩu đã ký hoặc được Quỹ này xem xét bảo lãnh đến
80% tổng số tín dụng th ự c hiện hợp đồng đó.
Đ iều 31. T h ị th ự c x u ấ t c ả n h , n h ậ p c ả n h cấ p c h o n h à đ ầu
tư
Nhà đầu tư là người V iệt Nam định cư ở nước ngoài, người
nước ngoài thư ờng trú tại V iệt Nam đầu tư theo Luật Khuyến khích
đầu tư tro n g nước được cấp th ị thự c có giá trị xuất cảnh, nhập
cảnh nhiều lần tro n g thời gian chuẩn bị, triển khai xây dựng và
điều hành cơ sở sản xuất, k in h doanh của mình.
Đ iều 32. T h u ê c h u y ê n gia và la o đ ộ n g kỹ th u â t là ngư ờ i
nư ớc n g o à i
T rong trư ờng hợp chuyên gia, lao động kỹ th u ật trong nước chưa
đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ, nhà đầu tư có
dự án ưu đãi đầu tư được thuê chuyên gia, lao động kỹ th u ậ t là
người nước ngoài, người V iệt Nam định cư ờ nưđc ngoài, người nước
ngoài thường trú tại V iệt Nam theo n hu cầu sản xuất, kinh doanh
của m ình, trả tiên công trê n cơ sở hợp đồng lao động và có trách
nhiệm tu ân th ủ đầy đủ các quy định của pháp luật lao động vê
an toàn lao động, bảo hiểm cho người lao động.
Chuyên gia, lao động kỹ th u ậ t là người nước ngoài, người nước
ngoài thưởng trú tại V iệt Nam, người V iệt Nam định cư ở nước
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ngoài làm việc cho cơ sở sản xuất, kinh doanh trong nước được chuyển
ra nước ngoài p hần th u nhập hợp pháp của m ình, được chuyển đổi
các khoản th u nhập này th à n h ngoại tệ tại các ngân hàn g được
phép kinh doanh ngoại tệ sau khi đã đóng th u ế th u nhập theo quy
định của pháp luật V iệt Nam.

Điêu 33. Thay đổi nhà đầu tư
Trong trư ờng hợp có sự thay đổi nhà đầu tư, nhà đầu tư mới
chỉ cần làm th ủ tụ c chuyển nhượng tài sản theo quy định của pháp
luật tại cơ quan n h à nước có thẩm quyền và đăng ký đổi tên chủ
đầu .tư tại cơ quan đã quyết định cấp ưu đãi đầu tư. N hà đâu tư
mđi tiếp tục được hưởng các ưu đái và có trác h nhiệm thự c hiện
các nghĩa vụ đã cam k ết tro n g thời gian còn lại của dự án.
Đ ĩêu 34. Đ ĩêu c h ỉn h , bổ su n g v à c h ấ m d ứ t ư u đ ã i đầu
tư trư ớ c th ờ i h ạ n
1. Trong quá trìn h thự c hiện dự án đầu tư, nếu nhà đầu tư
đáp ứng thêm được điều kiện ưu đăi quy định tại Điều 15 hoặc
Điều 16 Nghị định này, nhà đầu tư có quyền đề nghị cơ quan đã
quyết định cấp ưu đãi đầu tư điều chỉnh, bổ sung ưu đãi mới cho
dự án đó. Việc thự c hiện các điều chỉnh, bổ sung ưu đãi dầu tư
được tiến h ành theo từ n g năm;
2. Trong trường hợp nhà đầu tư không đáp ứng đủ điều kiện
để được hưởng ưu đãi vì lý do khách quan hoặc chủ quan, thì nhà
đầu tư phải không báo bằng văn bản với cơ quan đá quyết định
cấp ưu đãi đầu tư tro n g thời hạn 30 ngày, kể từ khi dự án không
còn đủ điêu kiện ưu đái đầu tư n hư quy định;
Trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo nói
trên, cơ quan quyết định cấp ưu đãi đầu tư xem xét và quyết định
điêu chỉnh một phần hoặc rú t bỏ toàn bộ ưu đãi đã chấp thuận;
3. Trong trư ờng hợp quá thời hạn quy định tại khoản 2 Điều
này nhà đầu tư không báo cáo ve các thay đổi điều kiện để hưởng
ưu đãi đầu tư, thì n h à đầu tư đó phải bồi thường th iệ t hại, hoàn
trả các khoản ưu đái đá được hường trong thời gian mà dự án không
còn đủ điều kiện ưu đãi đầu tư và tùy theo mức độ vi phạm raà
bị xử p hạt h ành ch ín h hoặc bị truy cứu trách nhiệm, hình sự theo
quy đ ịn h của p h áp luật.
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CHƯƠNG IV

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KHUYẾN KHÍCH ĐAU T ư TRONG NƯỚC
Đ iề u 35. T hẩm q u y ề n c ủ a C h ín h p h ủ
C hính phủ thố n g n h ấ t quản lý nhà nước về dầu tư và khuyến
khích đầu tư tro n g phạm vi cả nước. C hính p hủ ban hành quy định
về trìn h tự, th ủ tục, thẩm quỳên cấp ưu đãi đầu tư cho các dự
án đầu tư theo L uật K huyến khích đầu tư tro n g nưđc (sửa đổi) số
03/1998/QH10 ngày 20-5-1998.
Đ iề u 36. B ộ K ế h o ạ c h v à Đ ầu tư
Bộ Kế hoạch và Đầu tư th ự c hiện chức n ăng quan lý nhà nước
v'ê khuyến khích đầu tư tro n g nước, có các nhiệm vụ và quyền hạn
sau đây:
1. Chủ trì và phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương có liên
quan chuẩn bị văn bản bổ sung, thay đổi, trìn h C hính phủ quyết
định cụ th ể Danh m ục các ngành nghề và Danh mục các địa bàn
được hưởng ưu đãi đầu tư;
2. Phổ biến, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thự c hiện các
biện pháp hỗ trợ và chế độ ưu đái đầu tư;
3. Quy đ ịn h trìn h tự, th ù tục, mẫu đơn đăng ký ưu đái đầu
tư, mẫu giấy chứ ng n h ậ n ưu đãi đầu tư áp dụng thống n h ấ t trong
cả nước;
4. Cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng n h ận ưu đãi đầu tư cho
các doanh nghiệp đã được th à n h lập theo quyết định của Thủ tướng
C hính phủ; cho các doanh nghiệp đã được th àn h lập theo quyết
định của Bộ trư ởng được T hủ tướng C hính phủ ủy quyền trong thời
hạn không quá 20 ngày, kể từ ngày n h ận đơn đăng ký ưu đái; kiên
nghị với T hủ tướng C hính phù các biện pháp ựu đãi đầu tư đối
với doanh nghiệp do T hủ tướng C hính phủ quyết định th à n h lập
mới; th ố n g n h ấ t ý kiến về các biện pháp ưu đái đầu tư với Bộ trưởng
dược T hủ tướng C hính phủ ủy quyền hoặc phân cấp qùyết định
th à n h lập doanh nghiệp mới. Các biện pháp ưu đãi đầu tư được
ghi đồng thời vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
Đ ĩê u 37. B ộ T ài c h ín h
Bộ Tài ch ín h hướng dẫn thự c hiện việc miễn, giảm th u ế theo
quy đ ịn h tại Nghị đ ịn h này.
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Căn cứ vào Giấy chứng n h ận ưu đái đầu tư hoặc các biện pháp

ưu đãi đầu tư và mức ưu đãi đâu tư ghi tại Giấy chứng nhận đăng
ký kinh doanh dã cấp cho n h à đầu tư, cơ quan th u ế trự c tiếp quản
lý việc nộp th u ế của doanh nghiệp được hưởng ưu dãi đầu tư có
trách nhiệm thự c hiện việc m iễn, giảm thuê' hoặc m iễn, giảm tiên
sử dụng đất, tiên thuê đ ất theo quy định của Nghị định này. Việc
xác định ch ín h th ứ c số miễn, giảm th u ế hoặc m iến, giảm tiền sử
dụng đất, tiền thuê đ ất cho chủ dự án đầu tư được th ự c hiện sau
khi dự án đã triể n khai, đi vào hoạt động.
Đ iêu 38. ủ y b an n h â n d â n tỉn h , th à n h p h ố tr ự c th u ộc
T ru ng ư ơ n g
ủ y ban n h ân dân tỉn h , th à n h phố trự c thuộc T rung ương (sau
đây gọi chung là ú y ban n h ân dân tỉn h ) thự c hiện chức năn g quản
lý nhà nước về khuyến khích đầu tư tro n g phạm vi địa phương
và có trá c h nhiệm , quyền h ạ n sau đây:
1. Theo dõi và kiểm tra việc th ự c hiện các biện pháp hỗ trợ
và khuyến khích đầu tư tro n g nước tại địa phương m ình;
2. Quyết đ ịn h cấp hoặc từ chối cấp ưu đăi đâu
sản xuất, k in h doanh do địa phương quản lý;

tư cho cơ

sở

Đ ĩêu 39. T rá ch n h iệ m c ủ a s ở K ế h o ạ c h v à Đ ầu tư tỉn h
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉn h , th à n h phố trự c thuộc T rung ương
(sau đây gọi chung là Sở K ế hoạch và Đầu tư tỉn h ) giúp ủ y ban
nhân dân tỉn h thự c hiện chức n ăng quản lý nhà nước về đâu tư
ờ địa phương và có trá c h nhiệm sau đây:
1. Tiếp n hận và xem xét hồ sơ đê nghị ưu đãi đầu tư của các
nhà đầu tư nói tại khoản 1 Điều 41 Nghị đ ịnh này; xem xét để
trìn h Chủ tịc h U y ban n h ân dân tỉn h quyết định việc cấp ưu đăi
đầu tư theo L uật K huyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi);
2. Đ ịnh kỳ 6 th á n g một lần báo cáo Bộ Kê' hoạch và Đầu tư
về tìn h h ìn h thự c hiện L uật K huyến khích đầu tư trong nước (sửa
đổi) tại địa phương.
Đ iều 40. ủ y ban n h â n d â n c ấ p h u y ện
Uy ban n h â n dân huyện, quận, th ị xă trự c thuộc tỉn h (sau đây
gọi chung là ủ y ban n h ân dân cấp huyện) giúp Uy ban nh ân dân
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ỉnh th ự c hiện chức n ăng quản lý nhà nước về dầu tư ở địa phương
ó trá c h nhiệm sau đây:
1. Tiếp n hận và th ụ lý hồ sơ đê nghị ưu đãi đầu tư của các
[hà đầu tư nói tại khoản 2 Điều 41 Nghị định này; xem xét để
rình Chủ tịc h ủ y ban nhân dân tỉn h quyết định việc cấp ưu đãi
[ầu tư
theo Luật K huyến khích đâu tư trong nước (sửa đổi);
2.
Đ ịnh kỳ
6 th á n g mộtlần báo
cáoú y ban nhân dân tỉn h
'ê tìn h h ìn h th ự c hiện Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa
ìổi) tại địa phương.
Đ iêu 41. T iếp n h ậ n hồ sơ d ề n g h ị c ấ p ư u đ ã i đ ầ u tư tạ i
lịa p h ư ơ n g
1.
Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận và xem xét hồ sơ đê nghị
Ju đãi đầu tư đối vđi dự án thự c hiện trê n phạm vi địa phương,
ìôm cả dự án đầu tư vào khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công
nghệ cao, mà nhà đầu tư là:
a) Doanh nghiệp tư nhân;
b) Công ty trách nhiệm hữu hạn;
c)

Công ty cổ phần;

d)

Công ty hợp danh;

đ) Liên hiệp hợp tác xã; hợp tác xã kinh doanh ngành, nghề
quy định tại Điều 13 Nghị định số 16/CP của C hính phủ ngày 21-2-1997
về chuyển đổi, đăng ký hợp tác xã và tổ chức hoạt động của liên
hiệp hợp tác xá;
e) Doanh nghiệp n h à nước thuộc địa phương quản lý; '
f) Doanh nghiệp thuộc các tổ chức chính trị, chính trị - xã
hội, hội nghề nghiệp do Chủ tịch Uy ban nhân dân tỉn h thành
lập;
g) Cơ sờ giáo dục, y tế, văn hóa có Giấy chứng nhận đăng ký
hoạt động;
h) Doanh nghiệp do người V iệt Nam định cư ở nước ngoài thành
lập theo luật pháp Việt Nam;
i) Doanh nghiệp do người nước ngoài thường trú tại Việt Nam
th à n h lập theo luật pháp V iệt Nam;

408

H Ệ-TH Ố N G VÀN BÀN P H Á P LUẬT V IỆ T N A M H IỆ N H À

k) Doanh nghiệp do công dân V iệt Nam cùng với người V:
Nam định cư ờ nước ngoài th à n h lập theo luật pháp V iệt Na
1) Doanh nghiệp do công dân V iệt Nam cùng với người nu
ngoài thường trú tại V iệt Nam th à n h lập theo luật pháp V iệt Na
2. Uy ban n hân dân huyện tiếp n hận và xem xét hồ sơ đề ng
ưu đãi dầu tư đối vđi dự án thự c hiện trê n phạm vi địa phươr
mà chủ đầu tư là:
a) Hợp tác xã (trừ trư ờng hợp nói tại điểm đ khoản 1 Đi'
này);
b) Cá nhân và nhóm kinh doanh hoạt động theo Nghị định
66/HĐBT ngày 2-3-1992 cùa Hội đông Bộ trưởng (nay là C hính phi
Đ iêu 42. T hủ tụ c x é t, c ấ p ư u đ ã i đ ầu tư ch o d o a n h nghiệ
do cơ qu an T ru n g ư ơ n g q u y ế t đ ịn h th à n h lập
Thủ tục xét, cấp ưu đái đầu tư cho nhà đầu tư là doanh nghii
do Thủ tướng C hính phủ quyết định th à n h lập, doanh nghiệp I
Thủ tướng C hính phủ ủy quyền hoặc phân cấp cho Bộ trưởng, TI
trưởng cơ quan có thẩm quyền của T rung ương quyết định thài
lập được thực hiện n h ư sau:
1.
Nhà đầu tư gửi hồ sơ đăng ký ưu đãi đầu tư theo quy địr
dưới đây đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
a) Đối với trường hợp đầu tư th à n h lập doanh nghiệp mới, đ'í
tư mở rộng, đầu tư chiều sâu, hồ sơ đăng ký ưu đãi đầu tư bi
gồm:
- Đơn đăng ký ưu đãi đầu tư lập theo mẫu quy định;
- Bản sao hợp lệ Quyết định th à n h lập doanh nghiệp hoặc Gií
chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đãng p
hoạt động;
- Dự án đâu tư kèm theo bản sao hợp lệ Quyết định đầu ti
- Danh mục máy móc, th iế t bị và phương tiện vận tải chuyê
dùng phải nhập khẩu (nếu có) để thực hiện dự án đầu tư.
b) Đối với trường hợp bổ sung ưu đái đầu tư cùa dự án C
được cấp Giấy chứng n hận ưu đãi đầu tư theo Luật Khuyên khíc
đầu tư trong nước (1994), hồ sơ đãng ký ưu đái đầu tư bao gồr
- Đơn đăng ký bổ sung ưu đái đâu tư lập theo mẫu quy dịnl
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- Báo cáo kết quả thự c hiện dự án đầu tư, mức ưu đãi và thời
hạn ưu đái đá được hưởng.
Trường hợp cơ quan cấp bổ sung ưu đãi đầu tư không phải là
cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư trước đây, thì nhà
đầu tư gửi thêm bản sao hợp lệ Giấy chứng nh ận ưu đãi đầu tư
đã cấp, bản dự án đầu tư và bản sao hợp lệ Quyết định đầu tư.
c)
Đối với dự án đầu tư đang thực hiện đáp ứng điều kiện ưu
đãi đâu tư quy định tại Điều 15 hoặc Điều 16 Nghị định này nhưng
chưa được cấp ưu đãi đầu tư, hồ sơ bao gồm:
- Đơn đăng ký ưu đãi đầu tư lập theo mẫu quy định;
- Bản sao hợp lệ Giấý chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc
bản sao hợp lệ Giấy chứng n hận đăng ký hoạt động;
- Dự án đầu tư đã được phê duyệt và bản sao hợp lệ Quyết
định đầu tư;
- Báo cáo kết quả th ự c hiện dự án đầu tư.
2.
Trong thời hạn 30 ngày, kể từ khi nh ận đủ hồ sơ hợp lệ,
Bộ Kê' hoạch và Đầu tư phải xem xét và quyết định việc cấp hay
từ chối cấp Giấy chứng n hận ưu đãi đầu tư. Trường hợp từ chối
cấp Giấy chứng n h ậ n ưu đái đầu tư phải nêu rõ lý do. Để quyết
định cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng n hận ưu đãi dầu tư, Bộ Kế
hoạch và Đầu tư có th ể tham khảo ý kiến của các Bộ có liên quan,
nếu xét thấy cần th iế t. Các cơ quan được hỏi ý kiến trả lời bằng
văn bản tro n g thời hạn 10 ngày kể từ khi nhận được văn bản hỏi
ý kiến, nếu quá thời hạn này không trả lời thì coi n h ư đồng ý.
Đ iêu 43. T hủ tụ c x é t, cấ p ưu đ ã i đ ầu tư ch o n h à đ ầu
tư tạ i đ ịa p h ư ơ n g
Thủ tụ c xét, cấp ưu đãi đầu tư cho n h à đầu tư nói tại khoản 1
Điều 41 của Nghị định này được thực hiện như sau:
1.
N hà đầu tư gửi hồ sơ đăng ký ưu đãi đầu tư đến Sở Kế
hoạch và Đầu tư.
a)
Đối vđi dự án đầu tư th à n h lập doanh nghiệp mới, hồ sơ
dắng ký ưu đãi đầu tư bao gồm:
- Hồ sơ đăng ký th à n h lập doanh nghiệp theo quy định của
pháp luật;
- Đơn đăng ký ưu đái đầu tư lập theo mẫu quy địn h ;

410

HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT VIỆT NAM H IỆN HÀNH

- Dự án đầu tư hoặc phương án kinh doanh;
- Bản sao hợp lệ Quyết định đầu tư đối với dự án có sử dụng
vốn ngân sách N hà nước;
- Danh mục máy móc, th iế t bị và phương tiện vận tải chuyên
dùng phải nhập khẩu (nếu có) để thự c hiện dự án đầu tư.
b) Đối với dự án đầu tư mở rộng, đầu tư chiều sâu quy định
tại khoản 2 Điều 1 Nghị định này, hồ sơ đăng ký ưu đãi đâu tư
bao gồm:
- Đơn đăng ký ưu đãi đầu tư lập theo mẫu quy định;
- Bản sao hợp lệ Giấy chứng n hận đăng ký kinh doanh hoặc
bản sao hợp lệ Giấy chứ ng n hận hoạt động;
- Dự án đầu tư hoặc phương án đâu tư;
- Bản sao hợp lệ Quyết đ ịn h đầu tư đối với dự án có sử dụng
vốn ngân sách N hà nước;
- Danh mục máy móc, th iế t bị và phương tiện vận tải chuyên
dùng phải nhập khẩu (nếu có) để thự c hiện đầu tư.
c) Đối với trường hợp bổ sung ưu dăi đầu tư cho dự án đã được
cấp Giấy chứng n h ận ưu đãi đầu tư theo Luật Khuyến khích đầu
tư trong nước (1994), hồ sơ đăng ký ưu đãi đầu tư bao gồm:
- Đơn đăng ký bổ sung ưu đãi đầu tư lập theo mẫu quy định;
- Báo cáo k ết quả thự c hiện dự án đầu tư, thời hạn và mức
ưu đãi thự c tế mà dự án đã được hưởng.
Trường hợp cơ quan cấp bổ sung ưu đãi đầu tư không phải là
cơ quan đã cấp Giấy chứng n h ận ưu đãi đầu tư trước đây thì nhà
đâu tư gửi thêm bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận ưu đãi dầu tư
đã cấp, bản dự án đầu tư và bản sao hợp lệ Quyết định <fâu tư
đối với dự án có sử dụng vốn ngân sách Nhà nưđc.
d) Đối với dự án đầu tư đang thự c hiện đáp ứng điều kiện ưu
đãi đầu tư quy định tại Điều 15 hoặc Điều 16 Nghị định này, nhưng
chưa đãng ký ư'u đãi đầu tư, hồ sơ đăng ký ưu đãi đầu tư bao gồm:
- Đơn đăng ký ưu đái đầu tư lập theo mẫu quy định;
- Dự án đầu tư hoặc phương án đâu tư;
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- Bàn sao hợp lệ Quyết định đầu tư đối với dự ấn có sử dụng
vốn ngân sách N hà nước;
- Báo cáo kết quả thự c hiện dự án đâu tư h o ặ c phương án đầu
tư.
e) Đối với dự án đầu tư của người V iệt Nam định cư ở nước
ngoài, ngoài các giây tờ tương ứng quy định tại điểm a, b, c hoặc
d của khoản này, hồ sơ đăng ký ưu đãi đầu tư còn phải có thêm
bản sao hộ chiếu hợp lệ của V iệt Nam sau khi đã xuất trìn h hộ
chiếu đó hoặc Giấy xác n h ận nguồn gốc V iệt Nam do cơ quan đại
diện ngoại giao hoặc lãnh sự của V iệt Nam ở nước ngoài hoặc do
Uy ban về người V iệt Nam ở nước ngoài hoặc do cơ quan có thẩm
quỳên của nước ngoài cấp;
f) Đối với dự án đầu tư của người nước ngoài thường trú ở
Việt Nam, ngoài các giấy tờ tương ứng quy định tại điểm a, b, c
hoặc d của khoản này, hồ sơ đăng ký ưu đãi đầu tư còn phải có
thêm bản sao hộ chiếu và Giấy chứng nhận thường trú do cơ quan
quản lý xuất nhập cảnh của V iệt Nam cấp.
2.
T rong thời h ạ n 20 ngày kể từ ngày Sở Kế hoạch và Đầu
tư nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịc h U y ban nh ân dân tỉn h phải
quyết định việc cấp hoặc từ chối cấp ưu đãi dầu tư theo đê nghị
của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Trong trường hợp th àn h lập mới doanh
nghiệp, nếu n h à đầu tư có yêu cầu, Chủ tịch Uy ban nhân dàn
tỉn h có thể cấp riên g Giấy chứng n hận ưu đãi đầu tư cho dự á r
(thay cho việc ghi các ưu đãi đầu tư vào Giấy chứng nh ận đăng
ký kinh doanh).
Sở Kế hoạch và Đầu tư có th ể tham khảo ý kiến của các sở,
ban, ngành có liên quan của tỉn h , nếu xét thấy cần th iết, trước
khi trìn h Chủ tịc h Uy ban n hân dân tỉn h quyết định. Các cơ quan
được hỏi ý kiến trả lời bằng văn bản trong thời hạn 10 ngày kể
từ khi nhận được văn bản hỏi ý kiến, nếu quá thời hạn này không
trả lời thì coi như đồng ý.
Đ iêu 44. T hủ tụ c x é t, cấ p ưu đ ã i đ ầu tư ch o n h à đ ầu
tư là hợp tá c xã; cá n h â n , n h óm k in h d oan h th e o quy đ ịn h
củ a N gh ị đ ịn h sô' 66/H Đ BT n g à y 2-3-1992
Thủ tục xét, cấp ưu đãi đầu tư cho các nhà đầu tư nói tại khoản 2
Điều 41 Nghị định này được thực hiện n h ư sau:
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1. N hà đầu tư gửi hồ sơ đăng ký ưu dãi đầu tư đến phòng có
chức năng cấp đăng ký kinh doanh của ủ y ban nh ân dân huyện.
a) Đối với dự án đầu tư th à n h lập cơ sở sản xuất, kinh doanh
mới, hồ sơ đăng ký ưu dãi đầu tư bao gồm:
- Hồ sơ đăng ký kinh doanh theo quy

định của pháp luật;

- Đơn đãng ký ưu đái đầu tư lập theo

mẫu quy định;

- Phương án đầu tư hoặc phương án kinh doanh;
- Danh mục máy móc, th iế t bị và phương tiện vận tải chuyên
dùng phải nhập khẩu (nếu có) để thự c hiện phương án đầu tư hoặc
phương án kinh doanh.
b) Đối với dự án đầu tư mởrộng, đầu tư chiều sâu quy định
tại
khoản 2 Điều 1 Nghị định này,hồ sơ đăng ký ưu đãi đâu tư
bao gồm:
- Đơn đăng ký ưu đãi đầu tư lập theo

mẫu quy định;

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng n hận đăng ký
bản aao Giấy phép kinh doanh;

kinh doanh

hoặc

- Phương án đầu tư;
- Danh mục máy móc, th iế t bị và các phương tiện vận tải chuyên
dùng nhập khẩu (nếu có) đê’ thự c hiện phương án đầu tư.
c) Đối với dự án đầu tư đang thự c hiện thuộc lĩnh vực ưu đãi
đầu tư quy định tại Điều 15 hoặc Điều 16 Nghị định này nhưng
chưa đăng ký ưu đãi đầu tư, hồ sơ đăng ký ưu đãi đầu tư bao gồm:
- Đơn đăng ký ưu đãi đầu tư;
- Phương án đầu tư hoặc phương án kinh doanh;
- Báo cáo kết quả thực hiện phương án đầu tư hoặc phương
án kinh doanh.
2. Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày Uy ban nhân dân huyện
nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịc h ủ y ban n hân dân tỉnh phải quyết
định cấp hoặc từ chối cấp ưu đãi đầu tư theo đề nghị của Chủ
tịch Uy ban n hân dân huyện.
Chù tịch Uy ban n hân dân huyện có thể tham khảo thêm ý
kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ban ngành khác có liên
quan cùa tỉn h trưđc khi trìn h Chủ tịch ủ y ban nhân dân tỉn h quyết
định. Các cơ quan được hỏi ý kiến trả lời bằng văn bản trong thời
hạn 10 ngày kê’ từ khi n hận được văn bản hỏi ý kiến, nếu quá
thời hạn này không trả lời thì coi như đồng ý.
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Đ iề u 45. T h a n h tra, k iể m tr a c ủ a c á c cơ q u an n h à n ư ớ c
c ó th ẩ m q u ỳ ê n đ ố i v ớ i h o ạ t đ ộ n g củ a cơ sở sả n x u ấ t, k in h
doanh
H oạt động của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc diện khuyên
khích đầu tư chịu sự th a n h tra, kiểm tra của các cơ quan nhà nước
có thẩm quýên theo quy định tại Nghị định số 61/1998/NĐ-CP ngày
15-6-1998 của C hính phủ.
CHƯƠNG V

ĐIẾU KHOẢN THI HÀNH
Đ iê u 46. H iệ u lự c t h i h à n h
1. Nghị đ ịn h này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ban hành,
thay th ế cho Nghị đ ịn h số 07/1998/NĐ-CP ngày 15-1-1998 của C hính
phủ quy định chi tiế t th i h ành Luật Khuyến khích đầu tư trong
nước. N hững quy đ ịn h trước đây trái với Nghị định này đều bãi
bỏ.
2. Các dự án đầu tư đang hưởng ưu đãi theo L uật K huyến khích
đầu tư trong nước trước ngày 22-6-1994 hoặc theo Nghị định số
07/1998/NĐ-CP ■ngày 15-1-1998 của C hính phủ Quy định chi tiế t
thi h àn h L uật K huyến khích đầu tư tro n g nước vẫn được tiếp tục
hưởng các ưu đãi đầu tư cho đến h ết thời gian còn lại theo Giấy
chứng n h ận ưu đãi đầu tư đã cấp. Ưu đái về th u ế lợi tức ghi trong
Giấy chứng n h ậ n ưu đãi đầu tư được chuyển th à n h ưu đăi về th u ế
thu nhập doanh nghiệp kể từ ngày 1-1-1999. Ưu đãi về th u ế doanh
thu ghi tro n g Giấy chứ ng nhận ưu đãi đầu tư thực hiện đến ngày
31-12-1998. Các dự ấn hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, xây dựng,
vận tải đã được cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư trong đó có
nội dung về giảm th u ế doanh thu nếu còn thời gian được giảm thì
được áp dụng mức giảm th u ế giá trị gia tăng tối đa quy định tại
Điều 28 L uật T huế giá trị gia tăn g và Điều 20 Nghị định số
28/1998,''NĐ-CP ngày 1-5-1998 của C hính phù "Quy định chi tiết
th i h ành Luật Thuê' giá trị gia tăng".
3. Đối với các dự án có Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư theo
L u ật K huyến k h íc h đầu tư tro n g nước trư ớ c ngày 22-6-1994 hoặc
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quy định chi tiế t th i h àn h Luật Khuyến khích đầu tư tro n g nước
thuộc diện được hưởng các ưu đãi bổ sung về miễn thuế, giảm thuê'
sử dụng đất, m iễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, các ưu
đãi vê th u ế th u nhập doanh nghiệp, các ưu đãi về miễn th u ế nhập
khẩu, về tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu, bảo lánh tín dụng
đầu tư, bảo lãnh tín dụng xuất khẩu quy định tại Nghị định này,
thì cơ quan cấp Giấy chứng n hận ưu dãi dầu tư theo thẩm quyền
điều chỉnh, bổ sung ưu đãi cho khoảng thời gian ưu đăi còn lại,
kể từ
ngày Nghị định này có hiệu lực th i hành.
4. N hững cơ sở sản xuất, kinh doanh đang hoạt động thuộc diện
dược hỗ trợ và ưu đãi đầu tư như ng trước dây chưa xin Giấy chứng
nhận ưu đái đầu tư, nếu có hồ sơ xin ưu đãi đầu tư thì được cơ
quan cấp Giấy chứng n hận ưu dãi đầu tư xem xét cấp Giấy chứng
nhận ưu đãi đau tư với nội dung hỗ trợ và ưu đãi được tín h cho
thời gian còn lại của dự án tín h từ ngày Luật Khuyến khích đầu
tư trong nước (sửa dổi) có hiệu lực th i hành.
5. Các Giấy chứng n hận ưu đãi đâu tư đá cấp theo Công văn
số 109/CP-CN ngày 2-2-1999 của C hính phủ về việc hướng dẫn tạm
thời trong khi chuyển tiếp sang áp dụng Luật Khuyến khích đầu
tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10, nếu các mức ưu đãi mới
chỉ ghi khung thời hạn được hưởng ưu đãi thì chủ đầu tư gửi công
văn đề nghị cơ quan đá cấp Giấy chứng n hận ưu đãi đầu tư diều
chỉnh lại theo quy định tại Nghị định này.
Đ iều 47. Xử lý c á c k h o ả n th u ế đá n ộ p và c á c tồ n tại
1. N hà nước không hoàn trả các khoản th u ế và các nghĩa vụ
tài ch ín h khác m à n h à đầu tư đã th ự c h iệ n tro n g thời gian trước

khi Luật Khuyến khích đầu tư tro n g nước (sửa đổi) có hiệu lực.
2. Trong trư ờng hợp n h ữ ng thay đổi pháp luật của Luật Khuyến
khích đầu tư trong nước (sửa đổi) làm th iệt hại đến lợi ích của
nhà đầu tư có dự án đầu tư thuộc diện ưu đãi đầu tư theo Luật
Khuyến khích đầu tư tro n g nước thì cơ quan cấp ưu đãi đầu tư
xem xét cho phép nhà đầu tư được tiếp tục hưởng các ưu đãi đã
quy định cho thời gian còn lại kể từ khi Nghị định này có hiệu
lực thi h ành hoặc chù trì và phối hợp với các cơ quan liên quan
giải quyết thỏa đáng quyền lợi cho nhà dầu tư.
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Đ iề u 48. T rá ch n h iệ m c ủ a c á c cơ q u a n n h à nư ớ c tr o n g
v iệ c tr iể n k h a i th ự c h iệ n N g h ị đ ịn h
1Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trá ch Bhiệm theo dõi, đôn đốc
th ự c hiện Nghị đ ịn h này, định kỳ 6 th á n g một lần có sơ kết và
báo cáo C hính phủ tìn h h ìn h thực hiện và nhữ ng vấn đề mới nảy
sin h cần xử lý.
2.
Các Bộ trưởng, T hủ trư ởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trường
cơ quan thuộc C hính phủ, Chủ tịc h ủ y ban nh ân dân tỉn h , th àn h
phố trự c thuộc T ru n g ương chịu trá c h nhiệm th i hàn h Nghị định
này.
TM . C H ỈN H P H Ủ

Thủ tướng
PHAN VĂN KHẢI
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PH Ụ LỤC
Kèm theo N g h ị đ ịn h số 51/1999/NĐ-CP ngày 8-7-1999 của C hính
ohủ quy đ ịn h chi tiết thi hành Luật K huyến khích đàu tư trong nước
(sửa đổi)
DANH MỤC A
N g à n h , n g h ê th u ộ c c á c lĩn h vự c
đ ư ợ c h ư ở n g xíu đ ã i đ ầu tư
Các dự án đầu tư vào các ngành, nghề trong từ ng lĩnh vực
au đây được hưởng ưu đãi:
I- T rồn g rừ n g, k h o a n h n u ô i tá i sin h rừng; tr ồ n g c â y lâu
á m tr ê n đ ấ t h o a n g h ó a , đ ồi, n ú i trọc; k h a i hoang; là m muối;
LUÔi t r ồ n g

th ủ y

sản

ở

vùn g

nư ớ c

ch ư a

đượ c

k h ai th á c

1. T rồng rừ n g phòng hộ (đầu nguồn, ven biển, bảo vệ môi sinh),
ừng đặc đụng, rừng sản xuất, khoanh nuôi tái sinh rừng;
2. T rồng cây lâu năm (cây công nghiệp, cây
[ệu, cây khác) trê n đất khai hoang, phục hóa,

ăn quả, cây dược
đồi
núi
trọc;

3. Làm muối từ nước biển, khai thác muối mỏ, sản xuất muối
ông nghiệp;
ư

4. Nuôi trồ n g th ủ y sản ở các vùng nưđc tự nhiên chưa có đầu
cải tạo, chưa được sử dụng;
5. Khai hoang, tậ n dụng đất trố n g vào mục đích sản xuất nông

Ighiệp, lâm n g h iệ p , n g ư n g h iệ p .

II- Xây d ự n g k ế t c ấ u h ạ tầ n g , p h á t tr iể n v ậ n tả i cô n g cộng;
(hát tr iể n sự n g h iệ p g iá o d ụ c, d à o tạ o , y tế , văn h óa d ãn tộc
1. Xây dựng kết cấu hạ tần g kỹ thuật:
- Xây dựng mới, cải tạo, mở rộng nhà máy điện, phát triển mạng
iới điện, xây dựng cơ sở sử dụng năng lượng mặt trời, năng lượng
ió, khí sinh vật;
- Xây dựng mđi, cải tạo, nâng cấp, hiện đại hóa: câu, đường
ộ, sân bay, bến cảng, n h à ga, bến xe; mở thêm các tu y ến đường

- Cải tạo và

p h át triể n m ạng lưới thông tin liên lạc;
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- Xây dựng nhà máy sản xuất nước, xây dựng hệ thống cấp
tóc. th o át nước; xây dựng công trìn h bảo vệ môi trường, xử lý
lất th ả i;

- Xây dựng hạ tầ n g kỹ th u ậ t khu dân cư tập tru n g (ở địa bàn
uộc D anh mục B hoặc C).
2. P h á t triể n vận tải công cộng;
3. P h á t triể n sự nghiệp giáo dục, đào tạo, y tế, vãn hóa dân
c;
- Mở trư ờng học dân lập, trường tư th ụ c ở các bậc học: giáo
IC mầm non, tiểu học, phổ th ò n g cơ sở, phổ thông tru n g học, tru n g
IC ch u y ên n g h iệp ; cao đẳng, đại học;

- T hành lập cơ sở dạy nghề, nâng cao tay nghê cho công nhân;
li dưỡng và n âng cao kiến thứ c quản lý, kinh doanh;
- T hành lập cơ sở y tế dãn lập, cơ sở y tế tư nhân trong các
ìh vực: khám bênh, chứa bệnh, dưỡng lão, chăm sóc người tàn
t;
- T hành lập n h à văn hóa dân tộc, đoàn ca, múa, nhạc dân tộc;
fu tầm, bảo tồn, p h á t triển , phổ biến văn hóa dân tộc; chế tạo
lạc cụ dân tộc.
4. Dự án đâu tư theo h ìn h thứ c hợp đồng xây dựng - kinh doanh ìuyển giao (BOT); hợp đồng xây dựng - chuyển giao - kinh doanh
1TO); hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).
5. Đầu tư xây dựng các khu thương mại, siêu th ị, các loại nhà
phục vụ nhu cầu của n hân dân ở th à n h phố và đô thị.
III- S ả n x u ấ t, k in h d o a n h h à n g x u ấ t k hẩu
Sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ cho xuất khẩu đạt giá
ị trê n 30% giá trị hàng hóa, dịch vụ sản xuất, kinh doanh của
)anh nghiệp tro n g năm tài chính.
IV- Đ á n h b ắ t h ả i sả n ở v ù n g b iể n xa bờ; c h ế b iế n n ô n g sản,
im s ả n , t h ủ y s ả n ; d ịc h v ụ k ỹ t h u â t t r ự c t i ế p p h u c v u s ả n x u ấ t
ông

n g h iệ p ,

lâ m

n g h iệ p ,

ngư

n g h iệ p

1. Đánh bắt hải sản ở vùng biển xa bờ;
2. Chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản;
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3. Các dịch vụ kỹ th u ậ t trự c tiếp phục vụ nông nghiệ
đất, tưới nước, tiêu úng, gieo trồng, th u hoạch, bảo vệ, bả(
nông sản;
4. Các dịch vụ kỹ th u ậ t
đất, cung cấp h ạ t giống, cây

trự c tiếp phục vụ lảm nghiệ
con, tưđi nước, bảo vệ rừng;

5. Các dịch vụ kỹ th u ậ t trự c tiếp phục vụ ngư nghiệ
bảo quản th ủ y sản, cứu hộ cho tàu thuyền đánh cá xa bc
6. Các loại dịch vụ về: bảo vệ cây trồng, vật nuôi;
nl
lai tạo giống mới; bảo quản nông sản, lâm sản, hải sản.
VN g h iê n cứ u , p h á t tr iể n k h o a h ọc, c ô n g n g h ệ , d ịc h VI
h ọc, c ô n g n g h ệ; tư v ấ n v e p h á p lý, đ a u tư, k in h d oa n h ,
tr ị d o a n h n g h iệ p , b ả o h ộ q u y ề n sở h ữ u tr í tu ệ v à chuyể:
cô n g n g h ệ
1. N ghiên cứu triể n khai công nghệ;
2. Xây dựng và khai th ác các cơ sở nghiên cứu: phòng th í n
trạm th í nghiệm, trạ i th í nghiệm nhằm ứng dụng công ngl
vào sản xuất;
vật

3. Ư ng dụng và p h át triể n công nghệ cao, chế tạo và gi;
liệu từ
nguồn nguyên liệu trong nước:

- Công nghệ th ô n g tin : tạo ra các phần mềm máy tính
trong các lĩnh vực của nền k in h tế;
- Công nghệ sinh học được ứng dụng theo quy mô công 1
trong việc sản xuất: cây giống, con giống, thuốc chứa bệnh cho
vật nuôi, cây trồng, th ứ c ăn cho người và vật nuôi, kích (
trong sinh sản, p hân bón sinh học đạt các tiêu chuẩn kin
kỹ th u ậ t tiên tiến;
- Công nghệ sản xuất vật liệu mới có tín h năng đặc 1
- Công nghệ sử dụng lại cấc chất phế thải rắn, lỏng,
- Công nghệ sản xuất sử dụng ít: nhiên liệu, nguyên liệ
liệu, năng lượng hoặc giảm lượng chất thải trên một đơn 1
phẩm; công nghệ tạo ra các sản phẩm mà trong quá trìn h sử
sản phẩm này tiêu th ụ ít n ăng lượng, nhiên liệu, nguyên vậ
hơn so với sản phẩm cùng loại;
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- Công nghệ sạch, công nghệ sử dụng hoặc sản xuất ra các trang
th iế t bị sử dụng: năng lượng gió, năng lượng m ặt trời, năng lượng
địa nhiệt, năng lượng thủy triều hoặc năng lượng sinh học;
- Công nghệ sản xuất các sản phẩm điện tử, bán dẫn, lade (laser).
4. Tư vấn về pháp lý, đầu tư, kinh doanh, quản trị doanh nghiệp,
chuyển giao công nghệ:
- Tư vấn đầu tư, tư vấn quản lý, tư vấn chuyển giao công nghệ;
dạy nghề, đào tạo kỹ thu ật, .kỹ năng quản lý;
- Cung cấp thô n g tin vềthị trường, thông
thuật, công nghệ;

tin khoa học - kỹ

- Chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ;
- Tiếp th ị, xúc tiến thương mại.
VI- Đ'âu tư x â y d ự n g d ây c h u ỳ ê n sả n xu ất, m ở rộ n g quy m ô,
d ổi m ới cô n g n gh ệ; c ả i t h iệ n sin h th á i và m ôi trư ờ ng, vệ sin h
đô thị; d i c h u y ể n cơ sở sả n x u ấ t ra k h ỏ i đô thị; đa d ạn g h óa
ngành, n g h ê, sả n p h ẩm
1. Đầu tư mua sắm th iế t bị thi công phục vụ xây dựng công
trìn h ; đầu tư xây dựng các khu thương mại, các siêu th ị, các loại
nhà ở, phục vụ nhu cầu của nhân dân ở các th àn h
phố và đô thị.
2. Đầu tư th à n h lập phân xưởng sản xuất mứi,lắp đặt dây chuyền
sản xuất mới, lắp đặt thèm máy móc vào dây chuyền sản xuất hiện
có, lắp dặt máy móc th iế t bị mới thay th ế cho toàn bộ máy móc
thiết bị của dây chuyền hiện có; ứng đụng công nghệ mới vào sản
xuất;
3. Đầu

tư

cảith iện sinh thái và môi

trường; vệ

sinh đôthị;

4. Đầu

tư

dichuyển cơ sở sản xuất

ra khỏi đô

thị;

5. Đầu

tư

đadạng hóa ngành, nghề,

sản phẩm.

VII- N h ữ n g n gà n h , n gh ê k h á c c ầ n ưu tiê n p h á t tr iể n
1. Chăn nuôi gia súc, gia cầm tập tru n g có quy mô công nghiệp;
chế biến thức ăn cho gia súc, thức ăn cho nuôi trồng thủy sản;
2. Cơ khí sản xuất và sửa chữa máy nông nghiệp, sản xuất hàng
dệt, hàng da, nhựa cao cấp, dụng cụ học tập và giáo cụ học đường,
đồ chơi trẻ em, các sản phẩm từ cao su tự nhiên-
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3. Sản xuất, lắp ráp, sửa chữa máy móc, th iế t bị để sản X
chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, th iế t bị đo lường th í nghi
th iế t bị và phương tiện xây dựng, khai khoáng; đóng tàu sông, b
sản xuất đầu máy, toa xe đường sắt; th iế t bị cho đường dây và t
th ế điện; sản xuất linh kiện điện tử, sản xuất phần mềm vi tí
4. Sản xuất nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu; sản xuất th
th ú y, sản xuất giống cây trồng, vật nuôi; thăm dò, khai thác
khí và chế biến dầu khí; khai th ác và chế biến th an ; luyện và
thép; sản xuất kim loại màu, vật liệu xây dựng; sản xuất phân t
sản xuất hóa ch ất cơ bản;
5. Các ngành nghề truyền thống: chạm trổ. khảm trai, sơn t
khác đá. mây, tre, trú c mỹ nghệ, thảm , lụa tơ tằm, gốm, sứ, t
ren th ủ công, đúc và gò đồng;
Đầu tư xây dựng, k in h doanh kết cấu hạ tầ n g của các khu c
nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao; sản xuất, dịch vụ tr
các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.

CÁC VÁN BAN PHÁP LUẬT VỀ KHUYÉN KHÍCH ĐẦU T ư TRONG

Nước

DANH MỤC B
Đ ịa b à n có đ iê u k iệ n k in h t ế xã h ội k h ó k h ăn
I- CÁC HUYỆN THUỘC TỈNH
VÙNG NÚI CAO

2. T ỉn h H òa B ìn h
1. Huyện Kim Bôi.

1. T ỉn h B ắ c K ạn

2. Huyện Kỳ Sơn.

1. Thị xã Bác Kạn.

3. Huyện Lạc Sơn.

2. T ỉnh Cao B ằ n g
1. Thị xã Cao Bằng.

4. Huyện Lương Sơn.
5. Huyện Lạc Thủy.
6. Huyện Tân Lạc.

3. T ỉn h H à G ian g

7. Huyện Yên Thủy.

1. Huyện Bắc Quang.

3. T ỉn h L ạn g Sơn

2. Thị xá Hà Giang.

1. Huyện Bắc Sơn.

4. T ỉn h Lai C hâu

2. Huyện Cao Lộc.

1. Thị xã Điện Biên Phủ.

3. Huyện Chi Lăng.

2. Huyện Điên Biên.

4. Huyện Hứu Lũng.

3. Thị xã Lai Châu.

5. Huyện Lộc Bình.

5. T ỉnh L ào Cai
1. Huyện Bảo Thắng.
2. Thị xã Cam Đường.
3. Thị xã Lào Cai.
6. T ỉnh Sơn La
1. Huyện Mai Sơn.
2. Thị xã Sơn La.
3. Huyện Yên Châu.

6. Huyện T ràng Định
7. Huyện Văn Lãng.
8. Huyện Văn Quan.
4. T ỉn h P hú Thọ
1. Huyện Đoan Hùng.
2. Huyện Hạ Hòa.
3. Huyện Sông Thao.
4. Huyện T hanh Ba.
5. Huyện Tam Thanh

II- CÁC HUYỆN THUỘC TÌNH
MIỀN NÚI, VÙNG ĐỒNG BẰNG

5. T ìn h Q uảng N inh
1. Huyện Hoành Bô.

1. T ỉnh B ắc G ian g

2. Huyện Hải Ninh.

1. Huyện Lục Ngạn.

3. Huyện Quảng Hà.

2. Huyện Lục Nam.

4. Huyện Tiên Yên.

3. Huyện Yên Thế.

5. Huyện Vân Đồn.
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6. T ỉn h T u y ên Q uang

13. H u y ện K rô n g N ăn g .

1 . Huyện Hàm Yên.

14. Huyện Lắk.

2. Huyện Sơn Dương.
3. Huyện Yên Sơn.

15. Huyện M’ Đrăk.

11. T ỉn h G ia L ai

7. T ỉnh T h á i N g u y ê n

1. Huyện An Khê.

1. Huyện Đồng Hỷ.

2. Huyện Ayun Pa.

2. Huyện Đại Từ.
3. Huyện Đ ịnh Hóa.

3. Huyện Chư Sê.

4. Huyện P h ú Lương.

5. Huyện Chư Pảh.

8. T ỉn h Y ên B ái

4. Huyện Chư Prông.
6. Huyện la Grai.

1. Huyện T rấn Yên.

12. T ỉn h K on Tum

2. Huyện Văn Yên.
3. Huyện Văn Chấn.
4. Huyện Yên Bình.

2. Thị xã Kon Tum.

9. T ỉnh B ìn h P h ư ớ c

13. T ỉn h L âm Đ ồn g

1. Huyện Đắk Hà.
3. Huyện Ngọc Hồi.

1. Huyện Đồng Phú.

1. Huyện Bảo Lâm.

2. Huyện Lộc N inh.

2. Huyện Cát Tiên.

3. Huyện Phước Long.
4. Huyện Bình Long.

3. Huyện Di Linh.

10. T ỉnh Đ ắk L ắk

5. Huyện Đơn Dương.

1. Huyện Buôn Đôn.

6. Huyện Đức Trọng.

2. Huyện Cư Jú t.
3. Huyện Cư M’gar.

7. Huyện Đạ Huoai.

4. Huyện Đạ Tẻh.

8. Huyện Lâm Hà.

4. Huyện Đắk R ’Lâ'p.

14. T ỉnh B ìn h T huận

5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.

Huyện Đắk Mil.
Huyện Ea H ’leo.
Huyện Ea Kar.
Huyện Ea Súp.

9. Huyện K rông Pắc.
10. Huyện Krông Buk.
11. Huyện Krông Bông
12. Huyện Krông Ana.

Huyện
Huyện
Huyện
Huyện

Bắc Bình.
Đức Linh.
Hàm Thuận Bắ(
Tánh Linh.

15. T ỉnh B ìn h Đ ịnh
1. Huyện Hoài An.
16. Tỉnh H ải D ương

r BÁN PHÁP. LUẬT VỀ KHUYẾN KHÍCH ĐẦU T ư TRONG NƯỚC

Huyện Chí Linh.

1. Huyện Nam Đông.

. T ỉn h Hà T ĩn h

28. T ỉn h An G iang

Huyện Hương Khê.
Huyện Hương Sơn.

1. Huyện An Phú.
2. Huyện Tri Tôn.

. T ỉn h N in h B ìn h

3. Huyện T ịn h Biên.

Thị xã Tam Điệp.
Huyện Nho Quan.

29. T ỉn h B ạ c L iêu

. T ỉn h N g h ệ An

2. Huyện Vĩnh Lợi.

Huyện
Huyện
Huyện
Huyện

30 T ỉnh Cà Mau

Anh Sơn.
Nghĩa Đàn.
Tân Kỳ.
T hanh Chương.

1. Thị xâ Bạc Liêu.

1. Huyện Thời Bình.
2. Huyện T rần Văn Thời.
31. T ỉnh Đ ồ n g N ai

. T ỉn h N in h T h u ậ n
Huyện N inh Hải.

1. Huyện Đ ịnh Quán.
2. Huyện Tân Phú.

. T ỉn h P h ú Y ên

3. Huyện Xuân Lộc.

Huyện Đồng Xuân.
Huyện Sông H inh.

4. Huyện Long Khánh.

. T ỉnh Q uản g Trị

1. Huyện Châu Thành.

Huyện Đak Rông.

2. Huyện Hòn Đất.

. T ỉn h Q uản g Nam

33. T ỉn h K hánh H òa

Huyện Hiệp Đức.
Huyện Tiên Phước.

1. Huyện Vạn Ninh.
2. Huyện Cam Ranh.

. T ỉnh Q u ảng N gãi

34. T ỉnh S ó c T răng

32. T ỉnh K iên G iang

Huyện M inh Long.

1. Huyện Long Phú.

. T ỉn h T h a n h H óa

2. Huyện Mỹ Xuyên.

Huyện
Huyện
Huyện
Huyện

3. Thị xã Sóc Trăng.

Cẩm Thủy.
N hư Thanh.
Ngọc Lạc.
T hạch T hành.

. T ỉnh T h ừ a T h iên H uế

35. T ỉnh Trà V inh
1. Huyện Cầu Ngang.
2. Huyện Cầu Kè.
3. Huyện Tiểu Cân.
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DANH MỤC c

Đ ịa b à n có đ iê u k iệ n k in h t ế x ã h ộ i đ ặ c b iệ t k h ó k h ă n
CÁC HUYỆN THUỘC TỈNH
VÙNG NÚI CAO, HẢI ĐẢO

4. T ỉn h Lai C hâu
1. Huyện Mường Lay.

1. T ỉnh B ắc Kạn

2. Huyện Mường Tè.

1. Huyện Ba Bể.

3. Huyện Phong Thổ.

2. Huyện Bạch Thông.

4. Huyện Tủa Chùa.

3. Huyện Chợ Mới.

5. Huyện Tuần Giáo.

4. Huyện Chợ Đồn.

6. Huyện Sìn Hồ.

5. Huyện Ngân Sơn.

7. Huyện Điện Biên Đông.

6. Huyện Na Rì.

5. T ỉn h L ào Cai

2. T ỉn h Cao B ằ n g

1 . Huyện Bắc Hà.

1 . Huyện Bảo Lạc.

2. Huyện Bát Sát.

2. Huyện Hạ Lang.

3. Huyện Mường Khương.

3. Huyện Hà Quảng.

4. Huyện Than Uyên.

4. Huyện Hòa An.

5. Huyện Văn Bàn.

5. Huyện Nguyên Binh.

6. Huyện Sa Pa.

6. Huyện Quảng Hòa.

7. Huyện Bảo Yên.

7. Huyện Thông Nông.
8. Huyện T rà Lĩnh.
9. Huyện Thạch An.
10 . Huyện T rù n g K hánh.

6. T ỉn h Sơn La
1. Huyện Bắc Yên.
2. Huyện Mộc Chàu.
3. Huyện Mường La.

3. T ỉnh Hà G iang

4. Huyện Quỳnh Nhai.

1. Huyện Bắc Mê.

5. Huyện Thuận Châu.

2. Huyện Đồng Văn.

6. Huyện Sông Mã.

3. Huyện Hoàng Su Phì.

7. Huyện Phù Yên.

4. Huyện Mèo Vạc.
5. Huyện Quản Bạ.

7. Tỉnh B ình T huận
1. Huyện Phú Quý.

6. Huyện Vị Xuyên.
7. Huyện Xín Mần.

8. T ỉnh Bà Rịa - V ũ n g Tàu

8. Huyện Yên Mình.

1. Huyện Côn Đảo.

CÁC VÁN BAN PHÁP LUẬT VÈ KHUYẾN KHÍCH ĐẦU T ư TRONG N ư ớ c

9. T h à n h p h ố Đ à N ấn g

2. Huyện Yên Lập.

1. Huyện đảo Hoàng Sa.

5. T ỉn h Q u ản g N inh

10. T h à n h p h ố H ải P h ò n g

1. Huyện Ba Chẽ.

1. Huyện Bạch Long Vĩ.

2. Huyện Bình Liêu.

2. Huyện Cát Hải.

6. T ỉnh T u yên Q uang

11.

T ỉn h

K h á n h

H òa

1. Huyện Chiêm Hóa.

1. Huyện Trường Sa.

2. Huyện Na Hang.

12. T ỉn h K iên G ian g

7. T ỉn h T h ái N g u y ên

1. Huyện Kiên Hải.

1. Huyện Võ Nhai.

2. Huyện P h ú Quốc.

8. T ỉnh Y ên B ái

13. T ỉn h Q u ả n g N in h

1. Huyện Lục Yên.

1. Huyện Cô Tô.

2. Huyện Mù Căng Chải.

14. T ỉn h Q u ả n g N gái
1. Huyện Lý Sơn.

3. Huyện Trạm Tấu.
9. T ỉnh Đ ắk Lắk
1. Huyện Đắk Nông.

II- CÁC HUYỆN THUỘC TÌNH
MIẾN NÚI,
VÙNG DÂN TỘC ĐỒNG BẰNG

2. Huyện Krông Nô.
10. T ỉnh Gia Lai
1. Huyện Đức Cơ.

1. T ỉnh B ắ c G ian g
1. Huyện Sơn Đông.

2. Huyện K’Bang.
3. Huyện Krông Pa.

2. T ỉnh H òa B ìn h

4. Huyện Kon C h ’ro.

1. Huyện Đà Bắc.

5. Huyện Mang Yang.

2. Huyện Mai Châu.

11. T ỉn h K on T u m

3. T ỉnh L ạn g Sơn

1. Huyện Đắk Tô.

1. Huyện Bình Gia.

2. Huyện Đắk Glei.

2. Huyện Đ ình Lập.

3. Huyện Kon Plong.

4. T ỉnh P h ú Thọ

4. Huyện Sa Thầy.

1. Huyện T hanh Sơn.

12. T ỉn h L â m Đ ỏ n g

425

426

HÊ THÕNG VÀN BÀN PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN HÀNH

1. Huyện Lạc Dương.

1. Huyện u M inh.

13. T ỉnh K iên G iang

23. T ỉn h T h an h H óa

1. Huyện An Biên.

1. Huyện Quan Hóa.

2. Huyện Gò Quao.

2. Huyện Bá Thước.

3. Huyện Vĩnh Thuận.

3. Huyện Lang Chánh.

14. T ỉnh S ó c T răn g
1. Huyện Mỹ Tú.
2. Huyện T hạnh Trị.
3. Huyện V ĩnh Châu.
15. T ỉnh Trà V inh
1. Huyện Châu Thành.
2. Huyện Trà Cú.

4. Huyện Thường Xuân.
5. Huyện Quan Sơn.
6. Huyện Mường Lát.
7. Huyện N hư Xuân.
24. T ỉn h N gh ệ An
1. Huyện Kỳ Sơn.
2. Huyện Tương Dương.
3. Huyện Con Cuông.

16. T ỉnh B ìn h Đ ịn h
1. Huyện An Lão.
2. Huyện Vĩnh Thạnh.

4. Huyện Quế Phong.
5. Huyện Quỳ Hợp.
6. Huyện Quỳ Châu.

3. Huyận Vân Canh.
25. T ỉnh Q uảng B ìn h
17. T ỉnh K hánh H òa
1. Huyện K hánh Vĩnh.

1. Huyện M inh Hóa.
2. Huyện Tuyên Hóa.

2. Huyện K hánh Sơn.
26. T ỉn h Q uảng Trị
18. T ỉn h N in h T hu ận

1. Huyện Hướng Hóa.

1. Huyện N inh Sơn.
27. T ỉnh Thừa T hiên Huê
19. T ỉnh Bà R ịa - V ũ ng Tàu

1. Huyện A Lưới.

1. Huyện Tân Thành.
28. T ỉnh Q uảng Nam
20. T ỉnh B ạc L iêu
1. Huyện Hồng Dân.

1. Huyện Hiên.
2. Huyện Giằng.

21. T ỉn h B ình P h ư ớ c

3. Huyện Phước Sơn.

1. Huyện Bù Đăng.

4. Huyện Trà My.

22. T ỉnh Cà Mau

29. Tỉnh Q uảng N gãi

CÁC VÃN BẢN PHÁP LUẬT VẾ KHUYẾN KHlCH ĐẦU T ư TRONG NƯỚC

1. H uyện Ba Tơ.

4. Huyện Sơn Hà.

2. Huyện T rà Bồng.

30. T ỉn h P h ú Y ên

3. Huyện Sơn Tây.

1. Huyện Sơn Hòa.
TM. CHÍNH PHỦ
Thủ tướng
PHAN VĂN KHẢI
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116.

THÔNG T ư SỐ 02/1999/TT-BKH NGÀY 24-9-1999
CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐÂU TƯ
Hướng dẫn trình tự, thủ tục cấp ưu đãi đâu tư theo Nghị
đ ịn h s ố 5 1 /1 9 9 9 /N Đ -C P n g à y 8 -7 -1 9 9 9 c ủ a C h ín h p h ủ q u y

định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích «íâu tư trong
n ư ớ c (sử a đ ổ i) s ô 0 3 /1 9 9 8 /Q H 1 0
Thi hành khoản 3, Điêu 36, N g h ị đ ịn h số 51/1999/NĐ-CP ngày
8-7-1999 của C hính p h ủ Quy đ ịn h chi tiết thi hành Luật Khuyến
khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10 (sau đây gọi
tắt là N ghị đ ịn h 51/1999/NĐ-CP), Bộ K ế hoạch và Đâu tư hướng
dẫn trinh tự, thủ tục cấp ưu đãi đáu tư (sau đây viết tắt là ƯĐĐT)
n h ư sau:
I- C ơ QUAN TIẾP NHẬN H ồ s ơ ĐẢNG KÝ Ư u ĐÃI ĐẦU TƯ

Để được cấp ƯĐĐT, nhà đầu tư thuộc các đối tượng áp dụng
Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) quy định tại khoản 1,
khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 6, khoản 7, khoản 8,
khoản 9, Điều 2, Nghị định 51/1999/NĐ-CP gửi hồ sơ đăng ký ƯĐĐT
đên cơ quan tiếp nhận hô sơ theo quy định dưới đây:
1. Bộ Kê' h o ạ ch và Đ âu tư t iế p n h ậ n hồ sơ đ ãn g ký ƯĐĐT
c ủ a các doanh nghiệp th à n h lập theo quyết định của Thủ tướng
Chính phủ, Bộ trường các Bộ, Thủ trường các cơ quan có thẩm
quyền của T rung ương.
2. S ở K ế h o ạ c h v à Đ ầ u t ư tỉn h , th à n h p h ố tr ự c th u ộ c
T ru n g ư ơ n g (sau đây gọi tắ t là Sở Kế hoạch và Đầu tư) nơi nhà
đầu tư thực hiện dự án đầu tư tiếp nhận hồ sơ đăng ký ƯĐĐT
cùa:
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- Các doanh nghiệp do Chủ tịch ủ y ban nh ân dân tỉn h , th àn h
phố trự c thuộc T rung ương (sau đây gọi chung là Chủ tịc h UBND
cấp tỉn h ), quyết định th à n h lập;
- Doanh nghiệp tư nhân, công ty (kể cả các công ty cổ phần
do Chù tịc h ủ y ban n h ân dân cấp tỉn h phê duyệt phương án cố
phần hóa và quyết định chuyển doanh nghiệp nhà nưdc th à n h công
ty cổ phần);
- Liên hiệp hợp tác xã; hợp tác xã kinh doanh nhữ ng ngành,
nghề quy đ ịn h tại khoản 1, Điều 13, Nghị định số 16/CP ngày 21-2-1997
cùa C hính phủ vé chuyển đổi, đăng ký hợp tác xã và tổ chức hoạt
động của liên hiệp hợp tác xã (sau đây gọi tắ t là NĐ 16/CP);
- Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã của người
Việt Nam định cư ở nước ngoài, của người nước ngoài thường trú
ở V iệt Nam đầu tư trự c tiếp tại V iệt Nam, hoặc của công dân Việt
Nam cùng th à n h lập với người V iệt Nam định cư ở nước ngoài hoặc
với người nước ngoài thư ờng trú ở V iệt Nam theo Luật Khuyến khích
đầu tư trong nưđc (sửa đổi).
- Cơ sở giáo dục, y tế, văn hóa có Giấy chứng nhận đăng ký
hoạt động.
3.
U y b an n h â n d â n q u ận, h u y ện , th ị xã th u ộ c tỉn h (sau
d ây g ọ i tắ t là U B N D c ấ p h u y ệ n ) nơi n h à dâu tư th ự c h iệ n
d ự á n đ ầ u t ư t i ế p n h ậ n h ồ sơ đ ă n g k ý ƯĐĐT c ủ a : Hợp tác
xã không kinh doanh n h ữ n g ngành, nghề quy định tại khoản 1,
Điều 13, Nghị đ ịn h 16/CP; cá nhân, nhóm kinh doanh hoạt động
theo Nghị định số 66/HĐBT ngày 2-3-1992 của Hội đồng Bộ trường
(nay là C hính phủ).
Đối với n h ữ n g dự án thự c hiện trê n phạm vi nhiều địa phương,
nhà đầu tư có th ể đăng ký ưu đãi đầu tư tại một trong các địa
phương đó.
II- HỒ S ơ ĐẢNG KÝ ƯĐĐT
Nhà đầu tư gửi đến cơ quan tiếp n hận Hồ sơ đăng ký ƯĐĐT
gồm 3 yếu tố sau đây:
1. Đ ơn đ ă n g k ý ƯĐĐT
Nhà đầu tư có dự án đăng ký ƯĐĐT lần đầu, đơn được khai
theo Mầu MĐ ƯĐĐT (kèm theo Thông tư này); đăng ký bổ sung
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ưu đái cho dự án đã được cấp ƯĐĐT theo quy định tại Điêu 34
và Điều 46, Nghị đ ịn h số 51/1999/NĐ-CP thì theo Mẫu MĐ ƯĐĐTBS
(kèm theo Thông tư này).
Đối với các dự án đăng ký bổ sung ưu đãi, phải có thêm báo
cáo kết quả th ự c hiện dự án đầu tư, mức và thời hạn ưu đãi đã
hưởng (theo Mẫu BC THDA1 kèm theo Thông tư này).
Đối với các dự án đang thực hiện n h ư ng nay mới đăng ký ưu
đãi đầu tư thì phải có thêm Báo cáo kết quả thự c hiện dự án đầu
tư (theo Mẫu BC THDA2 kèm theo Thông tư này).
Nếu nhà đầu tư có yêu cầu miễn th u ế nhập khẩu các th iế t bị,
máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng theo quy định tại Điều
26, Nghị định số 51/1999/NĐ-CP thì tự kê khai trong Đơn đăng
ký ƯĐĐT hoặc lập th à n h danh mục kèm theo đơn (theo Mẫu DM
MMTB kèm theo Thông tư này) và tự chịu trác h nhiệm về tính
chính xác, tru n g thự c của danh mục này.
án

2. D ự á n đ ầ u t ư h o ặ c p h ư ơ n g á n đ ầ u t ư h o ặ c p h ư ơ n g
k ỉn h d o a n h (dưới đây gọi chung là dự án đầu tư):

Đối với dự án mà Quy c h ế quản lý dầu tư và xây dựng (ban
hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8-7-1999 của Chính
phủ) quy định phải được cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu
tư phê duyệt thì gửi kèm theo bản sao hợp lệ Q uyết định đầu tư.
Dự án đầu tư phải nêu rõ: chủ đầu tư; ngành, nghề đầu tư;
địa điểm thực hiện; phương án kỹ th u ậ t, công nghệ, nhu cầu thiết
bị, máy móc, phương tiện vận tải; phương án huy động vốn; số lao
động sử dụng.
3. G iấy c h ứ n g n h ậ n đ ă n g ký k in h d o a n h (bản sao hợp lệ)
Đối với doanh nghiệp nhà nước mới th à n h lập chưa làm thủ
tục đăng ký kinh doanh th ì thay bằng bản sao hợp lệ Quyết định
th àn h lập doanh nghiệp.
Đối với cá n hân và nhóm kinh doanh hoạt động theo Nghị định
số 66/HĐBT ngày 2-3-1992 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính
phủ), là Giấy phép k in h doanh hoặc giấy tờ sẽ thay cho Giấy phép
kinh doanh theo quy định của C hính phủ đối với đối tượng này.
Đối với cơ sở giáo dục, đào tạo tư thục, dân lập, bán công; cơ
sở y tế tư n hân, dân lập; cơ sở văn hóa dân tộc; là Giấy chứng
nhận đăng ký hoạt động.
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Đối vđi các nhà đầu tư đăng ký th à n h lập cơ sở sản xuất, kinh
doanh cùng với đăng ký ưu đái đầu tư, th ì thay bằng Hồ sơ đăng
ký k in h doanh theo quy định hiện h ành của pháp luật.
Các n h à đầu tư là người V iệt Nam định cư ở
nước ngoài thư ờng trú ở Việt Nam, sau khi xuất
v'ê nguồn gốc của m ình theo quy định tại điểm e
1, Điều 43, Nghị đ ịn h số 51/1999/NĐ-CP thì tiến
như các nhà đầu tư là công dân Việt Nam.

nước ngoài, người
trìn h các giấy tờ
và điểm f, khoản
hành các th ủ tục

III- TRÌNH T ự XÉT CẤP ƯĐĐT
1. Đ ối v ớ i c á c c ơ sở sả n x u ấ t, k in h d oan h đã th à n h lập
a) Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét Hồ sơ đăng ký ƯĐĐT của
các doanh nghiệp nói tại điểm 1, mục I của Thông tư này, lấy ý
kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan nếu thấy cần th iế t
để quyết định việc cấp hay từ chối cấp Giấy chứng nhận ƯĐĐT
(Mẫu GCNƯĐĐT-TW), hoặc giấy chứng n hận ƯĐĐT bổ sung (Mẫu
GCNƯĐĐTBS-TW kèm theo Thông tư này).
b) Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp tỉn h xem xét Hồ sơ đăng ký
ƯĐĐT của các cơ sở sản xuất, kinh doanh đã được th àn h lập thuộc
đối tượng quy d ịn h tại điểm 2, Mục I của Thông tư này, lấy ý kiến
bằng văn bản của các Sở, ban, ngành có liên quan nếu xét thấy
cần th iết, trìn h Chủ tịch Uy ban nhân dân cấp tỉn h quyết định
cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng n hận ƯĐĐT (Mẫu GCNƯĐĐT-ĐF),
hoặc Giấy chứng n h ận ƯĐĐT bổ sung (Mảu GCNƯĐĐTBSrĐF kèm
theo Thông tư này).
c) Chủ tịc h lly ban n hân dân cấp huyện xem xét Hồ sơ đăng
ký ƯĐĐT của các cơ sở sản xuất, kinh doanh đã được th à n h lập
thuộc đối tượng quy định tại điểm 3, Mục I cùa Thông tư này,
lấy ý kiến bằng văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉn h , các sở,
ban, n gành khác có liên quan trong tỉn h nếu thấy cần th iết, trìn h
Chủ tịch Uy ban n hân dân cấp tỉn h quyết định cấp hoặc từ chối
Giấy chứng n hận ƯĐĐT hoặc Giấy chứng nhận ƯĐĐT bổ sung.
2. Đ ối v ớ i c á c cơ sở sả n x u ấ t, k in h doanh đ ă n g ký ƯĐĐT
c ù n g v ớ i đ ă n g ký k in h d oan h
a)
Hồ sơ đăng ký ƯĐĐT của các dự án đầu tư gắn với việc
th à n h lập các cơ sở sản xuất, kinh doanh mà theo quy định của
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pháp luật phải đăng ký k in h doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư t
Sở Kế hoạch và Đầu tư th ự c hiện theo quy định hiện hàn h về tr ìr
tự, thủ tục th à n h lập và đăng ký kinh doanh, lấy ý kiến bằng VỄ
bản của các sở, ban, ngành có liên quan trong tỉn h nếu xét thí
cần th iế t, trước khi trìn h Chủ tịc h Uy ban nhân dân cấp tỉn h quyi
định cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận ƯĐĐT. Nếu việc cề
ƯĐĐT được chấp th u ận thì thự c hiện cùng một lúc với việc cễ
Giấy chứng n hận đãng ký kinh doanh.
b)
Hồ sơ đăng ký ưu đái đầu tư kèm theo hồ sơ đăng ký kin
doanh của hợp tác xã không kinh doanh nhữ ng ngành nghề qi
định tại khoản 1, Điều 13, Nghị định 16/CP, cùa cá n hân, nhó]
kinh doanh hoạt động theo Nghị định số 66/HĐBT ngày 2-3-19S
của Hội đồng Bộ trư ởng (nay là C hính phủ), Uy ban nhân dân câ
huyện xem xét cấp Giấy chứng n h ận đăng ký kinh doanh hoặc Giã
phép kinh doanh theo th ủ tục quy d ịn h hiện hành. Đồng thời, xei
xét các điêu kiện ưu đãi, lấy ý kiến bằng văn bản của Sở Kế hoạc
và Đầu tư tỉn h , các sở, ban, ngành khác có liên quan trong tỉn
nếu thấy cần th iết, trìn h Chủ tịch ú y ban nh ân dân cấp tỉn h quyt
định cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận ƯĐĐT cho nhà đ'â
tư.

3. Đ ối v ớ i tr ư ờ n g h ợ p đ iê u c h ỉn h , bổ su n g ƯĐĐT
Đối với dự án đã được cấp ƯĐĐT, trong quá trìn h thực hiệ
dự án. nếu nhà đầu tư đăng ký bổ sung ưu đãi do đáp
ứng thêi
điều kiện ưu đãi theo quy định tại Điều 34, Nghị định số 51/1999/NĐ-C'
thì cơ quan đá tiếp n hận và th ụ lý hồ sơ đăng ký ƯĐĐT xem xé
và trìn h T hủ trưởng có thẩm quyền quyết định việc điêu chỉiứ
bổ sung ƯĐĐT.
Trường hợp nhà đầu tư không đáp ứng đù điều kiện để tiế
tục được hưởng
ưu đãi thi th ô n g báo bằng văn bản cho cơ qua
tiếp nhận hồ sơ đăng ký ƯĐĐT để cơ quan này xem xét và trìn
Thủ trưởng có thẩm quyền quyết định việc điêu chỉnh một phầ:
hoặc rú t bò toàn bộ ưu đãi đã cấp.
Trường hợp
cấp Giấy chứng n h ận ưu dãi đầu tư bổ sung th
thu hồi Giấy chứng n h ận ưu đãi đầu tư đã cấp.
Trường hợp rú t bỏ toàn bộ ưu đái thì gửi
Quyết định th u hc
Giấy chứng nhận ƯĐĐT đến các cơ quan liên quan đến
việcth ự
hiện các nội dung ưu đãi.
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4.
Đ ố i v ớ i tr ư ờ n g h ợ p có đ ề n g h ị m iễ n th u ế n h ậ p k h ẩ u t h iế t
b ị, m áy m ó c, p h ư ơ n g t iệ n v ậ n tả i c h u y ê n d ù n g
a) T h iết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng dược
miễn th u ế n hập khẩu phải phù hợp với mục tiêu đầu tư và phương
án kỹ th u ậ t, công nghệ ghi trong dự án đầu tư, hoặc Quyết định
đầu tư (nếu có).
b) Cơ quan th ụ lý hồ sơ căn cứ vào Đơn đăng ký ưu đái đầu
tư, Dự án dầu tư, Quyết định đầu tư (nếu có), đối chiếu với Danh
mục các loại m áy móc, th iết bị và phương tiện vận tải chuyên dùng
trong nước đã sản xuăt được (ban h ành kèm theo Quyết định số
214/1999/QĐ-BKH ngày 26-4-1999 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) để
xác đ ịn h n h ữ ng máy móc, th iế t bị, phương tiện vận tải chuyên dùng
mà trong nước chưa sản xuất được và trìn h T hù trưởng có thẩm
quỳên cấp ƯĐĐT quyết định.
Nếu nhà đầu tư n hập khẩu dây chuyền th iế t bị, máy móc đồng
bộ thuộc loại tro n g nước chưa sản xuất được nhưng trong dây chuyền
đồng bộ đó có cả loại th iế t bị, máy móc trong nước đã sản xuất
được thì được m iễn th u ế nhập khẩu cho cả dây chuyền th iế t bị,
máy móc đồng bộ đó.
Ngoài trường hợp trên , cơ quan th ụ lý hồ sơ xem xét mục tiêu
của dự án và yêu cầu của th ị trường về chất lượng sản phẩm được
sản xuất ra để xác đ ịn h n h ữ ng th iế t bị, máy móc, phương tiện vận
tải chuyên dùng tro n g nước đã sản xuất được như ng chưa đáp ứng
yêu cầu ch ất lượng đối với dự án đó. Nếu xét thấy cần th iết, có
thể lấy ý kiến các cơ quan quản lý chuyên ngành cùng cấp trước
khi trìn h Thủ trư ởng có thẩm quyền quyết định.
c) Danh mục n h ữ n g máy *móc, th iế t bị, phương tiện vận tải
chuyên dùng được m iễn thuê' nhập khẩu được ghi vào Giấy chứng
nhận ƯĐĐT hoặc Giấy chứng n hận ƯĐĐT bổ sung; danh mục quá
dài th ì ghi th à n h phụ lục kèm theo (Mẫu DM HHNKMT-TVV đối
với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hoặc Mẫu DM HHNKMT-ĐP đối với
Úy ban n hân dân cấp tỉnh).
d) Trường hợp nhà đầu tư có dự án trưđc đây đã được cấp Giấy
chứng n h ận ƯĐĐT tro n g đó có nội dung miễn thuế nhập khẩu nhưng
chưa được Bộ Thương mại quyết định Danh mục hàng hóa nhập
khẩu miên thuê th ì gửi công văn đê nghị miễn th u ế nhập khẩu
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kèm theo hợp đồng n hập khẩu đến cơ quan đã cấp Giấy ch ứ n g nhậ;
ƯĐĐT. Trong công văn nêu rõ tên, quy cách hoặc ký mã hiệu, s
lượng từ n g loại máy móc, th iế t bị, phương tiện vận tải chuyên dùn
đề nghị m iễn th u ế n hập khẩu. Cơ quan tiếp nh ận hồ sơ đăng k;
ƯĐĐT đối chiếu với n h ữ n g điều kiện nói trê n để có công văn thôn
báo cho n h à đầu tư và Hải quan cửa khẩu nơi thự c hiện th ủ tụ
nhập khẩu h àng hóa biết và thự c hiện.
IV- THỜI HẠN XÉT CẤP ƯĐĐT
Việc cấp mới Giấy chứng n h ận ƯĐĐT, cấp bổ sung ƯĐĐT đượ
thực hiện tro n g thời h ạn không quá 20 ngày làm việc, kể từ ngà'
cơ quan tiếp n h ận hồ sơ n h ận đủ hồ sơ hợp lệ.
Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ có đủ các yếu tố hợp lệ quy định
Mục II của Thông tư này.

tạ

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, tro ng thời hạn không quá í
ngày làm việc, kể từ n g à y n h ậ n hồ sơ, cơ quan tiế p n h ậ n hồ SI

phải thông báo cho n h à đầu tư b iết để bổ sung, hoàn ch ỉn h hồ so
Ngày n hận hồ sơ là ngày cơ quan tiếp nh ận hồ sơ trự c tiế]
nhận hồ sơ hoặc ngày n h ậ n theo dấu của bưu điện nơi nh ận nếi
hồ sơ gửi qua bưu điện.
Việc giảm bđt m ột phần hoặc rú t bỏ toàn bộ ưu đăi đàu ti
được thự c hiện tro n g thời h ạn không quá 5 ngày
lắm việc, kể tì
ngày nhận được thô n g báo của n h à đầu tư .về việc
không đáp ứnị
đủ điều kiện để được hưởng ưu đãi.
Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nh ận ƯĐĐT, cơ quan tiê'ĩ
nhận hồ sơ phải thô n g báo lý do bằng văn bản cho nhà đầu ti
biết.
Các cơ quan quản lý n h à nước khi được hỏi ý kiến về Ưu đã
đầu tư
có trá c h nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn khônẾ
quá 7 ngày làm việc, kể từ ngày n hận được văn bản hỏi ý kiến
quá thời hạn này mà không có văn bản trả lời thì coi như đồnỄ
ý-

V- ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
1.
Thông

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ban hành, thay thê
tư số 02/1998/TT-BKH ngày 16-3-1998 của Bộ Kế hoạch và
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Đầu tư hướng dẫn trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận ưu đãi
đâu tư theo N g h ị đ ịn h số 07/1998/NĐ-CP ngày 15-1-1998 của Chính
p h ủ Quy đ ịn h chi tiết thi hành Luật K huyến khích đầu tư trong
nước và Văn bản số 955/BKH-DN ngày 10-2-1999 của Bộ Kế hoạch
và Đầu tư Hướng dẫn tạm thời trong kh i chuyển tiếp sang áp dụng
Luật K huyển khích đau tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10.
2.
Đ ịnh kỳ 6 th á n g một lần (vào ngày 10-6 và 10-12), bộ phận
có chức .năng th ụ lý hồ sơ ƯĐĐT và ú y ban nhân dân cấp huyện
báo cáo tìn h hình cấp ƯĐĐT, tìn h h ìn h thự c hiện trợ giúp và ưu
đãi đầu tư trê n địa bàn, kiến nghị nhữ ng vấn đề ph át sinh cần
xử lý gửi ví Sd Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo ú y ban
nhân dân tỉn h và Bộ Kê' hoạch và Đầu tư.
Đ ịnh kỳ 6 th á n g một lần (vào ngày 20-6 và 20-12), Sở Kế hoạch
và Đầu tư tổng hợp tìn h h ìn h cấp ƯĐĐT, tìn h hình thự c hiện trợ
giúp và ưu đăi đầu tư trê n địa bàn, kiến nghị nhứ ng vấn dề phát
sinh cần xử lý, gửi về Bộ Kê' hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo
cáo C hính phủ.
Trong quá trìn h th ự c hiện nếu có vướng mắc, đê nghị các cơ
quan, các cơ sở sản xuất kinh doanh kịp thời phản án h để Bộ Kê'
hoạch và Đầu tư nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung nhữ ng nội dung đá
hướng dẫn cho p hù hợp.
BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
T R Ầ N X U Â N G IÁ
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Màu MĐ LtoĐT
CỘNG HÒA XÀ HỘI CHỦ NGHĨA V Ệ T NAM
Độc lập - Tự do - H ạnh phúc

Số:...

...(2)... n gày... tháng... năm...

ĐƠN ĐĂNG KÝ ƯU ĐÁI ĐAU TƯ
K ín h g ử i : ........................
Tên cơ sở sản xuất kinh doanh:

(3)
( 1)

- Trụ sở chính:
- Điện thoại: .

Fax:

Giấy chứng n hận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nh ận đăng
ký hoạt động/Giấy phép kinh doanh số... do... (4)... cấp ngày... tháng...
năm...
Thực hiện/dự định thực hiện dự án đầu tư... (5)...
- Tổng số vốn đâu tư của dự án:

triệu đồng.

- Lĩnh vực đâu t ư : ...................................................................
- Địa điểm thực hiện dự á n : ...................................................
- Dự án sử dụng số lao động bình quân trong năm:... (6)... người
- Dự định khởi công ngày... tháng... năm...; hoàn th àn h và đưa
vào hoạt động ngày... tháng... năm...
Đề nghị... (3)... cấp chứng nhận ưu dãi đầu tư với các ưu đái
như sau:
Danh mục th iế t bị, máy móc, phương tiện vận tải đê nghị miễn
th uế nhập khẩu:
...(1)... chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin
đăng ký trên đây, cam kết sẽ báo cáo kịp thời nếu không thực hiện
đúng và đầy đủ các điều kiện dể được hưởng khuyến khích và ưu
đãi đầu tư.
N gười đ ạ i d iệ n
c ơ s ở s ả n x u ấ t k i n h d o a n h (9)
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G hi chú:
(1) Ghi tên cơ sở sản xuất kin h doanh.
(2) Ghi địa danh.
(3) Ghi tên cơ quan cấp ƯĐĐT ( ủ y ban nhăn dân tỉnh, thành p h ố trực thuộc
Trung ương hoặc Bộ K ế hoạch và Đầu tư).
(4) Ghi tên cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký k in h doanh hoặc Giấy chứng
nhận đăng ký hoạt động hoặc Giấy phép k in h doanh.
(5) Ghi tên dự án đâu tư hoặc phương án đầu tư hoặc phương án kin h doanh.
Đối với dự án mà Quy c h ế quản lý đầu tư và xây dựng (ban hành kèm theo N ghị
đ ịn h số 52/1999/NĐ-CP ngày 8-7-1999 của C hính p hủ) quy đ ịn h phải được cơ quan
có thẩm quy en quyết đ ịn h đau tư thì ghi kèm theo số Quyết đ ịn h đầu tư.
(6) Ghi số lao động bình quản năm mà dự án thu hút được khi hoàn thành
và đưa vào hoạt động (không ghi số lao động của cơ sờ sản xuất k in h doanh).
(7) Các kiến nghị cụ th ể ve mức bảo đảm, trợ giúp và ưu đãi đều tư cho dự
án xin ưu đãi của cơ sở sản xuất k in h doanh.
(8) Nêu danh mục dài thì có th ể ghi thành m ột danh mục riêng kèm theo
đơn (Mẫu DM M M TB). Chỉ ghi những thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên
dùng, phương tiện vận chuyển dùng đ ể đưa đón công nhăn mà trong nước chưa
sản xuất được hoặc sản xuất chưa đáp ứng được yêu cầu cân nhập khẩu đ ể thực
hiện dự án, cần ghi rõ tên hàng hóa, ký má hiệu, số lượng (như mẫu DM M M TB).
(9) Họ tên, chức danh của đại diện có thẩm quÿên của cơ sở sản xuất kin h
doanh và ký ten, đóng dấu (nếu có).
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M ầuD M M M T B

DANH MỤC THEẾT BỊ, MÁY MÓC, PHƯƠNG TIỆN
VẬN TAI đ 'Ê n g h ị m iễ n t h u ế n h ậ p KHẨÚ
Tên dự án íâ u tư: .............................................
Tên chủ đầu t ư : ..................................................
Tên tổ chức nhập khẩu theo ủy thác (nếu có):
STT

Tên hàng hóa

Quy cách, ký
mã hiệu

Số lượng

Ghi chú

N gày... th ả n g ... năm ...

Tên và chữ ký của người đại diện có thẩm
quỳên của chủ đâu tư (nếu chủ đầu tư là tổ chức
cần ghi rõ tên tổ chức, chức danh người đại diện
và đóng dấu)
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Mảu MĐ ƯĐĐTBS
SỐ:...

CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHÍA V Ệ T NAM
Đôc lập - Tự do - H ạnh phúc
...(2)... ngày... tháng... năm...

ĐƠN ĐẢNG KÝ Bổ SUNG ư u ĐÃI ĐAU TƯ
K ín h gửi: ...(3)...
Tên cơ sở sản xuất kinh doanh:

( 1)

-T rụ sở chính: .........................
- Điện thoại: .............................

Fax:

- Giấy chứng n h ậ n đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng
ký hoạt động/Giấy phép k in h doanh số:... do... (4)... cấp ngày... tháng...
năm...
- Thực hiện dự án đầu tư:... (5)...
- Giấy chứng n h ận ưu đãi dầu tư số:... do.... (6)... cấp ngày...
tháng... năm...
Lý do đê nghị bổ sung, điều ch ỉn h ưu đỗi:
Đề nghị ...(3)... cấp Giấy chứng n hận ưu đãi đầu tư bổ sung
với các nội dung ưu đãi bổ sung, điều chỉnh như sau:
Danh mục th iế t bị, máy móc, phương tiện vận tải đẽ nghị miễn
thuế nhập khẩu:
...(1)... chịu trá c h nhiệm trước pháp luật về nhữ ng thông tin
đăng ký, cam k ết sẽ báo cáo kịp thời nếu không thực hiện được
đúng và íâ y đủ các điều kiện để được hưởng ưu đái đầu tư bổ sung.
Người đại diện
cơ số sản xuất kinh doanh (10)

G hi chú:

(1) Ghi tên cơ sờ sàn xuất kin h doanh.
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(2) Ghi địa danh.
(3) Ghi tên cơ quan cấp bổ sung ƯĐĐT (ủ y ban nhàn dàn tỉnh, thành phô
trực thuộc Trung ương hoặc Bộ K ế hoạch và Đầu tư).
(4) Ghi tên cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký k in h doanh hoặc Giấy chứng
nhận đãng ký hoạt động hoặc Giấy phép k in h doanh.
(5) Ghi tên dự án đầu t ư hoặc phương án đầu tư hoặc phương án k in h doanh.
Đối với dự án mà Quy c h ế quản lý đầu tư và xảy dựng (ban hành kèm theo Nghị
đ ịnh số 52/1999/NĐ-CP ngày 8-7-1999 của C hính p hủ) quy đ ịn h phải được cơ quan
có thẩm quyên quyết đ ịn h đầu tư thì ghi kèm theo số Quyết đ ịn h đầu tư.
(6) Ghi tên cơ quan đả cấp Giấy chứng nhận ƯĐĐT cho dự án.
(7) Ghi những điêu kiện theo quy đ ịn h tại N ghị đ ịn h số 5111999/NĐ-CP mà
dự án đáp ứng nhưng chưa được cấp ưu đãi, hoặc nhữ ng điêu kiện đã đăng ký
nhưng không thực hiện được, do đó phải điều chỉnh ưu đãi.
(8) Ghi các kiến nghị v'ê mức ưu đãi, thời gian ưu đài điêu chỉnh theo những
điều kiện thực tế thực hiện được và nhữ ng quy đ ịn h của N ghị đ ịn h số51/1999/NĐ-CP.
(9) Nếu danh mục dài thì có th ể ghi thành m ột danh mục riêng kèm theo
đơn (Mầu DM M M TB). Chỉ ghi nhữ ng thiết bị, m áy móc, phương tiện vận tải chuyên
dùng, phương tiện vận chuyển dùng đ ể đưa đón công nhản mà trong nước chưa
sản xuất được hoặc sản xuất chưa đáp ứng được yêu cảu căn nhập khẩu đ ể thực
hiện dự án, cản ghi rỗ tên hàng hóa, ký m ã hiệu, số lượng (nh ư mẫu DM MMTB).
(10) Ghi họ tên, chức danh của đại diện có thẩm quyên của cơ sở sản xuất
kin h doanh và ký tên, đóng dấu (nếu có).
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Mẫu BCTHDA1
CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỐ:...

...(2)... ngày... tháng... năm...

BÁO CÁO KẾT QUẢ T H ự C H IỆ N D ự ÁN
(Dùng cho trường hợp đăng ký bổ sung ƯĐĐT)
Tên cơ sở sản xuất kinh doanh:
- Tên dự án:

( 1)

(3)

- Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư số... do... (4)... cấp ngày...
tháng... năm...
- Lĩnh vực dầu tư: ..................................................................
- Địa điểm thực hiện dự á n : ..................................................
1. Nội dung cơ bản của dự án đầu tư:
- Tổng số vốn đảu tư:
- Công nghệ, kỹ thuật:

....................triệu dong.
............... ( 5 ) ................................

- Phương án sử dụng đất: .............( 6 ) ................................
- Sử dụng lao động: ........................người.
- Dự kiến thời gian thực hiện................................................
2. Kết quả thực hiện dự án: (7)
- Khởi công ngày... tháng... năm...; công trìn h đi vào hoạt động
từ ngày... tháng... năm...
- Hợp đồng thuê đất số... ngày... (đối với đất thuê để thực hiện
dự án) Quyết định giao đất số... ngày... của... (nếu được giao đất).
- Sử dụng lao động qua các năm:
- Tổng doanh thu qua các năm:

t riệu đông.

.

- Tổng số vốn đầu tư đã thực hiện:

. (8)

. . . . (người).

....triệu đồng.

- Lợi nhuận qua các năm: ......................triệu
- Doanh thu xuất khẩu ròng qua các năm:

đông.

. . . ( 9 ) ...........

- Bắt đầu có th u nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp từ
tháng... năm...
3. N hững nội dung của dự án còn tiếp tục thực hiện: (10)
- Vốn dầu tư: ........................ triệu đồng.

H Ệ THỐNG VÃN BẢN PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN HÀNH

442

- Các hạng mục ch ín h còn chưa thự c hiện:
- Dự kiến tiến độ th ự c hiện:
4. N hững nội dung ưu đãi đá được hưởng:

...(1)... chịu trá c h nhiệm trước pháp luật về tín h tru n g thực
của nhữ ng th ôn g tin tro n g báo cáo.
N gư ời đ ạ i d iệ n
c ơ sở s â n x u ấ t k i n h d o a n h (11)
G hi chú:

Người đại diện ký tên dưới báo cáo phải chịu trác h nhiệm trước pháp luật
vê tính tru n g thực của những thông tin trong báo cáo, không cần xin xác nhận
của bất kỳ cơ quan nào.
(1) Ghi tên cơ sở sản xuất k in h doanh.
(2) Ghi địa danh.
(3) Ghi tên dự án đầu tư, phương án đầu tư hoặc phương án k in h doanh. Đối
với dự án mà Quy chế quản lý đầu tư và xảy dựng (ban hành kèm theo N ghị định
số 52/1999/NĐ-CP ngày 8-7-1999 của C hính phủ) quy đ ịn h phải được cơ quan có
thẩm quyên quyết đ ịn h đầu tư thì ghi kèm theo số quyết đ ịn h đầu tư.
(4) Ghi tên cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận ƯĐĐT cho d ự án.
(5) T hiết bị, m áy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng, phương tiện vận chuyển
dùng đ ể đưa đón công nhản đ ể thực hiện dự án phải nhập khẩu hay mua trong
nước.
(6) S ử dụng m ặt bằng hiện có hay được giao/thuê đất mới.
(7) Trường hợp công trình chưa khởi công thì không ghi các điểm chi tiết
mà ghi "chưa khởi công", nếu chậm tiến độ so với phê duyệt thì ghi rõ lý do.
(8) Ghi số lao động thu hút bởi d ự án qua các năm đã thực hiện.
(9) Bầng doanh thu từ xuất khẩu trừ chi p h í ngoại tệ đ ể nhập khẩu nguyên,
vật liệu, thuê chuyên gia (nếu có).
(10) Phần này dùng cho trường hợp vào thời điểm đăng ký bổ sung ƯĐĐT
vẫn còn m ột phản chưa đầu tư.
(11) Ghi họ tên, chức danh của đại diện có thẩm quyền của cơ sở sản xuàt
kinh doanh và ký tên, đóng dấu (nếu có).
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Mẫu BC THDA2
...(1)...

CỘNG HÒA XÁ HỘI CHỦ NGHĨA V Ệ T NAM

SỐ:...

Độc lập - Tự do - H ạnh phúc
...(2)... ngày... tháng... năm...

BÁO CÁO K ẾT QUẢ T H ự C H IỆ N D ự ÁN
(Dùng cho trường hợp dự án đang thực hiện nay đăng ký ƯĐĐT)
Tên cơ sở sản xuất kinh doanh ............. (1) .......................
-T ê n d ự ả n :

........................ (3) .................... ■....................

- Lĩnh vực đầu t ư :

................................................................................................................

- Địa điểm thực Riện dự á n : ...................................................
1. Nội dung cơ bải} của dự án đầu tư:
- Tổng sô' vốn đâu tư:
- Công nghệ, kỹ thuật:

..................... triệu đông.
................(4)

- Phương án sử dụng đất: ..............( 5 ) ............
- Sử dụng lao dộng: .........................người.
- Dự kiến thời gian thực hiện:
2. Kết quả thự c hiện dự án:
- Khởi công ngày... tháng... năm...; công trìn h đi vào hoạt động
từ ngày... tháng... năm...
- Hợp đồng thuê đất số... ngày... (đối với đất thuê để thực hiện
dự án) Quyết định giao đất số... ngày... của... (nếu được giao đất).
- Tổng số vốn đâu tư đã thực hiện:
- Sử dụng lao động qua các năm:
- Tổng doanh th u qua các năm:

................triệu đông.
.........(6) .......................(người).

...................... triệu đông.

- Lợi nhuận qua các năm: ................................. triệu đồng.
- Doanh thu xuất khẩu ròng qua các năm:

. . . ( 7 ) ...........

- Bắt đầu có th u nhập chịu th u ế thu nhập doanh nghiệp từ
tháng... năm...
3. N hững nội dung của dự án còn tiếp tục thực hiện: (8)
- Vốn đâu t ư : ..................: . . triệu đông.
- Các hạng mục chính còn chưa thực hiện:
- Dự kiến tiến độ thự c hiện:
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...(1)... chịu trá c h nhiệm trước pháp luật về tín h tru n g thực
của n h ứ ng th ô n g tin tro n g báo cáo.
N gư ời đ ạ i d iệ n cơ sở s ả n x u ấ t k in h d o a n h

(9)

G hi chú:

Người đại diện ký tên dưới báo cáo phải chịu trác h nhiệm trước pháp luật
về tính tru n g thự c của những thông tin tro n g báo cáo, không cần xin xác nhận
của b ất kỳ cơ quan nào.
(1) Ghi tên cơ sở sản xuất k in h doanh.
(2) Ghi địa danh.
(3) Ghi tên dự án đầu tư, phương án đầu tư hoặc phương án k in h doanh. Đối
vôi dự áv mà Quy c h ế quản lý đầu tư và xảy dựng (ban hành kèm theo N ghị định
số 52/1999/NĐ-CP ngày 8-7-1999 của C hính p hủ) quy đ ịn h p hải được cơ quan có
thẩm quyên quyết đ ịn h đ'âu tư thì ghi kèm theo số quyết đ ịn h đâu tư.
(4) Thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng, phương tiện vận chuyển
dùng đưa đón công nhăn đ ể thực hiện dự án phải nhập khẩu hay m ua trong nước.
(5) S ử dụng m ặt bằng hiện có hay được giao!thuê đất mới.
(6) Ghi số lao động thu hút bởi dự án qua các năm đả thực hiện.
(7) B ầng doanh thu từ xuất khẩu trừ chi p h í ngoại tệ đ ể nhập khẩu nguyên,
vật liệu, thuê chuyên gia (nếu có).
(8) Phần này dùng cho trường hợp kết quả dự án đưa vào hoạt động từng
phân, vào thời diêm đăng ký ƯĐĐT vẫn còn m ột p h ả n chưa đâu tư.
(9) Ghi họ tên, chức danh của đại diện có thẩm quyên của cơ sở sản xuất
kinh doanh và ký tên, đóng dấu (nếu có).
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Màu GCNƯt)ĐT-ĐF
CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ỦY BAN NHÂN DÀN
TỈNH/THÀNH PHỐ...
Sô':.../...

... ngày... tháng... năm...

GIẤY CHỨNG NHẬN ư u ĐÃI ĐAU T ư
- Căn cứ Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số
03/1998/QH10 ngày 20-5-1998;
- Căn cứ Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8-7-1999 của Chính
phủ Quy định chi tiế t th i h ành Luật Khuyến khích đầu tư trong
nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10;
- Theo đê nghị của ...(1)... tại Tở trìn h số... ngày... vê việc...

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ...
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN Ưu ĐÃI ĐẦU TƯ CHO
(2)

- Trụ sở chính: .......................................................................
- Giấy chứng n hận đăng ký kinh doanh số... do... cấp ngày...
tháng... năm...
1. Thực hiện dự án đầu tư... (3)...
- Dự án khởi công ngày... tháng... năm...; hoàn th àn h và đưa
vào hoạt động ngày... tháng... năm...
- Tổng số vốn đâu tư của dự án:

........... triệu đồng.

- Lĩnh vực dâu tư: ..................................................................
- Địa điểm thực hiện dự á n : ..................................................
- Dự án sử dụng sô' lao động binh quân trong năm:... người.
2. Các ưu đãi được hưởng đối với dự án nói tại điểm 1 trên
đây:
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3.
...(2)... chỉ được hưởng các ưu đãi tại điểm 2 nếu th ự c hiệi
đúng và đủ các điều kiện:
-(4)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH/THÀNH PHỐ...
(Ký tên và đóng dấu)

G hi chú:

(1) Sờ K ế hoạch và Đầu tư hoặc Chủ tịch ủ y ban nhân dân cấp huyện.
(2) Ghi tên cơ sở sản xuất k in h doanh có dự án được hưởng ưu đãi đau tư.
(3) Ghi tên dự án đầu tư, hoặc phương án đầu tư hoặc phương án k in h doanh.
Đối với dự án m à Quy ch ế quản lý đầu tư và xây dựng (ban hành, kèm theo Nghị
đ ịnh số 52/1999/NĐ-CP ngày 8-7-1999 của C hính p hủ) quy đ ịn h phải được cơ quan
có thẩm quyền quyết đ ịn h đầu tư thì ghi kèm theo số Quyết đ ịn h đầu tư.
(4) Ghi các điêu kiện p hải đạt được (ve ngành nghe, địa điểm đầu tư, số lao
động sử dụng, tỷ trọng xuất khẩu, v.v...) m à thiếu một trong những điều kiện đó
nhà đầu tư không được hưởng đầy đ ủ các ưu đãi nói tại Điểm 2.
Ví dụ, đối với d ự án được ưu đãi với mức ưu đái đòi hỏi phải thỏa mán cả
hai điêu kiện quy đ ịn h tại Điêu 15, N ghị đ ịn h số 51/1999/NĐ-CP:
- Thực hiện dự án đầu tư vào lỉnh vực, địa bàn nói tại điểm 1;
- Dự án sử dụng số lao động bình quản trong năm ít nhất là... người.
Hoặc:
- Sản xuất, k in h doanh hàng hóa, dịch vụ cho xuất khẩu đạt giá trị trên 30%
giá trị hàng hóa, dịch vụ, sản xuất, k in h doanh của doanh nghiệp trong năm tài
chính.
■ Dự án sử dụng số lao động bình quản trong năm ít nhất là... người.
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Mẫu DM HHNKMT-ĐP
ỦY BAN NHÀN DÀN TÌNH/
THÀNH PHỐ...

PH Ụ LỤC: DANH Mực THIẾT BỊ, MÁY MÓC, PHƯƠNG T Ệ N
VẬN TẢI ĐƯỢC MIỄN THUẾ NH ẬP KHAU
Theo giấy chứng nhận ưu đãi đâu tư sô... ngày... tháng... năm...
Tên dự án đầu tư: ....................................................................
Tên chủ đầu t ư : ........................................................................
Tên tổ chức nhập khẩu theo ủy thác (nếu có):

................

Được m iễn th u ế n hập khẩu đối với n h ứ ng máy móc, th iế t bị,
phương tiện vận tải sau đây:
STT

Tên hàng hóa

Quy cách, ký
mã hiệu

Số lượng

Ghi chú

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÀN
TỈNH/THÀNH PHỐ...
(Ký và đóng dấu)
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M à u G C N Ư & Đ T B S -Đ ]
UY BAN NHÀN DÀN TỈNH/

CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHÍA V Ệ T NAM
Độc lập - Tự do - H ạnh phúc

THÀNH PHỐ

Số:.../-..
... ngày... tháng... năm.

GIẤY CHỨNG NHẬN ư u ĐÃI ĐAU TƯ B ổ SUNG
- Căn cứ Luật K huyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi)
03/1998/QH10 ngày 20-5-1998;

SI

- Căn cứ Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8-7-1999 của Chínl
phủ Quy định chi tiế t th i h ành Luật Khuyến khích đầu tư troni
nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10;
- Theo đề nghị của ... (1)... tại Tờ trìn h số... ngày... về việc..
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ...

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN Ư u ĐÁI ĐAU TƯ Bổ SUNG CHO
( 2)

- Trụ sở chính: ........................................................................
1. Thực hiện dự án đầu tư ...(3)...
- Dự án khởi công ngày... tháng... năm ...; hoàn th à n h và đứí
vào hoạt động ngày... tháng... năm...;
- Tổng số vốn đâu tư của dự án:

triệu Jông.

- Lĩnh vực đâu tư: ......................................................................................
- Địa điểm thực hiện dự á n : ...................................................
- Dự án sử dụng số lao động bình quân trong năm :.............người.
- Đã được ...(4)... cấp Giấy chứng nhận ưu đái đầu tư số ngày.,
tháng... năm...
2. Các ưu đãi còn tiếp tục được hưởng:
(5)
3. Các ưu đãi điều chỉnh:
-

( 6 ) .............................

CÁC VAN BẢN PHÁP LUẬT VỀ KHUYẾN KHÍCH ĐẦU T ư TRONG NƯỚC
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4.
...(2)... chỉ được hưởng các ưu đãi nói tại điểm 2 và điểm 3
nếu thự c hiện đúng và đủ các điều kiện:
-

.. . .(7) ..........................................................................................

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH/THÀNH PHỐ...
(Ký tên và đóng dấu)
G hi chú:
(1) Sở K ế hoạch và Đàu tư hoặc Chủ tịch ủ y ban nhăn dãn cấp huyện.
(2) Ghi tên cơ sở sản xuất kinh doanh có d ụ án được hường ưu đái đàu tư
bổ sung.
(3) Ghi tên dự án đằu tu, phương án đau tu hoặc phương án kinh doanh đã
được cấp GCNƯĐĐT. Đối với dự án mà Quy chế quàn lý đàu tư và xăy dựng (ban
hành kèm theo N ghị đ ịn h sô' 5%/1999/NĐ-CP ngày 8-7-1999 cùa Chinh phù) quy
định, phái được cơ quan có thẩm quyền quyết định đau tư thì ghi kèm theo sổ'
ngày, cơ quan quyết đ ịn h đầu tư.
(4) Ghi tên ca quan đã cấp Giấy chứng

nhận ƯĐĐT cho dự án.

(5) Ghi nhứng nội dung ưu đãi đã ghi trong Giấy chứng nhận ƯĐĐT đã cấp
mà nhà đầu tư tiếp tục được hưởng.
(6) Ghi những nội dung ưu đãi bổ sung hoặc diêu chinh so với Giấy chứng
nhận ƯĐĐT đã cấp.
(7) Ghi tương tự như điểm 3 của Giấy chứng nhận ưu đãi đảu tư.

H Ề THỐNG VẢN BẢN PH Ấ P LUẬT VIỆT NAM H IỆ N HÀN]

450

Màu GCNlft)ĐT-T\
Bộ KẾ HOẠCH
VÀĐẦU Tư
SỐ:.../...

CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA V Ệ T NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
... ngày... tháng... năm..

GIẤY CHỨNG NHẬN ư u ĐÃI ĐẰU TƯ
- Căn cứ L uật K huyến khích đâu tư tro n g nước (sửa đổi) sc
03/1998/QH10 ngày 20-5-1998;
- Căn cứ Nghị đ ịn h số 51/1999/NĐ-CP ngày 8-7-1999 của Chínt
phủ Quy đ ịn h chi tiế t th i h àn h L uật Khuyến khích dầu tư tronÉ
nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10;
- Xét Hồ sơ đăng ký ưu đãi đầu tư của

........... ( 1 ) .............

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN Ưu ĐÁI ĐẦU TƯ CHO
( 1)

- Trụ sổ chính: ........................................................................
- Giấy chứng n h ận đăng ký kinh doanh số... do... cấp ngày..,
tháng... năm ...;
1. Thực hiện dự án đẳu tư ...(2)... theo Quyết định đầu tư sỗ
ngày... tháng... năm ... của...
- Dự án khởi công ngày... tháng... năm ...; hoàn th à n h
vào hoạt động ngày... tháng... năm...
- Tổng số vốn đâu tư của dự án:

và đưa

........... triệu đông.

- Lĩnh vực đầu tư: ...................................................................
- Địa điểm thực hiện dự á n : ...................................................
- Dự án sử dụng số lao động bình quân trong năm:... người.
2. Các ưu đãi được hưởng đối với dự án nói tại điểm

1 trên

CÁC VÀN BẢN P H Á P LUẬT V È K H U Y ẾN K H ÍC H ĐẦU T ư TRONG NƯỚC
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3.
...(1)... chỉ được hưởng các ưu đãi nói tại điểm 2 nếu thực
hiện đúng và đủ các điều kiện:
- (3)

Bộ TRƯỞNG Bộ KÊ' HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
(Ký tên và đóng dấu)

G hi chú:
(1) Ghi tên doanh nghiệp.
(2) Ghi tên dự án đằu tư.
(3) Ghi các điều kiện p hải đạt được (về ngành

n g h i, địa điểm đầu tư, sô'lao

động sứ dụng, tỳ trọn g xuất khẩu, v.v...) m à thiếu m ột trong những đ iiu kiện đó
nhà đầu tu không được hường đ à y đủ các ưu đ ãi nói tại Đ iểm 2.
Ví dụ, đôi với d ự án được ưu đ ăi với mức ưu đ ăi đ òi hòi p h ả i thỏa m ãn cà
hai đ ieu kiện quy đ ịn h tại Đ iều 15, N gh ị đ ịn h s ố 51/1999INĐ-CP:

■ Thực hiện d ự <tm đầu tư vào lĩnh vực, địa bàn nói tại điểm 1;
■ Dự án sử dụng s ố lao động bình quăn trong năm ít nhất là... người.
Hoặc:

-.Sàn xuất, k in h doanh hàng hóa, dịch vụ cho xuất khẩu đạt giá trị trên 30%
g iá trị hàng hóa, d ịch vụ, sản xuất, kin h doanh của doanh n gh iệp trong năm tài
chính.

■ Dự án sử dụng s ố lao động bình quân trong năm ít nhất là... người.
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Mẫu DM HHNKMT-Tl
BỘ KẾ HOẠCH
VÀ ĐẦU T ư

PH Ụ LỤC:
DANH MỤC THIẾT BỊ, MÁY MÓC,
PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI ĐƯỢC MIỄN t h u ế n h ậ p k h a u
Theo Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư sô... ngày... tháng... năm...
Tên dự án đâu tư: ....................................................................
Tên chủ đầu t ư : ........................................................................
Tên tổ chức nhập khẩu theo ủy thác (nếu có):

................

Được m iễn thuê' nhập khẩu đối vđi n hứ ng máy móc, th iế t bị
phương tiện vận tải sau đây:
STT

Tên hàng hóa

Quy cách, ký
mã hiệu

SỐ lượng

Ghi chú

•

BỘ TRƯỞNG BỘ KÊ' HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
(Ký và đóng dấu)

CÁC VÀN BAN PH Á P LUẬT VỀ KHUYẾN KHÍCH ĐẦU T ư TRONG NƯỚC
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Mảu GCNƯt)ĐTBS-TW
Bộ KẾ HOẠCH

CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA V Ệ T NAM

VÀĐẦU T ư

Đôc lập - Tự do - H ạnh phúc

SỐ:.../...
... ngày... tháng... năm...

GIẤY CHỨNG NHẬN ư u ĐÃI ĐẰU TƯ B ổ SUNG
- Căn cứ L uật K huyến khích đâu tư trong nưđc (sửa đổi) số
03/1998/QH10 ngày 20-5-1998;
- Căn cứ Nghị đ ịn h số 51/1999/NĐ-CP ngày 8-7-1999 của C hính
phủ Quy định chi tiế t th i h àn h Luật Khuyến khích đầu tư trong
nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10;
- Xét Hồ sơ đăng ký ưu đái đâu tư của

. (1) ....................

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN Ưu ĐÃI ĐẦU TƯ
BỔ SUNG CHO
(1)
-T rụ sở chính: ........................................................................
1.
Thực hiện dự án đầu tư... (2)... theo Quyết định đầu tư số...
ngày... tháng... năm ... của...
- Tổng số vốn đâu tư của dự án:

triệu đông.

- Lĩnh vực đầu tư: ...................................................................
- Địa điểm thực hiện dự á n : ...................................................
- Dự án sử dụng số lao động bình quân trong năm :............. người.
- Đă được ...(3)... cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư số... ngày...
tháng... năm...
2. Các ưu đái còn tiếp tục được hưởng:
(4)

3. Các ưu đãi điều chỉnh:
-

(5) . .
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4.
...(1)... chỉ được hưởng các ưu đái nói tại điểm 2 và điể
3 nếu thực hiện đúng và đủ các điều kiện;
-

( 6 ) .......................................................................................

Bộ TRƯỞNG Bộ KÊ' HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
(Ký tên và đóng dấu)
Ghi chú:
(1) Ghi tên doanh nghiệp.
(2) Ghi tên d ự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận ƯĐĐT.
(3) Ghi tên cơ quan đả cấp Giấy chứng nhận ƯĐĐT cho d ự án.
(4) Ghi những nội dung ưu đãi đã ghi trong Giấy chứng nhận ƯĐĐT đã cé
mà nhà đầu tư tiếp tục được hưởng.
(5) Ghi nhữ ng nội dung ưu đãi bổ sung hoặc điêu chỉnh so với Giấy chứn
nhận ƯĐĐT đã cấp.
(6) Ghi tương tự n h ư điểm 3 của Giấy chứng nhận ƯĐĐT.

PHẦN THỨ Tư

CÁC VẢN BẢN PHÁP LUẬT VỀ
HỢP ĐỒNG KINH TE,
GIẢI QUYET TRANH CHẤP KINH TẾ
VÀ PHÁ SẢN DOANH NGHIÊP

I. CÁC QUY ĐỊNH VỀ HỘP

đ ồ n g k in h t ế

1 17. P H Á P L Ệ N ỊI H Ợ P Đ Ô N G K IN H TẾ
(1 9 8 9 )
Đ ể đảm bảo các quan hệ kin h tế được thiết lập và thực hiện
trên cơ sở tôn trọng quyên tự chủ sản xuất k in h doanh của các đơn
vị kin h tế nhằm đẩy m ạ n h sản xuất và lưu thông hàng hóa;
Đ ể bảo vệ các quỳên lợi và lợi ích hợp pháp, đê cao trách nhiệm
của các bên trong quan bệ k in h tế; g iữ vững trật tự, kỷ cương, tăng
cường pháp c h ế xã hội chủ n ghĩa trong hoạt động kin h tế;
Căn cứ vào Đ ĩêu 34 và Đ iêu 100 của H iến pháp nước Cộng hòa
xã hội chủ ngh ĩa Việt Nam ;
Pháp lệnh này quy đ ịn h ch ế độ hợp đông kin h tế.
CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Đ iề u 1. Hợp đồng k in h tê' là sự thỏa th u ận bằng văn bản, tài
liệu giao dịch giứa các bên ký kết vê việc thự c hiện công việc sản
xuất, trao đổi h àng hóa, dịch vụ, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa
học kỹ th u ậ t và các thỏa thuận khác có mục đích kinh doanh với
sự quy đ ịn h rõ ràn g quyền và nghĩa vụ của mỗi bên để xây dựng
và thự c hiện kế hoạch của mình.
Đ iê u 2. Hợp đông kinh tế được ký kết giứa các bên sau đây:
a) Pháp n hân với pháp nhân;
b) Pháp n h ân với cá n hân có dăng ký
định của pháp luật.

kinh doanh theo quy
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Đ ĩê u 3. Hợp đồng kinh tê' được ký kết theo nguyên tắc tự nguyệi
cùng có lợi, bình đẳng về quyền và nghĩa vụ, trự c tiếp chịu trác
nhiệm tài sản và không trá i pháp luật.
Đ iề u 4. Ký
kinh tế. Không
ý chí của mình
một đơn vị kinh
tê' để hoạt động

hợp đồng kinh tế là nguyên tắc của các đơn \
một cơ quan, tổ chức, cá nhân nào được áp đặ
cho đơn vị kinh tế khi ký kết hợp đông. Khôn
tế nào được phép lợi dụng ký kết hợp đồng kini
trái pháp luật.

Thực hiện nghiêm chỉnh hợp đồng kinh tế đã ký kết là nghĩ
vụ của đơn vị kinh tế. Không một cơ quan, tổ chức, cá nhân nà
được can thiệp trái pháp luật việc thực hiện hợp đồng kinh tỄ
Đ iề u 5. Các bên ký kết hợp đồng kinh tế có quyền thỏa thuậi
áp dụng các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng kinh tế; thl
chấp tài sản, cầm cố, bảo lãnh tài sản theo quy định của pháp luật
Đ iê u 6. N hà nước bảo hộ quỳên và lợi ích hợp pháp được thí
hiện trong hợp đồng k in h tế của các bên ký kết.
Các bên ký kết có quyền yêu cầu làm chứng th ư hợp đồng kinh
tế tại cơ quan công chứng.
Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện việc đăng ký mội
số loại hợp đồng kinh tế theo quy định của pháp luật.
Đ iề u 7. Các tra n h chấp p h át sinh khi thực hiện hợp đồng kinh
tế được giải quyết bằng cách tự thương lượng giữa các bên với nhau
hoặc đưa ra Trọng tài kinh tế.
Đ iê u 8.

1. N hđng hợp dồng kinh tê' sau đây bị coi là vô hiệu toàn bộ:
a) Nội dung hợp đồng kinh tế vi phạm điều cấm cùa pháp luật;
b) Một trong các bên ký kết hợp đồng kinh tế không có đăng
ký kinh doanh theo quy định của pháp luật để thực hiện công việc
đã thỏa thuận trong hợp đông;
c) Người ký hợp đồng kinh tế không đúng thẩm quyền hoặc
có hành vi lừa đảo.
2. Hợp đồng kinh tế bị coi là vô hiệu từng phần khi nội dung
của phần đó vi phạm điều cấm của pháp luật, nhưng không ảnh
hưởng đến nội dung các phần còn lại của hợp đồng.
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3.
Việc kết luận hợp đồng kinh tê' là vô hiệu toàn bộ hoặc từ ng
5hân thuộc thẩm quỳên của Trọng tài kinh tế.
CHƯƠNG

II

KÝ KẾT HỢP ĐỒNG KINH TẾ
Đ iê u 9. Người ký hợp đồng kinh tế phải là đại diện hợp pháp
:ủa pháp n h â n hoặc người đứng tên dăng ký kinh doanh.
Đại diện hợp pháp của pháp n hân hoặc người đứng tên đăng
Ký kinh doanh có th ể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay
mình ký kết hợp đồng kinh tế.
Ngừời được ủy quyền chỉ dược ký hợp đang kinh tế trong phạm
vi được ủyv quyền và không được ủy quyền lại cho người th ứ ba.
Đ ĩê u 10. Qác căn cú' đí’ ký hợp đồng kinh tế.
a) Đ ịnh hướng kế hoạch của Nhà nước, các chính sách, chế
độ, các chuẩn mực k in h tế - kỹ th u ậ t hiện hành;
b) N hu cầu th ị trường, đơn đặt hàng, đơn chào hàng của các
bạn hàng;
c) Khả n âng p h á t triể n sản xuất kinh doanh, chức năng hoạt
động kinh tế của m ình;
d) T ính hợp pháp của hoạt động sản xuất kinh doanh và khả
năng bảo đảm về tài sản của bên cùng ký hợp đồng.
Đ iê u 11. Hợp dồng kinh tế được ký kết bằng văn bản, tài liệu
giao dịch: Công văn, điện báo, đơn chào hàng, đơn đặt hàng.
Hợp đồng k in h tế được coi là đã hình th àn h và có hiệu lực
pháp lý từ thời điểm các bên đá ký vào văn bản hoặc từ khi các
bên n hận được tài liệu giao dịch th ể hiện sự thỏa thuận về tấ t
cả nhứ ng điều khoản chủ yếu của hợp dồng, trừ trường hợp pháp
luật có quy định khác đối với từ n g loại hợp đồng kinh tế.
Đ iê u 12.
1. Hợp đồng k in h tế bao gồm các điều khoản sau đây:
a)
Ngày, tháng, năm ký hợp đồng kinh tế; tên, địa chỉ, số tài
khoản và ngân hàng giao dịch của các bên, họ, tên người đại diện,
người đứng tên đăng ký kinh doanh;
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b) Đối tượng của hợp đông k in h tế tín h bằng số lượng, khối
lượng hoặc giá trị quy ước dá thỏa thuận;
c) C hất lượng, chủng loại, quy cách, tín h đồng bộ của sản phẩm,
hàng hóa hoặc yêu cầu kỹ th u ậ t của công việc;
d) Giá cả;
đ) Bảo hành;
e) Điều kiện nghiệm thu, giao nhận;
g) Phương thứ c th a n h toán;
h) T rách nhiệm do vi phạm hợp đồng kinh tế;
i) Thời hạn có hiệu lực của hợp đông kinh tế;
k) Các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng kinh tế;
" Các

thỏa

th u ận khác.

2. Các điều
khoản quy định tại
các điểm a, b, c,
Điều này là điều khoản chủ yếu của các hợp đồng kinh tế. Các
điêu khoản khác liên quan trự c tiếp đến đặc điểm của từ ng loại
hợp đồng kinh tế cũng là điều khoản chủ yếu của loại hợp dồng
kinh tê' đó.

đ khoản 1

Đ iề u 13. N hững thỏa th u ận về chất lượng sản phẩm, hàng hóa,
công việc trong hợp đồng kinh tế phải phù hợp với quy định về
chất lượng, tiêu chuẩn kỹ th u ật của Nhà nước (TCVN, TCN) hoặc
tiêu chuẩn chất lượng của đơn vị đã đăng ký tại cơ quan tiêu chuẩn đo lường - chất lượng theo quy định về đăng ký chất lượng và nhãn
hiệu hàng hóa.
Đối với sản phẩm, hàng hóa mđi chưa đãng ký tiêu chuẩn chất
lượng hoặc công
việc không thể hiện
được bằng các tiêu
lượng cụ thể th ì n h ấ t th iế t phải ghi rõ trong hợp dồng kinh tế
sự thỏa th u ận về chất lượng sản phẩm, hàng hóa hoặc yêu cầu kỹ
th u ật của công việc.
Đ iề u 14. N hững quy định hiện hành của Nhà nước về bảo hành
sản phẩm, hàng hóa, công việc phải được tuân th ủ khi ký kết hợp
đồng kinh tế.
Đối với n h ữ ng sản phẩm, hàng hóa, công việc chưa có quy định
cùa Nhà nước về bảo hành, các bên được quyền thỏa thuận và ghi

chuẩn
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rõ trong hợp dồng kinh tế về phạm vi, nội dung và thời hạn bảo
hành.
Các bên có quyền thỏa th u ận n h ứ ng quy định và việc sửa chữa
hoặc xử lý các sai sót khi có vi phạm chất lượng sản phẩm , hàng
hóa, công việc trong thời hạn bảo hành.
Đ iê u 15. Các bên có quyền thỏa th u ận và ghi giá cả cụ thể
vào hợp dồng k in h tế, có quyền thay đổi giá trong quá trìn h thự c
hiện hợp đồng k in h tế.
Đối với sản phẩm, hàng hóa do N hà nưđc định giá thì giá ghi

trong hợp đồng k in h tế phải phù hợp vđi giá do cơ quan nhà nước
có thẩm quyền quy định.
Đ iê u 16. Các bên có quỳên thỏa th u ận lịch nghiệm thu, giao
nhận, địa điểm và phương th ứ c giao n h ận sản phẩm , hàng hóa, công
việc là đối tượng của hợp đồng k in h tế phù hợp với điều kiện thực
tế, th u ậ n t i ệ n

v à c ó lợ i c h o c á c b ê n .

Trong trư ờng hợp các bên không thỏa th uận được với nhau thì
địa điểm và p h ư ơ n g p h ấ p giao n h ậ n p hải th eo các quy đ ịn h của

pháp luật đối với từ n g loại hợp đồng kinh tế.
Nếu tro n g hợp đồng kinh tê' không có sự thỏa
bên và không có quy đ ịn h của pháp luật đối với loại
tế đó, thì địa điểm giao n h ận là kho chính của bên
hàng và giao trê n phương tiện vận chuyển của bên
hàng.

th u ận của các
hợp đồng kinh
giao hàng, bán
đặt hàng, mua

Đ iê u 17. Phương thứ c th a n h toán do các bên thỏa thuận phù
hợp với quy đ ịn h của pháp luật.
Đ ĩê u 18. Thời hạn có hiệu lực của hợp đồng kinh tế do các
bên thỏa thuận.
Đ ĩê u 19. Các bên được quyền thỏa th u ận về tiền thưởng để
khuyến khích thự c hiện tố t hợp đồng kinh tế.
Tiền p h ạ t vi phạm hợp đồng kinh tế do các bên thỏa thuận
trong khung p h ạt đối vđi từ n g chủng loại hợp đồng theo quy định
của pháp luật. T rong trường hợp không có quy định của pháp luật,
các bên có quyền thỏa thuận về mức tiền phạt.
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Đ iề u 20. Các bên có quyền đưa vào hợp đông kinh tế nhứng
thỏa thuận khác không trái pháp luật.
Đ ĩê u 21. Các bên có quyền ký các bản phụ lục hợp đồng để

chi tiết và cụ thể hóa các điều khoản của hợp dồng kinh tế. Nội
dung của phụ lục hợp đồng không được trái với nội dung hợp đồng
kinh tế.
Trong quá trìn h thự c hiện hợp đông kinh tế, các bên có quyền
ký biên bản bổ sung nhữ ng điều mới thỏa thuận vào hợp đồng kinh
tế. Biên bản bổ sung có giá trị pháp lý như hợp dồng kinh tế.
CHƯƠNG III

THựC H Ệ N , THAY Đ ổ i, ĐÌNH CHỈ, THANH LÝ
HỢP ĐỒNG KINH TẾ

Đ iê u 22. Các bên có nghĩa vụ thự c hiện đúng và đầy đủ cam
k ết tro n g hợp đồng k in h tế tr ê n tin h th ầ n hợp tác, tô n trọ n g lợi

ích của nhau.
T r o n g quá tr ìn h t h ự c h iệ n h ợ p đ ô n g k in h tế , n ế u m ộ t b ê n gặp

khó khăn có th ể dẫn đến vi phạm hợp đồng thì phải thông báo
ngay cho bên kia biết, đông thời phải tìm mọi biện pháp khắc phục.
Bên nhận được thông báo, tùy theo khả năng của mình góp phần
khắc phục khó khăn đó và tìm mọi biện pháp hạn ch ế những thiệt

hại có th ể xảy ra.
Đ iê u 23. Chỉ được lập hóa đơn, giấy đòi tiên phù hợp với việc
thực hiện từ ng phần hay toàn bộ hợp đồng kinh tế, trừ trường
hợp pháp luật có quy định khác.
Nghĩa 'vụ tiền trả được thực hiện theo phương thức và thời
hạn th an h toán đã thỏa thuận trong hợp đồng kinh tế. Nếu trong
hợp đồng không ghi thời hạn, thì thời hạn trả tiền là mười lăm
ngày, kể từ ngày n hận được hóa đơn, giấy đòi tiền. Nghĩa vụ trả
tiên được coi ỉà hoàn th à n h từ khi chuyên đủ tiên trên tài khoản
của mình tại ngân hàng cho bên đòi hoặc bên đòi trự c tiếp nhận
đủ số tiền mặt theo hóa đơn.

vụ

Đ iê u 24. Khimột bên chuyển giao toàn bộ hay từng phần nhiệm
sản xuất kinh doanh cho một pháp nhân hay cá nhân khác có
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ỉã n g ký k in h doanh th ì p h ải ch uyển giao cả việc tiế p tụ c th ự c h iện

iợp đồng k in h tế có liên quan. Trong thời hạn ba mươi ngày trước
ỉh i chuyển giao, bên chuyển giao phải th ô n g báo bằng văn bản cho
:ác bên có quan hệ hợp dồng k in h tế biết nội dung của hợp đồng
sinh tế phải chuyển giao và người n h ận chuyển giao.
Người n h ậ n chuyển giao có nghĩa vụ th ự c hiện hợp đồng kinh
;ế được chuyển giao. T rong trư ờng hợp người n h ận chuyển giao không
!ủ điều kiện th ự c hiện hợp đồng kinh tế được chuyển giao .thì yêu
:ầu bên chuyển giao phải th a n h lý hợp đồng k inh tế trước khi nhận
:h u y ể n giao.
Trong thời h ạn mười ngày, kể từ ngày n h ận được th ông báo,

aên có quan hệ hợp đồng kinh tế với bên chuyển giao có quyền
pêu cầu th a n h lý hợp đồng kinh tế bằng văn bản. Trong thời hạn
ỉó, nếu không có yêu cầu th a n h lý hợp đồng k inh tế thì việc chuyển
giao hợp đông k in h tế coi n h ư đả được chấp nhận.
Đ iê u 25. Khi m ột bên ký kết hợp đồng kinh tế là pháp nhân
phải giải th ể th ì trước khi giải th ể ba mươi ngày, bên bị giải thể
phải thông báo b ằng văn bản cho các bên có quan hệ hợp đồng
kinh tê' biết và tiế n h à n h th a n h lý hợp đồng kinh tế.
Đ iề u 26. Hợp đồng k in h tế đã có hiệu lực pháp lý có thể được
hủy bỏ, sửa đổi theo sự thỏa th u ận bằng văn bản của các bên.
Đ íè u 2 7 . Khi một bên thừa nhận hoặc đá có kết luận của Trọng

tài kinh tế là có vi phạm hợp đồng th ì bên bị vi phạm có quyền
dơn phương đình chỉ th ự c hiện hợp đồng k in h tế đó, nếu việc tiếp
tục thực h iện hợp đồng không có lợi cho m ình. Thông báo đơn phương
iìn h chỉ th ự c hiện hợp đồng phải bằng vãn bản và dược gửi cho
bên vi phạm tro n g thời hạn mười ngày, kể từ ngày bên vi. phạm
thừa n h ận hoặc có k ết luận của T rọng tài k inh tế. Nếu hợp đồng
kinh tế có làm chứng th ư hoặc đăng ký th ì bên bị vi phạm phải
gửi th ô n g báo đơn phương đình chỉ thự c hiện hợp dồng đến cơ quan
đã làm chứng th ư hoặc đăng ký hợp đồng cùng ngày gửi cho bèn
vi phạm.
Đ iê u 28. Các bên phải cùng nhau th an h lý hợp đông kinh tế
trong trư ờng hợp:
1. Hợp đồng kinh tế được thực hiện xong;
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có

■2. Thời h ạ n có hiệu lực của hợp đông kinh tế đã h ế t và khôn
sự thỏa th u ậ n kéo dài thời hạn đó;
3.

Hợp đồng k in h tế bị đình chỉ thự c hiện hoặc hủy bỏ;

4. Khi hợp đồng k in h tế không được tiếp tụ c th ự c hiện the
quy định tại đoạn 2, đoạn 3 Điều 24 hoặc Điều 25 của P háp lện'
này.
CHƯƠN G IV

TRÁCH NHIỆM DO VI PHẠM HỢP đ o n g k i n h t ế
VÀ XỬ LÝ HỢP ĐỒNG KINH TẾ VÔ HIỆU

Điêu 29.
1. Các bên phải chịu trá c h nhiệm tài sản trự c tiếp với nha
về việc không thự c hiện hoặc thự c hiện không đúng hợp đồng kiri
tế.
2. Bên vi phạm hợp đồng phải trả cho bên bị vi phạm tiề:
p hạt vi phạm hợp đồng và trong trư ờng hợp có th iệ t hại th ì phả
bồi thường th iệ t hại theo quy định sau đây:
a) Mức tiền p h ạ t vi phạm hợp đồng từ 2% đến 12% giá ti
phần hợp đông k in h tế bị vi phạm. Hội đồng Bộ trư ởng quy địnl
chi tiế t mức tiền p h ạ t theo loại vi phạm đối với từ ng loại hợp dồn
kinh tế.
b) Tiền bồi thường th iệ t hại bao gồm giá trị số tài sản mã
m át hư hỏng, số chi phí để ngăn chặn và hạn chế th iệ t hại d
vi phạm gảy ra; tiền p h ạt vi phạm hợp đồng và tiền bồi thườn
th iệ t hại mà bên bị vi phạm đã phải trả cho bên th ứ ba là hậ
quả trự c tiếp của sự vi phạm này gây ra.
Đ iê u 30. Bên vi phạm nghĩa vụ th a n h toán phải bị p h ạt \
phạm hợp đồng. Mức p h ạ t có th ể bằng mức lãi suất tín dụng qu
hạn theo quy định của pháp luật.
Đ iề u 31. Khi sản phẩm, hàng hóa không đúng chất lượng, côn
việc không đúng yêu cầu kỹ th u ậ t đá thỏa thuận trong hợp đồn
kinh tế thi bên bị vi phạm có quyền không nhận; nếu nhận, bê:
bị vi phạm có quyền yêu cầu giảm giá hoặc sửa chữa sai sót trướ
khi nhận. T rong trường hợp do phải sửa chứa sai sót mà hợp dồn
không được th ự c hiện đúng thời hạn thì bên vi phạm bị p h ạt \
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phạm hợp đông và bồi thường th iệ t
hại do
hợp đồng kinh tế đúng thời hạn gây ra.

việc

không

thự c hiệ:

Đ iề u 32. T rong thời hạn bảo hành, nếu bên nhận sản phẩrr
hàng hóa p h á t hiện có sai sót về chất lượng thì phải thông bá
kịp thời bằng văn bản cho bên kia biết để
cùng nhau
xác minh
Việc xác m inh sai sót về ch ất lượng phải được tiến hành khôn
chậm quá mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được thông báo. Việ
xác m inh phải được lập th à n h biên bản.
Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được thôn
báo, nếu bên n h ận thông báo không trả lời thì coi như chấp nhậ
có sai sót.
Bên bảo h à n h có nghĩa vụ phải sửa chứa các sai sót về châ
lượng. Các bên có quyền thỏa thuận thay th ế việc sửa chữa sai só
bằng cách giảm giá hoặc đổi lấy sản phẩm, hàng hóa khác.
Nếu sai sót không được sửa chứa hoặc việc sửa chữa bị ké
dài dẫn đến việc sản phẩm, hàng hóa không thể sử dụng đúng the
mục đích của hợp đồng thì bên bị vi phạm có quyền đòi phạt
phạm hợp đồng và bồi thường th iệ t hại như trường hợp không thự
hiện hợp đồng quy định tại Điều 37 của Pháp lệnh này.
Nếu bên n h ậ n sản phẩm, hàng hóa tự sửa chứa sai sót về chã
lượng theo sự thỏa th u ận của bên vi phạm thì có quyền đòi bê
vi phạm trả tiền chi phí sửa chữa.
Trong thời hạn bảo hành bắt buộc theo quy định của pháp luậ
nếu xảy ra th iệ t hại do chất lượng của sản phẩm, hàng hóa khôn
đúng theo thỏa th u ận trong hợp đồng kinh tế thì bên vi phạm phí
bồi thường th iệ t hại cho bên bị vi phạm.
Đ iê u 33. Khi một bên thực hiện hợp đồng kinh tế chậm s
với thời hạn ghi tro n g hợp dồng thì bên bị vi phạm có quyền khôn
n hận sản phẩm , hàng hóa dù đã hoàn th ành; có quyền đòi phạ
vi phạm hợp đồng và bồi thường th iệ t hại.
Trong trường hợp từng phần hoặc toàn bộ hợp đồng kinh
t
được thực hiện trước thời hạn, bên đặt hàng có quyền không nhậr
nếu trong hợp đồng không có quy định khác.
Đ iê u 34. Khi một bên không hoàn th àn h sản phẩm, hàng hói
công việc một cách đồng bộ theo thỏa thuận trong hợp đồng kin
tế, thì bên bị bi phạm có quyền không nhận sản phẩm, hàng hói
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công việc đó cho đến khi được hoàn th à n h đồng bộ. Bên vi pl
bị p h ạ t vi phạm hợp đông và bồi thư ờng th iệ t hại cho bên b
phạm do việc không thự c hiện hợp đồng dúng thời hạn gây
Đ iê u 35. Khi m ột bên từ chối tiếp nh ận sản phẩm , hàn g
công việc đá hoàn th à n h theo đúng hợp đông th ì bên kia có qi
đòi p h ạt vi phạm hợp đồng, đòi bồi thường các phí tổn bảo c
chuyên chở và th iệ t hại khác do việc không tiếp n h ậ n gây
Đ iề u 36. Khi m ột bên đơn phương đình chỉ th ự c hiện hợp c
kinh tế không đúng với quy d ịn h tại Điều 27 của P háp lệnh
th ì bên đơn phương đình chỉ thự c hiện hợp đồng bị p h ạ t vi p
hợp đồng và bồi thư ờng th iệ t hại như trư ờng hợp không th ự c ]
hợp đồng
quy đ ịn h tại Điều 37 của Pháp lệnh này.
Đ iê u 37. Bên nào đã ký hợp đồng kinh tế mà không th ự c ]
thì bị p h ạt vi phạm hợp đồng ở mức cao n h ấ t của khu n g p h ạt
quy định của pháp luạt và phải bồi thường th iệ t hại do việc i
hiện hợp đồng gây ra.
Đ ĩê u 38. Khi xảy ra vi phạm hợp đồng k in h tế, bên bị vi p
có quyền gửi giấy đòi tiền p h ạ t vi phạm hợp đồng cho bên vi pỉ
Trong thời h ạn mười lăm ngày kể từ ngày nh ận được giấy
tiền phạt, bên vi phạm phải trả tiền p h ạ t vi phạm hợp đồng
bên bị vi phạm; nếu quá hạn, bên vi phạm phải chịu lãi suất c
trả trê n số tiền p h ạ t theo quy đ ịn h của pháp luật.
Khi có th iệ t hại do vi phạm hợp đồng kinh tế th ì bên b
phạm có quyền đưa yêu cầu bồi thường th iệ t hại. T rong thời
mười lăm ngày, kể từ ngày n h ận được yêu cầu bồi thư ờng t
hại, nếu bên vi phạm không trả lời hoặc không chấp nh ận yêu
đó thì bên bị vi phạm có quyền yêu cầu Trọng tài kinh tế
quyết.
Bèn đòi bồi thường th iệ t hại có nghĩa vụ phải chứng m inh
đã áp dụng các biện pháp cần th iế t để hạn chế th iệ t hại ngay
khi được biết có vi phạm.
Thời hạn trả tiền bồi thường th iệ t hại là ba mươi ngày. k(
ngày chấp n hận yêu cầu bồi thường th iệ t hại hoặc ngày có qi
định của Trọng tài kinh tế; nếu quá hạn bên vi phạm phải (
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lãi suất chậm trả trê n số tiền bồi thường th iệ t hại theo quy địr
của pháp luật.
Đ iề u 39.
1. Việc xử lý hợp đồng k in h tế bị coi là vô hiệu toàn bộ th
quy định n h ư sau:
a) Nếu nội dung công việc trong hợp đồng chưa được thự c hụ
th ì các bên không được phép thực hiện;
b) Nếu nội dung công việc trong hợp đông đă được thự c hiỆ
một phần thì các bên phải chấm dứt việc tiếp tục thự c hiện ’
bị xử lý về tài sản;
c) Nếu nội dung công việc trong hợp đồng đã được thực hiệ
xong, th ì các bên bị xử lý tài sản.
2. Việc xử lý tài sản quy định tại điểm b, điểm c khoản
này tiến h à n h theo các nguyên tắc sau đây:

1 Điì

a) Các bên có nghĩa vụ hoàn trả cho nhau tấ t cả tài sản (
nhận được từ việc thự c hiện hợp đồng. Trong trường hợp khôr
th ể hoàn trả được bằng hiện vật thì phải trả bằng tiền, nếu t
sản đó không bị tịc h th u theo quy định của pháp luật.
b) Thu n hập b ất hợp pháp phải nộp vào ngân sách nhà nưd
c) T hiệt hại p h á t sinh, các bên phải chịu.
3. Người nào ký hợp đồng kinh tế bị coi là vô hiệu toàn b
người nào cố ý th ự c hiện hđp đồng đã bị coi là vô hiệu toàn ]
thì tùy theo mức độ
nhẹ hoặc nặng của vi phạm pháp luật mà
xử lý kỷ luật, xử p h ạt h ành ch ín h hoặc bị truy cứu trá ch nhiệ
hình sự theo quy định của pháp luật,.
Trong trư ờng hợp hợp đồng kinh tế bị coi là vô hiệu từ ng phí
thì các bên phải sửa đổi các điều khoản trá i pháp luật, khôi phi
các quyền và lợi ích ban đầu và bị xử lý theo các quy dinh khi
của pháp luật.
Đ ĩê u 40. Bên vi phạm hợp đồng kinh tế được xét giảm hoi
miễn hoàn toàn trách nhiệm tài sản trong các trường hợp sau
1.
Gặp th iên tai, địch họa và các trở lực khách quan khác khôi
thể lường trước được và đã th i h ành mọi biện pháp cần th iết (
khắc phục.
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2. Phải th i h ành lệnh khẩn cấp của cơ quan nhà nước có thí
quyền theo quy đ ịn h của pháp luật.
3. Do bên th ứ ba vi phạm hợp đồng kinh tế với bên vi phạ
như ng bên th ứ ba không phải chịu trá c h nhiệm tài sản tro n g c
trường hợp quy đ ịn h tại điểm 1 và điểm 2, Điều này.
4. Việc vi phạm hợp đồng k in h tế của một bên là nguyên nh
trự c tiếp dẫn đến sự vi phạm hợp đồng của bên kia.
Đ iê u 41. N hứ ng hợp đồng kinh tế mà các bên đâ thỏa thu
phương thứ c th a n h toán bằng ngoại tệ và phù hợp với pháp lu
th ì tiền p h ạt hợp đông và tiền bồi thường th iệ t hại cũng được tí
bằng ngoại tệ tương ứng.
CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG
Đ iê u 42. Các quy định của Pháp lệnh này có th ể áp dụng tre
việc ký kết và th ự c hiện hợp đồng kinh tế giứa các pháp nh
với người làm công tác khoa học - kỹ th u ậ t, nghệ nhân, hộ ki
tế gia đình, hộ nông dân, ngư dân cá thể.
Đ iê u 43. Các quy định của Pháp lệnh này được áp dụng trc
việc ký kết và thự c hiện hợp đồng giữa pháp nhân V iệt Nam
các tổ chức cá n hân nước ngoài tại Việt Nam.
Đ iề u 44. N hững quy định trưđc đây trái với P háp lệnh r
đều bãi bỏ.
Đ iê u 45. Hội đồng Bộ trưởng quy định chi tiế t th i hàn h Ph
lệnh này và ban h ành các quy định vê các loại hợp đồng kinh
Đối với việc ký kết và thự c hiện hợp đồng kinh tế theo I
tiêu Pháp lệnh, Hội đồng Bộ trưởng có th ể ban hành quy định kh
H à N ội, ngày 2 5 th á n g 9 n ă m 1989
TM. H Ộ I ĐỒNG N H À NƯỚC
NƯỚC CỘNG HÒA XẢ H Ộ I C H Ủ N G H Ĩ
V IỆ T NAM

Chủ tịch
VỎ CHÍ CÔNG
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N G H Ị Đ ỊN H s ố 17/H Đ B T N G ÀY 16-1-1990

CỦA HỘI ĐÔNG BỘ TRƯỞNG
Q u y đ ịn h c h i t i ế t t h i h à n h P h á p l ệ n h H ợ p d ô n g k in h t ế
HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
Căn cứ Luật T ổ chức Hội đông Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981
Căn cứ Pháp lệnh Hợp đồng kin h tế ngày 25 tháng 9 năm 1989
Theo đê n g h ị của Chủ tịch Trọng tài kin h tế N hà nước,
NGHỊ ĐỊNH:
Đ i ề u 1. Chù th ể hợp đồng kinh tê' là nhứng pháp nhân và Cí
nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

1. Pháp n h ân là một tổ chức có đủ các điều kiện sau đây:
a) Được th à n h lập một cách hợp pháp;
b) Có tài sản riên g và chịu trách nhiệm một cách độc lập bằn;
các tài sản đó;
c) Có quỳên quyết định một cách độc lập về các hoạt động sả]
xuất kinh doanh của minh;
d) Có quyền tự m ình tham gia các quan hệ pháp luật.
2. Cá n hân có đăng ký kinh doanh theo quy định của phá]
luật là người đá được cấp giấy phép kinh doanh và đã đăng ký kinl
doanh tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định về đăng ký kin]
doanh.
Đ iề u 2. Các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng kinh t
được quy định n h ư sau:
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1. Thê chấp tài sản là dùng sô động sản, bất động sản hc
giá trị tài sản khác thuộc quỳền sở hữu của m ình để đảm bao
sản cho việc th ự c hiện hợp đồng k in h tế đá ký kết.
Việc th ế chấp tài sản phải được làm th à n h văn bản riêng
sự xác n h ận của cơ quan công chứng hoặc cơ quan có th ẩm qu>
đăng ký k in h doanh (trường hợp không có cơ quan công chứn
Người th ế chấp tài sản có nghĩa vụ bảo đảm nguyên giá
của tài sản th ế chấp; không được chuyển dịch sở hứu hoặc tự đệ
chuyển giao tài sản đó cho người khác tro n g thời gian văn bản 1
chấp tài sản còn có hiệu lực.
2. Câm cố là trao động sản thuộc quyền sở hữu của m ình c
người cùng quan hệ hợp đồng giứ để làm tin và bảo đảm tài s
trong trư ờng hợp vi phạm hợp đồng k in h tế đã ký kết. Việc c'
cố phải được làm th à n h văn bản riêng, có sự xác n h ậ n của cơ qi
công chứng hoặc cơ quan có thẩm quyền đăng ký kinh doanh (trưò
hợp không có cơ quan công chứng).
Người giữ vật cầm cố có nghĩa vụ bảo đảm nguyên giá trị c
vật cầm cố không được chuyển dịch sở hữu vật cầm cô’ cho ngi
khác trong thời gian văn bản cầm cố còn có hiệu lực.
3. Bảo lãnh tài sản là sự bảo đảm bằng tài sản thuộc quj
sở hữu của người n h ận bảo lãnh để chịu trá c h nhiệm tài sản tỉ
cho người được bảo lãnh khi người này vi phạm hợp đồng ki
tế đã ký kết. Người n h ận bảo lãnh phải có số tài sản bảo lá
không ít hơn số tài sản mà người đó đã n h ậ n bảo lãnh.
Việc bảo
nhận về tài
cơ quan công
(trường hợp

lãnh tài sản phải được làm bằng văn bản có sự 5
sản của ngân hàng nơi người bảo lãnh giao dịch
chứng hoặc cơ quan có thẩm quyền đăng ký k in h doa
không có cơ quan công chứng).

Đ iê u 3. Việc xử lý tài sản th ê chấp, câm cố, bảo lãnh
khi
vi phạm hợp đồng kinh tế được th ự c hiện cùng vđi việc giải qu'
tra n h chấp hợp đồng k in h tế tại cơ quan Trọng tài k in h tế có th(
quyên.
Đ iê u 4. Chứng th ư hợp đông kinh tế là sự xác nh ận vê vi
các bên đă ký kết bản hợp đồng kinh tế tại một cơ quan công chư
nhà nưđc do các bên thỏa thuận, nơi nào không có cơ quan cô
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chứng th ì làm chứng th ư tại cơ quan có thẩm quyền đăng ký kinh
doanh.
Đ iều 5.
1. Mỗi bên tham gia quan hệ hợp đồng kinh tế chỉ cần một
đại diện để ký hợp đồng k in h tế.
2. Đại diện hợp pháp của pháp n hân là người được bổ nhiệm
hoặc được bầu vào chức vụ đứng đầu vào pháp nhân dó và đương
giữ chức vụ dó.
3. Người đứng tên đăng ký kinh doanh là người đã đứng tên
xin giấy phép k in h doanh, được cấp giấy phép kinh doanh và đá
đăng ký kinh doanh tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định về
đăng ký kinh doanh.
Đ iều 6.
1. Việc ủy quyền cho người khác thay m ình ký hợp đồng kinh
tế phải được làm bằng văn bản, có ghi rõ họ tên, chức vụ, nơi
làm việc, giấy chứng m inh của người được ủy quyền, phạm vi ủy
quỳên, thời hạn ủy quyền.
2. Hợp đồng k in h tế được ký kết đúng theo các quy định về
ủy quyền, trá ch nhiệm với người ủy quỳên như chính người ủy quyền
đã ký hợp đồng kinh tế đã ký vượt quá phạm vi được ủy quyên
bị vô hiệu phần vượt quá phạm vi ủy quyền.
Đ iêu 7.
1. Hợp đồng kinh tế được cả hai bên ký trước, bên khác ký
sau nhưng cùng ký trê n một văn bản.
2. Hợp đồng k in h tê' được ký bằng tài liệu giao dịch: công văn,
diện báo, đơn chào hàng, đơn đặt hàng và nhữ ng loại hợp đồng kinh
tế mà pháp luật đá quy định phải đăng ký thì không được áp dụng
cách ký kết theo chế định ủy quyền.
Đ iê u 8. N hững hợp đồng kinh tế mua bán hàng hóa, sản phẩm
kém ch ất lượng hoặc mua bán phế liệu, với mục đích tậ n dụng thì
không phải áp dụng quy định tại khoản 1 Điều 23 của Pháp lệnh
hợp đồng k in h tế.
Đ iê u 9. Điều khoản giá cả trong hợp đồng kinh tế được quy
định như sau:
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1. Các bên thỏa th u ận về giá và ghi cụ thể vào tro n g hợp đồr
kinh tế; thỏa th u ận về nguyên tắc, th ủ tục để th ự c hiện việc thí
đổi giá khi có sự biến dộng giá cả th ị trư ờng trong quá trìn h th i
hiện hợp đồng k in h tế;
2. Đối vổi sản phẩm , h àng hóa do cơ quan có thẩm quyền CI
N hà nước đã quy đ ịn h giá hoặc khung giá thì giá thỏa th u ậ n troi
hợp đồng kinh tế phải phù hợp với sự quy định đó. K hông m
bên nào có quyền gò ép hoặc n âng giá quá mức quy đ ịn h của I
quan N hà nước có thẩm quyền.
Đ 'ê u 10. Nếu tro n g hợp đồng kinh tế không có điều khoản
bảo h ành thì: đối với sản phẩm, h àng hóa đá có quy định bảo hàr
của Nhà nước, hoặc cổ sự chấp n h ận bảo hàn h đá được thê hií
trong quảng cáo, tro n g đơn chào hàng cùa người sản xuất (trười
hợp chưa có quy định của N hà nước) thì hợp đồng kinh tế đưi
coi n h ư có điều k hoản bảo h à n h với nội d u n g n h ư quy đ ịn h C1

N hà nước hoặc sự chấp n hận bảo h ành cùa người sản xuất.
Đ iề u 11. Phương thứ c th a n h toán tiền trong quan hệ hợp đbi
kinh tế do các bên thỏa th u ận như ng không được trái với các qi
định hiện h ành của pháp luật. Nếu trong hợp đồng kinh tế khôi
ghi rõ phương thứ c th an h toán th ì các bên thỏa thuận, nếu khôi
thỏa thuận được thì đưa ra T rọng tài kinh tế giải quyết.
Đ iê u 12.
1. Thời
gian để các
tín h từ khi
các bên đã
xong.

hạn
bên
hợp
thỏa

có hiệu lực của hợp dồng kinh tế là khoảng th
thự c hiện các quyền và nghĩa vụ trong hợp đồ]
đồng kinh tế có hiệu lực pháp luật đến khi r
th u ận là hợp đồng kinh tế phải được th ự c hii

2. Trong trường hợp các bên thỏa th u ận hợp đồng kinh tê' đư
bắt đầu th ự c hiện tại thời điểm cụ thể khác với thời điểm hi
đồng kinh tế có hiệu lực pháp luật thì thời hạn có hiệu lực c
hợp đồng kinh tê' được tín h từ thời điểm cụ thể đó.
3. Khi có tra n h chấp vê thời hạn thực hiện hợp đồng kii
tế do không xác định được thời hạn có hiệu lực của hợp đông kii
tế, thì Trọng tài kinh tế xem xét yêu cầu về thời gian thự c tê ci
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th iế t để thự c hiện công việc tro n g hợp đồng để xác định thời hại
có hiệu lực cùa hợp đong k in h tế.
Đ iề u 13.
1. T rong trư ờng hợp cần khuyến khích thự c hiện tố t hợp đồnị
kinh tế các bên có quyền thỏa th u ận mức tiền thưởng theo tỷ li
phần trăm giá trị hợp dồng hoặc bằng một số tiền tuyệt đô'i.
2. Thỏa th u ận về mức tiền p h ạt trong hợp dồng kinh tế phả
phù hợp với khu n g p h ạ t của từ n g loại hợp đồng kinh tế và loạ
vi phạm hợp đòng theo quy định n h ư sau:
a) Vi phạm ch ất lượng: p h ạt từ 3% đến 12% giá trị phần hỢ]
đồng kinh tế bị vi phạm về ch ất lượng.
b) Vi phạm thời hạn thự c hiện hợp đồng p h ạ t 2% giá trị phầi
hợp đồng kinh tế bị vi phạm thời hạn th ự c hiện cho 10 ngày lịcl
đâu tiên; p h ạ t thêm từ 0,5% đến 1% cho mỗi đợt 10 ngày tiếp the<
cho đến mức tổng số các lần p h ạ t không quá 8% giá trị phần hỢỊ
đồng kinh tế bị vi phạm ở thời điểm 10 ngày lịch đâu tiên; nếi
hoàn toàn không thự c hiện hợp đồng kinh tế đâ ký thì bị phạ
đến mức 12% giá tr ị hợp đồng.
c) Vi phạm nghĩa vụ không hoàn th à n h sản phẩm , hàng hóa
công việc một cách đồng bộ phạt từ 6 % đến 12% giá trị phần hỢỊ
đồng kinh tế bị vi phạm.
d) Vi phạm nghĩa vụ tiếp n hận sản phẩm hàng hóa, công việí
đã hoàn th à n h theo đúng hợp đồng: p h ạt 4% giá trị phần hợp đồnị
kinh tê' đá hoàn th à n h mà không được tiếp nhận cho 10 ngày lịcl
đầu tiên và p h ạ t thêm 1% cho mỗi đợt 10 ngày tiếp theo cho đếi
mức tổng số các lần p h ạ t không quá 12% giá trị phần hợp đồnị
đá hoàn th à n h và không được tiếp n hận ở thời điểm 10 ngày lịcỉ
dâu tiên.
e) P h ạ t vi phạm nghĩa vụ th an h toán áp dụng mức lãi suấ
tín dụng quá hạn của Ngân hàng N hà nước V iệt Nam, tín h từ ngà}
hết thời hạn th a n h toán theo quy định tại Điều 23 Pháp lệnh hợj
đồng kinh tế. Trường hợp này không giới hạn mức p h ạt tối đa
3. Nếu tro n g hợp đồng kinh tế không ghi sự thỏa th u ận vé
m ứ c tiê n p h ạ t, k h i có vi p h ạ m h ợ p đ ồ n g k in h t ế và t r a n h c h ấ Ị
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về tiền p h ạt thì mức p hạt được áp dụng theo quy định tại Điê
này và tại các văn bản quy định loại hợp đồng kinh tê' cụ thê
4.
Trong trường hợp pháp luật chưa có quy định mức phại
các bên có quyền thỏa thuận ve mức tiền phạt bằng tỷ lệ phâ
trăm giá trị hợp đồng kinh tê' bị vi phạm hoặc bằng một số tuyệ
đối.
Đ iê u 14. Trong trường hợp cần th iết, các bèn ký kết có quyê
đưa vào hợp đồng kinh tế nhữ ng điều thỏa thuận khác không trế
pháp luật, vđi mục đích để thực hiện hợp đồng kinh tế một các
chặt chẽ có hiệu quả hoặc bảo đảm thời hạn thực hiện nghiêm tú
như các yêu cầu về giám định, về kiểm dịch, về sự bồi thường gọ
khi một bên myốn hủy bỏ hợp đồng kinh tế đã ký kết, về ngưi
hòa giải hoặc chọn Trọng tài kinh tế để giải quyết khi có tran
chấp v.v...
Đ iều 15.
1. Nghĩa vụ trả tiền chỉ p h át sinh khi hợp đồng kinh tê' d
được thực hiện một phần hay toàn bộ theo sự thỏa thuận của cá
bên ký kết và tương xứng với phần hợp đông kinh tế đá được thụ
hiện, trừ một số loại hợp đồng kinh tế Hội đồng Bộ trưởng qu
định được ứng hoặc trả tiền trước.
2. Nghĩa vụ trả tiền cũng được coi
trả tiền dề nghị và được bên đòi tiền
vật hoặc tài sản th ế chấp, cầm cố, bảo
đương với số tiền phải trả và việc trả
đó đã được thực hiện xong.

là đã hoàn th à n h nếu bê
chấp thuận trả bằng hiệ
lãnh có cùng giá trị tươr
hiện vật hoặc các tài sả

3. Trong hợp ộồng có sự chuyển giao nghĩa vụ trả tiền cl
người th ứ ba, thì nghĩa vụ trả tiền của bên phải trả chỉ được c
là hoàn th àn h , khi người th ư ba đã trả đủ số tiền phải trả cl
bên đòi tiền.
Đ ĩêu 16.
1.
Khi một bên ký hợp
bộ hay từng phần nhiệm vụ sản
đầy đủ th ủ tụ c chuyển giao thực
định tại Điều 24 Pháp lệnh hợp

đồng kinh tế phải chuyển giao toầ
xuất kinh doanh, mà không là
hiện hợp dồng kinh tế theo qi
đông kinh tế, dẫn đên các hc
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đồng k in h tế đó không được thự c hiện hoặc thự c hiện không đầy
đủ thì:
a) Nếu đơn vị đó không giải th ể thì họ phải chịu toàn bộ trách
nhiệm tài sản giống n h ư họ không thự c hiện hoặc thự c hiện không
đầy đủ hợp đồng k in h tế.
b ) N ế u đ ơ n v ị đó đã g iả i th ể , th ì c ơ q u an ra q u y ế t đ ịn h g iả i

thể phải giải quyết hậu quả của việc hợp đồng kinh tê' không đư ợc
thực hiện hoặc th ự c hiện không đầy đủ.
2.
T rong trư ờng hợp bên có quan hệ hợp đồng kinh tế với bên
chuyển giao yêu- cầu th a n h lý hợp đồng kinh tê' đá ký mà không
chuyển cho bên n h ận chuyển giao để tiếp tục thự c hiện hợp đồng
thì hoặc không được quyền đòi p h ạt hợp dồng hoặc bồi thường th iệ t
hại do phải th a n h !ý hỢỊ) đồng trước thời hạn hợp đồng hết hiệu
lực.
Đ iê u 17. Khi m ột bên ký hợp đồng k in h tế là pháp nhân phải
giải th ể mà không th ô n g báo cho các bên có qụan hệ hợp đồng
kinh tế biết thì:
a) Cơ quan ra quyết đ ịn h giải th ể phải giải quyết hậu quả của
việc không th a n h lý các hợp đồng kinh tế đã bị đình chỉ do pháp
nhân giải thể.
b) Đại diện của pháp n hân đã ký hoặc đã ủy quyền cho người
khác ký hợp đồng kinh tế phải chịu trách nhiệm cá nh ân trước
pháp luật.
Đ iê u 18. Khi một bên ký hợp đ ồ n g kinh tế là cá nh ân có đ ă n g
ký kinh doanh phải ngừng hoạt dộng kinh doanh thì phải th an h
lý hợp đồng k in h tế với các bên cùng ký kết. Trường hợp cá nhân
đó bị k ết án tù th ì người được quỳên quản lý tài sản của người
bị án tù phải chịu trá c h nhiệm th an h lý hợp đồng kinh tê' mà người
bị tù đá ký. T rường hợp người đứng tên đăng ký kinh doanh đã
chết hoặc m ất tích thì người thừa kế tài sản của người đã chết,
m ất tích phải chịu trá c h nhiệm th an h lý hợp đồng do người chết,
m ất tích đã ký. Nếu không th an h lý hợp đồng kinh tế, họ phải
chịu p h ạ t vi phạm hợp đồng và bồi thường th iệ t hại giống như
không th ự c hiện hoặc thự c hiện không dầy đù các hợp đồng kinh
tê' đã ký kết.
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Đ iề u

19.

T r o n g q u á tr ìn h

th ự c h iệ n

hợp

đ ồ n g k in h

tế , các bê

ký kết có quyền thỏa th u ận về sửa đổi, hủy bỏ hoặc đình chỉ thụ
hiện hợp đồng. Sự thỏa th u ận hợp đông đó phải được làm th àn
văn bản có ghi rõ hậu quả pháp lý của việc sửa đổi, hủy bỏ hoặ
đình chỉ thực hiện hợp đồng gây ra. Nếu hợp đông kinh tế có lài
chứng th ư hoặc có đăng ký hợp đồng thì phải gửi văn bản the
th u ận đó đến cơ quan làm chứng th ư hoặc đăng ký hợp đồng khôn
chậm quá năm ngày kể từ ngày ký văn bản thỏa thuận. Hậu qi
pháp

lý

do

th a y

đ ổ i,

hủy

bỏ,

đ ìn h

chỉ

th ự c

h iệ n

hợp

dồng

k in

tế bao gồm:
- Phí tổn đă thự c hiện công việc của hợp dồng k i n h tế ir
bên thực hiện không th u hồi lại được (bao gồm cả phí tổn vận chuyểi
bảo quản);
- P h í tổ n vê n g u y ê n v ậ t liệ u c h u ẩ n b ị c h o v iệ c th ự c h iệ n CÔE

việc của hợp đông k in h tế sau khi tận dụng, th an h lý chưa bù đắ
đủ giá trị ban đầu cùa nó;
- Tiền p h ạt hợp đồng và tiền bồi thường th iệ t hại đã phải t]
do phải thay đổi, hủy bỏ hoặc đình chỉ thực hiện hợp đồng kin
tế.
Đ iê u 20.
1. Thời hạn quy định để các bên th an h lý hợp đồng kinh
là mười ngày, kể từ ngày p h át sinh các sự kiện nói tại Điều í
Pháp lệnh hợp đồng kinh tế. Quá hạn đó mà hợp đông kinh
không được th an h lý, cấc bên có quyền yêu cầu Trọng tài kinh
giải quyết. Trong trường hợp hợp đồng kinh tê' đă được thự c hiệ
và c á c b ê n đã h o à n t h à n h

đ ầ y đủ n g h ĩa v ụ c ủ a m ìn h th e o th(

thuận trong hợp đồng thì hợp đồng kinh tế đó coi n h ư đă đư<
th an h lý.
2. Việc th a n h lý hợp đồng k in h tế phải được làm b ằ n g VỀ

bản riêng, trong đó cần có nh ữ n g nội dung chính sau đây:
a) Xác nhận mức độ th ự c hiện nội dung công việc đá thỏa thuậ
trong hợp đồng của các bên, từ đó xác định nghĩa vụ của các bế
sau khi th an h lý hợp đồng.
b) Xác định các khoản thuộc trách nhiệm tài sản, hậu quả phí
lý của các bên trong quan hệ hợp đồng (nêu có) do phải th an h
hợp dồng trước khi hợp đòng kinh tê hêt hiệu lực.
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3.
Từ thời gian các bên đã ký vào biên bản th an h lý, quar
hệ hợp đồng kinh tế đó coi như đá được chấm dứt. Riêng quỳêr
và n g h ĩa v ụ c ủ a m ỗ i b ê n đư ợc x á c n h ậ n tr o n g b iê n b ả n th a n h 1}

vẫn có hiệu lực pháp luật cho đến khi hoàn th à n h nghĩa vụ củí
mình.
Đ iê u 21. T rong quan hệ hợp đồng kinh tế, bên vi phạm phả
chịu trá c h nhiệm tài sản trự c tiếp vđi bên bị vi phạm và khônị
phụ

th u ộ c

vào

cơ

quan,

tổ

chức,

hoặc

cá

nh ân

có

lỗ i

đã

gây

ra

St

vi phạm đó.
T r á c h n h iệ m

tà i sả n m à b ê n v i p h ạ m p h ả i tr ả c h o b ê n b ị V

phạm gồm:
a) Tiền p h ạ t vi phạm hợp dồng kinh tế theo mức p h ạ t mà các
bên đã thỏa th u ậ n tro n g hợp đồng và phù hợp với khung ph ạt đỂ
dược quy định tại Điều 13 của Nghị định này. Nếu trong hợp đồnị
kinh tế không quy đ ịn h mức phạt hoặc có quy định như ng khônị
phù hợp với khu n g p h ạ t khi có tra n h chấp, T rọng tài kinh tế áf
dụng theo k h ung p h ạ t đã được quy đ nh;
b) Tiền bồi thường th iệ t hại bao gồm giá trị số tài sản mấl
mát, hư hỏng, kể cả tiền lãi phải trả cho ngân hàng hoặc các khoảr
th u nhập trự c tiếp và thực tế không th u được do bị vi phạm hỢỊ
đồng, với đầy đủ chứng cứ rõ ràng, hợp pháp, số chi phí để ngãr
chặn và hạn chế th iệ t hại do vi phạm hợp đồng gây ra; tiền phạl
vi phạm hợp đồng và tiền bồi thường th iệ t hại mà bên vi phạir
đá phải trả do hậu quả trự c tiếp của sự vi phạm hợp đồng gây
Đ iề u 22. T rong một hợp đồng kinh tế, mỗi loại vi phạm hợp
đồng chì phải chịu một loại p h ạt do bên bị vi phạm hợp đồng bắt
phạt. NẾU xảy ra đồng thời nhiều loại vi phạm, thì bên vi phạrr
chỉ phải chịu m ột loại p h ạt có số tiền p h ạt ở mức cao n h ất thec
mức p h ạt các bên đá thỏa th u ận trong hợp đồng kinh tế. Trong
trường hợp tro n g hợp đồng không ghi mức p h ạt thì áp dụng thec
khung p h ạt quy đ ịn h tại Điều 13 Nghị định này.
Đ iề u 23. Vi phạm nghĩa vụ th an h toán, ngoài mức phạt thec
lãi suất tín dụng quá hạn, bên vi phạm phải chịu bồi thường thiệt
hại bằng tổng số tiên lãi mà bên bị vi phạm phải trả cho ngân
h àng do bên vi phạm chưa hoàn th à n h nghĩa vụ th a n h toán.
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Đ iê u 24. Bên vi phạm hợp đồng kinh tế được xét giảm hoặ
miễn hoàn toàn trá c h nhiệm tài sản do phải th i hàn h lệnh kha:
cấp của cơ quan nhà nước do nhữ ng người sau đây ký:
- Chủ tịc h Hội đồng Bộ trưởng;
- Trưởng ban chỉ huy chống lụt chống bão T rung ương.
- Chủ tịc h ủ y ban n hân dân tỉn h , th àn h phố, đặc khu trự
thuộc T rung ương.
Đ iề u 25. Các Bộ trưởng, Chủ nhiệm ủ y ban N hà nước, th
trưởng cơ quan trự c thuộc Hội đông Bộ trưởng, Chủ tịch Uy ba:
n hân dân tỉn h , th à n h phố đặc khu trự c thuộc T rung ương chịu trác!
nhiệm th i h ành Nghị định này.
Đ iề u 26. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành, nhđn
quy định trước đây trá i với Nghị định này đều bị bãi bỏ. Chủ tịc'
Trọng tài kinh tế N hà nước hướng dẫn th i hành Nghị định nàj
TM. HỘI ĐÒNG BỘ TRƯỞNG
KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch
VÕ VĂN KIỆT

119. THÔNG T ư SỐ 11/TT-PL NGÀY 25-5-1992
CỦA TRỌNG TÀI KINH TẾ NHÀ NƯỚC
Hướng dẫn ký kết và thực hiện Hợp đồng kinh tế
T rên cơ sở tổng k ết th ự c tiễn thự c hiện Thông tư 108/TT-PL
ngày 19-5-1990 và T hông tư 64/TT-PL ngày 31-10-1991 về việc ký
kết và thự c hiện hợp đồng kinh tế;
Để phù hợp với quy định hiện h ành của Nhà nước, tạo điêu
kiện th u ận lợi cho các bên ký kết và thự c hiện hợp đồng kinh
tế;
T rọng tài k in h tê' nhà nước ban h ành Thông tư này hưđng dẫn
ký kết và th ự c hiện hợp đồng kinh tế như sau:
I- PHẠM VI HỢP đ ồ n g k i n h t ế
1. Các chủ th ể khi ký kết hợp đồng với nhau mà hai bên nhằm
mục đích k in h doanh thì đó là hợp đồng kinh tế. Nếu khi ký kết
hợp đông m ột bên nhằm mục đích kinh doanh, một bên không nhằm
mục đích kinh doanh, như ng cũng không nhằm mục đích sinh hoạt,
tiêu dùng, thuê lao động thi hợp đồng đó cũng dược coi là hợp đồng
kinh tế.
2. Chủ th ể ký kết hợp đồng kinh tế là:
- Doanh nghiệp nhà nước.
- Doanh nghiệp tư nhân.
- Hợp tác xã, tổ hợp, tập

đoàn sản xuất (kinh tế tập thể).

- Doanh nghiệp th à n h lập theo Luật Công ty.
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- Doanh nghiệp th à n h lập theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt
Nam.
Hợp đồng ký kết giữa cá n hân không phải là doanh nghiệp tư
nhân (có đăng ký kinh doanh có vốn dưới vốn pháp định của dcanh
n gh iệp tư n h ân c ù n g n g à n h n gh ề); hộ k in h tế cá th ể (các hộ nông

dân, ngư dân, diêm dân và người làm rừng...) với các chủ thê hợp
đồng kinh tê' đã nêu ở trên , nếu không nhằm mục đích sinh hoạt,
tiêu dùng, thuê lao động thì được coi là hợp đồng kinh tế.
3.
Hợp đồng kinh tế phải được th ể hiện bằng văn bản do đại
diện hợp pháp của các bên ký, hoặc do sự giao dịch giứa các bên
bằng tài liệu, công văn, điện báo, đơn đặt hàng, đơn chào hàng.
II- KÝ KẾT HỢP ĐỒNG KINH TẾ
1. Đ ại d iệ n ký k ế t hợp d õ n g k in h tế
Mỗi chủ th ể chỉ cần một đại diện ký vào bản hợp đồng kinh
tế. Đại diện của chủ thể là người dược bổ nhiệm hoặc được bầu
vào chức vụ đứng dầu của các chủ thể đó. Riêng đối với doanh
nghiệp tư nhân là chủ doanh nghiệp hoặc là người được chù doanh
nghiệp tư nhân thuê làm Giám đốc. Đốivới cá nhân, khi ký hợp
đồng kinh tế chính là người đó. Đối với hộ kinh tế cá thể, người
ký hợp đồng kinh tế là chủ hộ.
Kế toán trưởng không phải ký vào bản hợp đồng kinh tế.
2. Uy q u ỳ ên đ ạ i d iệ n
Đại diện của các chủ th ể hợp đồng kinh tế có thể ủy quyền
cho người khác thay m ình ký kết, thực hiện hợp đồng kinh tế.
Cụ thể là:
2.1. Người đứng dầu chủ thể hợp đồng kinh tế có thể ủy quyên
cho người khác ký thay.
2.2. Người đứng đâu doanh nghiệp tư nhân, cá nhân và chù
hộ kinh tê’ cá thể có thể ủy quyên cho:
- Cha mẹ, vợ chồng, con (đủ 18 tuổi trở lên, có khả năng nhận
thức, thực hiện được quyền và nghĩa vụ).
- N hững người làm thuê theo hợp đồng (thuê Giám đốc).
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2.3. Việc ủy quyền có th ể theo vụ việc hoặc thường xuyên, ủ y
quyền thư ờng xuyên có th ể áp dụng cho các người phó và người
đứng đâu các đơn vị th à n h viên theo kỳ hạn cần ủy quyền.
2.4. Đối với việc ủy quyền thường xuyên, phải có văn bản ủy
quyền thư ờng xuyên. Đối vđi việc ủy quyền theo từ n g vụ, việc thì
phải làm văn bản ủy quyền từ n g vụ, việc. Văn bản ủy quyền phải
ghi rõ họ và tên; chức vụ người ủy quỳên, người được ủy quyền;
SỐ giấy c h ứ n g m in h th ư của người được ủ y quyền; n ộ i d u n g và th ờ i

hạn ủy quyền. Giấy giới th iệu có nội dung n h ư trê n thì cũng được
coi là giấy ủy quỳên.
2.5. Người ủy quyền phải chịu trá c h nhiệm về việc ủy quyền
của m ình. Người được ủy quyền chỉ được hàn h động trong phạm
vi được ủy quyền, không được ủy quyền lại cho người khác.
2.6. Các hợp đông k in h tế được ký theo chế định ủy quyền
đều phải kèm theo giấy ủy quyền và phải ghi số, ngày th á n g năm
của giấy ủy quyền hoặc giấy giới thiệu (với nội dung ủy quýền) vào
bản hợp đồng.
3. H ợp đ ồ n g v ô h iệ u
a)
toàn bộ.
- Nội

Vô hiệu toàn bộ: N hứng hợp đông sau đây bị coi là vô hiệu
dung của hợp đồng vi phạm điều cấm của pháp

luật.

- Một tro n g các bên (doanh nghiệp nhà nưđc, doanh nghiệp tu
nhân và các doanh nghiệp khác) ký kết hợp đồng như ng không
có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật để th ự c hiện
công việc đã thỏa th u ận trong hợp đồng hoặc kinh doanh không
đúng với đăng ký kinh doanh.
- Người ký hợp đồng kinh tê' không đúng thẩm quyền hoặc có
hành vi lừa đảo.
Để trá n h tìn h trạ n g làm cho hợp đồng kinh tế bị vô hiệu, khi
ký kết hợp dồng k in h tế, các chủ th ể phải chú ý nhữ ng điểm sau:
- Đối với hợp đồng mua bán hàng hóa xuất nhập khẩu: cả 2
bên chủ th ể đêu phải có đăng ký kinh doanh theo quy định của
pháp luật.
- Đối với hợp đồng tiêu th ụ sản phẩm giữa bên sản xuất ra
sản phẩm và bên tiêu th ụ sản phẩm (thương nghiệp bán buôn), cả
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bên sản xuất và bên tiêu thụ đêu phải có đăng ký kinh doan
m ặt hàng sản xuất và tiêu th ụ (bán buôn).
- Đối với các chủng loại hợp đồng kinh tế sau, chỉ càn ]
có
đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật là đủ:
đồng xây dựng cơ bản thì bên n hận thầu, hợp dồng nhận th i
thì bên n hận th iế t kế, hợp đồng tín dụng thì bên cho vay và
tiền gửi, hợp đồng vận chuyển thì bên chủ phương tiện, hợp
gia công thì bên nhận gia công, hợp íô n g dịch vụ th ì bên
dịch vụ, hợp đồng nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ
thi bên nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật..,
b) Vô hiệu từng phân
N hứng bản hợp đồng kinh tế khi ký kết có nội dung vi
các quy định của N hà nước v'ê tiêu chuẩn chất lượng, về g
về thanh toán... thì các phần vi phạm đó bị coi như vô hiệu
phần).
Nhứng hợp đồng kinh tế ký vượt
phần vượt quá đó cũng bị vô hiệu.

quá phạm vi ủy quỳê

Trong một hợp dồng, có cả nội dung ký bị cấm có nội
ký hợp pháp thì phần nội dung ký hợp pháp vẫn có giá trị
ly.

III- T H ựC HIỆN, HỦY B ỏ, ĐÌNH CHỈ, THANH LÝ
HỢP ĐỒNG KINH TẾ
1. Thực hiện đúng và đầy đủ nhữ ng cam kết hợp pháp
hợp đồng kinh tế trên tin h th ần hợp tác, tôn trọng lợi íc
nhau là nghĩa vụ hàng đầu của các chủ thể. Không một cơ
tổ chức, cá nhân nào có quyền can thiệp trái pháp luật đếi
thực hiện hợp dồng kinh tế của các chủ thể hợp đồng kii
Chủ thể hợp đông kinh tế có quyền từ chôi sự can thiệp trái
luật đó.
2. Việc thay đổi, hủy bỏ, đình chỉ thực hiện hợp đồng
tế đã ký kết do các bên thỏa thuận trên cơ sở đề xuất yê
của một bên, bên kia chấp nhận hoặc các bên đều có ý muốr
đổi, hủy bỏ, đình chỉ thực hiện hợp dồng kinh tế. Nội dun
hậu quả pháp lý của việc thay đổi, hủy bỏ, đình chỉ thực hiệ
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đồng k in h tế đã dược quy đ ịn h tại Điêu 19 Nghị định 17/HĐBT
ngày 16-1-1990 của Hội đồng Bộ trưởng. Nếu một bên đê xuất yêi
cầu thay đổi, hủy bỏ hoặc đình chỉ thự c hiện hợp đồng kinh t(
mà bên kia không chấp n h ận hoặc hai bên không thỏa th u ận đượi
với nhau về hậu quả pháp lý của việc thay đổi, hủy bỏ, đình ch
thự c hiện hợp đồng k in h tế đó th ì các bên có quyền yêu cầu Trọnj
tài kinh tê' giải quyết.
3. Quỳên đơn phương đình chỉ thự c hiện hợp đồng kinh tế ch
được th ự c hiện khi có dủ các điều kiện sau:
a) Có sự vi phạm hợp đồng kinh tế của bên cùng ký kết vi
đã được bên đó th ừ a n h ận thông qua các chứng từ văn bản hoặi
dã được T rọng tài k in h tế có thẩm quyền kết luận bằng văn bản
b) Việc tiếp tụ c th ự c hiện hợp đồng kinh tế đó không đen
lại lợi ích cho bèn bị vi phạm n h ư mục đích khi ký kết hợp đồni
kinh tế.
4. Theo quy đ ịn h tại Điều 28 Pháp lệnh Trọng tài kinh tế, Điềi
20 Nghị đ ịn h 17/HĐBT ngày 16-1-1990 của Hội đông Bộ trưởng
việc th a n h lý hợp đồng kinh tế là quyền và nghĩá vụ của các bêi
ký kết hợp đồng k in h tế với nhau. Trong các trư ờng hợp đã qư
định là phải th a n h lý hợp đồng kinh tế (theo Điều 28 Pháp lệnl
Trọng tài k in h tế) nếu một bên yêu cầu th a n h lý hợp đồng kin]
tê' mà bên kia không chấp n hận hoặc cố tìn h trì hoãn th ì bên yêi
cầu th a n h lý có quýền yêu cầu Trọng tài kinh tế giải quyết. Nếi
quá thời h ạn 10 ngày mà các bên không th an h lý hợp đồng kin]
tế và tro n g thời h ạn 6 th á n g không có khiếu nại về việc than!
lý hợp đồng k in h tế th ì xem n h ư các bên đá từ bỏ quyền than]
lý hợp đồng k in h tế, hợp đồng được kết thúc thự c hiện.
IV- XỬ LÝ HỢP ĐỒNG KINH TẾ v ô HIỆU
Hợp đồng k in h tế vô hiệu là hợp đồng không có giá trị phá]
lý kể từ khi ký kết. Xử lý hợp đồng kinh tế vô hiệu là buộc cá
bên không được thự c hiện hoặc không được tiếp tục thự c hiện hỢ]
đồng đó. Nếu nội dung công việc trong hợp đồng đá thự c hiện (mộ
phần hoặc toàn bộ) th ì các bên bị xử lý về tài sản. Xử lý tài sải
đối với hợp đồng k in h tế bị vô hiệu là buộc bên đá nhận tài sải
phải trả lại cho bên có tài sản, không phải là giải quyết tra n h chấ]
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về tài sản. Do đó, mọi th iệ t hại p h á t sinh từ việc ký k ế t và
hiện hợp đồng k in h tế vô hiệu, các bên phải tự chịu, th u 1
bất hợp pháp (các bên có được) từ việc thự c hiện hợp đồng đó
nộp vào ngân sách n h à nước.
Việc xử lý tài sản này được tiến hàn h theo n h ứ n g nguyêr
sau:
- Các bên có nghĩa vụ hoàn trả cho nhau tài sản đã n h ận
từ việc thự c hiện hợp đồng, không tín h th iệ t hại p h át sin h từ
thự c hiện hợp dồng đó.
- T rong trư ờng hợp không còn tài sản để trả th ì được trả
tiền, theo giá thời điểm xử lý tài sản.
Nếu m ột bên n h ậ n tiề n trước như ng chưa giao hàn g th ì
hoàn trả lại tiền gốc và lãi suất cho vay trong định mức từ n ị
tượng vay của ngân h àng theo quy định hiện h à n h của N hà r
Nếu một bên đã n h ận tiền trước như ng mới giao được một ]
hàng hóa thì việc hoàn trả cho nhau tiến hàn h trê n cơ sở bù
số tiền trả trước với lượng h àng hóa đã nh ận theo thời giá tại
điểm giao hàng. P h ần tiền còn lại được trả cho bên kia cộng
lãi suất cho vay tro n g định mức từ n g đối tượng vay của ngân ]
theo quy định hiện h àn h của N hà nước.
Đối vđi hợp đồng xây dựng cơ bản, nếu bên nh ận th ầu kl
có chức năng n h ận th ầ u vi phạm Điều 8 Pháp lệnh hợp đồng
tê' thì T rọng tài k in h tế buộc hai bên phải đình chỉ th ự c hiện
đồng kinh tế đó (nếu đã th ự c 'h iện được một phần hoặc toàn
và giải quyết p hần hợp dong đă th ự c hiện trê n cơ sở kết quả
định. Chi phí giám đ ịn h do bên n h ậ n th ầu chịu.
V- THƯỞNG, PHẠT, B ồ i THƯỜNG TH IỆT HẠI
1.
Theo quy đ ịn h tại Điều 19 Pháp lệnh hợp đồng kinh tế,
đặt một khoản tiền thư ởng tro n g hợp đông kinh tế hoàn toài
sự thỏa th u ận của các bên khi điều đó có tác dụng khuyến k
thực hiện tố t hợp đồng k in h tế. Việc thưởng này có th ể do
bên đặt ra cho bên kia hoặc cả hai bên đặt ra cho nhau. Mức
thưởng theo tỷ lệ % giá tr ị hợp đông hoặc bằng một số tiền t
đối d o 'c á c bên thỏa thu ận . Trường hợp đã có quy định rruíc
thưởng của. các ngành quản lý ở Trung ương, các bên phải

I. CÁC QUY ĐỊN H VỀ H Ợ P ĐỒNG KINH TẾ

48.

quy đ ịn h đó. Các thỏa th u ậ n về điều kiện nhận thư ởng phải đươ(
quy đ ịn h rõ ràng, cụ th ể để trá n h xảy ra tra n h chấp v'ê tiền thưởng
2. Tiền p h ạt vi phạm hợp đồng là số tiền bên vi phạm phả
trả cho bên bị vi phạm mà khi ký kết hợp đồng kinh tế, các bêr
đã thỏa th u ậ n với nhau ghi vào hợp đông kinh tế. Mức ph ạt đố
với từ n g loại vi phạm tro n g khung p h ạt được quy định tại Điều l í
Nghị định 17/HĐBT ngày 16-1-1990 của Hội đồng Bộ trưởng V£
tại các văn bản khác quy đ ịn h từ n g loại hợp đông kinh tế cụ thể
Trường hợp pháp luật chưa quy định mức phạt, các bên có quyềr
thỏa th u ận mức tiề n p h ạ t bằng tỷ lệ % giá trị hợp đồng, hoặc bằnị
1 số tiền tuyệt đối nh ư n g không vượt quá 12% giá trị hợp đồn ị
kinh tế bị vi phạm . Nếu tro n g hợp đông kinh tế không ghi mức
phạt, khi có vi phạm hợp đồng kinh tế và tra n h chấp về tiền phạl
thì áp dụng theo các quy đ ịn h tại Điều 13 Nghị định 17/HĐB1
ngày 16-1-1990 của Hội đồng Bộ trưởng và tại các văn bản quj
định cho từ n g loại hợp đồng kinh tế cụ thể.
3. Tại Điều 30 P háp lệnh hợp đồng k inh tế quy định mức phạl
vi phạm nghĩa vụ th a n h toán "bằng mức lãi suất tín dụng quá hạr
theo quy đ ịn h của pháp luật". Cụ th ể là:
a) Lãi suất tín dụng quá hạn do Ngân hàng N hà nước V iệt Naư
quy định (không cố đ ịn h theo thời gian), tín h theo tháng;
b) Tiền p h ạ t được tín h theo lãi suất tín dụng quá hạn và thờ
gian chưa hoàn th à n h nghĩa vụ th a n h toán (kể từ ngày h ế t thờ:
hạn th an h toán theo quy định tại Điều 23 Pháp lệnh hợp đồng kinh
tế) và không bị giới hạn số tiền p h ạt tối đa.
Ví dụ: theo hợp đồng kinh tế A giao hàng cho B trị giá 10(
triệu đồng, theo thỏa th u ận trong hợp đồng, B có nghĩa vụ phả
trả tiền cho A tro n g 5 ngày kể từ ngày nhận hàng như ng thực
tế là h ết hạn 5 ngày B chưa trả tiền cho A. Lãi suất tín dụnị
quá h ạn theo quy đ ịn h của Ngân hàng N hà nưđc V iệt Nam tại thờ:
điểm này là 6%. Vậy, nếu sau 1 th án g B mới trả, th ì B phải trÈ
thêm 100 triệ u X 6% = 6 triệu đồng tiền phạt cho A. Nếu sau ỉ
th á n g mới trả th ì B phải trả thêm 100 triệu đồng X 6% X 2 thánẾ
= 12 triệu đồng tiền p h ạt cho A.
4. Theo quy đ ịn h tại khoản b điểm 2 Điều 29 Pháp lệnh hợp
đồng kinh tế, điểm b Điều 21 Nghị định 17/HĐBT thi trong trường
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hợp CÓ th iệ t hại, bên vi phạm hợp đồng kinh tế phải bồi thườr
th iệ t hại cho bên bị vi phạm các khoản tiền sau đây:

a) Giá tr ị số tài sản m ất m át, hư hỏng bao gồm cả số tiên 1
phải trả cho n g ân hàng (trong trư ờng hợp bị vi phạm nghĩa 1
th an h toán) và các chi phí th ự c tế cần th iế t mà bên bị vi phạ
đá phải chi (chi phí chờ đợi, vận chuyển, bảo quản v.v...) các khoà
th u nhập trự c tiếp và thự c tê' đá không th u được (trong trườr
hợp có đủ chứng cứ
rõ ràn g do
bị
vi
phạm hợp đồng kin
bị m ất một khoản th u trự c tiếp mà nếu không bị vi phạm hợp đồr
kinh tế thì khoản th u này là 1 khoản th u th ự c
tế).
b) Các chi phí để ngăn chặn và hạn chế th iệ t hại do vi phạ
hợp dồng gây ra (chi phí hợp lý và cần th iết) mà
bên bịviphạ
đá phải chi. Bên bị vi phạm có nghĩa vụ phải chứng m inh viị
đá

áp

dụng

các

b iệ n

pháp

cần

th iế t

để

hạn

chế

th iệ t

hại

ngay

Sí

khi đ ư ợ c 'b iế t có vi phạm.
c) Tiền p h ạt vi phạm hợp đồng và bồi thường th iệ t hại n
bên bị vi phạm đã phải trả cho người khác do hậu quả trự c tié
của sự vi phạm hợp đồng gây ra (chỉ kể n h ữ ng hậu quả trự c tié
do vi phạm hợp đồng này dẫn đến sự vi phạm hợp đông với ngư
khác).
Trong các khoản tiền nói trên , bên bị vi phạm đã bị th iệ t h
khoản nào th ì mới được đòi bồi thường khoản đó.
VI-TRÁCH NHIỆM DO VI PHẠM H ộ p ĐỒNG KINH TẾ
1. Bên vi phạm nghĩa vụ th a n h toán, ngoài việc chịu phạt
phạm hợp đồng k in h tế theo lãi suất tín dụng quá hạn, còn ph
chịu bồi thường th iệ t hại cho bên bị vi phạm . Tiền bồi thường bầr
tổng số tiền lãi mà bên bị vi phạm phải trả cho ngân hàng (trê
số tiền chưa được th a n h toán), kể cả trường hợp bên bị vi phạ
đã phải chuyển sang nợ quá hạn
của ngân hàng.
2. Bên bị vi phạm hợp đông về chất lượng sản phẩm , hàr
hóa, công việc không đúng yêu cầu kỹ thuật, có quyền:
a)
Hoặc không n h ận sản phẩm , hàng hóa, công việc không đúr
chất lượng thỏa th u ận tro n g hợp đồng kinh tế, bắt ph ạt vi phạ
hợp đông kinh tế và đòi bồi thường th iệt hại giống như trườr
hợp không thự c hiện hợp dồng.
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b) Hoặc n h ận sản phẩm, hàng hóa, công việc với điều kiện bên
vi phạm phải chịu p h ạt vi phạm về chất lượng (theo mức p h ạt các
bên đã thỏa thuận, hoặc theo quy định của pháp luật); hoặc phải
giảm giá (không ấp dụng p h ạt vi phạm về chất lượng).
c) Hoặc yêu cầu bên vi phạm phải sửa chữa sai sót về ch ất
lượng trước khi nhận. Nếu phải sửa chữa sai sót mà hợp đồng không
được thự c hiện đúng thời h ạn thì phải chịu ph ạt vi phạm hợp đồng
và bồi thường th iệ t hại giống n hư trường hợp vi phạm thời hạn
thực hiện hợp đồng.
3. Bên bị vi phạm hợp đồng về chất lượng trong thời gian bảo
hành được giải quyết theo một trong các cách sau đây:
a) Đòi giảm giá hoặc đổi lấy sản phẩm khác.
b) Yêu cầu bên vi phạm thỏa thuận cho m ình tự sửa chứa các
sai sót về ch ất lượng. Chi phí sửa chữa bên vi phạm phải trả.
c) Yêu cầu bên vi phạm phải sửa chữa sai sót vê chất lượng.
Nếu không được sửa chữa hoặc việc sửa chữa bị kéo dài dẫn đến
sản phẩm h àng hóa không th ể sử dụng được theo đúng mục đích
của hợp đồng k in h tế đã ký kết thì bên vi phạm phải chịu phạt
hợp dồng và bồi thường th iệ t hại giống n h ư trường hợp không thực
hiện hợp đồng kinh tế.
T hiệt hại p h á t sin h do chất lượng sản phẩm, hàng hóa, công
việc không đúng theo hợp đồng kinh tế, và xảy ra trong thời hạn
bảo hành (mà các sản phẩm, hàng hóa, công việc đó thuộc loại bảo
hành b ắt buộc theo quy định của pháp luật) thì bên bảo hành có
nghĩa vụ phải bồi thường.
4. Bên bị vi phạm hợp đồng về thời hạn thự c hiện hợp đồng
kinh tê' có quyền:
a) Hoặc không n hận sản phẩm, hàng hóa, công việc hoàn thành
chậm trễ, b ắt p h ạ t vi phạm hợp đồng và bồi thường th iệ t hại giống
như trường hợp không thự c hiện hợp đông.
b) Hoặc n h ậ n sản phẩm, hàng hóa, công việc hoàn th à n h chậm
trễ và bắt p h ạt vi phạm thời hạn thực hiện hợp đồng và bồi thường
th iệ t hại.
Trường hợp một phần hoặc toàn bộ nội dung công việc của hợp
đồng đã hoàn th à n h trước thời hạn, nếu trong hợp đồng không có
quy định bên n hận phải tiếp nhận trước thời hạn, th ì bên nhận
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quỳên chưa tiếp n h ậ n hoặc tiếp n hận với điều kiện bên giao phải
ịu cấc phí tổn bảo quản tro n g thời gian chưa đến hạn quy định.
5. Bên bị vi phạm hợp đồng về không hoàn th à n h đồng bộ có
yên:
a) Yêu cầu bên vi phạm phải hoàn th à n h đồng bộ sản phẩm,
ng hóa, công việc rồi mới n hận. Nếu phải chờ hoàn th à n h dồng
mà hợp đông không th ự c hiện đúng thời hạn, th ì bên vi phạm
ải chịu p h ạ t vi phạm hợp đồng và bồi thường th iệ t hại giống
1Ư trư ờng hợp vi phạm thời hạn thự c hiện hợp đồng.
b) N hận sản phẩm , h àng hóa, công việc chưa hoàn th à n h đồng
với điều kiện
bên vi phạm chịu p h ạ t vi phạm hợp đồng không
àn th à n h dồng bộ và trả các chi phí cần th iế t để hoàn th àn h
ng bộ.
6. Khi m ột bên không tiếp n hận sản phẩm , hàng hóa, công việc
được hoàn th à n h đúng ch ất lượng và thời hạn theo hợp đồng
nh tê' thì bên kia có quyền:
a) Bắt bên vi phạm chịu p h ạ t vi phạm nghĩa vụ tiếp nh ận sản
ẩm, hàng hóa, công việc đã hoàn th à n h theo đúng hợp dồng kinh
b) Đòi bên vi phạm phải trả cấc chi phí chuyên chở, bảo quản
các th iệ t hại khác do vi phạm nghĩa vụ tiếp nhận.
c) Yêu cầu T rọng tài kinh tế giải quyết để trá n h các th iệ t hại
ác có th ể p h át sính.
7. Khi m ột bên đơn phương đình chỉ thự c hiện hợp dồng kinh
không đúng quy định tại Điều 27 Pháp lệnh hợp đồng kinh tế,
n kia có quyền:
a) Hoặc dòi
phải tiếp tục thực hiện hợp đồng kinh tê'đã ký
t với thời hạn có hiệu lực của hợp đồng được kéo dài thêm một
bi

g ia n

bằng

th ờ i

g ia n

đã

bị

đ ìn h

c h ỉ.

b) Hoặc đòi p h ạt hợp đồng và bồi thường th iệ t hại giống như
íờng hợp không thự c hiện hợp đông.
8. Khi một bên không thự c hiện hợp đồng kinh tế dá ký kết
i bên kia có quyền:
a) Hoặc đòi p h ạ t hợp đồng và bồi thư ờng th iệ t hại do không
ực hiện hợp đông.
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b)
Hoặc đòi phải thay th ế việc thự c hiện hợp đồng bằng cách
phải trả gọn một số tiền n h ấ t định. Số tiền này có th ể được thỏa
th u ậ n lúc ký hợp đông hoặc lúc đã xảy ra vi phạm.
VII-

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Thông tư này có hiệu lực từ ngày ký.
N hữ ng vụ việc tra n h chấp, vi phạm pháp luật đã được giải quyết,
xử lý trước ngày ban h àn h Thông tư này khi giám sát, xét kháng
cáo hoặc xem x ét lại khi có tìn h tiế t mới vẫn áp dụng các quy
định có trước T hông tư này.
Thông tư này thay th ế Thông tư 108/TT-PC ngày 19-5-1990
và Thông tư 64/TT-PL ngày 7-10-1991 của Chủ tịc h T rọng tài kinh
tế N hà nước.
CHỦ TỊCH
TRỌNG TÀI KINH TẾ NHÀ NƯỚC
LÊ TÀI

120. THÔNG T ư SỐ 82/1997/TT-BTC NGÀY 11-11-199
CỦA BỘ TÀI CHÍNH
Hướng dẫn thực hiện áp dụng giá tín h th u ế
nhập khẩu theo hợp đồng ngoại thương
Căn cứ thẩm quỳên và nguyên tắc đ ịn h giá tính th u ế quy
tại Điêu 7, N g h ị đ ịn h số 54ICP ngày 28-8-1993 của C hính phi
đ ịn h chi tiết thi hành Luật T h u ế xuất khẩu, th u ế nhập khẩu và
Sửa đổi, bổ sung m ột sô điêu của Luật T h u ế xuất khẩu, thuê
khẩu. Đ ể khắc p hục tìn h trạng vướng mắc trong thực tế p h á t
ve giá tính th u ế hàng nhập khẩu và từng bước thực hiện p h i
với thông lệ quốc tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện áp
giá tính th u ế theo hợp đông ngoại thương n h ư sau:
A. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
Các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp có tư cách pháp nhí
các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được th à n h lập
Luật Đầu tư nước ngoài tại V iệt Nam được cơ quan nhà nước
Nam cho phép hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Việt Na
trực tiếp nhập khẩu (hoặc ủy thác nhập khẩu) hàng hóa bằng
thức nhập khẩu ch ín h ngạch, có hợp đồng mua bán ngoại th
th an h toán 100% trị giá lô hàng qua ngân hàng.
B. GIÁ TÍNH THUẾ NHẬP KHAU
Quy định tại mục II Thông tư số 72A/TC-TCT ngày 30-8
của Bộ Tài ch ín h hướng dẫn th i hành Nghị định số 54/CP
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28-8-1993 của C hính phủ quy địn i chi tiê t th i h àn h Luật Thuê
suất khẩu, th u ế n hập khẩu và L uật Sửa đổi, bổ sung một số điều
sủa Luật T huế xuất khẩu, th u ế n h ập khẩu.
c . CÁC TRƯỜNG HỢP VÀ ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG GIÁ TÍNH
TH U Ế THEO HỢP ĐỒNG MUA, BÁN NGOẠI THƯƠNG
I. Đối với các m ặt h àng không thuộc danh mục m ặt hàng N hà
nước quản lý giá tín h thuế, phải có đủ các điều kiện:
Hợp đồng mua bán ngoại thương hợp pháp hợp lệ; cụ thể:
- Phải có đầy đủ nội dung chủ yếu của m ột bản hợp đồng theo
quy địn h tại Điều 50 L uật Thương mại được Quốc hội nước Cộng
hòa xã hội chủ nghía V iệt Nam thông qua ngày 10 th án g 5 năm
1997. Bao gồm:
+ Tên hàng;
-I- Số lượng;
+ Quy cách, c h ấ t lượng;
4- Giá eả;
+ Phương th ứ c th a n h toán;
+ Địa điểm và thời hạn giao nhận hàng.
- Riêng nội dung th ứ năm (phương th ứ c th an h toán) yêu cầu
3hải t h ể h iệ n rõ t r o n g h ợ p đ ồ n g v iệ c t h a n h toán 100% g iá tr ị lô
làng nhập khẩu được thự c hiện qua ngân hàng. K hông được thay
!ổi hìn h th ứ c th a n h toán đã ghi trong hợp dồng sau khi đã nhận
làng và hoàn th à n h th ủ tục hải quan. Trường hợp có thay đổi về
liêu khoản này th ì phải kịp thời báo cáo với cơ quan hải quan để
:ơ quan hải quan xác định lại giá tín h th u ế nhập khẩu theo quy
tịnh.
II. Đối với các m ặt h àng thuộc Danh mục nhóm m ặt hàng Nhà
1ƯỚC

q u ả n lý g iá t í n h th u ế , do c á c đối tư ợ n g q u y đ ịn h tạ i p h ầ n A

lêu trê n nhập khẩu để làm nguyên liệu vật tư trự c tiếp đưa vào
ản xuất lắp ráp, nếu có giá ghi trê n hợp đồng th ấp hơn giá quy
tịnh tại Bảng giá tín h th u ế nhập khẩu tối thiểu cùa Bộ Tài chính
à của Tổng cục Hải quan, được xem xét tín h th u ế theo giá ghi
rên hợp đồng ngoại thương trên cơ sở doanh nghiệp đăng ký với
'ụ c Hải quan tỉn h , th à n h phố trự c thuộc T rung ương, Cục Hải quan
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kiểm tra hồ sơ theo quy đ ịn h dưới đây để phê duyệt từ n g trường
hợp cụ thể. Trường hợp doanh nghiệp có khiếu nại vềcách
giải
q u y ế t c ủ a cơ q u a n

h ả i q u an đ ịa p h ư ơ n g t h ì

k h iế u n ạ i lê n cơ q u a n

có th ẩ m q u ỳ ê n cấ p

d o a n h n g h iệ p c ó q u yền
tr ê n th e o q u y đ ịn h của

Luật T huế xuất khẩu, th u ế nhập khẩu.
Điều kiện để xem xét gồm:
1. Có đầy đủ các điều kiện n h ư quy định tại điểm I nêu trên;
2. Có dây chuyền công nghệ sản xuất sản phẩm, thự c sự đầu
tư và có đủ n ăng
lực để sản xuất sản phẩm có dùng nguyên liệu
vật tư nhập khẩu
đó; phải có ý kiến xác
nhận của cơ quan chủ
quản cấp trên . Riêng các xí nghiệp có vốn đầu tư nưđc ngoài dược
th àn h lập theo Luật Đầu tư nưđc ngoài tại V iệt Nam th ì dây chuyền
công nghệ sản xuất, lắp ráp phải đảm bảo đủ điều kiện kỹ thuật,
chức năng sản xuất, k in h doanh phù hợp với Giấy phép đâu tư;
3. Đơn vì, doanh nghiệp nhập khẩu và ủy thác nhập khẩu không
có nợ đọng thuê xuất nhập khẩu quá hạn (có xác nhận của cơ quan
hải quan) và thực hiện tố t chế độ sổ sách kế toán, hóa đơn chứng
từ (có xác n hận của cơ quan th u ế quản lý trự c tiếp);
4. Hợp đồng ủy thác nhập khẩu theo đúng quy chế của Bộ Thương
mại nếu là trường hợp nhập khẩu ủy thác.
Các trường hợp cung cấp vật tư, nguyên liệu nhập khẩu giữa
các doanh nghiệp tro n g nước có hạch toán kinh tế độc lập (kể cả
các đơn vị trong cùng một tổng công ty hoặc liên hợp,...) với nhau
không được coi là "trực tiếp đưa vào sản x u ất”.
Vê th ủ tục kê khai, đăng ký:
+ Doanh
phải đăng ký
khẩu vê việc
sản xuất, lắp

nghiệp nhập khẩu, doanh nghiệp ủy thác nhập khẩu
với Cục Hải quan địa phương nơi làm thù tục nhập
nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để trự c tiếp đưa vào
ráp của doanh nghiệp.

+ Doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để trự c tiếp
đưa vào sản xuất sau khi đã được cơ quan hải quan phê duyệt cho
áp dụng giá tín h th u ế theo hợp dồng, phải xuất trìn h -ý kiến phê
duyệt của cơ quan hải quan và xuất trìn h hồ sơ nhập khẩu từng
chuyến hàng cụ th ể ngay sau khi hàng nhập khẩu với cơ quan thuế
trự c tiếp quản lý doanh nghiệp để cơ quan thuế theo dõi quản lý
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làm Căn cứ xác đ ịn h chi phí sản xuất trong giá th à n h sản phẩm
và hạch toán sổ sách kế toán của doanh nghiệp.
+ Đối với phần n g u y ê n liệu, vật tư nhập khẩu thuộc D anh mục
m ặt h àng N hà nước quản lý giá tín h th u ế đá được tín h thuê' theo
giá ghi trê n hợp đồng thấp hơn giá tín h th u ế tối thiểu quy định,
nếu không đưa vào sản xuất trự c tiếp mà bán chuyển nhượng lại
cho các doanh nghiệp hoặc đơn vị, tổ chức khác th ì sau 2 (hai)
ngày chuyển nhượng, mua bán, đơn vị, doanh nghiệp phải khai báo
với cơ quan hải quan nơi làm th ủ tục nhập khẩu lô hàng và cơ
quan th u ế địa phương quản lý doanh nghiệp được biết và để tín h
lại thuế theo quy đ ịn h về giá tín h th u ế tại thời điểm chuyển nhượng.

III. Đối với các m ặt hàng thuộc Danh mục nhóm m ặt hàng Nhà
nước quản lý giá tín h th u ế có giá ghi trê n hợp đồng phù hợp với
các chứng từ liên quan đến việc mua bán hàng, cao hơn giá quy
định tại Bảng giá của Bộ Tài chính và Bảng giá của Tổng cục Hải
quan quy định thì giá tín h th u ế nhập khẩu được áp dụng theo giá
ghi trê n hợp đồng mua bán ngoại thương.
Trường hợp đối với hợp đồng mua bán ngoại thương hợp pháp,
hợp lệ đủ điều kiện tín h theo giá ghi trên hợp đồng tại điểm I
và II nêu trên , n h ư ng giá mua bán ghi trê n hợp đồng ngoại thương
có m ứ c giá qu á th ấ p , q u á b ấ t h ợ p lý t h ì cơ q u a n h ả i q u an đ ịa p h ư ơ n g

phải kịp thời báo cáo xin ý kiến Tổng cục Hải quan và Bộ Tài
chính để có ý kiến chỉ đạo thực hiện. Việc xem xét xử lý trường
hợp này theo nguyên tắc áp dụng giá tín h thuê' tối thiểu và do Tổng
cục Hải quan ra quyết định trên cơ sở thống n h ất ý kiến với Bộ
Tài chính.
D. XỬ LÝ VI PHẠM
Trường hợp p h á t hiện có sự gian dối trong hợp đồng ngoại thương;
không khai báo với cơ quan hải quan khi có sự thay đổi mục đích
sử dụng nguyên liệu, vật tư đã được tín h th u ế theo giá ghi trên
hợp đồng ngoại thương hoặc vi phạm các quy định tại Thông tư
này thì ngoài việc tru y th u đủ thuê' nhập khẩu, thuê' tiêu th ụ đặc
biệt (nếu có), sẽ bị xử p h ạt về hành vi trốn lậu thuê' theo quy định
của Luật Thuế xuất khẩu, th u ế nhập khẩu, Luật Thuê' tiêu thụ dặc
biệt hiện h àn h và theo các quy định tại Nghị định số 22/CP ngày
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7-4-1996 của C hính phủ về việc xử p h ạt vi phạm hàn h ch ín h trong
nh vực thuế, T hông tư sô' 45/TC-TCT ngày 1-8-1996 của Bộ Tài
hình hướng dẫn thự c hiện Nghị định số 22/CP nêu trên.
Đối với các trư ờ n g hợp tá i vi phạm (từ lầ n th ứ hai trở lên)
lì cơ quan hải quan k h ô n g cho p h ép đơn vị, tổ chứ c, d o anh n ghiệp

.ếp tục được thự c hiện theo chế độ quy định tại Thông tư này.
E. TỔ CHỨC T H ự C H IỆ N

Thông tư này có hiệu lực th i h ành kể từ ngày 1-12-1997. N hứng
uy đ ịn h trư ớ c dây trá i với quy đ ịn h tạ i T h ô n g tư này đều bãi bỏ.

Tổng cục Hải quan hướng dân các Cục Hải quan địa phương
heo dõi quản lý và th ự c h iệ n tố t việc tín h th u ế th eo giá ghi trê n
Ợp đồng, p h á t h iệ n và xử lý k ịp th ờ i trư ờ n g hợp lợi d ụ n g khai
la n

trốn thuế.

H àng th á n g (ba mươi ngày) Cục Hải quan địa phương phải tập
lỢp và đánh giá các trường hợp áp giá tín h th u ế theo giá ghi trên
ìỢp đồng ngoại thương để báo cáo Tổng cục Hải quan và Bộ Tài
hình.
T ro n g quá tr ìn h th ự c h iện , có vướng m ắc, cần p h ả n á n h kịp
hời về Bộ T ài c h ín h và T ổng cục H ải quan để n g h iê n cứu xem

:ét bổ sung, sửa đổi phù hợp.
KT. Bộ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
T h ứ trư ở n g
V Ũ M Ò N G G IA O

II- CÁC QUY ĐỊNH VÊ
GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH TẾ

A. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

121.
PHÁP LỆNH
THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CÁC v ụ ÁN KINH TẾ
(1994)
Đ ể giải quyết đ ú n g pháp luật, kịp thời các vụ án kin h tế nhầm
ảo vệ lợi ích của N h à nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhản,
háp nhăn;
Căn cứ UCIO Đ iêu 91 của H iến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ
ghĩa Việt N am năm 1992;
Pháp lệnh này quy đ ịn h thủ tục giải quyết các vụ án k in h tế.
CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Đ iề u 1. Q u y ề n y ê u c ầ u T òa á n b ả o v ệ q u y ề n và lợ i ích
:Ợp p h á p
Cá nhản, phấp n h ân , theo th ủ tục do pháp luật quy định, có
uyên khởi kiện vụ án kinh tế để yêu câu Tòa án bảo vệ quyên
à lợi ích hợp pháp của mình.
Đ iê u 2. Q u ỳ ên tự đ ịn h đ o ạ t củ a đ ư ơ n g sự
Người khởi kiện có quyền rú t đơn^kiện, thay đổi nội dung đơn
iện. Các đương sự có quyền hòa giải vđi nhau.
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Đ iê u 3. N g h ĩa vụ c h ứ n g m in h
Đương sự có nghĩa vụ cung cấp chứng cứ và chứng m inh đê
bảo vệ quyền lợi của m ình.
Đ iề u 4. X ác m in h , th u th ậ p c h ứ n g c ứ
Khi cần th iế t, Tòa án có th ể xác m inh, th u th ậ p chứ ng cứ để
bảo đảm cho việc giải quyết vụ án được chính xác.
Đ iề u 5. T r á c h n h iệ m h ò a g iả i c ủ a T òa á n
Trong quá trìn h giải quyết vụ án. Tòa án có trá c h nhiệm tiến
hàn h hòa giải để các đương sự thỏa th u ậ n với nhau về việc giải
quyết vụ án.
Đ iề u 6. B ìn h đ ẳ n g v e q u y ề n v à n g h ĩa vụ g iữ a c á c đương
sự
Các đương sự b ìn h đẳng về quyền và nghĩa vụ tro n g quá trình
giải quyết vụ án.
Đ iề u 7. X ét x ử c ô n g k h a i
Các vụ án kinh tế dược xét xử công khai, trừ trư ờng hợp cần
giữ gìn bí m ật N hà nước hoặc giứ bí m ật của đương sự theo yêu
cầu chính đáng của họ.
Đ iều 8. T iế n g n ó i, c h ứ v iế t d ù n g tr o n g q u á tr ìn h g iả i q u yết
vụ á n
Tiếng nói, chữ viết dùng tro n g quá trìn h giải quyết vụ án là
tiếng Việt.
Người tham gia tố tụ n g có quyền dùng tiếng nói, chứ viết của
dân tộc m ình.
Đ iều 9. Đ ại d iệ n do ủ y q u y ề n
Đương sự có th ể ủy quyền cho luật sư hoặc người khác đại
cho m ình tham gia tố tụng.

diện

Đ iề u 10. H iệu lự c p h á p lu ậ t c ủ a c á c b ản án, q u y ế t đ ịn h
củ a T òa á n
Bản án, quyết định về vụ án
kinh tế của Tòa
án dã cóhiệu
lực pháp luật phải được cấc cơ quan N hà nưđc, tổ
chức
kinh tế,
tổ chức xâ hội, đơn vị vũ tra n g n hân dân và mọi người tôn trọng;
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cá n h ân , cơ quan, tổ chức có nghĩa vụ chấp hành bản án, quyết
địn h của Tòa án phải nghiêm chỉnh chấp hành.
Đ iề u 11. K iểm s á t v iệ c tu â n th e o p h á p lu ậ t tr o n g quá tr ìn h
g iả i q u y ế t vụ á n
Viện kiểm sát n h ân dân kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong
quá trìn h giải quyết vụ án k in h tế theo quy định của Luật tổ chức
Viện kiểm sá t n h ân dân và của Pháp lệnh này.
CHƯƠNG II

THẨM QUYỀN CỦA TÒA ÁN
Đ iề u 12. N h ữ n g vụ á n k in h t ế th u ộ c th ẩ m q u y ề n g iả i q u y ế t
củ a T òa á n
Tòa án có th ẩm quyền giải quyết các vụ án kinh tế sau đây:
1. Các tra n h chấp về hợp đồng kinh tế giữa pháp nhân với
pháp n hân, giữa pháp n hân với cá n hân có đăng ký kinh doanh;
2. Các tra n h chấp giứa công ty với các th à n h viên của công
ty, giữa các th à n h viên của công ty với nhau liên quan đến việc
th àn h lập, hoạt động, giải th ể công ty;
3. Các tra n h chấp liên quan đến việc mua bán cổ phiêu, trái phiếu;
4. Các tra n h chấp kinh tế khác theo quy định của pháp luật.
Đ iề u 13. T h ẩm q u ỳ ê n c ủ a T òa á n c á c cấp
1. Tòa án n h ân dân huyện, quận, thị xã, th à n h phố thuộc tỉn h
(gọi chung là Tòa án cấp huyện) giải quyết theo th ủ tục sơ thẩm
những tra n h chấp hợp đồng kinh tế mà giá trị tra n h chấp dưới
50 triệu đồng, trừ trư ờng hợp có n hân tố nưđc ngoài.
2. Tòa án n h â n dân tỉn h , th à n h phố trự c thuộc T rung ương
gọi chung là Tòa án cấp tỉn h ) giải quyết theo th ủ tục sơ thẩm n h đng
vụ án k in h tê' được quy định tại Điều 12 của Pháp lệnh này, trừ
nhữ ng vụ án thuộc thẩm quyền của Tòa án cấp huyện. Trong trường
hợp cân th iế t Tòa án cấp tỉn h có th ể lấy lên để giải quyết vụ án
kinh tế thuộc thẩm quyền của Tòa án cấp huyện.
Đ iê u 14. T h ẩm q u ỳ ê n củ a Tòa á n th e o lã n h th ổ
Tòa án có thẩm quyền xét xử sơ thẩm các vụ án kinh tế là
Tòa án nơi bị đơn có trụ sở hoặc cư trú; trong trường hợp vụ án
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chỉ liên quan đến b ất động sản, th ì Tòa án nơi có b ất động sản
giải quyết.
Đ iê u 15. T h ẩ m q u ỳ ê n củ a T òa á n th e o sự lự a c h ọ n của
n g u y ê n đơn
Nguyên đơn có quỳên lựa chọn Tòa án để yêu cầu giải quyết
vụ án trong các trư ờng hợp sau đây:
1. Nếu không b iết rõ trụ sở hoặc nơi cư trú của bị đơn, thì
nguyên đơn có th ể yêu cầu Tòa án nơi có tài sản, nơi có trụ sở
hoặc nơi cư trú cuối cùng của bị đơn giải quyết vụ án;
2. Nếu vụ án p h á t sin h từ hoạt động của chi n h án h doanh nghiệp,
thì nguyên đơn có th ể yêu cầu Tòa án
nơi doanh nghiệp có trụ
sở hoặc nơi có chi n h án h đó giải quyết vụ án;
3. Nếu vụ án p h á t sin h do vi phạm hợp đồng kinh tế, thì nguyên
đơn có th ể yêu cầu Tòa án nơi thự c hiện hợp đồng giải quyết vụ
án;
4. Nếu các bị đơn có trụ sở hoặc nơi cư trú khác nhau, thi
. nguyên đơn có th ể yêu cầu Tòa án nơi có trụ sở hoặc nơi cư trú
của một trong các bị đơn giải quyết vụ án;
5. Nếu vụ án không chỉ liên quan đến bất
đơn có thể yêu cầu Tòa án nơi có bất động sản,
cư trú của bị đơn giải quyết vụ án;
6. Nếu vụ án liên quan đến
nhau, th ì nguyên đơn có th ể yêu
đó giải quyết vụ án.

b ất
cầu

động sản, thi nguyên
nơi có trụ

động ồản
Tòa án ở

ở nhiều nơikhác
một trong
các nơ

Đ ĩêu 16. C h u y ển vụ á n c h o T òa á n khác; g iả i q u y ế t tran h
ch ấ p vê th ẩ m q u ỳ ê n
1. Tòa án đã th ụ lý vụ án phải chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa
án có thẩm quỳên ngay sau khi p hát hiện việc giải quyết vụ án
không thuộc thẩm quyền cùa minh.
2. T ranh chấp về thẩm quyền do Tòa án cấp trê n trự c tiếp giải
quyết.

sởhoặc
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CHƯƠNG 77/

HỘI ĐỒNG XÉT x ử , THAY Đ ổ i THAM p h á n , h ộ i t h a m ,
KIỂM SÁT VIÊN, TH Ư KÝ TÒA ÁN, NGƯỜI GIÁM ĐỊNH,
NGƯỜI PH IÊN DỊCH
Đ iê u 17. H ộ i d ồ n g x é t x ử
1. Hội đồng x ét xử sơ thẩm gồm hai Thẩm phán và một Hội
thẩm .
2. Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm ba Thẩm phán.
3. Hội đồng xét xử Giám đốc thẩm , tái thẩm của Tòa kinh tế
Tòa án n h ân dân tối cao gồm ba Thẩm phán.
4. ủ y ban Thẩm p hán và Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân
dân tối cao, ú y ban Thẩm phán Tòa án cấp tỉn h khi xét xử theo
th ủ tục Giám đốc th ẩm hoặc tái thẩm phải có ít n h ấ t hai phần
ba tổng số th à n h viên tham gia.
5. Hội đồng xét xử nói tại các điểm 1, 2 và 3 Điều này quyết
định theo đa số. Q uyết đ ịn h của Uy ban Thẩm phán và Hội đồng
Thẩm phán Tòa án n h â n dân tối cao, Uy ban Thẩm phán Tòa án
cấp tỉn h phải được quá nửa tổng số th à n h viên biểu quyết tá n th àn h .
Đ iêu 18. T h ay đ ổ i T hẩm p h á n , H ội th ẩ m , K iểm sá t v iê n ,
T h ư ký T òa á n , n g ư ờ i g iá m đ ịn h , n g ư ờ i p h iê n d ịc h
1.
Thẩm phán, Hội thẩm phải từ chối tiến hàn h tố tụ n g hoặc
bị thay đổi, nếu:
a) Đồng thời là đương sự, người đại diện hoặc người bảo vệ
quyền lợi của đương sự, người th â n th ích của đương sự, người làm
chứng trong vụ án;
b) Đã tham gia cùng một vụ án với tư cách
Thư ký Tòa án, người giám định, người phiên

là Kiểm sát viên,
dịch;

c) Đã tham gia giải quyết cùng một vụ án với tư cách là Thẩm
phán, Hội thẩm , trừ các th à n h viên của ủ y ban Thẩm phán và
Hội dồng Thẩm p hán Tòa án n h ân dân tối cao, ủ y ban Thẩm phán
Tòa án cấp tỉn h , th ì được tham gia xét xử nhiều lần cùng một vụ
án theo th ủ tụ c giám đốc thẩm , tái thẩm ;
d) T rong m ột Hội đồng xét xử mà Thẩm phán, Hội thẩm
người th â n th íc h với nhau;

là
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đ) Có căn cứ cho th ấy họ có thể không vô tư khi làm rứ
vụ.
2.
Kiểm sát viên, T hư ký Tòa án, người giám định, người p
dịch phải từ chối tham gia tố tụ n g hoặc bị thay đổi, nếu:
a) Đã tham gia tố tụ n g cùng m ột vụ án ở cấp xét xử k
b) Có căn quy đ ịn h tại các điểm a, đ khoản 1 Điều nà;
Đ iê u 19. T rìn h tự v à th ẩ m q u ỳ ê n th a y đ ổ i T h ẩm pl
H ội th ẩ m , K iểm s á t v iê n , T h ư k ý T òa á n , n gư ờ i g iá m đ
n g ư ờ i p h iê n d ịc h
1. Trước khi mở phiên tòa, việc thay đổi Thẩm phán, Hội tl
T hư ký Tòa án, người giám định, người phiên dịch do Chánỉ
Tòa án quyết định; việc thay đổi Kiểm sát viên do Viện trưởng
kiểm sất quyết định và nếu Kiểm sát viên bị thay đổi là Viện tri
Viện kiểm sát th ì Viện trưởng Viện kiểm sát cấp trê n quyết d
2.
phiên
quyết
Trong
xử ra

Tại phiên tòa, việc thay đổi Thẩm phán, Hội thẩm , Thi
tòa, người giám định, người phiên dịch do Hội đồng xé
định, sau khi nghe ý kiến của người bị yêu cầu thay
trường hợp không có người thay th ế ngay, thì Hội đồng
quyết định hoãn phiên tòa;

Trong trường hợp Hội đồng xét xử thấy cần phải thay đổi I
sát viên, thì ra quyết định hoãn phiên tòa. Việc cử Kiểm sát
khác do Viện trưởng Viện kiểm sát cùng cấp hoặc cấp trê n q
định.
CHƯƠNG IV

NGƯỜI THAM GIA T ố TỤNG
Đ iêu 20. C ác đ ư ơ n g sự
1. Cá nhân, pháp n h ân tham gia tố tụ n g là nguyên đơn, bị
hoặc người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
2. Đương 'Sự là cá n hân thi tự m ình hoặc có thể ủy quyền
người khác thực hiện các quyên, nghĩa vụ cùa m ình trong quá t
giải quyết vụ án.
3. Đương sự là p h áp nhân th ì thực hiện quyền, nghĩa V
tụng thông qua người đại diện theo pháp luật hoặc theo ủy qu
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Đ iê u 21 .

Q u yền , n g h ĩa vụ

tố tụ n g

c ủ a c á c đ ư ơ n g sự

1. Nguyên đơn có quyền thay đổi
yêu cầu của m ình. Bị đơn
có quyền p hản bác yêu cầu của nguyên đơn hoặc (fê đạt yêu cầu
có liên quan đến yêu cầu của
nguyên đơn.Người có
quyền lợi, nghĩa
vụ liên quan có th ể có yêu cầu độc lập hoặc tham gia tô' tụ n g với
bên đương sự khác.
2. Các đương sự
a) Đưa ra chứng
khác đưa ra;

có quyền:
cứ, được biết về các chứng cứ mà đương sự

b) Yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời;
c) Tham gia phiên tòa;
d) Yêu cầu thay đổi Thẩm phán, Hội thẩm , Kiểm sát viên, Thư
ký Tòa án, người giám định, người phiên dịch;
đ) Hòa giải với nhau;
e)

T ran h luận tại phiên tòa;

g) K háng cáo bản án, quyết định

của Tòa án;

h) Yêu cầu người có thẩm quỳên kháng nghị bản án, quyết định
theo trìn h tự giám đốc thẩm , tái thẩm .
3. Các đương sự

có nghĩa vụ:

a) Cung cấp đầy đủ, kịp thời nhữ ng chứng cứ cần th iế t !iên
quan đến yêu cầu của mình;
b) Phải có m ặt theo giấy triệu tập của Tòa án. Bị đơn đá được
triệu tập hợp lệ đến lần th ứ hai mà vẫn vắng m ặt không có lý
do chính đáng, th ì có th ể bị Tòa án phạt tiền từ năm mươi nghìn
đồng đến một trăm nghìn đồng;
c) Chấp h àn h nghiêm chỉnh nội quy phiên tòa.
Đ iê u 22. N g ư ờ i đ ạ i d iệ n do đ ư ơ n g sự ủ y q u ỳ ên
1.
Người dược ủy quyền chỉ được thự c hiện nhữ ng hành vi trong
phạm vi ủy quyền.
ầ. Việc ủy quyền tham gia tố tụ n g phải làm th à n h văn bản.
Đ iêu 23. N g ư ờ i b ả o vệ q u y ền và lợ i ích hợp p h á p củ a
đ ư ơ n g sự
1.
Đương sự tự m ình hoặc có th ể nhờ luật sưl bào chứa viên
nhân dân hoặc người khác bảo vệ quỳên và lợi ích hợp pháp cho
m inh.
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2. Một người có thể bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nhiêu
đương sự trong cùng một vụ án, nếu qiiỳên và lợi ích hợp pháp
của nhứng người đó không đối lập nhau.
3. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự có
quyền:
a) Tham gia tố tụ n g từ khi khởi kiện;
b) Đ'ê nghị thay đổi Thẩm phán, Hội thẩm , Kiểm sát viên, Thư
ký Tòa án, người giám định, người phiên dịch theo quy định tại
Chương III của Pháp lệnh này;
c) Cung cấp chứng cứ, đê đạt yêu cầu, đọc hồ sơ vụ án, ghi
chép nhứng điểm cần th iế t trong hồ sơ.
4. Người bảo vệ quỳên và lợi ích hợp pháp của đương sự có
nghĩa vụ sử dụng các quyền tố tụ n g theo quy định của pháp luật
nhằm góp phần làm sáng tỏ sự th ậ t của vụ án.
Đ iêu 24. N gư ời g iá m đ ịn h
1. Khi cần thiết, Tòa án tự m ình hoặc theo yêu cầu của đương
sự trưng cầu giám định, Viện kiểm sát có thể tự m ình hoặc theo
yêu cầu của đương sự trư n g cầu giám định.
Người giám định phải có m ặt theo giấy triệu tập của Tòa án,
Viện kiểm sát.
2. Người giám định có quyền tìm hiểu tài liệu của vụ án có
liên quan đến đối tượng phải giám định, yêu cầu người trư ng cầu
giám định cung cấp nhữ ng tài liệu cần th iết cho việc giám định,
tham gia vào việc tra n h luận và được đặt câu hỏi về những vấn
đề có liên quan đến đối tượng giám định.
3. Người yêu cầu trư n g câu giám định hoặc Tòa án, Viện kiểm
sát tự mình trư n g cầu giám định phải nộp tiền tạm ứng chi phí
giám định.
Người thua kiện phải chịu chi phí giám định, nếu kết quả giám
định có ý nghĩa cho việc giải quyết vụ án. Nêu kết quả giám định
không có ý nghĩa cho việc giải quyết vụ án, thì người yêu cầu trưng
cầu giám định hoặc Tòa án, Viện kiểm sát tự mình trư ng cầu giám
định phải chịu chi phí giám định.
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Đ iê u 2 5 . N g ư ờ i là m c h ứ n g
1. Người
Tòa án, Viện
eó nghĩa vụ
về vụ án và

b iết các tìn h tiế t có liên quan đến vụ án có th ể được
kiểm sá t triệ u tập đến làm chứng. Người làm chứng
trìn h bày tru n g thực tấ t cả n h ứ n g gì mà m ình biết
phải chịu trá c h nhiệm về lời trìn h bày của m ình.

Người làm chứng phải có m ặt theo giấy triệ u tập của Tòa án,
Viện kiểm sát.
2. Người yêu cầu Tòa án triệ u tập rigười làm chứng phải nộp
tiền tạm ứ ng chi phí cho người làm chứng.
Người th u a kiện phải chịu chi phí cho người làm chứng,
việc làm chứng có ý nghĩa cho việc giải quyết vụ án. Nếu việc
chứng không có ý nghĩa cho việc giải quyết vụ án, th ì người
cầu triệ u tập người làm chứ ng phải chịu chi phí cho người
chứng.

nếu
làm
yêu
làm

Đ iề u 26. N g ư ờ i p h iê n d ịc h
1. T rong trư ờng hợp có người tham gia tố tụ n g không sử dụng
được tiến g V iệt th ì Tòa án có trá c h nhiệm cử người phiên dịch.
tập

2. Người phiên dịch có nghĩa vụ phải có m ặt
của Tòa án và phiên dịch tru n g thực.

theo giấy triệu

3. Người th u a kiện phải chịu chi phí phiên dịch.
Đ iề u 27. K ế th ừ a q u y ề n và n g h ĩa v ụ tố tụ n g
1. Nếu đương sự là cá n hân đă chết mà quyền và nghĩa vụ
về tài sản của họ dược th ừ a kế, th ì người th ừ a kế tham gia tố tụng.
2. Nếu đương sự là pháp n h ân mà pháp nh ân sáp nhập, phân
chia, giải thê th ì cá n h ân , pháp n h ân kế thừ a các quyền và nghĩa
vụ của pháp n h â n cũ có quyền và nghĩa vụ tố tụ n g của pháp nh ân đó.
3. Sự kế th ừ a quyền và nghĩa vụ tố tụ n g có th ể được Tòa án
chấp n h ậ n ở b ất cứ giai đoạn nào tro n g quá trìn h giải quyết vụ
án k in h tế.
Đ iê u 28. T ham g ia tố tụ n g v à V iện k iể m sá t n h â n d ân
1. T rong quá trìn h giải quyết vụ án kinh tế, Viện kiểm sát
có quyền tham gia tố tụ n g từ bất cứ giai đoạn nào, khi xét thấy
cần th iết.
2. Tòa án gửi cho Viện kiểm sát cùng cấp các bản sao bản án,
quyết định của Tòa án ngay sau khi ra các văn bản đó; chuyển
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cho Viện kiểm sát hồ sơ vụ án để xem xét theo th ủ tục phúc th a n
Giám đốc thẩm hoặc tái thẩm theo yêu cầu của Viện kiểm sát
CHƯƠNG V
ÁN PHÍ
Đ iê u 29. Á n p h í
Các đương sự phải chịu án phí tùy theo loại vụ án và trê
cơ sở lợi ích, mức độ lỗi của họ tro n g quan hệ pháp luật mà Tò
án giải quyết. C hính phủ phối hợp với Tòa án nhân dân tối ca
quy định về án phí.
Đ iều 30. N g ư ờ i p h ả i n ộ p t iê n tạ m ứ n g á n p h í, n g ư ờ i phả
c h ịu á n p h í
1. Nguyên đơn phải nộp tiền tạm ứng án phí.
2. Người k háng cáo theo th ủ tục phúc thẩm phải nộp tiên tạ!
ứng án phí phúc thẩm ; Viện kiểm sát kháng nghị theo th ủ tụ
phúc thẩm không phải nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm .
3. Tòa án quyết định mức án phí mà các bên phải chịu.
4. Trong trư ờng hợp rú t đơn kiện trước khi mở phiên tòa, nguyê
đơn được trả lại 50% số tiền tạm ứng án phí đá nộp.
Trong trường hợp hòa giải th à n h trước khi mở phiên tòa, cá
đương sự chỉ phải chịu 50% án phí. Các đương sự có thể thỏa thuậ
với nhau về mức án phí mà mỗi bên phải chịu, nếu họ không the
thuận được thi Tòa án quyết định.
5. Nếu việc giải quyết vụ án bị đình chỉ theo quy định tại cá
điểm a, c, d và
đ khoản 1 Điều 39 của Pháp lệnh này, thì tie
tạm ứng án phí
được nộp vào ngân sách Nhà nước.
6. Nếu việc giải quyết vụ án bị tạm đình chỉ, thì án phí
quyết định khi
vụ án được tiếp tục giải quyết.

đưọ

CHƯƠNG VI

KHỞI KIỆN, THỤ LÝ v ụ ÁN
Đ iêu 31. K hởi k iệ n vụ án
1.
Người khởi kiện phải làm đơn yêu cầu Tòa án giải quyf
vụ án kinh tế trong thời hạn sáu tháng, kể từ ngày p h át sinh tran
chấp, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
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2. Đơn kiện phải có các nội dung sau đây:
a) Ngày, tháng, năm viết đơn;
b)

Tòa án được yêu cầu giải quyết

c)

Tên của nguyên đơn, bị đơn;

vụ án;

d) Địa chỉ của nguyên đơn, bị đơn; trong trường hợp không
!ịa chỉ của bị đơn, thì ghi địa chỉ nơi có trụ sở hoặc cư trú
cùng của bị đơn;
đ) Tóm tắ t nội dung tra n h chấp, giá trị tra n h chấp;
e) Quá trìn h thư ơng lượng của các bên;
g) Các yêu cầu đề nghị Tòa án xem xét, giải quyết.
3. Đơn kiện phải do nguyên đơn hoặc người đại diện của nguyên
ký. Kèm theo đơn kiện phải có các tài liệu chứng m inh cho
cầu của nguyên đơn.
Đ iêu 32. Trả lạ i đ ơ n k iệ n
Tòa án trả lại đơn kiện trong nh ữ n g trường hợp sau đây:
1. Người khởi kiện không có quyền khởi kiện;
2.

Thời hiệu khởi kiện đã hết;

3. Sự việc dã được giải quyết bằng bản án hoặc quyết định đã
liệu lực pháp luật của Tòa án hoặc của cơ quan có thẩm quyền
4. Sự việc không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án;
5. Sự việc đã được các bên thỏa th u ận trước là phải giải quyết
I th ủ tụ c trọ n g tài.
Đ ĩêu 33. T hụ lý v ụ án
Nếu Tòa án xét thấy vụ án
thuộc thẩm quyền của m ình, thì
Ìg báo ngay cho nguyên đơn biết. Trong thời hạn bảy ngày, kể
Ìgày được thông báo, nguyên dơn phải nộp tiền tạm ứng án phí
) quy đ ịn h của pháp luật vàTòa án vào sổ th ụ lý vụ án vào
y nguyên đơn xuất trìn h chứng từ vê việc
nộp tiên tạm ứng
phí.
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CHƯƠNG VII

CHUẨN BỊ XÉT x ử
Đ iều 34. T h ờ i h ạ n c h u ẩ n b ị x é t x ử
1. Trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày th ụ lý vụ án, Tòa
án phải thông báo cho bị đơn và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên
quan biết nội dung đơn kiện.
Trong thời h ạn mười ngày, kể từ ngày được thông báo, bị đơn
và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan phải gửi cho Tòa án ý
kiến của m ình bằng văn bản về đơn kiện và các tài liệu khác có
liên quan đến việc giải quyết vụ án.
2. Trong thời hạn bốn mươi ngày, kể từ ngày th ụ lý vụ án,
Thẩm phán được phân công làm Chủ tọa phiên tòa phải ra một
trong các quyết định sau đây:
a) Đưa vụ án ra xét xử;
b) Tạm đình chỉ việc giải quyết vụ án;
c) Đình chỉ việc giải quyết vụ án.
Đối với các vụ án phức tạp, thì thời hạn nói
sáu mươi ngày.

trê n không quá

3. Trong thời hạn mười ngàv, kể từ ngày có quyết định đưa
vụ án ra xét xử,Tòa án phặi mở phiên tòa; trong trường hợp cc
lý do chính đáng, thì thời hạn đó không quá hai mươi ngày.
Nếu Viện kiểm sát tham gia phiên tòa sơ thẩm , th ì ngay sai
khi ra quyết định đưa vụ án ra xét xử Tòa án phải gửi hồ sơ vụ
án cho Viện kiểm sát cùng cấp nghiên cứu trong thời hạn nãư
ngày.
Đ iêu 35. Xác m in h , th u th ậ p c h ứ n g cứ
Trong giai đoạn chuẩn bị xét xử, nếu xét thấy cần th iế t, Tòí
án có thể tiến hành hoặc ủy thác cho Tòa án khác tiến hành xá(
minh, thu thậỊi chứng cứ để làm sáng tỏ các tìn h tiết của vụ án
Tòa án được ủy thác có nhiệm vụ thực hiện ngay sự ủy
và thông báo kết quả cho Tòa án đã ủy thác.

thái

Việc xác m inh, th u thập chứng cứ bao gồm:
a)

Yêu cầu đương sự cung cấp, bổ sung chứng cứ hoặc trìn l

b ày về n h ữ n g v ấ n

đê c ầ n th iế t;
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b) Yêu cầu cơ quan N hà nưđc, tổ chức hứu quan, cá nh ân cung
bằng chứ ng có ý nghĩa cho việc giảiquyết vụ án;
c) Yêu cầu người làm chứng trìn h bày về n h ứ ng vấn đề
ít;

cần

d) Xác m inh tại chỗ;
đ) T rưng cầu giám định;
e) Yêu cầu cơ quan ơhuyên môn định giá hoặc lập hội đồng
h giá tài sản có tra n h chấp.
Đ iề u '36. H òa g iả i
1. Trước khi mở phiên tòa, Tòa án tiến h ành hòa giải để các
rng sự có th ể thỏa th u ận với nhau về việc giải quyết vụ án.
2. Nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan
ti có m ặt khi hòa giải.
3. Khi các đương sự thỏa th u ận được với nhau về việc giải quyết
án, thì Tòa án lập biên bản hòa giải Ih à n h và ra quyết định
[g nhận sự thỏa th u ậ n của các đương sự và quyết định này có
u lực pháp luật.
Trong trư ờng hợp các dương sự không th ể thỏa thuận với nhau
1C, t h ì T òa á n lậ p b iê n b ả n h ò a g iả i k h ô n g t h à n h và ra q u y ế t
h đưa vụ án ra xét xử.
Đ iều 37. Q u y ết đ ịn h đư a vụ á n ra x é t x ử
Quyết định đưa vụ án

ra xét xử phải có các nội dung sau đây:

1. Ngày, th án g , năm, địa điểm mở phiên tòa;
2. Việc xét xử được tiến h àn h công khai hoặc kín;
3. Tên của các đương sự, nhữ ng người tham gia tố tụ n g khác;
4. Nội dung tra n h chấp;
5. Họ và tê n của Thẩm phán, Hội thẩm , T hư ký phiên tòa;
và tên của Kiểm sát viên, nếu Viện kiểm sát tham gia phiên
Đ iêu 38. T ạm đ ìn h
1. Tòa án quyêt định
: trường hợp sau đây:

c h ỉ v iệ c g iả i q u y ế t vu

án

tạm -đình chỉ việc giải quyết vụ

án trong
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a) Nguyên đơn hoặc bị đơn là cá nhân đã chết, pháp nh
giải th ể mà chưa có cá nhân, pháp nh ân kế th ừ a quyền và
vụ tố tụng.
b) Đã h ế t thời h ạn chuẩn bị xét xử mà một trong các
sự không th ể có m ặt vì lý do chính đáng;
c) Chưa tìm được địa chỉ của
d) Cân dợi k ết quả giải
và vụ án k in h tế khác;

bị đơn hoặc

quyết vụ án hình

bị đơn

bỏ

sự,vụ án c

d) Đă có Tòa án th ụ lý đơn yêu cầu tuyên bố phá sản
nghiệp, mà doanh nghiệp đó là đương sự của vụ án;
e) Trong khi đang giải quyết vụ án có liên quan đến doanh 1
mà p h át hiện doanh nghiệp đó lâm vào tìn h trạ n g phá sản;
trường hợp này Tòa án thô n g báo cho các chủ nợ, doanh 1
hữu quan biết.
2. Tòa án tiếp tục tiến h ành giải quyết vụ án khi lý I
việc tạm đình chỉ không còn.
3. Quyết định tạm đình chỉ việc
kháng cáo, k háng nghị.

giải quyết vụ ấn

có

Đ iều 39. Đ ìn h c h ỉ v iệ c g iả i q u y ế t vụ án
1. Tòa án quyết định đình chỉ việc giải quyết vụ án tro
trường hợp sau đây:
a) Nguyên đơn hoặc bị đơn là cá nhân đả chết mà quyền,
vụ của họ không được th ừ a kế, pháp nh ân đã giải thể mà
có cá nhân, pháp n hân kế thừ a quyền, nghĩa vụ tố tụng;
b) Người

khởi kiện r ú t đơn kiện;

c) Nguyên đơn đã được triệu tập hợp
vẫn vắng m ặt;

lệ đến lần th ứ

d) Sự việc đá được giải quyết bằng bản án hoặc quyế
đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án hoặc của cơ quan có
quyền khác;
đ) Thời hạn khởi kiện đã h ết trước ngày Tòa án thụ
án;
e) Sự việc không thuộc thẩm quỳên giải quyết cùa Tò

1
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g) Đã có quyết định của Tòa án mở th ủ tụ c giải quyết yêu cầu
n bố phá sản doanh nghiệp, mà doanh nghiệp đó ià đương sự
vụ án.
2. Quyết đ ịn h đình chỉ việc giải quyết vụ án có thể bị kháng
k h án g nghị, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều
Đ iêu 40. G ửi q u y ế t đ ịn h đ ư a vụ á n ra x é t xử
Khi có quyết định đưa vụ án ra xét xử, Tòa án phải gửi ngay
ít định đó cho Viện kiểm sát cùng cấp, các đương sự, người
vệ quyền lợi của đương sự.
CHƯƠNG VỈII
BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI
Đ iều 41. Áp d ụ n g b iệ n p h á p k h ẩ n cấp tạ m th ờ i
1. Đương sự có quyền làm đơn yêu cầu Tòa án ra quyết định
lụng biện phấp k hẩn cấp tạm thời dể bậo vệ bằng chứng, bảo
việc th i h àn h án và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật
'êu cầu của m ình; nếu có lỗi trong việc gây th iệ t hại thì phải
thường.
Trong quá trìn h giải quyết vụ án, Tòa án tự m ình hoặc theo
cầu bằng văn bản của Viện kiểm sát có th ể ra quyết định áp
l biện pháp k hẩn cấp tạm thời và phải chịu trách nhiệm về
ít định đó. Nêu do quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm
trái pháp luật mà gây th iệ t hại, thì phải bồi thường.
Việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời có thể được tiến
ở bất cứ giai đoạn nào tro n g quá trìn h giải quyết vụ án.

1

2. Yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời phải được
án xem xét trong thời hạn ba ngày, kể từ ngày có yêu cầu.
chấp n hận yêu cầu, thì Tòa án ra ngay quyết định áp dụng
pháp khẩn cấp tạm thời.
Đ iêu 42. C ác b iệ n p h á p k h ẩ n cấ p tạm th ờ i
Các biện pháp khẩn cấp tạm thời gồm có:
1. Kê biên tài sản đang tran h chấp, phong tỏa tài khoản;
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2. Cấm hoặc buộc đương sự, tổ chức, cá nh ân khác th>
một số h à n h vi n h ấ t định;
3. Cho th u hoạch và bảo quản sản vật có liên quan đếi
chấp;
4. Cho bán sản phẩm , h àng hóa dễ bị hư hỏng.
Đ iê u 43. T h a y đ ổ i h o ặ c h ủ y b ỏ b iệ n p h á p k h ẩ n cs
th ờ i
1. Biện pháp k hẩn cấp tạm thời có th ể bị thay đổi hoặc
2. Việc thay đổi hoặc hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm th(
khi mở phiên tòa do Thẩm p hán được phân công giải quyế
quyết định, tại phiên tòa do Hội đồng xét xử quyết định
Đ iê u 44. K h iếu n ạ i q u y ế t đ ịn h á p d ụ n g b iệ n phá]
cấ p tạ m th ờ i
1.* Quyết đ ịn h áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đ
h ành ngay.
2. Các đương sự có quyền khiếu 'nại, Viện kiểm sát cc
kiến nghị với C hánh án Tòa án đang giải quyết vụ án vì
đ ịn h áp d ụ n g b iệ n pháp k h ẩ n cấp tạm th ờ i.

Trong thời h ạn ba ngày, kể từ ngày nh ận được khiếu n:
nghị, C hánh án Tòa án đang giải quyết vụ án phải xem xét
lời.
CHƯƠNG IX
PH IÊN TÒA S ơ THẨM
Đ iê u 45. N h ữ n g n g ư ờ i th a m g ia p h iê n tò a
P hiên tòa được tiế n h àn h với sự có m ặt của các đương :
người đại diện của đương sự. Nếu Viện kiểm sát có yêu cầ
gia phiên tòa thì phiên tòa được tiến hành vđi sự có m ặt củ
sát viên; nếu sự có m ặt của người làm chứng, người giám địn!
phiên dịch là không th ể th iếu được thì phiên tòa chỉ được tiễ
khi họ có mặt.
Đ iề u 46. T hủ tụ c b ắ t đ ầ u p h iê n tòa
1.
Khi b ắt đầu phiên tòa, chủ tọa phiên tòa đọc quyế
đưa vụ án ra xét xử, kiểm tra sự có m ặt và căn cước cùa
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rời được triệ u tập đến phiên tòa và giải th íc h cho họ biết quyền
nghĩa vụ của họ tại phiên tòa. Nếu người được triệu tập mà
g m ặt, th ì Hội đồng xét xử quyết định hoãn hoặc tiếp tục phiên
2. Chủ tọa phiên tòa giới thiệu các th à n h viên Hội đồng xét
Kiểm sát viên, T hư ký phiên tòa, người giám định, người phiên
1 và giải th íc h cho người tham gia tố tụ n g nói tại các điều 20,
và 23 của P h áp lệnh này về quỳên yêu cầu thay đổi th à n h phần
đồng xét xử, Kiểm sát viên, T hư ký phiên tòa, người giám định,
ỡi phiên dịch. Nếu có người yêu cầu, th ì Hội đồng xét xử xem
và quyết định.
1

3. Chủ tọa p h iên tòa giải th íc h cho người giám định, người phiên
về quyền và nghĩa vụ của họ. N hứng người này phải cam đoan
trò n nghĩa vụ.

4. Người làm chứng phải cam đoan khai đúng sự th ậ t. Nếu thấy
tời làm chứ ng có th ể bị ản h hưởng bởi lời khai của người khác,
chủ tọa phiên tòa cho cách ly người làm chứng với nhữ ng người
■C trước k h i lấy lời khai của người làm ch ứ n g.
5. Chủ tọa phiên tòa hỏi đương sự hoặc người đại diện của đương
Kiểm sát viên về việc cung cấp thêm chứng cứ hoặc yêu cầu
u tập thêm người làm chứng. Nếu có người yêu cầu, th ì Hội
g xét xử xem x ét và quyết định.
Đ iề u 47. X ét h ỏ i tạ i p h iê n tò a
1. Hội dồng xét xử
g cách nghe lời trìn h
nghia vụ liên quan
chứng, người giám

xác định đầy đủ các tìn h tiế t của vụ án
bày của nguyên đơn; bị đơn, người có quyền
hoặc người đại diện của đương sự, người
định; xem xét vật chứng.

2. Khi xét hỏi, Hội đồng xét xử hỏi trước, sau đó đến Kiểm
viên, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự.
ín g người tham gia tố tụ n g có quyền đê xuất với Hội đồng xét
n h ứ n g vấn đề cần được hỏi thêm .
Đ ĩê u 48. T ran h lu ậ n tạ i p h iè n tò a
Sau khi Hội đông xét xử kêt thúc việc xét hỏi, các đương sự
c người đại diện của đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích
) pháp của đương sự trìn h bày các tin h tiế t liên quan đến vụ
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án và nêu ý kiến của m ình vê cách thức giải quyết vụ án, than
gia tra n h luận, có quyền đáp lại ý kiến của người khác, kiểm sá
viên trìn h bày ý kiến của m ình về việc giải quyết vụ án.
Đ iêu 49. H oãn p h iê n tò a
1. Hội đông xét xử hoãn phiên tòa khi:
a) Đương sự vắng m ặt lần th ứ n h ấ t có lý do ch ín h đáng, Kiên
sát viên vắng m ặt trong trường hợp Viện kiểm sát có yêu cầu than
gia phiên tòa;
b) Người làm chứng vắng m ặt mà cần được lấy lời khai hoặi
xác m inh lại lời khai tại phiên tòa;
c) T hành viên Hội đồng xét xử, Kiểm sát viên, T hư ký phiêi
tòa, người giám định, người phiên dịch bị thay đổi mà không CI
ngay người thay thế.
2. Việc xét xử vẫn được tiến hành, nếu đương sự yêu cầu xé
xử vắng m ặt họ hoặc đương sự không phải là nguyên đơn đá đượ
triệu tập hợp lệ đến lần th ứ hai mà vẫn vắng mặt.
Đ iều 50. Tạm đ ìn h ch ỉ, đ ìn h c h ỉ v iệ c g iả i q u y ế t vụ á)
tạ i p h iê n tò a
1. Tại phiên tòa, nếu người khởi kiện rú t đơn kiện, th ì Hệ
đồng xét xử ra quyết định đình chỉ việc giải quyết vụ án. Nếu cá
đương sự thỏa th u ận được với nhau về việc giải quyết vụ án, th
Hội đồng xét xử ra quyết định công nhận sự thỏa th u ận của cá
dương sự. Các quyết định này có hiệu lực pháp luật.
2. Tại phiên tòa, nếu có trường hợp nói tại Điêu 38 của Phá
lệnh này, thì Hội đồng xét xử ra quyết định tạm đình chỉ việc giẻ
quyết vụ án hoặc nếu có các trường hợp nói tại các điểm a, c, c
đ, e và g khoản 1 Điều 39 của Pháp lệnh này, thì ra quyết địn
đình chỉ việc giải quyết vụ án. Các quyết định này có thể bị khán
cáo, kháng nghị. Tòa án tiếp tục tiến hành giải quyết vụ án kh
!ý do của việc tạm đình chỉ giầi quyết vụ án không còn.
Đ iê u 51. N g h ị á n
Các quyết định của Hội đồng xét xử phải được các th à n h viê
thảo luận và quyết định theo đa số. Khi nghị án phải có biên bả
ghi các ý kiến đã thảo luận và quyết định của Hội dồng xét XI
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Đ iề u 52. N ội d u n g b ả n á n
Bản án phải có các nội dung sau đây:
1.

Ngày, tháng, năm và địa điểm tiến hành phiên tòa;

2. Họ và tê n của th à n h viên Hội đồng xét xử, Kiểm sát viên,
T hư ký phiên tòa;
3. Tên, địa chỉ của đương sự, người đại diện của họ;
4. Yêu cầu của đương sự;
5. N hững tìn h tiế t đá được chứng m inh; nhứ ng chứng cứ, căn
cứ pháp luật mà Tòa án dựa vào để giải quyết vụ án;
6.
7.

Quyết đ ịn h của Tòa án về việc giảiquyết vụ án;
Mức án phí mà đương sự phải chịu;

8. Quyền k h án g cáo của đương sự.
Đ iều 53. T u y ên á n
Chủ tọa phiên tòa công bố toàn vãn bản án và có trách nhiệm
giải th ích cho đương sự biết quyền kháng cáo và nghĩa vụ chấp
hành bản án.
Đ iều 54. C ác q u y ế t đ ịn h và n ộ i d u n g q u y ế t đ ịn h
1. Tòa án ra các quyết định để giải quyết vấn đê ph át sinh
trong quá trìn h tố tụng.
2. Việc ra quyết định trước khi mở phiên tòa do Thẩm phán
được phân công làm chủ tọa phiên tòa thực hiện. Việc ra quyết
định tại phiên tòa do Hội đồng xét xử thự c hiện.
3. Nội dung của quyết dịnh gồm:
a) Tòa án xét xử vụ án; ngày, tháng, năm ra quyết định; tên,
địa chỉ của các đương sự, nhứng người tham gia tố tụ n g khác;
b) Yêu cầu của dương sự;
c) Căn cứ pháp luật của việc ra quyết định;
d) Kết luận về vấn đê cần ra quyết định;
đ) Xác đ ịn h các h ành vi pháp lý mà cá nhân, tổ chức có liên
quan phải th ự c hiện;
e) Quyền k h án g cáo của đương sự.
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Đ iê u 55. S ư a ch ữ a , bô su n g b ả n á n

q u y ế t đ iith

T ò a 'á n không được sửa chứa, bổ sung bản án, quyết đ ịn h đi
tuyên, trừ trư ờng hợp có sai sót rõ ràng về sô' liệu tín h toán hoặ(
về chính tả và phải thô n g báo ngay cho dương sự, Viện kiểm sá
cùng cấp và cá nhân, tổ chức khác có quỳên lợi, nghĩa vụ liên quan
Đ iêu 56. B iê n b ả n p h iê n tò a
1. Mọi diễn biến của phiên tòa phải được phản án h rỗ tronị
biên bản phiên tòa. Chủ tọa phiên tòa kiểm tra biên bản phiên tòi
và cùng với T hư ký phiên tòa ký vào biên bản.
2. Sau năm ngày, kể từ ngày tuyên án, cấc đương sự, ngườ
đại diện hoặc người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đươnj
sự được xem biên bản phiên tòa, có quyền yêu cầu sửa chứa, bi
sung biên bản. Chủ tọa phiên tòa, T hư ký phiên tòa và người c<
yêu cầu ký tên xấc n h ận n h ữ ng điều sửa chứa, bổ sung. Nếu yêi
cầu sửa chữa, bổ sung biên bản phiên tòa không được chấp nhậi
thì họ có quyền ghi ý kiến của m ình bằng văn bản để đưa vào hì
sơ vụ án.
Đ iều 57. C ấp tr íc h lụ c, b ả n sao b ản á n h o ặ c q u y ế t d ịn l
1. Ngay sau khi phiên tòa kết thúc, đương sự được Tòa án cấj
trích lục bản án hoặc quyết định vầ vụ án. Chậm n h ất là bảy ngày
kế từ ngày tuyên án, ra quyết định, Tòa án cấp cho đương sự bải
sao bản án hoặc quyết định theo yêu cầu của họ, đồng thời gủ
cho Viện kiểm sát cùng cấp.
2. Nếu đương sự vắng m ặt tại phiên tòa, th ì Tòa án gửi ngacho họ tríc h lục bản án hoặc quyết định về vụ án.
Đ iêu 58. B iệ n p h á p á p d ụ n g đ ố i vớ i ngư ờ i vi p h ạ m trậ
tự

p h iê n

tò a

Người vi phạm tr ậ t tự phiên tòa, tùy từng trường hợp, có thi
bị chủ tọa phiên tòa cảnh cáo, p h ạt tiền, buộc rời khỏi phòng XI
án hoặc bị b ắt giữ.
Cảnh sát n hân dân có nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa và th i hàn]
lệnh của chủ tọa phién tòa về việc buộc người vi phạm tr ậ t tự phiê]
tòa rời khỏi phòng xử án hoặc bắt giứ người vi phạm.
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CHƯƠNG X

THỦ TỤC PHÚC THẨM
Đ iề u 59. Q u ỳên k h á n g cá o , k h á n g n g h ị
1. Đương sự hoặc người đại diện của dương sự có quýên kháng
cáo bản án, quyết đ ịn h tạm đình chỉ, đình chỉ việc giải quyết vụ
án của Tòa án cấp sơ thẩm để yêu cầu Tòa án trên một cấp xét
xử phúc thẩm .
2. Viện trư ởng Viện kiểm sát cùng cấp hoặc trên một cấp có
quyền kháng nghị bản án, quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm .
Đ iều 60. N ộ i d u n g k h á n g cá o , k h á n g n g h ị
1. Người k h án g cáo phải làm đơn kháng cáo; Viện kiểm sát kháng
nghị bằng văn bản.
2. T rong kháng cáo, kháng nghị phải nêu rõ:
a) Nội dung p hần quyết định của bản án, quyết định của Tòa
án cấp sơ thẩm bị kháng cáo, kháng nghị;
b) Lý do k h án g cáo, kháng nghị;
c) Yêu cầu của người kháng cáo, kháng nghị.
Đíìêu 61. T h ờ i h ạ n k h á n g cá o , k h á n g n g h ị
1. Thời hạn k h án g cáo là mười ngày, kể từ ngày Tòa án tuyên
án hoặc ra quyết địn h ; đối với đương sự vắng m ặt tại phiên tòa
thì thời h ạn này tín h từ ngày bản sao bản án, quyết định được
giao cho họ hoặc được niêm yết tại
trụ sở Uy ban nhân dân xã,
phường, th ị trấ n nơi họ có trụ sở hoặc cư trú.
2. Thời hạn kháng nghị của Viện kiểm sát cùng cấp là mười
ngày, cùa Viện kiểm sát cấp trên là hai mươi ngày, kể từ ngày
Tòa án tuyên án hoặc ra quyết định. Nếu kiểm sát viên không tham
gia phiên tòa, thì thời hạn kháng nghị tín h từ ngày Viện kiểm sát
cùng cấp n h ận được bản sao bản án, quyết định.
3. Nếu kháng cáo, kháng nghị quá hạn vì trở ngại khách quan,
thì thời hạn kháng cáo, kháng nghị là mười ngày, kể từ ngày trở
ngại đó không còn nữa.
Đ iêu 62. T hủ tụ c k h á n g cáo, k h á n g n gh ị
1.
Kháng cáo, kháng nghị được'gửi đến Tòa án cấp sơ thẩm
đã giải quyết vụ án.
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2.
Trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày người k h án g cáo xuấ
trìn h chứng từ về việc nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm hoặ<
kể từ ngày n h ậ n được kháng nghị, Tòa án cấp sơ thẩm phải gử
kháng cáo, kháng nghị kèm theo toàn bộ hồ sơ vụ án cho Tòa ái
cấp phúc thẩm .
Đ iều 63. T h ô n g b á o v iệ c k h á n g cáo, k h á n g n g h ị
Trong thời h ạn mười ngày, kể từ ngày người kháng cáo xuấ
trìn h chứng từ về việc nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm , Tòi
án cấp sơ thẩm phải thông báo việc kháng cáo cho Viện kiểm sá
cùng cấp và cho đương sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quai
đến kháng cáo; Viện kiểm sát gửi bản sao bản kháng nghị cho đươni
sự có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến kháng nghị. Người có quyềi
lợi, nghĩa vụ liên quan đến kháng cáo, kháng nghị có trá c h nhiện
gửi cho Tòa án cấp phúc thẩm ý kiến của m ình về kháng cáo, khán,
nghị trong thời h ạn bảy ngày, kể từ ngày nh ận được thông bác
Đ iêu 64. H ậu q u ả c ủ a v iệ c k h á n g cá o , k h á n g n g h ị
P hần bản án, quyết định bị kháng cáo, kháng nghị th ì chư
có hiệu lực pháp luật. P h ần bản án, quyết định không bị khán
cáo, kháng nghị th ì có hiệu lực pháp luật.
Đ iều 65. B ổ su n g , x á c m in h c h ứ n g cứ
Trước khi xét xử hoặc tại phiên tòa phúc thẩm , Viện kiểm sái
người kháng cáo, người có quỳên lợi, nghĩa vụ liên quan đến khán
cáo, kháng nghị có quyền bổ sung chứng cứ mới.
Tòa án cấp phúc thẩm có th ể tự m ình hoặc theo yêu cầu củ
đương sự tiến hành hoặc ùy thác cho Tòa án khác tiến hành xá
m inh chứng cứ mđi dược bổ sung.
Đ iều 66. T hời h ạ n x é t x ử p h ú c th ẩm
Trong thời hạn một tháng, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ do Tò
án cấp sơ thẩm gửi đến, Tòa án cấp phúc thẩm phải mở phiên tc
phúc thẩm ; trong trường hợp vụ án có nhiều tìn h tiết phức tạ]
thì thời hạn đó là hai tháng.
Đ ĩêu 67. R ú t k h á n g cá o , k h á n g nghị; h ậu quả củ a việ
rú t k h á n g cá o , k h á n g n g h ị
Trước khi mở phiên tòa phúc thẩm hoặc tại phiên- tòa phú
thẩm , đương sự đã kháng cáo có quyên rú t một phân hoặc toà
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bộ nội dung kháng cáo, Viện kiểm sát đã kháng nghị hoặc Viện
kiểm sát cấp trên có quyền rú t một phần hoặc toàn bộ nội dung
k h án g nghị và Tòa án ra quyết định đình chỉ việc xét xử phúc
thẩm đối với một phần hoặc toàn bộ nội dung kháng cáo, kháng
nghị đã được rú t.
Đ iề u 68. N h ữ n g n g ư ờ i th a m g ia p h iê n tò a p h ú c th ẩ m
1. Viện kiểm sát cùng cấp phải tham gia phiên tòa phúc thẩm
trong trư ờng hợp Viện kiểm sát kháng nghị. Đối với các trường
hợp khác Viện kiểm sát tham gia phiên tòa phúc thẩm , nếu xét
thấy cần th iết. Nếu Viện kiểm sát tham gia phiên tòa, thì hồ sơ
vụ án phải được chuyển cho Viện kiểm sát nghiên cứu trong thời
hạn mười ngày.
2. Đương sự kháng cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan
đến việc giải quyết kháng cáo, kháng nghị phải được triệu tập tham
gia phiên tòa phúc thẩm .
3. Tòa án chỉ triệu tập người giám định, người làm chứng khi
có yêu cầu của đương sự và khi thấy cần th iế t cho việc giải quyết
kháng cáo, kháng nghị.
4. Nếu Viện kiểm sát phải tham gia phiên tòa hoặc có yêu cầu
tham gia phiên tòa mà không tham gia dược, thì Hội đồng xét xử
hoãn phiên tòa. Nếu n h ữ n g người nói tại các điểm 2 và 3 Điều
này vắng m ặt mà không có lý do chính đáng, thì Tòa án vẫn tiến
hành xét xử.
Đ iều 69. P h iê n tò a p h ú c th ẩ m
P hiên tòa phúc thẩm được tiến
tòa sơ thẩm , như ng trưđc khi xem
th àn h viên Hội đồng xét xử trìn h
của bản án sơ thẩm và nội dung

h ành theo các th ủ tục n h ư phiên
xét kháng cáo, kháng nghị, một
bày nội dung vụ án, quyết định
của kháng cáo, kháng nghị.

Đ ĩê u 70. Q u y ền h ạ n củ a T òa á n cấ p p h ú c th ẩm
Tòa án cấp phúc thẩm có quyền:
1. Bác k h án g cáo, kháng nghị và giữ nguyên bản án, quyết định
sơ thẩm ;
2. Sửa đồi một phân hoặc toàn bộ quyết định của bản án, quyết
định sơ thẩm ;
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3. Hủy bản
án, quyết định sơ
thẩm và chuyển hồ sơ vụ ái
cho Tòa án cấp sơ th ẩm xét xử lại trong trư ờng hợp có vi phạr
nghiêm trọ n g th ủ tụ c tô' tụ n g hoặc việc xác m inh, th u th ậ p chứn
cứ của Tòa án cấp sơ thẩm không đây đủ mà Tòa án cấp phú
thẩm không th ể bổ sung được;
4. Tạm đình chỉ việc giải quyết vụ án theo quy đ ịn h tại Điêu 3
hoặc đình chỉ việc giải quyết vụ án theo quy định tại Điêu 39 củ
Pháp lệnh này.
Đ iều 71. C ăn c ứ đ ể sử a đ ổ i b ả n á n , q u y ế t đ ịn h sơ thẩn
Bản án, quyết định sơ thẩm bị sửa đổi một phần hoặc toài
bộ khi:
1. Bản
không phù

án, quyết đ ịn h của Tòa án cấp sơ thẩm trái pháp luậ
hợp với hồ sơ
vụ án;

2. Có chứng cứ mới cho thấy bản án, quyết định sơ thẩm SỄ
pháp luật, không đúng với sự th ậ t khách quan của vụ án.
Đ iều 72. B ả n á n , q u y ế t đ ịn h p h ú c th ẩ m
1. Sau khi xem xét kháng cáo, kháng nghị, Hội đong xét XI
phúc thẩm ra bản án, quyết định phúc thẩm . Ngoài các nội dun
nói tại Điều 52 và Điều 54 của Pháp lệnh này, trừ quy định V
quyền kháng cáo của đương sự, tro n g bản án, quyết định phúc thẩr
phải nêu rõ phần quyết định của bản án, quyết định bị kháng các
kháng nghị, nội dung .kháng cáo, kháng nghị.
Bản án, quyết định phúc thẩm phải được các Thẩm phán tron
Hội đồng xét xử ký tên.
2. Bản án, quyết đ ịn h phúc thẩm có hiệu lực pháp luật.
3. Bản sao bản án, quyết đ ịn h phúc thẩm phải được gửi ch
đương sự và n h ữ ng người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến khán
cáo, kháng nghị tro n g thời hạn năm ngày, kể từ ngày ra bản ár
quyết định.
Đ iêu 73. P h ú c th ẩ m q u y ế t đ ịn h củ a Tòa á n c ấ p sơ t h ẩ i
1.
Khi phúc thẩm quyết đ ịn h của Tòa án cấp sơ thẩm bị khán
cáo, kháng nghị, Tòa án không phải mở phiên tòa, không phải triệ
tập các đương sự, trừ trường hợp cần phải nghe ý kiên của họ trướ
khi ra quyết định.
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2. Tòa án cấp phúc thẩm phải ra quyết định giải quyết việc
k h án g cáo hoặc kháng nghị trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày
n h ậ n được k h á n g cáo, k h á n g n g h ị.

3. Khi xem xét quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm bị kháng
cáo, kháng nghị, Tòa án cấp phúc thẩm có nhữ ng quỳên hạn được
quy định tại Điều 70 của Pháp lệnh này. Quyết định phúc thẩm
có hiệu lực pháp luật.
CHƯƠNG X I

THỦ TỤC GIÁM ĐỐC THAM
Đ iêu 74. N g ư ờ i có q u ỳ ê n k h á n g n g h ị th e o th ủ tụ c giám
đ ốc th ẩ m
1. C hánh án Tòa án n h ân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm
sát nhân dân tối cao có quyền kháng nghị bản án, quyết định đá
có hiệu lực pháp luật của Tòa án các cấp.
2. Phó C hánh án Tòa án nhân dân tối cao, Phó Viện trưởng
Viện kiểm sát n h ân dân tối cao có quyền kháng nghị bản án, quyết
đ ịn h đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân địa phương.
3. C hánh án Tòa án cấp tỉn h , Viện trưởng Viện kiểm sát cấp
tỉnh có quyền k h án g nghị bản án, quyết định đá có hiệu lực pháp
luật của Tòa án cấp huyện.
Đ iều 75. C ăn c ứ k h á n g n g h ị th e o th ủ tụ c giám d ố c th ẩm
Bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật bị
kháng nghị theo th ủ tục giám đốc thẩm khi có một trong những
căn cứ sau đây:
1. Có vi phạm nghiêm trọ n g thủ tục tô' tụng;
2. K ết luận tro n g bản án, quyết định không phù hợp với nhứng
tìn h tiế t khách quan của vụ án;
3. Có sai lâm nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật.
Đ iê u 76. K hán g n g h ị và th ô n g báo v iệ c k h á n g n gh ị
1.
Trong kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm phải ghi rõ
căn cứ kháng nghị. Kháng nghị phải được gửi cho Tòa án đá ra
bản án, quyêt định bị kháng nghị, Tòa án sẽ xét xử giám đôc thẩm ,
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đương Sự và n h ữ n g người có quyền lợi, n g h ĩa vụ liên q uan đ ến nội

dung kháng nghị.
Tòa án phải gửi kháng nghị kèm theo hồ sơ vụ án cho Viện

kiểm sát cùng cấp để nghiên cứu trong thời hạn mười ngày.
2. Người kháng nghị có quyền rú t kháng nghị trư ớc khi mở
phiên tòa hoặc tại phiên tòa.
3. Người kháng nghị có quyền hoãn hoặc tạm đình chỉ th i hành
bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị.
Đ iêu 77. T h ờ i h ạ n k h á n g n g h ị và th ờ i
th ủ tụ c g iá m đ ố c th ẩ m

hạn x ét xử

theo

1. Thời hạn kháng nghị là chín tháng, kể từ ngày bản án, quyết
định có hiệu lực pháp luật.
2. Trong thời hạn một tháng, kể từ ngày nhận được hồ sơ vụ
án, Tòa án phải mở phiên tòa giám đốc thẩm .
Đ iêu 78. T h ẩm q u ý ê n g iá m đ ố c th ẩ m
1. Úy ban Thẩm phán Tòa án
vụ án mà bản án, quyết định đá
án cấp huyện bị k háng nghị.

cấp tỉn h giám đốc thẩm nhứng
có hiệu lực pháp luật củk Tòa

2. Tòa kinh tế Tòa án n hân dân tối cao giám đốc thẩm nhứng
vụ án mà bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật cùa Tòs
án cấp tỉn h bị kháng nghị.
3. Uy ban Thẩm phán Tòa án n hân dân tối cao giám đốc thẩm
nhữ ng vụ án mà bản án, quyết định đá có hiệu lực pháp luật của
các Tòa thuộc Tòa án nhân dân tối cao bị kháng nghị.
4. Hội đồng Thẩm phán Tòa án n hân dân tối cao giám đốc thẩm
những vụ án mà quyết định của ú y ban Thẩm phán Tòa án nhâr
dân tối cao bị kháng nghị.
Đ iều 79. P h iê n tò a g iá m đ ố c th ẩ m
1. Phiên tòa giám đốc thẩm không phải triệu tập đương sự
những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến kháng nghị, trù
trường hợp Tòa án xét thấy cần phải nghe ý kiến của họ trước
khi quyết định.
2. Tại phiên tòa, một th à n h viên Hội đông xét xử trìn h bà>
nội dung vụ án, nội dung kháng nghị. Nếu Tòa án có triệu tập
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người tham gia tố tụ n g thì họ trìn h bày ý kiến của m ình trước
khi Kiểm sát viên trìn h bày ý kiến về việc giải quyết vụ án. Hội
đồng xét xử thảo luận và ra bản án, quyết định.
Đ iê u 80. Q u ýền h ạ n củ a H ội đ ồ n g x é t x ử giám đ ố c th ẩ m
Hội đồng xét xử giám đốc thẩm có quyền:
1. Bác kháng nghị và giữ nguyên bản án, quyết định đá có
hiệu lực pháp luật;
2. Sửa đổi một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định đá có
hiệu lực pháp luật bị kháng nghị;
3. Hủy bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật để xét
xử sơ thẩm hoặc phúc thẩm lại trong trường hợp có vi phạm nghiêm
trọng thủ tục tố tụ n g hoặc việc xác minh, th u thập chứng cứ của
Tòa án cấp dưới không đây đù mà Tòa án cấp giám đốc thẩm không
th ể bổ sung được;

4. Hủy bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật và đình
chỉ việc giải quyết vụ án theo quy định tại Điều 39 của Pháp lệnh
này.
CHƯƠNG X II

THỦ TỤC TÁI THẨM
Đ iều 81. N g ư ờ i c ó q u ỳ ê n k h á n g n g h ị th e o th ủ tụ c tá i th ẩ m
1. Chánh án
Tòa án
n hân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm
sát nhân dân tối
cao có
quyền kháng nghị bản án, quyết định đã
có hiệu lực pháp luật của Tòa án các cấp.
2. C hánh án Tòa án
cấp tỉn h , Viện trưởng Viện kiểm sát cấp
tỉnh có quyền kháng nghị bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp
luật của Tòa án cấp huyện.
Đ iề u 82. C ăn c ứ k h á n g ngh ị th e o th ủ tụ c tá i th ẩm
Bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật bị
kháng nghị theo th ủ tục tái thẩm khi có một trong nhữ ng căn cứ
sau dây:
1.
Mới p hát hiện được tìn h tiế t quan trọng của vụ án mà đương
sự đã không th ể biết được khi giải quyết vụ án;
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2. Có

Cơ SỞ c h ứ n g

m in h

kết

lu ậ n

c ủ a n g ư ờ i g iá m

đ ịn h ,

l ờ i d ịc

của người phiên dịch không đúng sự th ậ t hoặc có già mạo băi
chứng;
3. Thẩm phán, Hội thẩm , Kiểm sát viên, T hư ký Tòa án I
tìn h làm sai lệch hồ sơ vụ án;
4 . Bản án, quyết đ ịn h của Tòa án hoặc quyết định của cơ q u í
N hà nước mà Tòa án dựa vào dó để giải quyết vụ án đã bị hủy b

Đ iều 83. T h ờ i h ạ n k h á n g ngh ị; th ô n g b áo v iệ c k h á n g ngl
1. Thời hạn k háng nghị theo th ủ tục tái thẩm là một nă]
kể từ ngày bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luể
2. Bản kháng nghị và hồ sơ vụ án phải được gửi cho Viện kiể
sát cùng cấp nghiên cứu trong thời hạn mười ngày.
3. Bản sao bản kháng nghị phải được gửi cho người có quỳí
lợi, n g h ĩa vụ liên quan đến k h á n g n g h ị.

Đ iều 84. T h ờ i h ạ n x é t x ử tá i th ẩ m
Trong thời h ạn m ột tháng, kể từ ngày nhận được hồ sơ vụ á
Tòa án phải mở phiên tòa tái thẩm .
Đ iêu 85. T hẩm q u y ề n tá i th ẩ m , p h iê n tò a tá i th ẩm
Các quy định tại Điều 78 và Điều 79 của Pháp lệnh này CŨI
được áp dụng đối với việc xét xử tái thẩm.
Đ iều 86. Q u yền h ạ n c ủ a H ội d ồ n g x é t x ử tá i th ẩm
Hội đồng xét xử tái thẩm có quyền:
1. Giữ nguyên bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luỊ
2. Hủy bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật để xét :
sơ thẩm lại;
3. Hủy bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật, đình c
việc giải quyết vụ án theo quy định tại Điều 39 của Pháp lệnh n£
CHƯƠNG XIU

ĐIÈU KHOẢN CUỐI CỦNG
Đ ĩêu 87. G iải q u y ế t c á c tra n h ch ấp k in h tè' có n h â n
nư ớ c n g o à i
Các quy định của Pháp lệnh này cũng được áp dụng đôi \
việc giải quyết các tra n h chấp kinh tê tại Việt Nam, nếu một ho
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các bên là cá nhân, pháp nhân nước ngoài, trừ trường hợp điều
ước quốc tế mà Cộng hòa xă hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc
tham gia có quy định khác.
Đ iề u 88. T hi h à n h cá c b ả n án, q u y ết đ ịn h củ a T òa án
Bản án, quyết định của Tòa án về vụ án kinh tế được thi hành
theo Pháp lệnh th i h ành án dân sự.
Đ iê u 89. H iệ u lự c c ủ a P h á p lệ n h
Pháp lệnh này có hiệu lực thi h ành từ ngày 1-7-1994.
N hứng quy định trước đây trái vđi Pháp lệnh này đêu bái bỏ.
Đ ieu 90. H ư ớ n g d ẫ n th i h à n h
Chính phủ, Tòa án n h ân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân
tối cao trong phạm vi ọhức năng của m ình hướng dẫn th i hành
Pháp lệnh này.
H à N ộ i, ngày 16 th á n g 3 nă m 1994

TM. ỦY BAN THƯỜNG v ụ QUỐC HỘI
C h ủ tịc h
NÒNG ĐỨC M ẠNH

B. NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ
GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH TẾ
THEO THỦ TỤC TÒA ÁN

122.

CÔNG VĂN SỐ 422/KHXX NGÀY 18-7-1994
CỦA TÒA ÁN NHÂN DÀN T ố i CAO
‘Vê việc áp dụng một số quy định
của Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án kinh tế
K ín h gửi:

CÁC ĐỒNG CHÍ CHÁNH ÁN CÁC TÒA ÁN NHÂN DÃ
TỈNH, THÀNH PHỐ TRựC THUỘC TRUNG ƯƠNi
HUYỆN, QUẬN, THỊ XÃ, THÀNH PHỚ THUỘC TỈN

Pháp lệnh T hủ tụ c giải quyết các vụ án kinh tế đã dược i
ban Thường vụ Quốc hội th ô n g qua ngày 16-3-1994 và có hiệu h
thi hành từ ngày 1-7-1994. Về cđ bản, nhiều quy định trong Phí
lệnh này tương tự như các quy định tương ứng trong Pháp lệr
Thủ tục giải quyết các vụ án dân sự; do đó, khi thi hành các qi
định của Pháp lệnh này, các Tòa án n hân dân địa phương cần ná
chắc các hưđng dẫn trong Nghị quyết số 03/HĐTP ngày 19-10-19!
của Hội đồng Thẩm phán Tòa án n h ân dân tối cao, Thông tư lii
ngành số 09/TTLN ngày 1-10-1990 của Tòa án nhân dân tối CE
Viện kiểm sát n h â n dân tối cao, Bộ Tư pháp, các cô n g văn C1
Tòa án n hân dân tối cao hướng dẫn th i hành một số quy định CI
Pháp lệnh T hủ tụ c
giải quyết các vụ án dân sự. Tuy nhiên, CŨI
có một số quy đ ịn h của Pháp lệnh này mang tín h chất đặc tl
của việc giải quyết tra n h chấp kin h tê nên có sự khác n h a u V
một số quy định tương ứng của Pháp lệnh Thù tục giải quyêt c
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vụ án dân sự. Để việc thi hành các quy định của Pháp lệnh này
được đúng đắn và thống nhất, Tòa án nhân dân tối cao lưu ý các
Tòa án n hân dân các cấp một số điểm sau đây:
I- VÈ CÁC VỤ ÁN KINH TẾ THUỘC THAM q u y ề n g iả i
QUYẾT CỦA TÒA ÁN
Theo quy định tại Điều 12 của Pháp lệnh thì Tòa án có thẩm
quýên giải quyết các vụ án kinh tế sau đây:
1. "Các tra n h chấp về hợp dồng kinh tế giữa pháp nhân vđi
pháp nhân; giữa pháp nhân với cá nhân có đăng ký kinh doanh".
Khi thi hành quy định này cần chú ý:
a) Pháp nhân là tổ chức có đủ các điêu kiện được quy định
trong các văn bản quy phạm pháp luật, như: Pháp lệnh Hợp đồng
dân sự, Nghị định số 17/HĐBT ngày 16-1-1990 của Hội đồng Bộ
trưởng quy định chi tiế t thi hành Pháp lệnh Hợp đồng kinh tê' V . V . .
Pháp nhân trong các tra n h chấp về hợp đồng kinh tế thường hay
gặp là: Doanh nghiệp N hà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn, công
ty cổ phần, xí nghiệp liên doanh, xí nghiệp có 100% vốn nước ngoài,
doanh nghiệp của các tổ chức, đoàn thê xã hội...
b) Cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp
luật là người đã được cấp giấy phép kinh doanh và đã đăng ký kinh
doanh tại cơ quan T rọng tài kinh tế từ trưởc ngày 1-7-1994 hoặc
Uy ban kế hoạch từ ngày 1-7-1994, (thường được gọi là doanh nghiệp
tư nhân).
2. "Các tra n h chấp giữa công ty với các th àn h viên cùa công
ty, giữa các th à n h viên của công ty với nhau liên quan đến việc
thành lập, hoạt động, giải th ể công ty".
a) Các tra n h chấp giứa công ty với các th àn h viên của công
ty: Đây là các tra n h chấp về phần vốn góp của mỗi th àn h viên
đối với công ty trách nhiệm hứu hạn (thông thường phần vốn góp
đó dược tín h bằng tiền, nhưng cũng có thể bằng hiện vật hoặc bằng
bản quyền sở hữu công nghiệp); về mệnh giá cổ phiếu và số cố
phiếu p hát h ành đối với công ty cổ phần; về quyền sở hứu một
phần tài sản cùa công ty tương ứng với phần vốn góp vào công
ty- về quyền dược chia lợi nhuận hoặc về nghĩa vụ chịu lỗ tương
úng với phần vốn góp vào công ty; về yêu cầu công ty đổi các khoản
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nợ hoặc th a n h toán các khoản nợ của công ty, th a n h lý tài sả
và th an h lý các hợp đông mà công ty đá ký kết khi giải thê côn
ty; về các vấn đề khác liên quan đến việc th à n h lập, hoạt độn|
giải th ể công ty.
b; Các tra n h chấp giữa các th à n h viên của công ty với nhai
Đây là các tra n h chấp giứa các th à n h viên của công ty về việc ti
giá phần vốn góp vào công ty giứa các th à n h viên của công t}
về việc chuyển nhượng phần vốn góp vào công ty giứa các thàn
viên của công ty trá c h nhiệm hữu hạn hoặc về việc chuyển nhượn
phần vốn góp vào công ty của th à n h viên công ty đó cho ngưc
khác không phải là th à n h viên của công ty; về việc chuyển nhượn
cổ phiếu không ghi tê n và cổ phiếu có ghi tên; về m ệnh giá c
phiếu, số cổ phiếu p h á t h àn h và trái phiếu của công ty cổ phầ
hoặc về quyền sở hứu tài sản tương ứng với số cổ phiếu của thàn
viên công ty; về quyền được chia lợi nhuận hoặc về nghĩa vụ chị
lỗ, th an h toán nợ của công ty; vê việc th an h lý tài sản, phân chi
nợ giứa các th à n h viên của công ty trong trư ờng hợp công ty t
giải thể về các vấn đẽ khác giữa các th à n h viên của công ty liê
quan đến việc th à n h lập, hoạt động, giải
thể, công ty.
3. "Các tra n h chấp liên quan đến việc
phiếu".

mua bán cổ phiếu, tri

Các tra n h chấp liên quan đếr. việc mua bán cổ phiếu, trái phiế
là các tra n h chấp về mua, bán cổ phiếu, trái phiếu đã p h át hàn
và cổ phiếu mới, trá i phiếu mới sắp p h á t hành của công ty cổ phầi
4. "Các tra n h chấp kinh tế khác theo quy định của pháp luật
Các tra n h chấp kinh tế khác theo quy định cùa pháp luật cầ
được hiểu là các tra n h chấp mà trong tương lai khi ban hành vá
bản pháp luật tr o n g đó có quy định đó là các tran h chấp kinh t
và thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án
nhân dân.
II- VỀ THẨM QUYỀN CỦA CÁC TÒA ÁN
1.
Theo quy định tại khoản 1 Điêu 13 của Phấp lệnh thì Tò
án n hân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyêt theo th ủ tục s
thẩm n h ữ ng tra n h chấp hợp đồng kinh tê mà giá trị tran h chấ
dưới 50 triệu dồng, tr ừ trường hợp có nhân tố nước ngoài; do đe
khi th i h ành quy định này cần chú ý là Tòa án nhân dân cấp huyệ
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chỉ có thẩm quyên giải quyết các tra n h chấp kinh tê có đây dù
cả ba diều kiện sau đây:
a) Phải là tra n h chấp về hợp đồng kinh tê;
b) Giá trị tra n h chấp dưới 50 triệu đồng;
c) K hông có n hân tố nước ngoài.
2. Theo quy định tại khoản 2 Điều 13 của Pháp lệnh thì Tòa
án nhân dân cấp tỉn h có thẩm quyền giải quyết theo th ủ tục sơ
thẩm tấ t cả n h ữ ng vụ án kinh tế quy định tại Điều 12 của Pháp
lệnh, trừ nh ứ n g vụ án thuộc thẩm quyền của Tòa án cấp huyện
tức là n h ữ ng vụ án kinh tê' có đầy đủ cả ba điều kiện theo hướng
dẫn tại điểm 1 mục này.
Tuy nhiên, P háp lệnh cũng quy định trong trường hợp cần th iết
Tòa án cấp tỉn h có th ể lấy lên để giải quyết theo th ủ tục sơ thẩm
vụ án kinh tế thuộc thẩm quyền của Tòa án cấp huyện.
Trường hợp cần th iế t thường là: Khi vụ án có nhiều tìn h tiế t
phức tạp; khi vụ án có. nhiều đương sự ở trê n địa bàn thuộc các
huyện khác nhau và xa nhau; Tòa án cấp huyện chưa có Thẩm phán
để có th ể phân công giải quyết vụ án kinh tế hoặc tuy có Thẩm
phán để có th ể phân công giải quyết vụ án kinh tế, như ng thuộc
một trong các trư dng hợp phải thay đổi Thẩm phán mà không có
Thẩm phán khác để thay thế.
3. Theo quy định tại Điều 15 của Pháp lệnh thi trong một số
trường hợp n h ấ t định, có nhiều Tòa án có thẩm quyền giải quyết
một vụ án kinh tế cụ thê và nguyên đơn có quyên lựa chọn một
trong các Tòa án đó. Để trá n h việc có tra n h chấp về thẩm quyền,
thì Tòa án nào thuộc một trong các Tòa án có thẩm quyền mà nhận
được đơn khởi kiện trưđc tiên của nguyên đơn, đã dự tính tiền tạm
ứng án phí cho nguyên đơn và nguyên đơn xuất trìn h chứng từ
về việc nộp tiền tạm ứng án phí, có thẩm quyền th ụ lý vụ án theo
đúng quy định tại Điều' 33 của Pháp lệnh.
vụ
vụ
có
sơ

4. Sau khi th ụ lý vụ án kinh tế, nếu p hát hiện việc giải quyết
án không thuộc thầm quyền của mình, thi Tòa án đang th ụ lý
án phải ra quyết định chuyển ngay hồ sơ vụ án cho Tòa án
thẩm quyền giải quyêt, trong đó cần nêu rõ lý do chuyển hồ
vụ án, đông thời phải thông báo ngay cho nguyên dơn biết.
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Trong trư ờng hợp có tra n h chấp về thẩm quyền, th i n h ứ n g 1
án có tra n h chấp đó phải báo cáo ngay lên Tòa án cấp trê n tr
tiếp để Tòa án dó quyết định việc giao cho Tòa án nào giải quj
vụ án, cụ th ể n h ư sau:
a) Nếu tra n h chấp về thẩm quỳên giứa hai Tòa án cấp huy
trong một tỉn h , thì Tòa án cấp tỉn h trự c tiếp giải quyết.
b) Nếu tra n h chấp về thẩm quyền giứa hai Tòa ấn cấp huy
thuộc hai địa phương cấp tỉn h hoặc giứa Tòa án cấp tỉn h này 1
Tòa án cấp huyện thuộc tỉn h khác, thì Tòa án cấp tỉn h của 1
địa phương cấp tỉn h phối hợp giải quyết tra n h chấp bằng việc g
cho một Tòa án cấp huyện th ụ lý giải quyết vụ án hoặc một 1
án cấp tỉn h lấy hồ sơ vụ án lên để giải quyết. Nếu hai Tòa
cấp tỉn h không thống n h ấ t được với nhau vê việc giải quyết tra
chấp về thẩm quýền trong trường hợp này th ì hai Tòa án cấp tỉ
đó báo cáo và chuyển hồ sơ vụ án lên Tòa án nhân dân tối (
để xem xét, quyết định.
c) Nếu tra n h chấp vê thẩm quyền giứa hai Tòa án cấp tỉr
thì Tòa án nhân dân tối cao giải quyết.
Thời hạn để Tòa án cấp trê n xem xét, giải quyết tra n h ch
vê thẩm quyền là 7 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu.
III- VẾ VIỆC ỦY QUYỀN, VIỆC BẢO VỆ QUYỀN LƠI
CỦA ĐƯƠNG S ự
1.
Khi thực hiện các quy định của Pháp lệnh về việc ủy quy
cần chú ý là việc ủy quyền tham gia tố tụ n g phải được làm thà
vãn bản, trong đó cần xác định rõ phạm vi ủy quyền mà ngi
được ủy quyền được thự c hiện. Nếu đương sự ủy quyền là cá nh
thì văn bản ủy quyền phải được cd quan công chứng N hà nước hí
Uy ban nhân dân xá, phường, th ị trâ n chứng thực. Nếu đương
ùy quỳên là pháp
nhân thì văn bản ủy quyền phải được người I
diện theo pháp luật của pháp nhân chứng nhận và có đóng C
của pháp nhân. T rong trư ờng hợp người ủy quyền có thay đổi J
càu vè phạm vi ủy quyên cho người được ủy quyền, thi cũng p]
làm th à n h văn bản và có chứng thực hoặc chứng nhận n h ư l
ủy quyền.
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2.
Quy định cụ th ể về người đại diện được ủy quyền, người
bảo vệ quyền lợi của đương sự được thực hiện theo đúng quy định
của pháp luật và theo hướng dẫn tại Nghị quyết số 03/HĐTP ngày
19-10-1990 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về
người đại diện, người bảo vệ quyền lợi của đương sự, cụ thể là Tòa
án không chấp n hận nhữ ng người thuộc một trong những trường
hợp sau đây tham gia tố tụ n g với tư cách là người đại diện do đương
sự ủy quyền, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự:
a)
Không có quốc tịc h V iệt Nam, không cư trú ở V iệt Nam,
trừ trường hợp pháp luật có quy định khác đối với đương sự là
người có quốc tịc h nước ngoài, người không có quốc tịch hoặc là
người Việt Nam ở nước ngoài;
bì Chưa đủ 18 tuổi;
c) Bị bệnh tâm th ần ;
d) Đã bị khởi tố về h ìn h sự hoặc bị kết án, nhưng chưa được
xóa án;
đ) Là cán bộ ngành Tòa án, ngành kiểm sát;
e) Là người giám định, người phiên dịch, người làm chứng trong
vụ án;
g) Là người th â n th ích với Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân,
Kiếm sát viên đang tham gia giải quyết vụ án;
h) Chuyên viên tư vấn pháp luật của Văn phòng dịch vụ pháp
lý (theo hưdng dẫn tại Thông tư số 1119/QLTPK ngày 24-12-1987
và Công văn số 870/CV-QVLL ngày 26-10-1989 của Bộ Tư pháp).
Một người chỉ có thể tham gia tố tụ n g với một tư cách hoặc
là người đại diện do đương sự ủy quyền hoặc là người bảo vệ quyền
lợi cho đương sự, chứ không được tham gia tố tụng cùng một lúc
với hai tư cách vừa là người đại diện do đương sự ủy quyền vừa
là người bảo vệ quyền lợi cho đương sự.
IV- VỀ VIỆC XÁC MINH, THU THẬP CHỨNG c ứ
VÀ HÒA GIẢI
1.
Theo quy định tại Điêu 3 của Pháp lệnh thì đương sự có
nghĩa vụ cung cấp chứng cứ và chứng m inh để bảo vệ quỳên lợi
của mình. Tuy nhiên theo các điều 4. 35, 65 của Pháp lệnh thì
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khi cần th iế t Tòa án có th ể tiến h ành hoặc ủy th ác cho Tòa á
khác xác m inh, th u th ập chứng cứ để làm sáng tỏ các tìn h tiẽ
của vụ án nhằm bảo đảm cho việc giải quyết vụ án được c h ín h xá(
Việc xác m inh, th u th ập chứng cứ bao gồm n h ứ ng việc đá đượ
quy định cụ th ể tại Điêu 35 của Pháp lệnh.
2. Khi ủy th ác cho Tòa án khác xác m inh, th u th ập thêm chứn
cứ, thì phải xác đ ịn h rõ nội dung và thời hạn thự c hiện ủy thá(
Tòa án dược ủy th ác cần th ự c h iện ngay sự ủy thác và thông bá
kết quả cho Tòa án đã ủy th ác trong thời hạn do Tòa án đã ủ
thác yêu cầu. Nếu th ấy rằn g việc xác m inh, th u th ậ p chứng .c
cần được ủy th ác tiếp cho Tòa án khác th ì Tòa án được ủy thá
có th ể ủy th ác tiếp cho Tòa án khác đó và thông báo cho Tòa á
ủy thác biết về việc đó.
3. T rong trư ờng hợp cần phải định giá tài sản có liên qua
đến việc giải quyết tra n h chấp th ì Tòa án cần có công văn yê
cầu cơ quan chuyên môn định giá hoặc th à n h lập Hội đồng địn
giá. Hội đồng định giá do Thẩm phán được phân công sẽ làm ch
tọa Hội đồng xét xử sơ thẩm làm Chủ tịch , có đại diện cùa cơ qua
tài chính - vật giá, đại diện của cơ quan chuyên môn có liên qua
làm th à n h viên. Các đương sự được tham gia ý kiến vào việc địn
giá, nhưng quyền quyết định về giá thuộc Hội đồng định giá.
Chi phí cho việc định giá được xác định trên cơ sở chi ph
thực tế cần th iết, phù hợp với các quy định của N hà nước và d
người thua kiện phải chịu.
4. Theo quy định tại khoản 2 Điều 36 của Pháp lệnh, th ì nguyê
đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan phải có mặ
khi hòa giải. Tuy nhiên, nếu trong cùng một vụ án có nhiều đươn
sự, nhưng khi tiến h àn h hòa giải có đương sự vắng mặt, thì Tò
án vẫn có quyền tiến h ành hòa giải giữa các đương sự có m ặt nế
xét thấy việc hòa giải đó không có liên quan hoặc không có ản
hưởng đến quyền và nghĩa vụ của đương sự vắng mặt.
Khi các đương sự thỏa th u ận được với nhau về
vụ án, thì Tòa án lập biên bản hòa giải thành và
công nhận sự thỏa th u ận của các đương sự. Tòa án
cho các đương sự biết là quyết định này có hiệu
các đương sự không có quyên kháng cáo và Viện

việc giải
ra quyết
cần giãi
lực pháp
kiểm sát

quyê
địn
th íc
luậ'
cũn
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không có quyền k háng nghị theo th ủ tụ c phúc thẩm . Mẫu quyết
định công n h ận sự thỏa th u ận của các đương sự tương tự mẫu loại
quyết- định này trong việc giải quyết các vụ án dân sự.
T rong trư ờng hợp các đương sự không thể thỏa thuận vđi nhau
dược, th ì Tòa án lập biên bản hòa giải không th à n h và ra quyết
định đưa vụ án ra xét xử.
Cân chú ý là biên bản hòa giải th àn h , biên bản hòa giải không
thàn h phải được Thẩm phán tiến h ành hòa giải, Thư ký Tòa án
ghi biên bản và các đương sự ký tên.
Theo quy đ ịn h tại khoản 1 Điều 50 của Pháp lệnh, nếu tại phiên
tòa các đương sự thỏa th u ậ n được với nhau về việc giải quyết vụ
án thì Hội dồng xét xử cũng ra quyết định công nh ận sự thỏa thuận
của các dương sự và quyết định này có hiệu lực pháp luật, nghĩa
là không thể bị k h án g cáo, kháng nghị theo th ủ tục phúc thẩm .
V- VÈ VIỆC ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP KHAN c ấ p
TẠM THỜI
1.
Trong trường hợp Tòa án ra quyết định áp dụng biện pháp
khẩn cấp tạm thời theo đơn yêu cầu của đương sự, nếu đương sự
có lỗi trong việc gây th iệ t hại thì phải bồi thường. Mức bồi thường
do các đương sự tự thỏa th u ận vđi nhau; nếu các đương sự không
thỏa thuận được và có yêu cầu Tòa án giải quyết thì Tòa án đang
giải quyết vụ án kinh tế đó quyết định căn cứ vào mííc độ lỗi và
thiệt hại thực tê' xảy ra. Trong trường hợp này các đương sự phải
chịu án phí cả đối với việc giải quyết phần bồi thường th iệ t hại
có tran h chấp theo quy định chung về án phí kinh tế.
Trong trư ờng hợp Tòa án tự m ình hoặc theo yêu cầu bằng vãn
bản của Viện kiểm sát ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp
tạm thời trá i pháp luật mà gây th iệ t hại cho đương sự, th ì Tòa
án hoặc Viện kiểm sát có lỗi trong việc gây th iệ t hại, phải bồi thường.
Trong trường hợp này Tòa án cần phải làm rõ trách nhiệm kỷ luật,
trách nhiệm vật ch ất đôi vđi nhữ ng người có lỗi trong việc gây
th iệ t hại mà cơ quan đã phải bồi thường cho đương sự, để có hình
thức kỷ luật thỏa đáng và buộc bồi hoàn khoản tiền mà cơ quan
đã phải bồi thư ờng cho đương sự.
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2. Nếu trước khi mở phiên tòa, Thẩm phán được ph ân công
giải quvết vụ án và nếu tại phiên tòa Hội đồng xét xử ra quyêt
định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời là phong tỏa tài khoản
của đương sự, th ì bản sao quyết đ ịn h đó phải được gửi cho ngàn
hàng, Kho bạc N hà nước nơi đương sự mở tài khoản.
3. T rong trư ờng hợp ra quyết định cấm hoậc buộc đương sự,
tổ chức, cá n h ân khác thự c hiện một số hàn h vi n h ấ t định, thì
trong quyết đ ịn h cần ghi cụ th ể n h ữ n g hành vi cấm thự c hiện,
nhữ ng h ành vi buộc phải thự c hiện, thời hạn phải chấm dứt hoặc
phải thực hiện xong, thời hạn có hiệu lực của quyết định và trách
nhiệm đối với việc không thi h àn h quyết định đó.
VI- VÈ KHÁNG CÁO, KHÁNG NGHỊ QUÁ HẠN
Theo quy định tại khoản 3 Điều 61 của Pháp lệnh, nếu kháng
cáo, k háng nghị quá hạn vì trở ngại khách quan, thì thời hạn kháng
cáo, kháng nghị là mười ngày, kể từ ngày trở ngại đó không còn
nữa. Được coi là có trở ngại khách quan trong các trường hợp sau
đây:
a) Người có quyền kháng cáo hoặc kháng nghị theo quy định
của pháp luật tố tụ n g chưa n hận dược bản sao bản án, quyết định
của Tòa án mà không phải do lỗi của họ;
b) Đương sự vắng m ặt trong một thời gian dài do yêu cầu công
tác, chứa bệnh hoặc vì lý do chính đáng khác;
c) Đương sự là cá n hân có đăng ký kinh doanh bị chết mà
chưa xác định được người thừ a kế; đương sự là pháp nhân bị giải
thể hoặc phá sản mà chưa xác định được cá nhân, pháp nhân kế
thừa quyền, nghĩa vụ tố tụ n g của pháp n hân đó.
d) Do th iên tai, hỏa hoạn làm cho việc kháng cáo
thực hiện được đúng hạn.

không thể

VII- VỀ MỘT SỐ VẤN ĐÈ KHÁC ĐÁNG CHÚ Ý
1.
Việc giải quyết các vụ án kinh tế có ảnh hưởng trự c tiếp
và rấ t quan trọ n g đến sản xuất, kinh doanh cùa doanh nghiệp, do
đó, đòi hỏi Tòa án phải giải quyết th ậ t khẩn trương. Thời hạn giải
quyết vụ án kinh tê' quy định trong Pháp lệnh ngắn hơn nhiều so
với các thời hạn giải quyết các vụ án dân sự. Do đó, các Tòa án
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Cần chú ý thi h ành đúng các quy định sau đây của Pháp lệnh về
vấn đê thừi hạn:' các diều 31, 33 về thời hạn khởi kiện và th ụ
lý vụ án; Điều 34 vê thời hạn chuẩn bị xét xử; Điều 44 về thời
hạn giải quyết khiêu nại quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp
tạm thời; các điêu 56, 57 về biên bản phiên tòa, cấp tríc h lục, bản
sao bản án hoặc quyết định; các điều 61, 66, 72, 73 về th ủ tục
phúc thẩm ; Điều 77 về thời hạn kháng nghị và thời hạn xét xử
theo th ủ tục giám đốc thẩm ; các điều 83, 84 về thời hạn kháng
nghị và thời hạn xét xử theo th ủ tục tái thẩm .
2. Sau khi có quyết định đưa vụ án ra xét xử, nếu nhận được
thông báo của Viện kiểm sát về việc tham gia phiên tòa sơ thẩm
thi Tòa án chuyển ngay hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát nghiên cứu
trong thời hạn năm ngày. H ết thời hạn đó Viện kiểm sát phải trả
ngay hồ sơ vụ án cho Tòa án để mở phiên tòa (Điều 34 của Pháp
lệnh).
• 3. Các điều 24, 25, 26 của Pháp lệnh đã quy định cụ thể về
người phải chịu chi phí giám đinh, người phải chịu chi phí cho
người làm chứng, người phải chịu chi phí phiên dịch, nhưng không
quy định về mức của các khoản chi phí này. Mức chi phí giám
định, chi phí cho người làm chứng,chi phí phiên dịch do người
phải chịu chi phí giám định, người phải chịu chi phi cho người
làm chứng, người phải chịu chi phí phiên dịch thỏa th u ận với người
giám định, người làm chứng, người phiên dịch. Nếu các. bên không
thỏa th u ận được với nhau thì Tòa án quyết định trên cơ sở chi
phí thực tế cần th iế t, phù hợp với các quy định của Nhà nước.
4. Việc n hận tiền, tài sản, tiên tạm ứng án phí và các khoản
tiên tạm ứng khác do người có nghĩa vụ phải nộp theo các quy
định cũa Pháp lệnh T hủ tục giải quyết các v ụ án k in h tế trước
khi Tòa án th ụ lý, xét xử vụ án kinh tế tạm thời được thự c hiện
theo hướng dẫn tại mục III Thông tư liên ngành số 981/TTLN ngày
21-9-1993 của Bộ Tư pháp, Tòa án nhãn dân tối cao, Viện kiểm
sát nhân dân tối cao "hướng dẫn về việc thực hiện một số quy định
của Pháp lệnh Thi hành án dân sự".
5. Các Tòa án cần thực hiện đúng các quy định cùa Pháp lệnh
vê việc cấp bản sao bản án, bản sao các quyết định của Tòa án
cho các đương sự, Viện kiêm sát nhân dàn cùng cấp và nhữ ng người
khác có liên quan, cơ quan hữu quan khác.

534

H Ệ THỐNG VÃN BÀN PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIÊN HÀNH

Đối với n h ứ n g bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật
hoặc tuy chưa có hiệu lực pháp luật, như ng được th i h àn h ngay
thuộc trư ờng hợp th ủ trưởng cơ quan th i h ành án chù động ra quyết
. định th i h àn h án (Điều 20 của Pháp lệnh Thi h àn h án dân sự)
th ì Tòa án cần gửi cho cơ quan th i h àn h án dân sự cùng cấp bản
sao bản án, quyết định đó.
6. Vê án phí kinh tế và lệ phí tại Tòa án trong việc giải quyết
các tra n h chấp kinh tế sẽ được C hính phủ quy định cụ thể trong
một Nghị định riêng. Sau khi có Nghị định của C hính phủ về vấn
đề này Tòa án n h ân dân tối cao sẽ phối hợp với các ngành có liên
quan như Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp ban h ành Thông tư liên ngành
hướng dẫn th ự c hiện các quy định của P háp lệnh và của Nghị định
về án phí, lệ phí.
Ngoài ra còn có m ột số vấn đề khác n h ư mối quan hệ giữa Tòa
án n hân dân và Viện kiểm sát n hân dân trong quá trìn h giải quyết
vụ án kinh tế, mối quan hệ giứa Tòa án n hân dân với các cơ quan
thi hành án trong việc th i h ành các bản án, quyết định kinh tế V.V..
Tòa án n hân dân tối cao sẽ phối hợp với các ngành có liên quan
.ban hành Thông tư liên ngành hướng dẫn cụ thể.
7. Việc giải quyết các tra n h chấp kinh tế đối với Tòa án nhân
dân là một vấn đề mđi, các đồng chí C hánh án các Tòa án nhân
dân các cấp cần tổ chức cho các Thẩm phán và cán bộ nghiên cứu
của Tòa án, dặc biệt là các Thẩm phán và cấn bộ nghiên cứu của
Tòa án được phàn công làm nhiệm vụ giải quyết các tra n h chấp
kinh tê' nghiên cứu kỹ các quy định của Pháp lệnh Thủ tục giải
quyết các tra n h chấp kinh tế và các điểm được lưu ý trong công
văn này.
Trong quá trìn h thự c h ành các quy định của Pháp lệnh Thủ
tục giải quyết các vụ án kinh tế nếu thấy có điểm gì vướng mắc
các Tòa án n h ân dân các cấp cần phản ánh ngay cho Tòa án nhân
dân tối cao để Hội dông Thẩm phán Tòa án nhân dân tôi cao có
hướng dẫn kịp thời.
C H Á N H ÁN TÒA ÁN N H Â N D À N T Ớ I CAO

PHẠM HƯNG
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C Ủ A TÒA Á N N H Â N D Â N T ố i CAO
VÀ V IỆ N K IỂ M S Á T N H Â N D Â N T ố i CAO
H ư ớ n g d ẫ n t h i h à n h m ộ t s ố q u y đ ịn h
c ủ a P h á p l ệ n h T h ủ t ụ c g iả i q u y ế t c á c v ụ á n k in h t ế
Pháp lệnh T hủ tụ c giải quyết các vụ án kinh tế (sau đây gọi
tắt là Pháp lệnh) được ú y ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày
16-3-1994 và có hiệu lực thi h ành từ ngày 1-7-1994.
Để th i h ành đúng và thống n h ấ t các quy định của Pháp lệnh;
Tòa án n hân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng
dần thi h àn h một số điểm như sau:
I- VỀ THỜI HIỆU VÀ THỜI HẠN
1.
Theo quy đ ịn h tại khoản 1 Điều 31 của Pháp lệnh th ì thời
hiệu khởi kiện các vụ án kinh tế (quy định tại Điều 12 của Pháp
lệnh) để yêu cầu Tòa án giải quyết là sáu tháng, kể từ ngày phát
sinh tra n h chấp, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Quy
định này được th ố n g n h ấ t áp dụng đối với mọi tra n h chấp kinh
tế p h át sinh từ ngày 1-7-1994 trở đi.
Quy dịnh "trừ trư ờng hợp pháp luật có quy định khác" cần được
hiểu là trong một văn bản pháp luật nào đó có quy định loại tran h
chấp nào đó là tra n h chấp kinh tế và thuộc thẩm quyền giải quyết
của Tòa án n hân dân, đồng thời có quy định thời hiệu khởi kiện
và cách tín h thời hiệu khởi kiện khác với quy định tại khoản 1
Điều 31 của Pháp lệnh thì áp dụng thời hiệu khởi kiện và cách
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tín h thời hiệu khởi kiện quy định trong văn bản pháp luật đó mà
không áp dụng quy định "thời hiệu khởi kiện là sáu tháng, kể từ
ngày p h át sinh tra n h chấp".
2. Đối với các tra n h chấp kinh tế quy định tại Điêu 12 của
Pháp lệnh mà p h á t sinh trước ngày 1-7-1994 thì đương sự vẫn có
quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết. Thời hiệu khởi kiện
để yêu cầu Tòa án giải quyết là sáu tháng, kể từ ngày 1-7-1994.
H ết ngày 31-12-1994 đương sự không có quyền khởi kiện nứa.
3. Việc xác định ngày bắt đâu và ngày kết th ú c của thời hiệu
khởi kiện là rấ t quan trọ n g để thự c hiện đúng các quy định cùa
Pháp lệnh về việc trả lại đơn kiện (Điều 39, khoản 1, điểm đ). Ngày
bắt đâu của thời hiệu khởi kiện là ngày p h át sinh tra n h chấp và
được xác định phụ thuộc vào từ n g loại tra n h chấp kinh tế; cụ thể
như sau:
a) Đối với các tra n h chấp về hợp đồng kinh tế:
- Nếu tro n g thời gian hợp đồng k in h tế đang có hiệu lực mà
một trong các bên phát hiện có vi phạm và làm phát sinh tranh
chấp, thì ngày p h át sinh tra n h chấp là ngày p h át hiện việc vi phạm.
- Nếu hợp đồng kinh tế đã h ết hiệu lực mà các bên không có
thỏa thuận nào khác và p h át sinh tra n h chấp, thì ngày ph át sinh
tran h chấp là ngày tiếp theo của ngày hợp đồng kinh tế đó hết
hiệu lực.
- Nếu trưđc ngày hợp đồng kinh tế hết hiệu lực hoặc vào ngày
cuối cùng hợp đồng kinh tê' còn hiệu lực mà các bên có thỏa thuận
về thời hạn thực hiện quyền và nghĩa vụ ph át sinh từ việc chấm
dứt hợp đồng kinh tế mà h ết thời hạn đó, một trong các bên không
thực hiện và làm p h át sinh tra n h chấp th ì ngày phát sinh tranh
chấp về việc thực hiện thỏa th u ận là ngày tiếp theo của ngày hết
thời hạn thực hiện thỏa th u ận đó. Trong trường hợp này có đương
sự yêu cầu giải quyết các tra n h chấp p hát sinh từ việc chấm dứt
hợp đồng kinh tế thi Tòa án th ụ lý giải quyết nếu tín h từ ngày
hỢ[3 đồng kinh tế h ế t hiệu lực đến ngày khởi kiện chưa hết thời
hạn sáu tháng. Nếu đã h ế t thời hạn sáu tháng, thì Tòa án không
thụ lý giải quyết các tra n h chấp phát sinh từ việc chấm dứt hợp
đồng kinh tế, mà chỉ th ụ lý giải quyết tranh chấp phát sinh từ
việc thực hiện quyên và nghĩa vụ do các bên đã thỏa thuận. Khi
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th ụ lý giải quyết tra n h chấp phát sinh từ việc thự c hiện quyền
và nghía vụ do các bên đá thỏa thuận các Tòa án lưu ý và phân
b iệt là tùy theo tín h chất, nội dung thỏa thuận và yêu cầu cụ thể
của đương sự mà xác đ ịn h đó là vụ án kinh tế hay là vụ án dân
sự để th ụ lý, giải quyết theo th ủ tục tố tụ n g kinh tế hoặc theo
th ủ tục tố tụ n g dân sự.
b) Đối với các tra n h chấp giữa công ty với các th à n h viên của
công ty, giữa các th à n h viên của công ty với nhau liên quan đến
việc th à n h lập, hoạt động, giải th ể công ty thì ngày ph át sinh tran h
chấp là ngày có biên bản cuộc họp của công ty, đơn của th àn h viên
công ty, tro n g đó ghi n hận việc biết hoặc ph át hiện có vi phạm
liên quan đến việc th à n h lập, hoạt động, giải th ể công ty và dẫn
đến tra n h chấp.
c) Đối với các tra n h chấp liên quan đến việc mua, bán cổ phiếu,
trái phiếu, th ì ngày p h á t sin h tra n h chấp là ngày đương sự ph át
hiện có sự vi phạm tro n g việc mua, bán cổ phiếu, trái phiếu (kể
cả việc chuyển nhượng) và dẫn đến tra n h chấp.
Thời hiệu khởi kiện sáu th á n g các vụ án kinh tế kết th ú c vào
ngày tương ứng của th á n g th ứ sáu, kể từ ngày ph át sinh tra n h
chấp; Ví dụ: ngày p h á t sinh tra n h chấp (bắt đầu tín h thời hiệu
khởi kiện) là ngày 12-10-1994, thì ngày kết thúc thời hiệu khởi
kiện là ngày 12-4-1995. Nếu ngày cuối cùng của thời hiệu khởi kiện
trù n g với ngày nghỉ (chủ nhật, ngày lễ, ngày tết) th ì ngày cuối
cùng cua thời hiệu khởi kiện là ngày làm việc tiếp theo ngay sau
ngày nghi. Nếu th á n g th ứ sáu không có ngày tương ứng th ì thời
hiệu khởi kiện kết thúc vào ngày cuối cùng của th á n g đó; ví dụ:
ngày p h át sin h tra n h chấp là ngày 31-8-1994, thì ngày kết thúc
thời hiệu khởi kiện là ngày 28-2-1995.
4.
Theo điểm đ khoản 1 Điều 39 của Pháp lệnh thì Tòa án
quyết định đình chỉ việc giải quyết vụ án nếu thời hạn khởi kiện
đã h ế t trước ngày Tòa án th ụ lý vụ án. Theo tin h th ần quy định
tại Điều 33 của P háp lệnh thi sau khi nhận được đơn và các tài
liệu kèm theo, nêu đơn kiện không thuộc một trong nhữ ng trường
hợp trả lại đơn kiện quy định tại Điều 32 của Pháp lệnh thi Tòa
án cân xem xét vụ án có thuộc thẩm quyên của m ình hay không
(thẩm quyên của cấp Tòa án, thẩm quyền theo lãnh thổ, thẩm quyên
theo sự lựa chọn của nguyên đơn). Nêu qua xem xét thấy vụ án
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■huộc thẩm quyền của m ình th ì thông báo cho nguyên đơn b iết và
rong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày được thông báo, nguyên đơn
3hải nộp tiền tạm ứng án phí. Tòa án chỉ vào sổ th ụ lý vụ án
/ào ngày nguyên đơn xuất trìn h chứng từ về việc nộp tiền tạm ứng
ín phí. Nếu qua xem xét thấy vụ án không thuộc thẩm quýền của
ĩiình thì phải chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án có thẩm quyền ngay
sau khi p h át hiện việc giải quyết vụ án không thuộc thẩm quyền
:ủa m ình (Điều 16 của Pháp lệnh). N hư vậy khoảng thời gian từ
ngày đương sự nộp hoặc gửi đơn kiện đến ngày Tòa án vào sổ thụ
[ý vụ án hoặc đến ngày Tòa án có thẩm quỳên nhận được hb sơ
vụ án tương đối dài (có th ể trên dưới một tháng). Nếu xác định
ngày Tòa án th ụ lý vụ án theo quy định tại các điều 33, 34 của
Pháp lệnh để tín h thời hiệu khởi kiện, thì không phù hợp với quy
định tại Điêu 31 của Pháp lệnh về thời hạn khởi kiện; do đó, để
bảo vệ quỳên lợi của đương sự, thi chỉ coi thời hiệu khởi kiện đã
hết để trả lại đơn kiện (điểm 2 Điều 32 của Pháp lệnh) hoặc đình
chỉ việc giải quyết vụ án (điểm đ khoản 1 Điều 39 của Pháp lệnh)
nếu kể từ ngày p h át sinh tra n h chấp đến ngày đương sự nộp đơn
tại Tòa án hoặc ngày theo dấu bưu điện trên phong bì (nếu đương
sự gửi đơn kiện qua đường bưu điện) đá quá thời hạn sáu tháng
theo cách tín h tại điểm 4 mục này.
5.
Cách tín h các thời hạn quy định trong Pháp lệnh được thực
hiện tương tự theo cách tín h thời hiệu khdi kiện được hướng dẫn
tại điểm 4 mục này. Tuy nhiên, Pháp lệnh chỉ quy định thời hạn
đê' cho Viện kiểm sát cùng cấp nghiên cứu hồ sơ là năm ngày để
tham gia phiên tòa sơ thẩm (khoản 3 Điều 34 của Pháp lệnh) và
mười ngày để tham gia phiên tòa phúc thẩm , giám đốc thẩm , tái
thẩm (khoản 1 Điều 68, khoản 1 Điều 76, khoản 2 Điều 83 cùa
Pháp lệnh), mà không quy định kể từ ngày nào. Do đó, thờt hạn
năm ngày và mười ngày này được tín h kể từ ngày tiếp theo ngày
Viện kiểm sát n hận được hồ sơ vụ án. Trong trường hợp ngày tiếp
theo là ngày nghỉ (chủ nhật, ngày lễ, ngày tết), thì thời hạn năm
ngày và mười ngày này được tín h bắt đều từ ngày làm việc dầu
tiên tiếp theo của ngày nghỉ đó. H ết các thời hạn nói trên Viện
kiểm sát trả ngay hồ sơ cho Tòa án để Tòa án chuẩn bị cho việc
mờ phiên tòa đúng thời hạn luật định.
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II- VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA TÒA ÁN VÀ VIỆN KIEM s á t
TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC v ụ ÁN KINH TẾ

1. Việc chuyển hồ sơ vụ án kinh tế giữa Viện kiểm sát và Tòa
án được th ự c hiện như sau:
a) Đối với các vụ án mà Viện kiêm sát có yêu câu tham gia
phiên tòa sơ thẩm , thì ngay sau khi có quyết định đưa vụ án ra
xét xử, Tòa án gửi cho Viện kiểm sát quyết định đưa vụ án ra xét
xử và hồ sơ vụ án để Viện kiểm s á t nghiên cứu trong thời hạn
năm ngày chuẩn bị cho việc tham gia phiên tòa. Hồ sơ vụ án cũng
có thể được chuyển cho Viện kiểm sát để nghiên cứu trước khi
có quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm .
b) Trong n h ứ ng trường hợp bản án, quyết định của Tòa án đâ
có hiệu lực pháp luật mà Viện kiểm sát cùng cấp thấy cần nghiên
cứu hồ sơ vụ án để đê nghị Viện kiểm sát cấp trê n kháng nghị
theo thủ tục giám đốc thẩm , tái thẩm hoặc Viện kiểm sát cấp trên
thấy cần xem xét theo th ủ tục giám dốc thẩm , tái thẩm , thi Viện
kiểm sát có công văn yêu cầu Tòa án chuyển hồ sơ vụ án cho Viện
kiểm sát mượn. Tòa án chuyển hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát chậm
n h ất là hai mươi ngày, kể từ ngày n hận được công văn yêu cầu.
Nếu Viện kiểm sát cấp trên yêu câu Tòa án chuyển hồ sơ vụ
án, thì Tòa án chuyển hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát cùng cấp
đê Viện kiểm sát cùng cấp chuyển cho Viện kiểm sát cấp trên.
Trong thời hạn hai th án g kể từ ngày Viện kiểm sát nhận được
hồ sơ vụ án, Viện kiểm sát chuyển trả lại hồ sơ vụ án cho Tòa
án, nếu không có kháng nghị theo th ủ tục giám đốc thẩm , tái thẩm .
c) Mọi tài liệu có trong hồsơ vụ án phải được đánh số th ứ
tư
và có bản kê danh mục các tài liệu. Trước khi chuyển hồ sơ
vụ án từ Tòa án sang Viện kiểm sát hoặc ngược lại, cần kiểm tra
dầy đủ tài liệu tro n g hồ sơ vụ án. Người nhận hồ sơ vụ án phải
đối chiếu bản kê danh mục tài liệu với tài liệu đã được đánh số
thú' tự trong hồ sơ vụ án.
2. Theo tin h th ầ n quy định tại khoản 1 Điều 28 của Pháp lệnh,
thì việc kiểm sát việc giải quyết Các vụ án kinh tế có thể bắt đầu
từ khi Tòa án th ụ lý đơn kiện của đương sự. Tuy nhiên, trong giai
đoạn chuẩn bị xét xử sớ thẩm kể từ ngày Tòa án th ụ lý đơn kiện
của đương sự cho đến trước ngày Tòa án ra một trong các quyết
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nh quy định tại khoản 2 Điều 34 của Pháp lệnh, nếu xét thấy
in th iế t th ì Viện kiểm sát có thể yêu cầu Tòa án cho biết n h đng
ểm cụ th ể nào đó có liên quan đến việc giải quyết vụ án kinh
!. Trong các trường hợp này Tòa án có trách nhiệm đáp ứng yêu
iu của Viện kiêm sát.
3. Viện kiểm sát cùng cấp phải cử Kiểm sát viên tham gia phiên
>a phúc thẩm trong trường hợp Viện kiểm sát kháng nghị bản
1 , quyết định sơ thẩm hoặc có quyết định tham gia phiên tòa sơ
lẩm, phúc thẩm . Nếu có quyết định tham gia phiên tòa sơ thẩm,
lì Viện kiểm sát cần thông báo họ, tên Kiểm sát viên sẽ tham
ia phiên tòa cho Tòa án biết để Tòa án ghi vào Quyết định đưa
ụ án ra xét xử theo quy định tại Điêu 37 của Pháp lệnh. Nêu
ỈU đó Viện kiểm sát thay đổi Kiểm sát viên thì cần thông báo
ằng văn bản cho Tòa án và các đương sự biết.
4. Trong trường hợp Tòa án đã có quyết định đưa vụ án ra
át xử, Viện kiểm sát mới xét thấy cần th iế t tham gia phiên tòa
J thẩm , thì phải ra quyết định, trong đó ghi rõ Kiểm sát viên
lam gia phiên tòa và gửi cho Tòa án, các bên đương sự. Trong
rường hợp này, Tòa án không có trách nhiệm gửi hồ sơ vụ án
ho Viện kiểm sát theo quy định tại khoản 3 Điêu 34 cùa Pháp
inh.
Nếu Kiểm sát viên cần nghiên cứu hồ sơ vụ án, thì tùy từng
rường hợp cụ thể mà Tòa án chuyển hồ sơ vụ án cho Viện kiêm
át đê nghiên cứu hoặc Kiểm sát viên có thể đến Tòa án để nghiên
ứu.
5. Trước khi mở phiên tòa, nếu Tòa án nhận được đơn yêu cầu
hay đổi Kiểm sát viên, thì Tòa án chuyển ngay đơn yêu cầu đó
ho Viện trưởng Viện kiểm sát có thẩm quyền xem xét, quyết định
heo quy định tại khoản 1 Điều 19 của Pháp lệnh. Tại phiên tòa,
lếu Hội đồng xét xử thấy cần phải thay đổi Kiểm sát viên, thi
a quyết định hoãn phiên tòa, trong đó nêu rõ lý do hoãn phiên
□a và yêu cầu Viện trưởng Viện kiểm sát có thẩm quyền xem xét
à quyết định cử Kiểm sát viên khác thay thế. Nếu chấp nhận đơn
êu cầu thì ra quyết định cử Kiểm sát viên khác thay thế. nếu
:hông chấp nhận đơn yêu cầu thì ra quyết định không chấp nhận,
rong đó cần nêu rõ căn cứ và lý do của việc không chấp nhận,
'ác quyết định này được gửi cho Tòa án và các đương sự. Sau khi
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nhận được quyết định của Viện kiểm sát, Tòa án tiếp tục giải quyết
vụ án theo th ủ tụ c chung.
6.
Theo quy định tại khoản 1 Điều 57 của Pháp lệnh thì chậm
n h ấ t là bảy ngày, kể từ ngày tuyên án, ra quyết định, Tòa án gửi
bản sao bản án hoặc quyết định cho Viện kiểm sát cùng cấp và
theo quy định tại khoản 2 Điều 61 của Pháp lệnh thì thời hạn kháng
nghị cùa Viện kiểm sát cùng cấp là mười ngày, của Viện kiểm sát
cấp trê n là hai mươi ngày, kể từ ngày Tòa án tuyên án hoặc ra
quyết định. Nếu Kiểm sát viên không tham gia phiên tòa, thì thời
hạn kháng nghị tín h từ ngày Viện kiểm sát cùng cấp nhận được
bản sao bản án, quyết định. Do đó, để Viện kiểm sát cấp trê n thực
hiện được quyền k h án g nghị của mình, thì chậm n h ấ t là bảy ngày,
kể từ ngày tuyên án, ra quyết định (nếu Kiểm sát viên có tham
gia phiên tòa) hoặc , kể từ ngày nhận được bản sao bản án, quyết
định (nếu Kiểm sát viên không tham gia phiên tòa), Viện kiểm sát
cùng cấp phải th ô n g báo cho Viện kiểm sát cấp trê n biết quyết
định giải quyết vụ án kinh tế của Tòa án.
III- VÈ MỘT SỐ VẤN ĐỀ KHÁC
1.
Theo quy đ ịn h tại Điều 41 của Pháp lệnh th ì ở bất cứ giai
đoạn nào trong quá trìn h giải quyết vụ án, đương sự có quyền làm
đơn yêu cầu Tòa án ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp
tạm thời dể bảo vệ bằng chứng, bảo đảm việc thi hành án và phải
chịu trách nhiệm trước pháp luật về yêu cầu cùa m inh, nếu có lỗi
mà gây th iệ t hại thì phải bồi thường. Tòa án xem xét trong thời
hạn ba ngày, kể từ ngày có yêu cầu. Nếu chấp nhận yêu cầu, thì
Tòa án ra ngay quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.
Để bảo vệ quyền tự định đoạt của đương sự, đồng thời bảo đảm
tín h đúng đắn chính xác các quyết định của Tòa án và khả năng
thi h ành khi có hậu quả pháp lý xảy ra (thiệt hại do việc có lỗi),
Tòa án cần giải th ích cho đương sự có yêu cầu áp dụng biện pháp
khẩn cấp tạm thời biêt rõ quy định tại Điều 41 của Pháp lệnh,
đồng thời xem xét khả năng thực tế bồi thường th iệ t hại của họ,
nếu họ có lỗi trong việc gây ra th iệt hại. Nếu kết quả cho thấy
đương sự vẫn yêu câu và họ có khả năng bồi thường th iệt hại (nếu
có th iệ t hại xảy ra do lỗi của họ), thì Tòa án cần chấp nhận đơn
yêu câu của họ. Nêu kết quả cho thấy đương sự vẫn yêu câu, nhưng
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a do lỗi của họ), th ì Tòa án chỉ chấp n hận đơn yêu cầu khi tự
lìn h n h ận thấy việc áp dụng biện pháp k hẩn cấp tạm thời là cần
hiết, nếu không th ì không chấp nhận.
Đối vrti yêu cầu của Viện kiểm sát th ì Điều 41 của Pháp lệnh
uy định: "... Tòa án tự m inh hoặc theo yêu cầu bằng vãn bản của
'iện kiêm sát có th ể ra quyết đ ịn h áp dụng biện pháp khẩn cấp
ạm thời và phải chịu trá c h nhiệm về quyết định. Nếu do quyết
:ịnh áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trá i pháp luật mà gây
hiệt hại, thì bồi thường". Theo tin h th ầ n của quy định này, thì
^òa án phải chịu trá c h nhiệm về quyết định của m ình; do đó, Tòa
n cần phải xem xét m ột cách đầy đủ, toàn diện và có quýên chấp
ìhận hoặc không chấp n hận yêu cầu của Viện kiểm sát về việc áp
[ụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo thẩm quyền của m inh. Trong
rường hợp Tòa án không chấp nhận, thì Viện kiểm sát có quyền
áến nghị với C hánh án Tòa án đang giải quyết vụ án vê quyết
tịnh đó của Tòa án. C hánh án Tòa án phải xem xét và trả lời trong
hời hạn quy định tại khoản 2 Điều 44 của Pháp lệnh.
2. Điều 88 của Pháp lệnh quy định: "Bản án, quyết định của
Tòa án về vụ án kinh tế được th i h ành theo Pháp lệnh th i hành
in dân sự"; do dó, việc cấp bản sao bản án, quyết định về vụ án
đ n h tế cũng n h ư các mối quan hệ công tác khác giữa Tòa án với
:ơ quan th i h ành án trong việc th i h ành bản án, quyết đ ịn h của
ròa án về vụ án kinh tế và việc kiểm sát việc th i hành án đối
bản án, quyết định này được thi hành theo Pháp lệnh Thi hành
ín dân sự được Uy ban Thường vụ Quốc hội thô ng qua ngày 21-4-1993
/à Thông tư liên ngành số 981/TTLN ngày 21-9-1993 cùa Bộ Tư
Dháp, Tòa án n hân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao
Hướng dẫn vê việc thực hiện một số quy định của Pháp lệnh thi
làn h án dân sự".
3. Đối với các tra n h chấp về hợp đồng kinh tế mà hợp đồng
iin h tế đó được ký kết từ ngày 1-7-1994 trở đi, cũng n h ư đối- với
:ác tra n h chấp kinh tê' khác mà các bên thỏa thuận trước với nhau
à phải giải quyết theo thù tục trọ n g tài, nếu đương sự có đơn yêu
¿ầu Tòa án giải quyết thì Tòa án áp dụng điểm 5 Điêu 32 của Pháp
lệnh, trả lại đơn kiện cho đương sự và giải th ích cho đương sự
biết quy định này của pháp luật.
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Tuy nhiên đối với các tra n h chấp về hợp đồng kinh tế mà hợp
đồng kinh tế đó được ký kết trước ngày 1-7-1994 và trong đó có
điều khoản về việc các bên thỏa thuận với nhau khi có tran h chấp
thì yêu cầu T rọng tài kinh tế giải quyết, nếu đương sự có đơn yêu
cầu Tòa án có thẩm quyền giải quvết và thời hiệu khởi kiện vẫn
còn theo cách tín h tại mục I Thông tư này, thì Tòa án th ụ lý để
giải quyết mà không áp dụng điểm 5 Điều 32 của Pháp lệnh để
trả lại đơn kiện.
4.
Khi th i h ành quy định tại Điều 87 của Pháp lệnh về việc
giải quyết các tra n h chấp kinh tế có nhản tố nước ngoài, Tòa án
cần lưu ý:
a) Theo quy đ ịn h tại điều 13 của Pháp lệnh, thì việc, giải quyết
theo thủ tục sơ thẩm tấ t cả các vụ án kinh tế quy định tại Điêu
12 của Pháp lệnh. Khi có một hoặc các bên là cá nhân, pháp nhân
nước ngoài là thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân tỉnh, th àn h
phố trự c thuộc T rung ương.
b) Trong trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác khi có
một hoặc các bên là cá nhân, pháp nhân nước ngoài th ì không được
áp dụng các q uy định của Pháp lệnh để giải quyết các tra n h chấp
kinh té' tại V iệt Nam. Việc giải quyết các tran h chấp kinh tê' trong
trường hợp này được thự c hiện theo quy định của điều ưđc quốc
tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký kết hoặc tham
gia.
c) Các tra n h chấp kinh tế tại Việt Nam bao gồm:
- T ranh chấp về việc thực hiện hợp đồng kinh tế tại V iệt Nam
không phụ thuộc vào hợp đồng kinh tế đó được ký kết tại Việt
Nam hoặc ở nước ngoài. Cũng cần lưu ý là trong trường hợp hợp
đồng kinh tế được ký kết tại Việt Nam hoặc ở nước ngoài, nhưng
một phần hợp đông kinh tế được thực hiện tại Việt Nam, một phần
hợp đồng kinh tế được thực hiện ở nước ngoài, nếu có tra n h chấp
hợp đông kinh tê, thì Tòa án chỉ thụ lý giải quyết tra n h chấp vê
việc thực hiện phần hợp đồng kinh tế tại
Việt Nam.
- Các tra n h chấp giứa công ty với các thành viên của công ty,
giữa các th à n h viên của công ty với nhau liên quan đến việc th àn h
lập, hoạt dộng, giải thể công ty tại Việt Nam.
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- Các tra n h chấp liên quan đến việc mua bán cổ phiếu, trái
phiếu tại V iệt Nam.
- Các tra n h chấp kinh tế khác theo quy định cùa pháp luật
là thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án và xảy ra tại Việt Nam.
5. Thông tư này có hiệu lực th i hành kể từ ngày ban hành.
Trong quá trìn h thực hiện, nếu có gì vướng mắc, các cơ quan
hữu quan báo cáo Tòa án n hân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân
dân tối cao để có hướng giải quyết.
KT V IỆN TRƯỞNG

KT. C H Á N H ÁN

VIỆN KIỂM SÁ T N H Â N DÂN TỐI CAO

TÒA ÁN N H À N DÂ N TỐ I CAO

Phó Viện trư&ng
VŨ ĐỨC KHIỂN

Phó C hánh án
TRỊNH HÔNG DƯƠNG

124.
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CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN T ố i CAO
H ư ớ n g d ẫ n v i ệ c á p d ụ n g p h á p lu ậ t đ ể g iả i q u y ế t t ố t
n h ữ n g tr a n h c h ấ p k in h t ế

K ín h gửi:

- CÁC TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN, QUẬN, THỊ XÃ,
T H À N H PH Ố T H U Ộ C T ỈN H
-CÁC TÒA ÁN N H Â N DÀN T ỈN H , T H À N H P H Ố T R ự C
T H U Ộ C T R U N G ƯƠNG

Qua hơn một năm th ự c hiện nhiệm vụ xét xử các vụ án kinh
tế thuộc thẩm quyền, Tòa án n hân dân các cấp đá có nhiều cố gắng
trong việc áp dụng pháp luật để giải quyết tố t nhữ ng tra n h chấp
kinh tế. góp phần ổn định tr ậ t tự sản xuất kinh doanh và củng
rô v ụ c san xuất kinh doanh tuân theo các quy định của pháp luật.
Tuy nhiên, th ự c tiễn áp dụng pháp luật cũng còn n h ữ ng vưđng
mắc, n h ất là khi pháp luật chưa thống n h ất, nhiều văn bản có những
quy định không còn phù hợp như ng chưa được sửa đổi, bô sung,
do dó dẫn đến cách hiểu và áp dụng khác nhau nên một số vụ
án phải giải quyết nhiều lần, tín h thuyết phục không cao, nhiều
Tòa án địa phương đá có văn bản phản ánh nhđ n g vấn đê vướng
mắc về thẩm quyền giải quyết các vụ án kinh tế của Tòa án nhân
dân, cũng n h ư một số vướng mắc khác trong việc th ụ lý giải quyết
các vụ án kinh tế. Để việc áp dụng pháp luật được đúng đắn và
thố n g n h ất, Tòa án n h ân dân tối cao hướng dẫn việc áp dụng pháp
luật để giải quyết các vấn đè đó như sau:
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1.
V ê th ẩ m q u y ề n g iả i q u y ế t c á c v ụ á n k in h t ế c ủ a T òa án
n h â n d ân
Theo quy địn h tại Điều 2 P háp lệnh Hợp đông kinh tế th ì chỉ
có n h ữ ng hợp đồng được ký giữa pháp n hân với pháp nh ân hoặc
giữa pháp n hân vứi cá n h ân có đăng ký kinh doanh theo quy định
của pháp luật mới được coi là hợp đồng kinh tế. Theo quy định
tại khoản 2 Điều 1 Nghị đ ịn h số 17/HĐBT ngày 16-1-1990 của Hội
đồng Bộ trư ởng (nay là C hính phủ) quy đ ịn h chi tiế t th i hàn h Pháp
lệnh Hợp đồng kinh tế thì cá n h ân có đăng ký kinh doanh theo
quy định của pháp luật là người đã được cấp giấv phép kinh doanh
và đã đãng ký kinh doanh tại cơ quan có thẩm quyền theo đúng
quy định v'ê đăng ký kinh doanh. N hư vậy, pháp luật đã quy định
rõ, chủ th ể của hợp đồng kinh tế ít n h ấ t phải có một trong các
bên là pháp nhân, bên là cá n hân phải là người đá được cấp giấy
phép kinh doanh và đả đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền (trước
đâv là T rọng tài kinh tế, hiện nay là Uy ban kế hoạch). Ngoài ra,
theo quy định tại khoản 1 Điều 57 Pháp lệnh Hợp đồng dân sự
(29-4-1991) thì cá n hân có đăng ký kinh doanh mà không phải là
doanh nghiệp tư n hân theo quy định cùa L uật Doanh nghiệp tư
nhân, dù họ có ký hợp đồng với mục đích sản xuất kinh doanh,
thì đó cũng chỉ là hợp đồng dân sự chứ không phải là hợp đồng
kinh tế. Hướng dẫn của Tòa án n hân dân tối cao tại Công vãn số
442/KHXX ngày 18-7-1994 là đúng, hướng dẫn vê thẩm quyền tại
Thông tư số 11/TT-PL ngày 25-5-1992 của T rọng tài kinh tế Nhà
nưđc hướng dẫn ký kết và thực hiện hợp đồng kinh tê' nay không
còn phù hợp nên không áp dụng vào việc thụ lý và giải quvết các
vụ án kinh tế nứa. Các tra n h chấp p h át sinh từ hợp đồng có mục
đích kinh doanh giữa các doanh nghiệp tư nhân với nhau thuộc
thẩm quyền giải quyết của Tòa án n hân dân theo th ù tục giải quyết
các vụ án dân sự, tuy nhiên, nếu Tòa án nhân dân giải quyết theo
thủ tục giải quyết các vụ án kinh tế mà vê nội dung đă được giải
quyết đúng, thì không cần th iế t hủy bản án, quyết định đã có hiệu
lực pháp luật vì lý do không đúng thẩm quyền, trừ trường hợp Viện
kiểm sát kháng nghị về m ặt thủ tục tố tụ ng hoặc đương sự khiếu
nại gay gắt yêu cầu được giải quyết đúng về thẩm quyền.
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2. Vê h ơ p đ ô n g có m uc đ íc h sả n x u ấ t, k ỉn h d o a n h do ch i
n h á n h

củ a

p h á p

n h â n

g ia o

kết

T rong trư ờng hợp chi nhánh cùa pháp nhân giao kết hợp đồng
với một bên khác, khi xảy ra tra n h chấp, Tòa án cần phân biệt
các trư ờng hợp sau đây:
a) Nếu chi n h á n h được sự ủy quyền hợp pháp của người đứng
đầu pháp n h ân ký hợp đồng có mục đích sản xuất, kinh doanh thì
dó là hợp đồng k in h tế hợp pháp, khi xảy ra tra n h chấp thì Tòa
án n hân dân giải quyết theo th ủ tụ c giải quyết các vụ án kinh
tế.
b) Nếu chi n h á n h n h ân danh pháp n h ân ký hợp đồng mà không
được sự ủy quyền hợp pháp của người đứng đầu pháp nhân, thì
hợp đồng đó là vô hiệu theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 8
Pháp lệnh Hợp đồng k in h tế, và khi xảy ra tra n h chấp th ì Tòa
án nhân dân giải quyết theo Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ
án kinh tế.
c) Nếu chi n h á n h không n hân danh pháp nhân mà tự m inh
giao kết hợp đồng thì đó chỉ là hợp đồng dân sự. Mọi tra n h chấp
phát sinh từ hợp đ ồ n g này do Tòa án nh ân dân giải quyết theo
Pháp lệnh T hủ tụ c giải quyết các vụ án dân sự.
3. Vê tr a n h c h ấ p k in h t ế có n h ả n tố n ư ớ c n goài
Theo Điêu 87 Pháp lệnh T hủ tục giải quyết các vụ án kinh
tế thì các tra n h chấp k in h tế tại Việt Nam, nếu một hoặc các bên
là cá n h ân , pháp n h ân nước ngoài đều được giải quyết theo các
quy định của P háp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án kinh tế,
trừ trường hợp Điều ưđc quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam ký k ết hoặc tham gia có quy định khác. Theo quy định
tại Điều 12 P h áp lệnh T hủ tục giải quyết các vụ án kinh tế, Tòa
án nhản dân có thẩm quyền giải quyết các tra n h chấp kinh tế sau
đây:
a)
T ran h chấp p h á t sinh từ hợp đồng có mục đích sản xuất,
kinh doanh được ký k ết giữa một bên là pháp nhân Việt Nam với
một bên là cá n hân, pháp nhàn nước ngoài, không phân biệt việc
pháp n hân đó có tr ụ sở hay không có trụ sở tại Việt Nam, cá nhân
dó có cư trú tại V iệt Nam hay không.

H Ệ THỐNG VÁN BAN PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN HÀNH

b) T ran h chấp giữa công ty với các th à n h viên cùa công ty,
g iữ a

các

th à n h

v iê n

của

công

ty

với

nhau

liê n

quan

đến

v iệ c

th à n h

lập. hoạt động, giải thê công ty; .
c) Các tra n h chấp liên quan đến việc mua bán cổ phiếu, trái phiếu.
d) Các tra n h chấp kinh tế khác mà pháp

luật có quy định.

Các tra n h t hấp p h á t sinh từ hợp đồng có mục đích sản xuất,
kinh doanh giữa các bên đều là cá n h ân nưđc ngoài, đêu là pháp
nhân nưđc ngoài hoặc giữa một bên là pháp nhân nước ngoài với
một bên là cá n hãn nước ngoài do Tòa án n hân dân giải quyết theo
Pháp lệnh Thù tục giải quyết các vụ án dân sự, vì theo quy định
cua Điều 43 Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế thì các hợp đông đó không
phải là hợp đồng kinh tế.
4. V ấn đ'ê h ò a g iả i tr o n g quá tr ìn h g iả i q u y ế t vụ á n kinh
tê
a)
Hòa giải trong quá trìn h giải quyết vụ án xử lý hợp đồng
kinh tế vô hiệu.
Pháp lệnh T hu tục giải quyết các vụ án kinh tế không quy
định nhữ ng vụ việc nào không được hòa giải. Trong thự c tế việc
hòa giải đã góp phần giải quyết vụ án được thuận lợi và nhanh
chóng, c.ho nên việc hòa giải trong quá trin h giải quyết vụ án kinh
tế kể cả việc xử lý hợp đồng kinh tế vô hiệu là không trái pháp
'luật.. N hưng đối với việc xử lý hợp đồng vô hiệu chỉ được hòa giải
để giải quyết hậu quả của hợp đồng vô hiệu chứ không được hòa
giải để giải quyết việc coi đó là hợp đồng vô hiệu hay không vô
hiệu và càng không thê hòa giải để tiếp tục thực hiện hợp đông.
Trường hợp chi n h án h của pháp nhân nhân danh pháp nhân ký
kết hợp đồng không được ủy quyền hợp pháp của người đứng đầu
pháp nhân mà nội dung của hợp đồng đó không trái pháp luật, việc
thực hiện công việc đâ thỏa thuận trong hợp đồng phù hợp với
đăng ký kinh doanh của các bẽn thi Tòa án có thể hòa giải dể các
bên chấp nhận hợp đồng và định cho họ một thời hạn phù hợp
để họ hoàn tấ t hợp đồng theo quy định của pháp luật. Nếu các
bẽn vần yéu cầu tuyên bố hợp đồng vô hiệu hoặc sau khi đã hết
thời hạn mà Tòa án ấn định đê’ hoàn tấ t hợp đồng mà khòng hoàn
tấ t hợp đông theo quy định cùa pháp luật thi Tòa án tuyén bố hợp
đóng vô hiệu.
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b)
Trường hợp không thể tiến hành hòa giải dược do bị đơn
cố tin h vắng m ật khi hòa giải, thi Tòa án cần lập biên bản ve sự
cố tìn h vắng m ặt đó của bị đơn, sau đó làm các th ủ tục thông báo
cần th iế t theo quy đ ịn h của pháp luật như: niêm yết giấy báo công
khai hay thô n g báo trê n phương tiện thông tin đại chúng... Nếu
đương sự vắng m ặt đến lần thú' hai khi hòa giải thì Tòa án ra quyết
định dưa vụ án ra xét xử. Sau khi đá có quyết định đưa vụ án
ra xét xử thì Tòa án chỉ tiến hành hòa giải tại phiên tòa nếu bị
đơn có mặt.
5. V ấn đ ề tạ m đ ìn h c h ỉ v iệ c g iả i q u y ế t vụ á n k h i b ị đ ơ n
bỏ trố n
Trong trư ờ n g hợp đã th ụ lý vụ án kinh tế mà chưa tìm được
địa chỉ của bị đơn hoặc bị đơn bỏ trốn nên chưa lấy được lời khai
của bị đơn
thì áp dụng khoản 1 Điều 38 Pháp lệnh Thủ tục giải
quvết các vụ án kinh tế. Tòa án ra quyết định tạm đình chỉ việc
giải quyết vụ án. Nếu sau khi th ụ lý vụ án, đã lấy được lời khai
của bị đơn mà bị đơn bõ trốn thì đưa vụ án ra xél xử theo hướng
dần tại điểm b mục 4 Công vãn nñv.
Trường hợp phải tạm đình chỉ việc giải quyết vụ án mà
cần phải áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, thì Tòa án
ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trước rồi
ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án. Trong thời gian
dinh chỉ giải quyết vụ án thì biện pháp khẩn rấp tạm thời
i;ó hiệu lực thi hành.

thấy
phải
mới
tạm
vẫn

Nếu việc bõ trố n của bị đơn có dấu hiệu của tội phạm thi Tòa
án cần làm văn bản kiến nghị và chuyển hồ sơ cho Viện kiểm sát
để khời tố vụ án h ìn h sự.
6. Vê th ẩ m q u ý ê n g iả i q u y ế t c á c tran h ch ấ p tr o n g q uan hệ
k in h t ế g iữ a p h á p n h â n vớ i p h á p n h â n n h ư n g k h ô n g có hợp
đ ồ n g k in h t ế
Theo quy đ ịn h tại Điều 1 Pháp lệnh Hợp dồng kinh tố, thì
hợp đồng k in h tế phải được các bên ký kết bằng vãn bàn hoặc
tài liệu giao dịch như công văn, điện báo, đơn chào hàng, dơn đặt
hàng với sự quy định rõ ràng quyền và nghĩa vụ cùa mỗi bên. Theo
quy định trê n th ì sự cam kêt bằng miệng giứa pháp nhàn với pháp
n M n trong giao dịch quan hệ kinh tê không dược coi là hựp dỏng
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kinh tế, vì không đúng h ìn h thứ c hợp đồng do pháp luật quy định;
do đó, khi xảy ra tra n h chấp, thì Tòa án n h ân dân giải quyết theo
quy đ ịn h tại P háp lệnh T hù tục giải quyết các vụ án dân sự.
7.
V iệc á p d ụ n g b iệ n p h á p k h ẩ n c ấ p tạ m th ờ i b ắ t g iữ tàu
b iể n c ủ a n ư ớ c n g o à i đ ể g iả i q u y ế t tr a n h c h ấ p tr o n g g ia o n h ận
h à n g h ó a từ tà u b iể n n ư ớ c n g o à i
Điều 36 Bộ luật H àng hải quy định là chì sau khi đã th ụ lý
để giải quyết việc tra n h chấp thì Tòa án mđi có quyền ra lệnh bắt
giữ tàu biển để bảo đảm cho việc giải quyết tra n h chấp đó. Vì vậy,
chỉ sạu khi đã th ụ lý vụ án kinh tế hay vụ án dân sự, Tòa án
nhản dân tỉn h , th à n h phố trự c thuộc T rung ương mới có quyền
ra quyết định b ắt giữ tàu biển với tín h chất là biện pháp khẩn
cấp tạm thời tro n g trường hợp cần th iế t, cụ th ể là:
a) T rong trư ờng hợp pháp n hân cùa Việt Nam ký hợp đồng
vận chuyên vđi chù tàu nưđc ngoài, nếu có tra n h chấp thì Tòa án
nhân dân giải quyết theo các quv định cùa Pháp lệnh Thù tục giải
quyết các vụ án kinh tế và việc bắt giữ tàu biển với tín h chất
là biện pháp khẩn cấp tạm thời được áp dụng trong trư ờng hợp
cân th iết.
b) Trong tru ữ n g hợp cá nhân, pháp n h ân của V iệt Nam ký kết
hợp đồng mua hàng hóa của cá nhân, pháp nhân nước ngoài, mà
hên nước, ngoài thuê tàu biển vận chuyển để giao hàng cho bên Việt
Nam, nếu chủ h àng không chịu giao hàng theo vận đơn, giao hàng
thiếu hoặc đê hàng hư hòng, th ì bên Việt Nam có quyền khởi kiện
chủ tàu tại Tòa án n hân dân đế bảo vệ quyền sờ hứu cùa minh.
Tòa án n hân dân giải quyết loại tra n h chấp này theo Pháp lệnh
Thủ tục giải quyết các vụ án dân sự và việc bắt giứ tàu biển với
tin h ch ất là biện pháp khẩn cấp tạm thời được áp dụng trong trường
hợp cần th iết. Hướng dẫn này cũng được áp dụng đối với trường
hợp cá nhân ờ V iệt Nam ký kết hợp đồng vận chuyển với chủ tàu
nước ngoài.
KT. CHÁNH ÁN
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
P hó C hánh án
T R ỊN H H Ồ N G D Ư Ơ N G

125.

THÔNG T ư LIÊN NGÀNH s ố 04/TTLN
NGÀY 26-8-1996
CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN T ố i CAO
VÀ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN T ố i CAO
Hướng dẫn áp dụng Điều 12
Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án kinh tế
Thực hiện N ghị quyết của Quốc hội khóa IX, kỳ họp th ứ 8,
được thông qua ngày 28-10-1995 về việc thi hành Bộ luật Dân sự,
Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao thống
nhất hướng đẫn một vấn đê của điểm 1 Điều 12 Pháp lệnh Thủ
tục giải quyết các vụ án kinh tế n h ư sau:
Theo điểm 1 Điều 12 Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án
kinh tê' th i Tòa án có thẩm quyền giải quyết các tra n h chấp về
hợp đồng k in h tế giữa pháp n hân với pháp nhân, giữa pháp nhân
vđi cá nhân có dăng ký kinh doanh. Theo Điều 2 Pháp lệnh Hợp
đồng kinh tế thì hợp đồng kinh tế được ký kết giữa pháp nhân
với pháp nhân, giữa pháp nhân với cá n hân có đãng ký kinh doanh.
Tuy nhiên, theo tin h th ần của Điều 57 Pháp lệnh Hợp đồng dân
sự ngày 29-4-1991 thi các hợp đồng có mục đích kinh doanh được
ký kết với cá n h ân có đăng ký kinh doanh mà không phải là doanh
nghiệp tư n h ân theo quy định của Luật Doanh nghiệp tư nhân là
hợp đồng dãn sự. Vì vậy, đã có hướng dẫn là các tra n h chấp về
hợp đông có mục đích kinh doanh giữa pháp nhân với cá nhân có
đăng ký kinh doanh mà không phải là doanh nghiệp tư nhân theo
quy định của Luật Doanh nghiệp tư nhân được giải quyết theo thủ
tục giải quyết các vụ án dân sự.
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Theo Nghị quyết của Quốc hội vê việc th i h àn h Bộ luật Dân
sự thi P háp lệnh Hợp đồng dân sự ngày 29-4-1991 h ết hiệu lực
kể từ ngày 1-7-1996. Cho nên, từ nay trở đi cho tới khi có quy
định mới của pháp luật về hợp đồng kinh tế, cần áp dụng quy định
của pháp luật có hiệu lực trước khi ban h ành Pháp lệnh Hợp đồng
dân sự, nghĩa là áp dụng Điều 2 Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế để
c.oi hợp đồng có mục đích kinh doanh được ký kết giữa pháp nhân
với cá nhân có đăng ký kinh doanh dù không phải là doanh nghiệp
tư nhân cũng là hợp đồng k in h tế; do đó, các vụ án về các tranh
chấp về loại hợp đồng kinh tế này do Tòa án giải quyết theo thù
tục giải quyết các vụ án kinh tế. Tuy nhiên, đối với các vụ án
vê tra n h chấp loại này mà Tòa án đang giải quyết theo th ủ tục
tố tụ n g dân sự theo hướng dẫn trước đây th ì tiếp tục giải quyết
theo th ủ tục tố tụ n g dán sự, chứ không chuyển sang giải quyết
theo thủ tụ c tố tụ n g kinh tế.
KT. VIỆN TRƯỞNG
VIỆN KIỂM SÁT NHÀN DÂN TỐI CAO

KT. CHÁNH ÁN
TÒA ÁN NHÂN DÃN TỐI CAO

P h ó V iệ n t r ư à n g

P hó C hánh án

NGUYỀN THỊ TUYỄT

T R ỊN H H Ồ N G D Ư Ơ N G

c. NHỮNG

126.

QUY ĐỊNH VỀ TRỌNG TÀI

N G H Ị Đ ỊN H s ố 1 1 6 /C P N G À Y 5 -9 -1 9 9 4
C Ủ A C H ÍN H P H Ủ

V ê t ổ c h ứ c v à h o ạ t d ộ n g c ủ a T r ọ n g t à i k in h t ế
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tô chức C hính p hủ ngày 30-9-1992;
Theo đê n g h ị của Bộ trưởng Rộ T ư pháp,
NGHỊ ĐỊNH:
CHƯƠNG ỉ

NHỮNG QUY ĐỊNH CHƯNG
Đ ĩê u 1. T rọng tài k in h tê' là tổ chức xã hội - nghề nghiệp có
thẩm quỳên giải quyết các tra n h chấp về hợp đồng kinh tế; các
tran h chấp giứa công ty với các th à n h viên của công ty, giữa c.ác
th à n h viên của công ty với nhau, liên quân đến việc th à n h lập,
hoạt động, giải th ể công ty; các tra n h chấp liên quan đến việc mua
bán cổ phiếu, trá i phiếu.
Đ iê u 2.
1. T rọng tài k in h tế được tổ chức dưđi hình thứ c T rung tâm
trọ n g tài k in h tế.
2. Tổ chức và hoạt động của mỗi T rung tâm trọ n g tài kinh
tế được xác đ ịn h tro n g Điều lệ phù hợp với Nghị định này và các
vãn bản pháp luật khác có liên quan.

554

H Ệ THỐNG VÀN BÀN PHÁP LUẬT VIỆT NAM H IỆN HÀNH

Đ iề u 3.
1. Các bên có quyền thỏa th u ận lựa chọn T ru n g tâm trọ n g tài
kinh tế để giải quyết tra n h chấp cho m ình, không phụ thuộc vào
nơi đặt trụ sở hoặc nơi cư tr ú của các bên.
2. T ru n g tâm trọ n g tài k in h tế chỉ n hận đơn yêu cầu giải quyết
các tra n h chấp k in h tế được quy đ ịn h tại Điều 1 N ghị đ ịn h này,
nếu trước hoặc sau khi xảy ra tra n h chấp, các bên đã có thỏa thuận
bằng vãn ban về việc đưa vụ tra n h chấp ra giải quyết tại chính
T rung tâm trọ n g tài k in h tế đó.
Đ iê u 4. Việc giải quyết tra n h chấp k in h tế có th ể do một Hội
đồng trọ n g tài gồm ba trọ n g tài viên hoặc do m ột trọ n g tài viên
thự c hiện.
Đ iê u 5. Q uyết đ ịn h giải quyết tra n h chấp của T ru n g tâm trọng
tài k in h tế (sau đây gọi là quyết đ ịn h trọ n g tài) có hiệu lực thi
hành, không bị k h án g cáo.
Đ iê u 6. T rọ n g tài viên giải quyết tra n h chấp kinh tê' phâi tôn
trọ n g sự th ậ t khách quan, vô tư và đúng pháp luật.
CHƯƠNG II

TỔ CHỨC TRUNG TÂM TRỌNG TÀI KINH TẾ
Đ iê u 7.
1. T rung tâm trọ n g tài kinh tế chỉ được phép th à n h lập khi
có ít n h ấ t nám trọ n g tài viên là sáng lập viên.
2. Đơn xin phép th à n h lập T ru n g tâm trọ n g tài kinh tê' được
gứi đến Uy ban n h â n dân tỉn h , th à n h phố trự c thuộc T rung ương
(sau đây gọi chung là Uy ban n h ân dán cấp tỉnh) nơi T rung tâm
trọ n g tài dự định đ ặt trụ sở.
3. Đơn xin phép th à n h lập T ru n g tâm trọ n g tài kinh tế có nội
dung sau đây:
a) Họ tên, nghề nghiệp và địa chỉ của các trọ n g tài viên là
sá ng lập viên;

b) Lĩnh vực hoạt động của T rung tâm trọng tài kinh tế;
c) Địa điểm dự định đặt trụ sở của T rung tám trọ n g tài kinh
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4. Kèm theo đơn phải có:
a) Dự thảo Điều lệ của T rung tâm trọng tài kinh tế;
b) Danh sách trọ n g tài viên;
c) Sơ yếu lý lịch của sáng lập viên đã được Uy ban nhân dân
phường xã, th ị trấ n , nơi người đó thường trú xác nhận;
d) Bản sao thẻ trọ n g tài vièn.
Đ iề u 8.
1. Công dân V iệt Nam cư trú tại V iệt Nam có đủ các điều kiện
sau đây th ì có th ể được công n hận là trọ n g tài viên:
a) Có phẩm ch ất đạo đức tốt, tru n g thực, vô tư, khách quan;
b) Có kiến th ứ c và k in h nghiệm trong lĩn h vực pháp luật và
kinh tế.
2. Người m ất trí, người bị kết án tù mà chưa được xóa án, người
đang bị tru y cứu trá c h nhiệm h ìn h sự th ì không được làm trọng
tài viên.
3. Thẩm phán, kiểm sát viên không được đồng thời là trọng
tài viên.
4. Bộ trư ởng Bộ Tư pháp quyết định th à n h lập Hội đồng xét
chọn trọ n g tài viên và quy định th ủ tục xét chọn trọng tài viên
và cấp thẻ trọ n g tài viên theo đề nghị của Hội đồng xét chọn trọng
tài viên.
Đ iêu 9.
1. Bộ Tư pháp là cơ quan của C hính phủ thự c hiện chức năng
quản lý N hà nước đối với hoạt động của các T rung tâm trọ n g tài
kinh tế tro n g cả nước.
2. Sở Tư pháp giúp Chủ tịc h Uy ban nhân dân cấp tỉn h quản
lý tổ chức hoạt động của T rung tâm trọ n g tài kinh tế tại địa phương,
bao gồm các công tác chủ yếu sau đây:
a) Tiếp n h ận đơn xin phép th à n h lập T rung tâm trọ n g tài kinh
tế trìn h Chủ tịc h Uy ban n h ân dân cấp tỉn h xem xét, quyết định;
b) Báo cáo thư ờng kỳ về hoạt động của T rung tâm trọ n g tài
kinh tế, đề nghị Chủ tịch Uy ban n hân dân cấp tỉn h quyết định
các biện pháp quản lý tổ chức hoạt động của T rung tâm trọng tài
kinh tế;
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c) Xem xét, đê nghị Chủ tịch ủ y ban n h â n dân cấp tỉn h giải
quyết các kiến nghị của T rung tâm trọ n g tài kinh tế và của trọng
tài viên;
d) Đề nghị Chủ tịc h ủ y ban n h ân dân cấp tỉn h ra quyêt định
đình chỉ hoạt động và th u hồi giấy phép th à n h lập T ru n g tâm trọng
tài kinh tế, tro n g trư ờng hợp T rung tâm trọ n g tài kinh tế vi phạm
pháp luật nghiêm trọng;
đ) Đề nghị Bộ trư ởng Bộ
Tư pháp ra quyết định th u hồithẻ
trọ n g tài viên tro n g trư ờng hợp trọ n g tài viên vi phạm pháp luật
nghiêm trọng.
Đ ĩê u 10.
1. T rong thời hạn bốn mươi lăm ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ
sơ hợp lệ, Chủ tịc h Úy ban n hân dân cấp tỉn h xem xét và quyết
định cấp hoặc từ chối c.ấp giấy phép th à n h lập T rung tâm trọng
tài
kinh tế, sau khi đả thố n g n h ấ t ý kiến với Bộ trư ờng Bộ Tư
pháp; tro n g trư ờng hợp từ chối, phải thô ng báo và nói rõ lý do
cho đương sự.
2. Giấy phép th à n h lập T ru n g tâm trọ ng tài kinh tế phải ghi
a) Họ,

tên các

trọ n g tài viên là sáng lập viên;

b) Địa chỉ trụ sở; tên gọi của T rung tâm
c) Lĩnh

vực hoạt động của T rung

trọ n g tài

kinh tế;

tàm trọ n g tài kinh tế.

3. Thời hạn có giá trị của giấy phép là năm năm. Khi giấy
phép h ế t hạn, nếu T ru n g tâm trọ n g tài kinh tế muốn tiếp tục hoạt
động thì
phải xin phép lại.
4. Khi cấp giấy phép th àn h lập, Chù tịch Uy ban nh ãn dân
cấp tỉn h đồng thời chuẩn y Điều lệ của T rung tâm trọng tài kinh
tế.
Đ iêu 11.
1. T rung tâm trọ n g tài kinh tê' có Chủ tịch và Phó Chủ tịch
do các trọ n g tài viên của T rung tâm bầu ra.
2. Chủ tịc h T rung tâm trọng tài kinh tê chỉ định T hư ký cùa
T rung tâm.
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3.
Cơ cấu tỏ chức của T rung tâm trọng tài kinh tế, nhiệm vụ,
quyên hạn, trá c h nhiệm và nhiệm kỳ của Chủ tịch , Phó Chủ tịc.h
được quy định iro n g Điều lệ cùa T rung tâm.
Đ iêu 12.
1. T rung tâm trọ n g tài kinh tế chấm dứt hoạt động khi:
a) H ết thời hạn đã ghi trong giấy phép;
b) Theo các điều kiện đã được thỏa th u ận trong Điều lệ;
c) H ết thời hạn sáu th án g kể từ khi T rung tâm không có đủ
số lượng 5 trọng rai viên mà không được bổ sung;
d) BỊ th u hồi giấy phép.
2. Khi chấm dứ t hoạt động, T rung tâm trọng tài kinh tế phải
nộp lại giấy phép th à n h lập cho cơ quan dã cấp giấy phép.
CHƯƠNG I I I

TỐ TỤNG TRỌNG TÀI KINH TẾ
Đ iê u 13.
1. Khi yêu cầu giải quyết -tranh chấp, nguyên đơn phải gửi cho
Trung tâm trọ n g tài kinh tế văn bản thỏa thuận của các bèn về
việc đưa vụ tra n h chấp ra giải quyết tại T rung tâm trọng tài kinh
tế đó.
Đơn yêu cầu phải có nội dung sau đây:
a) Ngày, tháng, năm viết đơn;
b) Tên và địa chi các bên;
c.) Tên T ru n g tâm trọ n g tài kinh tế được yêu cầu giải quvết
tranh chấp;
d) Tóm tắ t nội dung tra n h chấp và yêu cầu giải quyết;
đ) Các biện pháp thương lượng, hòa giải mà các bên đã thực
hiện như ng không đạt kết quả;
e) Họ tên trọ n g tài viên mà nguyên đơn chọn trong Danh sách
trọ n g tài viên cùa T rung tâm trọng tài kinh tế.
2. Kèm theo dơn yèu câu, nguyèn đơn phải gửi cho T rung tâm
trọ n g tài k in h tô cóc tài liệu cân th iế t để chứng m inh cho yêu
câu của minh.
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Đ iê u 14.
1. Khi gửi đơn yêu cầu, nguyên đơn phải nộp tiề n tạm ứng
lệ phí trọ n g tài.
2. Lệ phí trọ n g tài do T ru n g tâm trọ n g tài k in h tế ấn định
theo k h u n g lệ phí trọ n g tài do Bộ Tài ch ính và Bộ T ư pháp quy
định.
3. Lệ phí trọ n g tài do người th u a kiện trả, nếu các bên không
có thỏa th u ậ n khác.
Đ iê u 15.
1. T rong thời h ạn bảy ngày, kể từ ngày n h ận được đơn yêu
cầu, T hư ký T ru n g tâm trọ n g tài kinh tế phải gửi bản sao đơn
yêu cầu của nguyên đơn và Danh sách trọ n g tài viên của Trung
tâm trọ n g tài k in h tế cho bị đơn.
2. T rong thời h ạn đã được T ru n g tâm trọ n g tài kinh tê' ấn định,
bị đơn phải gửi văn bản trả lời cho T ru n g tâm và cho nguyên đơn.
Văn bản trả lời có nội dung n h ư đơn yêu cầu của nguyên đơn.
Bị đơn có th ể gửi kèm theo các tài liệu cần th iế t khác cho
T rung tâm trọ n g tái k in h tế.
Đ iê u 16. T rong trư ờng hợp vụ tra n h chấp do một Hội đồng
trọ n g tài giải quyết, thì mỗi bên chọn m ột trọ n g tài viên; hai trọng
tài viên được các bên chọn sẽ chọn trọ n g tài viên th ứ ba làm Chủ
tịch Hội đồng trọ n g tài.
T rong thời h ạn mười ngày, kể từ ngày trọ n g tài viên th ứ hai
đã được chọn, nếu hai trọ n g tài viên được các bên chọn không chọn
được trọ n g tài viên th ứ ba, thì Chủ tịc h T rung tâm trọ n g tài kinh
tế chỉ định trọ n g tài viên th ứ ba làm Chủ tịch Hội đồng trọng
tài.
Đ ĩê u 17. T rong trư ờng hợp các bên có thỏa th u ận vụ tra n h
chấp do m ột trọ n g tài viên giải quyết, như ng không thỏa th u ậ n được
việc chọn trọ n g tài viên nào thì trong thời hạn bảy ngày, kể từ
ngày các bên được thô n g báo về việc chọn trọng tài viên, Chủ tịch
T rung tâm trọ n g tài kinh tế chỉ định trọ n g tài viên để giải quyết
tra n h chấp.
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Đ iề u 18.
1. T rọng tà i viên phải khưđc từ hoặc bị các bên yêu cầu khước
từ nếu có căn cứ cho th ấy trọ n g tài viên có th ể không vô tư trong
việc giải quyết tra n h chấp.
2. Mỗi bên chỉ có th ể khước từ trọng tài viên mà m ình đã chọn.
3. Bên yêu cầu khước từ phải làm đơn gửi đến T rung tâm trọ n g
tài kinh tế.
4. Đơn yêu cầu khước từ phải được Chủ tịc h T rung tâm trọ n g
tài k in h tê' xem x ét và quyết định tro n g thời hạn bảy ngày, kể từ
ngày n h ận đơn.
5. Nếu đơn yêu cầu khước từ được chấp nhận thì việc chọn
hoặc chỉ định trọ n g tài viên thay th ế được tiến hành theo quy định
tại Điều 16, Điều 17 của Nghị định này.
Đ iê u 19.
tục tham gia
tài viên khác
17 của Nghị

T rong trư ờ n g hợp có trọ n g tài viên không th ể tiếp
giải quyết tra n h chấp, thi việc chọn, chỉ định trọng
thay th ế được tiến h àn h theo quy định tại Điều 16,
đ ịn h này.

Đ iề u 20.
1. T rọng tài viên nghiên cứu hồ sơ và tiến hàn h các công việc
cần th iế t cho việc giải quyết tra n h chấp.
Theo yêu cầu của m ột hoặc các bên, hoặc theo sáng kiến của
m ình, trọ n g tài viên có th ể nghe các bên trìn h bày ý kiến. Trọng
tài viên cũng có th ể tìm hiểu sự việc từ nhữ ng người khác với
sự có m ặt của các bên hoặc sau khi đă báo cho các bên biết.
2. Theo yêu cầu của các bên, trọ n g tài viên có th ể trư n g cầu
giám định.
3. Khi cần th iê t, trọ n g tài viên có thể yêu cầu các bên cung
cấp các bản giải thích , các bằng chứng và tài liệu khác có liên
quan.
Đ iê u 21.
1.
Thời gian, địa điểm phiên họp giải quyết tra n h chấp do Chủ
tịc h Hội đồng trọ n g tài hoặc trọ n g tài viên ấn định, nếu các bên
không có thòa thuận.
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2.
Giấy triệu tập tham dự phiên họp giải quyết tra n h châp phai
được gửi cho các bén trước muỡi lăm ngày trước khi mờ phiên họp.
Đ iêu 22.
1. Các bên có th ê tự m ình hoặc thô n g qua người đại diện hợp
pháp tham gia vào việc giải quyết tra n h chấp.
2. Các bên có th ể mời luật sư để bảo vệ quyền và lợi ích hợp
pháp của m ình.
Đ iê u 23.
1. Theo đ'ê nghị của các bên hoặc được các bên chấp thuận,
vụ tra n h chấp có th ể được giải quyết không có m ặt của các bên.
2. Trong trư ờng hợp một hoặc các bên vắng m ặt mà không có
lý do ch ín h đáng, th i việc giải quyết tra n h
chấp
có th ể đượctiến
hành căn cứ vào tài liệu và chứng cứ đã có.
Đ iêu 24.
1. Tiếng nói, chữ viết dùng tro n g quá trìn h giải quyết tranh
chấp là tiến g Việt.
2. Các bên có thê yêu cầu T ru n g tâm trọ n g tài k in h tế
mời
phiên dịch hoặc tự mời phiên dịch, như ng
phải
được T ru n g tâm
trọ n g tài kinh tê' chấp thuận. Bên yêu cầu phải trả chi phí phiên
dịch.
Đ ĩê u 25. Việc giải quyết tra n h chấp được tiến hàn h căn cứ vào
nhữ ng điều khoản của hợp đồng và pháp luật hiện hành.
Đ ĩê u 26. Khi quyết định, Hội đồng trọ n g tài biểu quyết theo
đa sô.
Đ iều 27.
1. Mọi diễn biến của phiên họp giải quyết tra n h chấp phải được
T hư ký T rung tâm trọ n g tài kinh tế ghi th àn h biên bản.
2. Biên bản phải được các trọ n g tài viên và T hư ký cùng ký.
3. Các bên có quyền tim hiểu nội dung của biên bản. N hửng
điểm thay đổi hoặc bổ sung biên bản theo yêu cầu của một bên
hoặc các bên do Chủ tịc h Hội đồng trọng tài hoặc trọ n g tài viên
quyết định.
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Đ iề u 28.
1. Quyết đ ịn h trọ n g tài có các nội dung sau đây:
a) Tên T ru n g tâm trọ n g tài;
b) Địa điểm và ngày ra quyết định;
c) Họ, tên trọ n g tài

viên giải quyết tra n h

chấp;

d) Tên, địa chỉ của các bên;
đ) Nội dung tra n h chấp;
e) Căn cứ ra quyết định, nội dung quyết định;
0 Mức lệ phí trọ n g tài mà các bên phải chịu.
2. Hội đồng trọ n g tài hoặc trọng tài viên có thể ra quyết định
giải quyết từ n g phần của vụ tra n h chấp, nê'u thấy điều đó là hợp
lý.
3. Quyết định trọ n g tài phải có chữ ký của tấ t cả các trọng
tài viên.
4. Sau khi quyết đ ịn h trọng tài được công bố, Hội đồng trọng
tài hoặc trọ n g tài viên không được sửa chữa, bổ sung, trừ trường
hợp có sai sót rõ ràn g vê số liệu tín h toán hoặc về chính tả và
phải thông báo ngay cho các bên biết.
Đ iêu 29.
1. Quyết đ ịn h trọ n g tài được công bô' cho các bên ngay khi
kết thúc phiên họp hoặc
có th ể cồng bố sau, nhưng chậm n h ấ t là
năm ngày, kể từ ngày kết thúc phiên họp.
2. Quyết định trg n g tài được gửi cho các bên trong vòng ba
ngày, kể từ ngày ra quyết định.
Đ iê u
đạt được
trọng tài
Chủ tịc h
bằng văn

SO. Trong quá trìn h giải quyết tra n h chấp, nếu các bên
thỏa th u ậ n bằng
thương lượng, thì Hội đồng trọng tài hoặc
viên chấm dứt việc giải quyết. Các bên có thè yêu câu
T ru n g tâm trọng tài kinh tế xác nhận sự thỏa thuận đó
bản. Vãn bản này có giá trị như quyết định trọng tài.

Đ iê u 31. T rong trường hợp quyết định trọng tài không được
một bên chấp h à n h thi bên kia có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân
có thẩm quyên xét xử theo th ủ tục giải quyết các vụ án kinh tế.
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CHƯƠNG IV

ĐIÈU KHOẢN CUỐI CÙNG
Đ iề u 32. Nghị đ ịn h này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Bộ trư ởng Bộ Tư pháp có trá c h nhiệm hướng dẫn th i h à n h Ngh
định này.
Đ iê u 33. Các Bộ trưởng, T hủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thi
trư ởng cơ quan thuộc C hính phủ, Chủ tịc h ủ y ban n h â n dân tỉnh
th à n h phố trự c thuộc T ru n g ương chịu trá c h nhiệm th i hàn h Ngh
đ ịn h này.
TM. CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG
P hó Thủ tướng
PHAN VĂN KHẢI

127.

Q U Y Ế T Đ ỊN H s ố 2 0 4 /T T g N G À Y 2 8 -4 -1 9 9 3
C Ủ A T H Ủ TƯ Ớ N G C H ÍN H P H Ủ

V ê t ổ c h ứ c T r u n g tâ m t r ọ n g t à i q u ố c t ế V iệ t N a m
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật T ổ chức C hính p h ủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Đê giải quyết các tranh chấp trong quan hệ k in h tế quốc tế;
Theo đẽ n g h ị của Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp
Việt N a m ,
QUYẾT ĐỊNH:
Đ iê u
Nam bèn
cơ sở hợp
tài H àng

1. Cho phép th à n h lập T rung tâm trọng tài quốc tế Việt
cạnh P hòng Thương mại và Công nghiệp V iệt Nam, trê n
n h ấ t Hội đồng T rọng tài Ngoại thương và Hội đồng Trọng
hải.

Đ ĩê u 2. Phê duyệt điêu lệ tổ chức T rung tâm trọng tài quốc
tế Việt Nam kèm theo Q uyết đ ịn h này.
Đ iê u 3. Q uyết đ ịn h này có hiệu lực từ ngày ban hành.
Đ ĩê u 4. Chủ tịc h P hòng Thương mại và Công nghiệp V iệt Nam,
các Bộ trưởng, T hủ trư ởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc C hính
phủ, Chủ tịc h Uy ban n h ân dân tỉn h , th à n h phố trự c thuộc T rung
ương chịu trá c h nhiệm thi h ành Quyết định này.
KT. T H Ủ TƯ Ớ N G C H ÍN H P H Ủ

Phó Thủ tướng
PHAN VÁN KHẢI
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ĐÈÊU LỆ
T ổ c h ứ c T r u n g tâ m t r ọ n g t à i q u ố c t ế V iệ t N a m
(Ban h à n h k è m theo Q uyết đ ị n h số 2 0 4 /T T g ngày 2 8 -4 -1993

của Thù tướng Chính phủ)
Đ iề u l . T ru n g tâm trọ n g tài quốc tế V iệt Nam là một tổ chức
phi chính phủ được th à n h lập bên cạnh Phòng Thương mại và Công
nghiệp V iệt Nam.
Đ iê u 2. T rung tâm trọ n g tài quốc tế V iệt Nam có thẩm quyền
giải quyết các tra n h chấp p h á t sin h từ các quan hệ k in h tế quốc
tế như các hợp đồng mua bán ngoại thương, các hợp đồng đâu tư,
du lịch, vận tải và bảo hiểm quốc tế, chuyển giao công nghệ, xây
dựng và th a n h toán quốc tê' V . V . . . .
Đ iê u 3. T rung ‘âm trọ n g tài quốc tế V iệt Nam có thẩm quyền
giải quyết các tra n h chấp tro n g trường hợp:
1. Khi một bên hay các bên dương sự là th ể nhân hay
nhân nước ngoài.

pháp

2. Nếu trước hay sau khi xảy ra tra n h chấp, các bên đương
sự thỏa th u ận đừa vụ việc ra trưđc T rung tâm trọng tài quốc tê'
Việt Nam, hoặc nếu có một điều ước quốc tê' ràng buộc các bên
phải đưa vụ tra n h chấp ra trước T rung tâm trọng tài quốc tế Việt
Nam.
Đ ĩê u 4. T rung tâm trọ n g tài quốc tế Việt Nam gồm các th àn h
viên là n h ứ ng người có kiến thức và kinh nghiệm trong các lĩnh
vực pháp luật, ngoại thương, đầu tư, tài chính, ngân hàng, vận tải,
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bảo hiểm v.v... do Ban Thường trự c P hòng Thương mại và Công
nghiệp V iệt Nam chọn.
Các chuyên gia nước ngoài có th ể được mời làm trọng tài viên
của T ru n g tâm trọ n g tài quốc tế Việt Nam.
Nhiệm kỳ của trọ n g tài viên là 4 năm. Sau mỗi nhiệm kỳ các
trọng tài viên có th ể được chọn lại.
Đ ĩê u 5. T ru n g tâm trọ n g tài quốc tế V iệt Nam có Chủ tịch
và hai Phó Chủ tịc h do các trọ n g tài viên của T rung tâm bầu ra.
Chủ tịc h và Phó Chủ tịc h T rung tâm trọ ng tài quốc tế V iệt Nam
có nhiệm kỳ 4 năm.
Chủ tịc h chỉ đ ịn h một th ư ký thường trự c của T rung tâm.
Đ iề u 6. Khi dưa vụ tra n h chấp ra trước T rung tâm trọng tài
quốc tế V iệt Nam, mỗi bên đương sự được quyền chọn hoặc đê nghị
Chủ tịch T rung tâm trọ n g tài quốc tế V iệt Nam chọn hộ m ình một
trọng tài viên tro n g danh sách trọ n g tài viên của T rung tâm trọng
tài quốc tế V iệt Nam. Hai trọ n g tài viên của hai bên đương sự đă
được chọn sẽ chọn m ột trọ n g tài viên th ứ ba trong danh sách trọng
tài viên cùa T ru n g tâm trọ n g tài quốc tế Việt Nam. Ba trọ n g tài
viên đã được chọn hợp th à n h Uy ban trọ n g tài có nhiệm vụ giải
quyết vụ tra n h chấp. T rọng tài viên th ứ ba là Chủ tịc h U y ban
trọng tài.
Nếu hai trọ n g tài viên được chọn không thỏa th u ận được với
nhau về việc chọn trọ n g tài viên th ứ ba. Chủ tịch T rung tâm trọng
tài quốc tế V iệt Nam sẽ chỉ định trọ n g tài viên th ứ ba trong danh
sách trọ n g tài viên của T rung tâm trọ n g tài quốc tê' V iệt Nam.
Đ iề u 7. Các bên đương sự có th ể thống n h ất chọn một trọng
tài viên, hoặc đề nghị Chủ tịc h T rung tâm trọng tài quốc tế V iệt
Nam chọn một trọ n g tài viên trong danh sách trọ n g tài viên của
T rung tâm trọ n g tài quốc tế V iệt Nam. Trong trường hợp này, trọng
tài viên duy n h ấ t được chọn thực hiện nhiệm vụ n h ư một Uy ba"n
trọ n g tài.
Đ iê u 8. Q uyết đ ị n h của Uy ban trọng tài và trọng tài viên duy
n h ấ t được chọn thự c hiện nhiệm vụ được quy định tại Điêu 6 và
Điều 7. Q uyết đ ịn h này là Quyết định chung thẩm , không th ể kháng
cáo trước b ất cứ Tòa án hay tổ chức nào khác.
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Đ iề u 9. Các trọ n g tài viên phải thực hiện nhiệm vụ một cách
độc lập, vô tư, khách quan tro n g toàn bộ quá trìn h giải quyết vụ
tra n h chấp.
Đ iề u 10. Khi giải quyết vụ tra n h chấp, T rung tâm trọ n g tài
quốc tế V iệt Nam được quyền th u m ột khoản lệ phí gọi là trọng
tài phí. T rọng tài phí do Hội đồng quản trị Phòng Thương mại và
Công nghiệp V iệt Nam quy đ ịn h phù hợp với tập quán đang được
áp dụng tại các tổ chức T rọng tài quốc tế của các nưđc.
Đ iê u 11. Hội đồng quản trị Phòng Thương mại và Công nghiệp
Việt Nam quy định n h ữ n g quy tắc tố tụ n g của T rung tâm trọng
tài quốc tế V iệt Nam.
KT. THÚ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
P hó Thủ tướng
PHAN VĂN KHẢI

128.

Q U Y Ế T Đ ỊN H s ố 114/T T g N G À Y 16-2-1996
C Ủ A T H Ủ TƯ Ớ NG C H ÍN H P H Ủ

V ê v iệ c m ở r ộ n g th ẩ m q u y ề n g iả i q u y ế t c á c tr a n h c h ấ p
c ủ a T r u n g tâ m t r ọ n g tà i q u ố c t ế V iệ t N a m
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật T ổ chức C hính p hủ ngày 30 tháng 4 năm 1992;
Căn cứ Quyết đ ịn h số 204ITTg ngày 28 tháng 4 năm 1993 của
Thủ tướng C hính p h ủ v'ê tổ chức Trung tậm trọng tài quốc tế Việt Nam;
Theo đ'ê ng h ị của Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp
. Việt Nam,
QUYẾT ĐỊNH:
Đ iê u 1. Cho p hép T rung tâm trọng tài quốc tế V iệt Nam được
mờ rộng thẩm quyền giải quyết các tra n h chấp phát sinh từ nhứng
quan hệ k in h doanh trong nước, nếu các bên đương sự thỏa thuận
đưa ra T rung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam giải quyết.
Đ iê u 2. Bổ sung Điều lệ tổ chức của Trung tâm trọng tài quốc
tế Việt Nam ban h ành kèm theo Quyết định số 204/TTg ngày 28-4-1993
về thẩm quyền giải quyết các tra n h chấp theo Điều 1 của Quyết
định này.
Đ iê u 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. N hứng quy
đinh trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

568

HÊ THỐNG VÃN BÀN PHÁP LUẬT VIỆT NAM H IỆN HÀNH

Đ iề u 4. Chủ tịc h Phòng Thương mại và Công nghiệp V iệt Nam,
các Bộ trường, T hủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trư ởng cơ quan
thuộc C hính phủ, Chủ tịc h Uy ban n hân dân tỉn h , th à n h phố trực
thuộc T rung ương chịu trá c h nhiệm th i h ành Quyết định này.
KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
P hó Thủ tướng
PHAN VÃN KHẢI

129. Q U Y T Ắ C TỐ T Ụ N G T R Ọ N G T À I T R O N G NƯ ỚC
C ủ a T r u n g tâ m t r ọ n g t à i q u ố c t ế V iệ t N a m b ê n c ạ n h
P h ò n g T h ư ơ n g m ạ i v à C ô n g n g h iệ p V iệ t N a m
(Có h iệ u lực từ ngày 15-4-1996)

Đ iê u 1. Quy tắc tố tụ n g này áp dụng cho các tra n h chấp ph át
sinh từ các quan hệ kinh doanh tro n g nước (sau đây được gọi là
Quy tắc trọ n g tài tro n g nước).
Quy tắc này được lập căn cứ vào Quyết định số 114/TTg ngày
16-2-1996 của T hủ tướng C hính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam về việc mở rộng thẩm quyền giải quyết các tra n h chấp
của T rung tâm trọ n g tài quốc tế V iệt Nam.
Thẩm quyên
Đ iê u 2. T ru n g tâm trọ n g tài quốc tế Việt Nam (dưới đây được
gọi tắ t là T ru n g tâm ) có thẩm quyền giải quyết các tra n h chấp ph át
sinh từ các quan hệ kinh doanh tro n g nước.
Đ iê u 3. T ru n g tâm tiến h ành xét xử trê n cơ sớ thỏa th u ậ n trọng
lài cua các bên đương sự đưa tra n h chấp ra trước T rung tâm để
íáai quyết.
Thỏa th u ậ n trọ n g tài có th ể là điều khoản trọ n g tài trong hợp
dòng, hoặc một thỏa th u ậ n riêng hoặc th ể hiện trong th ư từ, telex,
í ;IX
g i ử a các b ê n với n h a u .
Đơn kiện

Đ ĩê u 4. T hủ tục tố tụ n g b ắt đầu bằng một đơn kiện do nguyên
đơn nộp cho T ru n g tâm .
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Ngày nộp đơn là ngày trao đơn cho T h ư ký của T ru n g tâm.
Nếu đơn kiện được gửi bằng bưu diện, ngày đóng dấu của bưu điện
trê n phong bì tại nơi gửi được coi là ngày nộp đơn.
Đ ĩê u 5. Đơn kiện phải ghi rõ:
a) Tên và địa chỉ của nguyên đơn và bị đơn;
b) Các yêu cầu của nguyên đơn, có trìn h bày sự việc kèm theo
bằng chứng;
c) N hứng căn cứ pháp lý rnà nguyên đơn dựa vào đó để đi kiện;
d) Trị giá vụ kiện;
e) T rọng tài viên mà nguyên đơn chọn trong Danh sách trọng
tài viên của T ru n g tâm hoặc đê nghị của nguyên đơn với Chù tịch
T rung tâm chi đ ịn h trọ n g tài viên cho m ình.
Đ iê u 6. Đơn kiện và các giấy tờ kèm theo phải nộp một bản
chính và một số bản sao đủ dể gửi cho các trọng tài viên và cho
bị đơn, mỗi người một bản.
Đ iề u
phí trọ n g
trọ n g tài
các tra n h

7. Khi gửi đơn kiện, nguyên đơn phải ứng trước toàn bộ
tài tín h theo "Biểu phí trọ n g tài, phí tổn của T ru n g tâm
quốc tế V iệt Nam và chi phí của các bên áp dụng cho
chấp tro n g nước".

Số tiền này phải nộp vào tài khoản của Phòng Thương mại và
Công nghiệp V iệt Nam.
Nếu nguyên đơn không ứng trưđc toàn bộ phí trọ n g tài, vụ kiện
chưa được th ụ lý.
Chọn và c h ỉ đ ịn h trọng tài viên

Đ iề u 8. Sau khi n hận được đơn kiện. T hư ký của T rung tâm
báo cho bị đơn b iết và gửi cho bị đơn bản sao đơn kiện và các
tài liệu kèm theo cùng với Quy tắc tố tụ n g trọng tài trong nước,
Biểu phí trọ n g tài trong nước và Danh sách trọ n g tài viên của T rung
tâm .
Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày n hận được bản sao đơn
kiện và các tài liệu kèm theo, bị đơn phải chọn trọng tài viên có
tên trong Danh sách trọ n g tài viên của T rung tâm và báo cho T rung
tâm biết, hoặc yêu cầu Chủ tịc h T rung tâm chì định trọ n g tài viên
cho mình. Nếu quá thời hạn này mà bị đơn không chọn trọ n g tài
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viên hoặc không yêu cầu Chủ tịch T rung tâm chỉ định trọng tài
viên, Chủ tịch T ru n g tâm sẽ chỉ định trọng tài viên cho bị đơn.
T rong thời hạn nêu trên , T hư ký cũng yêu cầu bị đơn gửi cho
T rung tâm bản tự bào chứa của mình, kèm theo các bằng chứng.
Theo yêu cầu của bị đơn, thời gian này có th ể kéo dài thêm như ng
không được quá 45 ngày kể từ ngày n hận được bản sao đơn kiện.
Đ iê u
định theo
th ứ ba có
Chủ tịch

9. Các trọ n g tài viên được các bên chọn hoặc được chỉ
Điều 5 và Điều 8 trê n đây sẽ bầu một trọng tài viên
tệ n tro n g D anh sách trọng tài viên của T rung tâm làm
Uy ban trọ n g tài phụ trách giải quyết vụ kiện.

Nếu sau 15 ngày kể từ ngày trọ n g tài viên th ứ hai được chọn
hoặc được chỉ đ ịn h Ịnà các trọng tài viên không chọn được trọng
tài viên th ứ ba để lập ú y ban trọ n g tài th ì Chủ tịch T rung tâm
sẽ chỉ định Chủ tịc h ú y ban trọng tài.
Khi vụ kiện có hai hay nhiều nguyên đợn và/hoặc bị
nguyên đơn hay các bị đơn này phải thỏa thuận với nhau
n h ất chọn m ột trọ n g tài viên trong D anh sách trọng tài
T rung tâm . Nếu các bên không thỏa th u ận dược với nhau,
Trung tâm sẽ chọn trọ n g tài viên cho họ.

đơn, các
và thống
viên của
Chủ tịch

ĐỄêu 10. T rong thời hạn 30 ngày, nếu hai bên chỉ định một
trọng tài viên hoặc thỏa th u ận đê nghị Chủ tịch T rung tâm chỉ
định một trọ n g tài viên, hoặc nếu các bên không đạt được sự thỏa
thuận và Chủ tịc h T ru n g tâm phải chỉ định một trọng tài viên,
vụ kiện sẽ do trọ n g tài viên duy n h ấ t xét xử. Trong trư ờng hợp
này, trọ n g tài viên duy n h ấ t thực hiện nhiệm vụ n h ư một ú y ban
trọng tài.
Đ iê u 11. Các bên có quyền khước từ trọng tài viên, Chủ tịch
ủ y ban trọ n g tài hoặc trọng tài viên duy nhất, nếu đương sự nghi
ngờ về sự vô tư của trọ n g tài viên, n h ấ t là khi họ cho rằng trọng
tài vièn có liên quan trự c tiếp hay gián tiếp tới tra n h chấp. Trọng
tài viên, Chủ t.ịch Uy ban trọ n g tài hoặc trọng tài viên duy nh ất
cũng có quyền tự khước từ với nhứ ng lý do trên. Đơn khước từ
phải gửi cho Uy ban trọng tài xem xét. Mỗi bên chỉ được khước
từ trọng tài viên mà m inh -chỉ định do những nguyên nhân biết
được sau khi chỉ định.
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Việc khước từ sẽ do n h ữ n g th à n h viên khác của ủ y ban trọng
tài xem xét và quyết định. Nếu n h ứ ng th à n h viên này không đi
đến thỏa th u ận hoặc nếu hai trọ n g tài viên hay trọ n g tài viên duy
n h ấ t bị khưđc từ. Chủ tịc h T rung tâm sẽ xem xét và quyết định.
Nếu việc khước từ được công nhận, trọ n g tài viên, Chù tịch
Uy ban trọ n g tài mđi hoặc trọ n g tài viên duy n h ấ t mới sẽ được
chọn hoặc chỉ đ ịn h theo Quy tấc này.
Đ iề u 12. T rong quá trìn h xét xử, nếu Chủ tịch Uy ban trọng
tài, trọ n g tài viên hoặc trọ n g tài viên duy n h ấ t không có điều kiện
tiếp tục tham gia xét xử, thì Chủ tịc h Uy ban trọng tài mới, trọng
tài viên mới hoặc trọ n g tài viên duy n h ấ t mới sẽ được chọn hoặc
chỉ định theo Quy tắc này.
T rong trư ờng hợp cần th iế t, sau khi hỏi ý kiến các bên, Uy
ban trọ n g tài có th ể xem xét lại n h ữ n g vấn đề đã được đưa ra trong
các phiên xét xử trước đó.
Đơn kiện lại
Đ iề u 13. T rong thời hạn không quá 60 ngày kể từ khi nhận
được bản
sao đơn kiện, bị đơn có th ể kiện lại. Đơn kiện lại phải
theo thể
thứ c ghi ở điều 5, 6, 7 của Quy tắc này.
Vụ kiện lại sẽ được xét xử cùng một lúc với vụ kiện chính
và do cùng Uy ban trọ n g tài xét xử.
Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày n h ận được đơn kiện lại,
nguyên đơn (của vụ kiện chính) phải gửi văn bản cho biết ý kiến
của m ình tới Uy ban trọ n g tài. Thời han này có th ể được gia hạn
thêm như ng không quá 45 ngày kế' từ ngày nh ận dược đơn kiện
lại.
Công tác điêu tra triárc khi xét x ử
Đ iê u 14. Sau khi được chọn hoặc chỉ định, trọng tài viên nghiên
cứu hồ sơ và tiến h ành công tác điêu tra bằng mọi biện pháp thích
hợp.
Trọng tài viên có quyền trự c tiếp gặp các bên để nghe các bên
trin h bày ý kiến, theo yêu cầu của một bên hoặc cảhai bên hoặc
theo sáng
kiến của m ình. T rọng tài viên có thể quyết định tìm hiểu
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Sự việc từ n h ữ n g người khác trước m ặt các bên hoặc sau khi đã
báo cho các bên biết.
T rọng tài viên có th ể mời một hoặc nhiều giám định viên và
xác định nhiệm vụ của giám định viên, n hận báo cáo giám định
và/hoặc trự c tiếp nghe giám định viên trìn h bày.
Đ iề u 15. ủ y ban trọ n g tài phải kiểm tra việc chuẩn bị xét xử,
khi cần th iế t phải áp dụng các biện pháp n h ư yêu cầu các bên
cung cấp các bản giải th ích , các bằng chứng và các tài liệu có liên
quan. Khi áp dụng các biện pháp bổ sung để hoàn thiện việc chuẩn
bị xét xử, Ú y ban trọ n g tài phải quy định thời hạn thự c hiện các
yêu cầu này.
Chủ tịc h U y ban trọ n g tài có th ể giao cho Thư ký T rung tâm
những việc cụ th ể liên quan đến việc chuẩn bị xét xử, triệu tập
các bên đến dự phiên xét xử.
Đ iê u 16. Theo yêu cầu của một bên và căn cứ vào pháp luật,
Uy ban trọ n g tài có th ể liên hệ với Tòa án nơi bị đơn có tài sản
để xin lệnh dược sử dụng các biện pháp bảo toàn nếu th ấy cần
thiết.
Thủ tục xét x ử

Đ iề u 17. Ngày xét xử do Chủ tịc h Uy ban trọng tài quyết định.
Đ iê u 18. Hai bên đương sự được triệu tập đến phiên xét xử
bằng giấy triệu tập, có ghi rõ thời gian và địa điểm xét xử. Giấy
triệu tập phải gửi trước ít n h ấ t là 15 ngày trước ngày xét xử. Với
sự thỏa th u ận của các bên, thời hạn này có th ể được rú t ngắn hoặc
kéo dài m ột cách hợp lý theo quyết định của Chủ tịc h Uy ban trọng
tài.
Đ iê u 19. Việc xét xử được tiến hành tại Hà Nội.
Theo yêu cầu của các bên hoặc trong trường hợp cần th iết, Chủ
tịch ủ y ban trọ n g tài có th ể quyết định tiến hành việc xét xử ở
một địa điểm khác.
Đ iê u 20. Các bên có th ể trự c tiếp tham gia vào quá trìn h xét
xử hoặc có th ể ủy quyền cho người đại diện, nhưng phải có giấy
ủy quyền hợp lệ.
Các bên có quyền mời luật sư để bảo vệ quyền lợi cho mình.
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Đ iề u 21. T rong trư ờng hợp m ột hoặc các bên vắng m ặt mà không
có lý do ch ín h đáng, ú y ban trọ n g tài có th ể tiến h à n h xét xử
căn cứ vào tài liệu và chứng cứ hiện có.
Đ ĩê u 22. Nếu các bèn yêu cầu, hay chấp nhận, Uy ban trọng
tài có th ể căn cứ vào hồ sơ để quyết đ ịn h mà không cần sự có
m ặt của các bên.
Đ ĩê u 23. Việc giải quyết tra n h chấp được tiến hàn h căn cứ vào
điều khoản của hợp đồng và pháp luật V iệt Nam hiện hành.
Đ iê u 24. Các vụ kiện được xét xử không công khai. Nếu có
sự đồng ý của các bên, U y ban trọ n g tài có th ể cho phép nhứng
người không tham gia vụ kiện được dự phiên xét xử.
Đ iê u 25. Khi quyết định, ú y ban trọ n g tài biểu quyết theo đa
số. Y kiến th iểu sô sẽ được ghi vào biên bản.
Đ iề u 26. Biên bản phiên xét xử do th ư ký phiên xét xử ghi
và do Chủ tịc h Úy ban trọ n g tài hoặc trọ n g tài viên duy n h ấ t ký.
Nội dung biên bản gồm n h ữ n g điểm sau:
- Số hồ sơ vụ kiện;
- Địa

điểm và ngày xét xử;

- Tên và chức vụ của các bên tham
diện;

gia vụ kiện và người đại

- Tóm tắ t diễn biến phiên xét xử;
- Yêu cầu của các bên và tóm tắ t lời khai của các bên;
Các bên có quyền tìm hiểu nội dung của biên bản. N hử ng điểm
thay đổi hoặc bổ sung biên bản theo yêu cầu của một bên hoặc các
bên do Uy ban trọ n g tài quyết định.
Phán quyết
Đ iê u 27. Việc xét xử được kết th ú c bằng một phán quyết hoặc
quyết định của Uy ban trọ n g tài.
Đ iề u 28. P h án quyết phải có các nội dung sau:
- Tên T rung tâm trọ n g tài quốc tế V iệt Nam;
- Địa

chỉ và ngày ra phán quyết;

- Họ và tên các trọ n g tài viên (hoặc trọ ng tài viên duy nhất);
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- Đối tượng của vụ tra n h chấp và tóm tắ t diễn biến sự việc;
- Quyết đ ịn h về vụ việc, quyết định về phí trọng tài và các
phí khác;
- Cơ sở của các quyết định trên;
- Chữ ký của các trọ n g tài viên (hoặc trọ n g tài viên duy nhất)
và của th ư ký p h iên xét xử;
Nếu trọ n g tài viên không có điều kiện ký vào phán quyết, Chủ
tịch U y ban trọ n g tài xác n h ận việc này bằng cách ký vào phán
quyết

và

nêu

rỗ

nguyên

nhân.

Đ iê u 29 . P h á n quyết của Uy ban trọ n g tài được công bố ngay
sau khi kết th ú c phiên xét xử cuối cùng, hoặc có thể công bố sau.
Thời hạn công bố do ú y ban trọ n g tài quyết định.
Toàn văn p hán quyết được gửi cho các bên đương sự chậm n h ấ t
là 15 ngày sau phiên xét xử cuối cùng.
Trong trư ờng hợp đặc biệt, ú y ban trọ n g tài có th ể quyết định
gửi phán quyết sau thời hạn 30 ngày nêu trên.
Đ iề u 30. Úy ban trọ n g tài có th ể ra quyết định bổ sung nếu
xét thấy phán quyết đã ra có điểm chưa rõ hoặc chưa được giải
quyết.
Căn cứ vào yêu cầu của các bên hoặc theo sáng kiến của ủ y
ban trọ n g tài, U y ban trọ n g tài cũng có th ể ra quyết định sửa chữa
những điểm in sai hoặc nhầm lẫn về kỹ th u ậ t tín h toán, nhưng
không được làm thay đổi nội dung phán quyết và bản chất vụ kiện.
Quyết đ ịn h bổ sung hoặc sửa đổi nói trê n là một bộ phận của
phán quvết.
Các bên không phải trả chi phí liên quan đến việc này.
Đ iê u 31. P h án quyết của Uy ban trọng tài là chung thẩm , không
thể kháng cáo trước bất kỳ Tòa án hoặc tổ chức nào khác.
Các bên phải tự nguyện th i h ành phán quyết trong thời hạn
quy định tro n g p hán quyết. Nếu phán quyết không được tự nguyện
th i h ành tro n g thời hạn quy định, sẽ áp dụng các biện pháp cưỡng
chế theo quy đ ịn h của pháp luật.
Đ iê u 32. Uy ban trọng tài có thể ra quyết định kết thúc vụ
kiện.
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Quyết đ ịn h k ết th ú c vụ kiện được áp dụng tro n g các t
hợp sau:
a) Khi nguyên đơn rú t đơn kiện;
b) Khi các bên đ ạt được sự thỏa th u ận trự c tiếp mà khôn
đến việc xét xử của ú y ban trọ n g tài;
c) Khi th iếu n h ữ n g điều kiện cần th iế t để xem xét và giải
vụ kiện, kể cả trư ờng hợp nguyên đơn không hoạt động để vụ
tiến triể n tro n g thời hạn 3 tháng.
d) Hoặc m ột số trư ờng hợp khác do pháp luật quy địn
Phí trọng tài và các phí tổn khác

Đ iề u 33. Việc tín h toán và p hân bổ phí trọ n g tài cũng
việc hoàn lại phí trọ n g tài được thự c hiện theo "Biểu phí
tài, phí tổn của T ru n g tâm trọ n g tài quốc tế Việt Nam và ch
của các bên áp dụng cho các tra n h chấp trong nước".
Đ ĩê u 34. Phí trọ n g tài và các khoản phí tổn khác phải
th an h toán trước khi n hận phán quyết trọ n g tài.
Thỏa thuận trực tiếp giữa các bên

Đ iê u 35. T rong quá trìn h tố tụ n g trước T rung tâm , nếi
bên thỏa th u ận bằng thương lượng trự c tiếp, ủ y ban trọ n g tài
chỉ việc xét xử. Các bên có th ể yêu cầu Chủ tịch ủ y ban
tài xác n h ận sự thỏa th u ận đó bằng văn bản. Văn bản này c
trị như một phán quyết trọ n g tài.
Chù tịc h Uy ban trọ n g tài ấn định phí trọng tài mà mổ
phải chịu.
Các điêu khoản cuối

Đ iề u 36. Các trọ n g tài viên phải thự c hiện nhiệm vụ của
một cách độc lập, vô tư, khách quan trong toàn bộ quá trinh
quyết vụ tra n h chấp.
Đ iề u 37. Các trọ n g tài viên và nhân viên của T rung tâ
trá ch

n h iệ m

g iữ

bí

m ật

về

tran h chấp tại T rung tâm.

nhữ ng

đ iề u

có

liê n

quan

đến

Cí
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Đ iề u 38. Việc giải quyết các tra n h chấp đưa tới T rung tâm cần
được tiến h àn h một cách khẩn trương và cần được giải quyết trong
thời hạn tối đa là chín tháng.
T rong n h ứ n g trư ờng hợp dặc biệt, ủ y ban trọng tài có th ể gia
hạn như ng không quá 6 th á n g kể từ ngày gia hạn.

Điêu 39. Giấy tờ của T rung tâm nêu trong Quy tắc này được
gửi cho các hên bằng th ư bảo đảm hoặc bằng một phương tiện thông
tin th íc h hợp khác.
Lịch xét xử có th ể gửi bằng điện báo, telex, fax... tiếp đó phải
gửi th ư bảo đảm.
Tài liệu của T ru n g tâm gửi cho đương sự được coi là đã giao
cho dương sự tro n g trư ờng hợp đương sự từ chối không nhận hoặc
không đến bưu điện để n h ận khi đá được bưu điện thông báo

Điều 40. Hồ sơ, phán quyết và quyết định trọng tài đêu do
Thư ký của T ru n g tâm lưu trữ.
Thư ký T ru n g tâm được cấp n h ữ ng bản sao có xác nh ận phán
quyết, quyết đ ịn h trọ n g tài cho các bên, nếu họ yêu cầu.
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B IỂ U P H Í T R Ọ N G TÀ I, P H Í T ổ N
C Ủ A T R U N G T Â M T R Ọ N G TÀ I QUỐC T Ế V IỆ T NAM
VÀ CHI P H Í CỦA CÁC B Ê N
(Áp dụng cho các tranh chấp trong nước)
I. Đ ịn h n g h ĩa
1. "Phí trọ n g tài" là chi phí trong từ n g vụ k i ệ n để trả cho nhứng
chi phí c h u n g có liên quan đến h o ạ t động giải q u y ết tr a n h chấp

của T rung tâm trọ n g tài quốc tế V iệt Nam (sau đây gọi tắ t là "Trung
tâm") n h ư th ù lao trọ n g tài viên, chi phí văn phòng... Phí trọng
tài không bao gồm phí đi lại, ăn ở... của trọ n g tài viên và nhân
viên của T rung tâm khi tiến h ành giải quyết vụ kiện.
2. "Phí tổn của T ru n g tâm" là n h ữ n g khoản chi phí riêng
Trung tâm có liên quan đến việc xét xử vụ kiện n h ư th ù lao
giám định viên, n hân chứng, chi phí đi lại, ăn ở... của trọ n g
viên và n hân viên của T rung tâm khi tiến hàn h xét xử. Các
tổn này sẽ do Uy ban trọ n g tài quyết định và phân bổ cho
bên.

của
cho
tài
phí
các

3. "Chi phí của các bên" là các khoản chi tiêu của các bên để
bảo vệ quyền lợi của họ trước T rung tâm như chi phí đi đường
của các bên, tiền thuê luật sư, phiên dịch...
II. P h í tr ọ n g tà i
1. P hí trọ n g tài sẽ do nguyên đơn ứng trước, nếu hai bên không
có thỏa th u ận khác.
2. P hí trọ n g tài phải trả bằng tiên V iệt Nam, được tín h trê n
cơ sở biểu phí dưới đây:
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Phí trọng tài

Trị giá vụ kiện
- Từ 10.000.000d trỏ xuống
- Từ trên 10.000 OOOđ đến

- 2.000.000đ
- 2.000.000đ + 5% trị giá tranh chấp

100.000.000d

- Từ trên 100.000.000 đến
200.000.000d

- Từ trên 200.000 OOOđ đến
500.000.000đ
- Từ trên 500.000.000đ đến
1.000.000.000đ
-Trên 1.OOO.OOO.OOOđ

- 7.000.000đ + 4% của phần trị giá
tranh chấp vượt quá 100.000.000d
-11 .OOO.OOOđ + 3% của phần trị giá
tranh chấp vượt quá 200.000.000đ
- 20.000.OOOđ + 2% của phần trị giá
tranh chấp vượt quá 500.000.000d
- 30.000.OOOđ + 0,2% của phần trị giá
tranh chấp vượt quá 1.000.000.OOOđ

3.
P hí trọ n g tài được coi là đã nộp khi nguyên đơn đá chuyển
toàn bộ phí trọ n g tài vào tài khoản P hòng Thương mại và Công
nghiệp Việt Nam số 361.111.000.005 tại Ngân hàng Ngoại thương
Hà Nội (VIETCOMBANK HANOI) hoặc trự c tiếp nộp tại T rung tâm.
III. H oàn lạ i m ộ t p h ầ n p h í tr ọ n g tà i
1. Trong trường hợp nguyên đơn rú t đơn kiện trước khi Uy
ban trọng tài được th à n h lập, T rung tâm sẽ trả lại 80% phí trọng
tài. Tuy nhiên, khoản tiền còn lại không ít hơn 500.000đ.
2. Trong trư ờng hợp nguyên đơn rú t đơn kiện trước khi nhận
được giấy triệu tập phiên xét xử dầu tiên, nguyên đơn sẽ được trả
lại 75% phí trọ n g tài. Tuy nhiên, khoản tiền còn lại không ít hơn
700.000đ.
3. Trong trư ờng hợp nguyên đơn rú t đơn kiện sau khi nhận
được giấy triệ u tập phiên xét xử đầu tiên nhưng trước khi phiên
xét xử này được tiến hành, Trung tâm sẽ trả cho nguyên đơn 60%
phí trọng tài. Tuy nhiên, khoản tiền còn lại không ít hơn l.õOO.OOOđ.
4. Trong trường hợp tại phiên xét xử đầu
giải được với nhau. T rung tâm sẽ trả lại 30%
nguyên đơn. Nếu hai bên yêu cầu Uy ban trọng
công nhận hòa giải. T rung tâm sẽ trả lại 25%

tiên, hai bên hòa
phí trọng tài cho
tài ra quyết định
phí trọng tài.
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IV. P h í tr ọ n g tà i k h i có đ ơ n k iệ n lạ i
Nhútng quy đ ịn h vê phí trọ n g tài tại mục II và mục III cũ
được áp dụng cho đơn kiện lại.
V. V iệ c tr ả p h í tr ọ n g tà i
1. P hí trọ n g tài do bên th u a kiện trả.
2. Khi đơn kiện được thỏa m ân một phần, phí trọ n g tài sẽđu
phân bổ cho các bên trê n cơ sở quyết đ ịnh của U y ban trọ n g t
3. Các bên có th ể thỏa th u ậ n với n hau về
mức phí mà các b
phải trả khác với quy đ ịn h ở điểm 1và 2 mục này.
VI. P h í tổ n c ủ a T ru n g tâ m
1. P hí tổn của T ru n g tâm do ủ y ban trọ n g tài quyết định
p hân bổ cho các bên theo các nguyên tắc quy đ ịn h tại mục
2. T rong quá trìn h xem xét vụ kiện, T rung tâm cóth ể yêu c
nguyên đơn ứ ng trước m ột p hần hoặc toàn bộ phí tổn của Tru
tâm. Việc ứng trước phí tổn của T ru n g tâm sẽ được tiế n hàn h n
quy định tại điểm 3 mục II.
VII. C hi p h í c ủ a c á c b ên
Úy

Mỗi bên sẽ phải tự chịu chi phí nêu tại điểm 3
ban trọ n g tài không có quyết đ ịn h khác.

mục I, n

130.

T H Ô N G T ư S Ố 0 2 /P L D S K T N G À Y 3 -1 -1 9 9 5
C Ủ A BỘ T ư P H Á P

H ư ớ n g d ẫ n t h i h à n h m ộ t s ố đ iể m c ủ a N g h ị đ ịn h s ố 116/C P
n g à y 5 -9 -1 9 9 4 c ủ a C h ín h p h ủ v ề t ổ c h ứ c v à h o ạ t đ ộ n g c ủ a
T r ọ n g t à i k ỉn h t ế
Ngày 5 th á n g 9 năm 1994, C hính phủ đã ban hàn h Nghị định
số 116/CP về tổ chức và hoạt dộng của T rọng tài k in h tế.
Để thự c h iện đúng các quy định cùa Nghị định trên , Bộ Tư
pháp h ư ớ n g d ẫ n m ộ t s ố đ iể m

cụ

th ể n h ư sau:

I- VẾ THẨM QUYỀN CỦA TRỌNG TÀI KINH TẾ
1.
Theo quy đ ịn h tại Điều 1 của Nghị định, Trọng tài kinh
tế có thẩm quyền giải quyết các tra n h chấp sau đây, không phụ
thuộc vào quốc tịc h của các bên tra n h chấp:
a) T ran h chấp về hợp đồng k in h tế giữa pháp nhân với pháp
nhân, giữa pháp n h â n vđi doanh nghiệp tư nhân, giữa doanh nghiệp
tư n hân với doanh nghiệp tư n hân và giữa pháp nhân, doanh nghiệp
tư n h ân với cá n h â n kinh doanh;
b) T ran h chấp giứa công ty vứi các th à n h viên của công ty;
giữa các th à n h viên của công ty với nhau liên quan đến việc th à n h
lập, hoạt động, giải th ể công ty như tra n h chấp đòi rú t vốn ra khỏi
công ty, p hân chia lỗ lái, nhập, tách, giải thể công ty, tra n h chấp
về quyền, nghĩa vụ của th à n h viên công ty;
c) T ran h chấp liên quan đến việc mua bán cổ phiếu, trái phiếu.
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.2. T rung tâm trọ n g tài tự xác đ ịn h lĩnh vực hoạt động
m ìn h t ù y th u ộ c v à o k h ả n ă n g c h u y ê n m ô n c ủ a c á c T r ọ n g tà i V

Lĩnh vực hoạt động của T rung tâm phải được ghi rõ tro n g E
lệ của T rung tâm.
Trong quá tr ìn h hoạt động, T rung tâm trọ n g tài có th ể mở r
hoặc th u h ẹp lĩn h vự c h oạt động,' n h ư n g p h ải được sự đ ồ n g ý

Chủ tịc h ủ y ban n h â n dân tỉn h , th à n h phố trự c thuộc T ru n g ư
và phải được bổ sung vào Đfêu lệ của T rung tâm.
II- VỀ TIÊU CHUẨN

TRỌNG TÀI VIÊN

Điều kiện công n h ận T rọng tài viên đã được quy đ ịn h tại Điê
của Nghị định. Một số tiêu chuẩn được quy định cụ th ể n h ư I
1. Người được coi là có kiến thứ c và kinh nghiệm trong 1
vực pháp luật và k in h tế nói tại điểm b khoản 1 Điều 8 của N
định là người có trìn h độ đại học luật hoặc tương đương đại
luật và có ít n h ấ t 8 năm liên tụ c làm cồng tác pháp luật và k
tế.
2. Người m ất trí nói tại khoản 2 Điều 8 của Nghị định là n |
đang mắc bệnh tâm th ầ n hoặc một bệnh khác làm m ất khả n
nhận thứ c hoặc mâ't khả năng điều khiển hàn h vi của m ình t
xác n hận của cơ quan y tế từ tỉn h , th à n h phố trự c thuộc Tr
ương trở lên.
III- VẾ XÉT CẤP, ĐỔI VÀ THU H ồ i THẺ TRỌNG TÀI VIÊI
1. T h à n h lậ p H ội d ồ n g x é t

c h ọ n T rọn g tà i

v iê n

a) Hội đồng xét chọn Trọng
tài viên (sau dây gọi tắ t là
đồng xét chọn) nói tại khoản 4 Điều 8 của Nghị định gồm 5 thí
viên, gồm các cán bộ tro n g và ngoài ngành tư pháp, do Bộ trư
Bộ Tư pháp quyết định th à n h lập theo từ ng đợt xét chọn, có c
năng tư vấn giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp trong việc xét chọn Tr
tài viên.
b) Hội đồng xét chọn có quỳên hạn, nhiệm vụ sau đây:
b l- Xem xét hồ sơ của nhữ ng người có đơn đề nghị công n
T rọng tài viên;
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b2- TỔ chức việc kiểm tra chuyên môn người có đơn đê nghị
công n hận T rọng tài viên;
b3- Lập báo cáo về kết quả xét chọn và đê nghị Bộ trưởng Bộ
Tư pháp xem xét, công n hận Trọng tài viên;
c)
Giúp việc cho Hội đồng xét chọn có Tổ chuyên viên do Bộ
trưởng Bộ Tư pháp chỉ định. Tổ chuyên viên có quýền hạn, nhiệm
vụ sau dây:
có

c l- Tiếp nhận, tập hợp hồ sơ và lập danh sách nhữ ng người
đơn đề nghị công n h ận T rọng tài viên dó Sở tư pháp gửi đến;

c2- C huẩn bị tài liệu, hồ sơ liên quan đến hoạt động xét chọn
Trọng tài viên;
c3- Thông báo thời gian, địa điểm kiểm tra chuyên môn cho
người có đơn đề nghị công n hận T rọng tài viên;
c4- Chuẩn bị các điều kiện cần th iế t khác cho việc kiểm tra
chuyên môn và hoạt động
xét chọn của Hội dồng;
c5- Thực hiện các công việc cần th iế t để Bộ trưởng Bộ Tư pháp
công n hận và cấp Thẻ trọ n g tài viên;
c6- Lưu giứ, bảo quản các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến việc
xét chọn T rọng tài viên và hồ sơ T rọng tài viên.
2.

Thủ tụ c x é t c h ọ n

a)
Người có nguyện vọng được công nhận Trọng tài viên phải
làm hồ sơ đê nghị cấp Thẻ Trọng tài viên gửi Sở tư pháp của địa
phương, nơi người đó đang cư trú . Hồ sơ được làm th à n h 2 bộ, gồm:
a l- Đơn xin công nhận Trọng tài viên;
a2- Sơ yếu lý lịch có xác n hận của ú y ban nhân dân xã, phường,
thị trấ n nơi cư trú ;
a3- Giấy xác n h ận tìn h trạ n g sức khỏe;
a4- Bản sao văn bằng, chứng chỉ vê trìn h độ chuyên môn được
Công chứng. N hà nước chứng nhận.
Trong trư ờng hợp hồ sơ chưa đủ hoặc không hợp lệ th ì Sở tư
pháp hướng dẫn cho người nộp đơn bổ sung hồ sơ.
Chậm n h ấ t là 10 ngày, kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ do Bộ
Tư pháp quyết định đối với từ ng đợt xét chọn, Sở tư pháp có trách
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nhiệm chuyển m ột bộ hồ sơ cho Bộ Tư pháp kèm theo ý kiến
m ình về phẩm chất, năng lực chuyên môn của người nộp đc
b ) T h ờ i gian, đ ị a đ i ể m , h ì n h t h ứ c v à n ộ i d u n g kiểm t r a c h t
môn để công n h ậ n T rọng tài viên do Bộ trư ởng Bộ Tư pháp q'
định.

c) Thông báo triệ u tập phiên họp Hội đồng xét chọn phải c
gửi cho các th à n h viên Hội đồng chậm n h ấ t là 10 ngày trước
họp.
Hội đồng chỉ tiến hành phiên họp khi có sự tham gia của

cả các th à n h viên.
d) Tại cuộc họp của Hội đồng, theo sự ph ân công của Chủ
Hội dồng, một th à n h viên trìn h bày các tài liệu có tro n g hì
và thông báo k ết quả kiểm tra chuyên môn của từ n g người
đơn xin công n h ận T rọng tài viên.
Căn cứ vào tiêu chuẩn T rọng tài viên, các th à n h viên của
đồng p h át biểu ý kiến. Chủ tịc h Hội đồng có th ể yêu cầu tổ cht
viên cung cấp th ô n g tin về n h ứ n g vấn đề mà các th à n h viên
đồng quan tâm .
Trong quá trìn h xét chọn, nếu có vấn đê chưa th ể làm E
tỏ được tại phiên họp th ì Hội đồng có th ể quyết định việc bổ s
tài liệu để xem xét tro n g phiên họp tiếp theo.
Nghị quyết của Hội đồng vê kết quả xét chọn đối vđi từ n g n|
phải được đa số th à n h viên biểu quyết tán th àn h .
Nội dung phiên họp cùa Hội đồng xét chọn phải được lập th
biên bản, có chứ ký của Chủ tịc h và T hư ký Hội dông.
3. C ấp T h ẻ tr ọ n g tà i v iê n
Chậm n h ấ t là 10 ngày, kể từ ngày kết th ú c việc xét chọn,
đồng xét chọn phải báo cáo kết quả và dề nghị Bộ trư ở ng Bộ
pháp xem xét, quyết định việc công n h ận Trọng tài viên.
Thẻ trọ n g tài viên được cấp chậm n h ấ t là 15 ngày, kể từ r
có quyết định công n h ận trọ n g tài viên.
4. Đ ổi T hẻ tr ọ n g tà i v iê n
Thẻ trọ n g tài viên có giá trị trong thời hạn 2năm ; khi
hạn được đổi Thẻ mới, tr ừ trường hợp trong thời hạn đó Tr
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tài viên không tham gia một T rung tâm trọ n g tài nào mà .không
có lý do ch ín h đáng.
5. T hu h ồ i T hẻ tr ọ n g tà i v iê n
a) Theo quy địn h tại điểm d khoản 2 Điều 9 của Nghị định
th ì Thẻ trọ n g tài viên có th ể bị thu hồi tro n g trường hợp Trọng
tài viên vi phạm pháp luật nghiêm trọng, cụ thể là bị kết án tù,
bị kỷ luật cách chức hoặc buộc thôi việc, bị xử lý hành chính về
các h àn h vi vi phạm pháp luật về kinh tế.
b) T rong trư ờng hợp T rọng tài viên vi phạm pháp luật và bị
xử lý bằng các h ìn h th ứ c nói trên , Giám đốc Sở tư pháp phải báo
cáo ngay bằng văn bản về Bộ Tư pháp, tro n g đó nêu rõ kiến nghị
về biện
pháp xử lý cụ thể, kể cả việc th u hồi Thẻ trọ n g tài viên;
Giám đốc Sở tư pháp có trách nhiệm thự c hiện Q uyết định này.
IV- VÈ THỦ TỤC CẤP VÀ THU H ồ i GIẤY PH É P THÀNH LẬP
TRUNG TÂM TRỌNG TÀI
1. T hủ tụ c c ấ p G iấy p h é p th à n h lậ p
a) N hững T rọng tài viên có nguyện vọng th à n h lập T rung tâm
trọng tài phải làm hồ sơ xin phép Chủ tịc h ủ y ban nh ân dân tỉn h ,
thành phố trự c thuộc T rung ương, nơi dự định đặt trụ sở của T rung
tâm.
Hồ sơ xin phép th à n h lập T rung tâm trọ n g tài được làm th à n h 2
bộ, gồm:
a l- Đơn xin phép th à n h lập T rung tâm trọng tài theo mẫu do
Bộ Tư pháp quy định, được tấ t
cả các sáng lập viên ký tên;
a2Điêu lệ T ru n g
viên th ô n g qua;

tâm trọng tài đã được tấ t cả các sáng lập

a3- Sơ yếu lý lịch và bản sao Thẻ trọ n g tài viên của các sáng
lập viên;
sao

a4- D anh sách T rọng tài viên của T rung tâm trọng tài, bản
Thẻ trọ n g tà i viên của
các Trọng tài viên đó.

b) Sở tư pháp có nhiệm vụ giúp ủ y ban n hân dân tỉn h , th à n h
phố trự c thuộc T ru n g ương trong việc tiếp nhận, thẩm định hồ sơ
xin phép th à n h lập T rung tâm trọ n g tài.
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T rong trư ờng hợp hồ sơ chưa đủ hoặc không hợp lệ th ì Sở
pháp hướng dẫn n h ữ n g người làm đơn bổ sung hồ sơ. Thời h:
tiếp n hận hồ sơ được tín h từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệc) Chậm n h ấ t là 10 ngày, kể từ ngày nh ận dược hồ sơ h
lệ, ủ y ban n h â n dân tỉn h , th à n h phố trự c thuộc T ru n g ương gửi
bộ hồ sơ xin phép th à n h lập T rung tâm trọ n g tài cho Bộ T ư phí
Chậm n h ấ t là 15 ngày, kể từ ngày n hận được hồ sơ, Bộ T ư ph
có ý kiến trả lời bằng văn bản cho ú y ban nh ân dân tỉn h , thài
phố trự c thuộc T ru n g ương.
d) Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được ý kiến t

lời của Bộ Tư pháp, Chủ tịc h ủ y ban n h ân dân tỉn h , th à n h p
trự c thuộc T rung ương quyết đ ịn h cấp hoặc từ chối cấp giấy ph
th à n h lập T rung tâm trọ n g tài; tro n g trư ờng hợp không cấp gi
phép thì phải nói rõ lý do.
đ) Mẫu giấy phép th à n h lập T ru n g tâm trọ n g tài do Bộ Tư ph
quy định.
e) Sau khi có Giấy phép th à n h lập, T rung tâm trọ n g tài I
tài khoản tại ngân h àng và làm th ủ tục xin cấp con dấu.
2. Đ ìn h c h ỉ h o ạ t đ ộ n g và th u h ồ i G iấy p h é p th à n h lập
Theo quy định tại điểm d, khoản 2 Điều 9 của Nghị định, c
tịch Uy ban n h ân dân tỉn h , th à n h phô' trự c thuộc T ru n g ương
quyết định đình chỉ hoạt động và
th u hồi Giấy phép th à n h lập Tru
tâm trọ n g tài trong trư ờng hợp T rung tâm trọng tài vi phạm ph
luật nghiêm trọng.
Các vi phạm pháp luật nghiêm trọ n g của T rung tâm có t
là:
- Hoạt dộng trái với quy đ ịn h của pháp luật về trọ n g tài ki
tế và Điều lệ của T ru n g tâm ;
- Cố ý không chấp h à n h nghiêm chỉnh chế độ báo cáo với
quan N hà nước có chức năng quản lý công tác trọng tài;
- Cố ý không chấp h àn h nghiêm chỉnh các nghĩa vụ do ph
luật quy định.
Quyết định đình chỉ hoạt động và th u hồi Giấy phép
lập T rung tâm trọ n g tài được sao gửi cho Bộ Tư pháp.
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V- VỀ c ơ CẤU T ổ CHỨC CỦA TRUNG TÂM TRỌNG TÀI
1. Tên gọi của T rung tâm trọng tài có th ể được đặt theo tên
địa danh, nơi T rung tâm đặt trụ sở hoặc tên khác do các sáng lập
viên tự chọn, bắt đầu bằng cụm từ: "Trung tâm trọ n g tài". Tên
gọi của T rung tâm trọ n g tài phải được ghi rõ trong Điều lệ của
Trung tâm .
2. T ru n g tâm trọ n g tài có Chủ tịch, Phó Chủ tịch và T hư ký
Trung tâm trọ n g tài. Họ, tên Chủ tịch, Phó Chủ tịch, phải được
ghi rõ tro n g Điều lệ của T rung tâm. T rọng tài viên đang là viên
chức N hà nước th ì không được làm Chủ tịch , Phó Chủ tịc h hoặc
Thư ký của T rung tâm trọ n g tài.
3. Chủ tịc h T rung tâm trọ n g tài có nhiệm vụ, quyền hạn chính
sau đây:
a) Quản lý, điều h àn h hoạt động của T rung tâm và đại diện
cho T rung tâm tro n g quan hệ với bên ngoài;
b) Chỉ đ ịn h T rọng tài viên giải quyết tra n h chấp khi được yêu
cầu theo quy đ ịn h tại Điều 17 của Nghị định;
c) Xem xét, giải quỹết yêu cầu khước từ Trọng tài viên theo
quy định tại Điều 18 của Nghị định;
d) Quyết đ ịn h việc k ết nạp, khai tr ừ T rọng tài viên theo (fê
nghị của ít n h ấ t là 2/3 số T rọng tài viên của T rung tâm.
4. Phó Chủ tịc h T rung tâm trọ n g tài giúp Chủ tịch T rung tâm
trọng tài thự c hiện các công việc theo sự phân công của Chủ tịch
được ghi rõ tro n g Điều lệ của T rung tâm trọng tài.
5. Nhiệm kỳ của Chủ tịch và các Phó Chủ tịc h được quy định
trong Điều lệ của T rung tâm , nhưng không quá 3 năm. Chủ tịch,
các Phó Chủ tịc h T rung tâm trọ n g tài có th ể được tái cử, nếu Điều
lệ T rung tâm không có quy định khác.
6. T hư ký T ru n g tâm trọ n g tài do Chủ tịch T rung tâm chỉ
định.
Thư ký T ru n g tâm trọng tài giúp Chủ tịc h T rung tám trong
các công việc sau đây:
a) Tiếp n hận đơn và hồ sơ vụ tra n h chấp;
b) Gửi giấy tờ của T rung tâm trọng tài cho các cá nhân, tổ
chức có liên quan;
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c) Cung Cấp các th ô n g tin về T rung tâm trọ n g tài. và Trọt
tài viên của T ru n g tâm khi có yêu cầu của khách hàng;
d) Chuẩn bị các điều kiện vật chất, kỹ th u ậ t bảo đảm cho ho
động giải quyết tra n h chấp;
đ) T hu lệ phí trọ n g tài;
e) Lưu giữ và bảo quản các tài liệu, hồ sơ liên quan đến ho
động của T ru n g tâm .
7.

Tiền th ù lao cho Chủ tịch , Phó Chủ tịc h và T h ư ký Trui

tâm tr ọ n g tài được tr íc h từ c h i p h í h à n h c h ín h th eo quy đ ịn h C1

Điều lệ T rung tâm.
Sáu th á n g m ột lần, Giám đốc Sở tư pháp tại địa phương
T rung tâm trọ n g tài k in h tế báo cáo bằng văn bản cho Bộ Tư phí
về tìn h hình hoạt động của T rung tâm trọ n g tài kinh tế và đê xu
các biện pháp đế tãn g cường sự quản lý N hà nưđc đối với CÔI
tác trọ n g tài kinh tế.
BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
NGUYỄN ĐÌNH LỘC

131. QUYẾT ĐỊNH s ố 453/QĐ-CTN NGÀY 28-7-1995
CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC
Về việc tham gia Công ước về công nhàn và th i hành
quyết định của trọng tài nước ngoài
CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Căn cứ vào Đ iêu 103 và Đ íề ú 106 của H iến pháp nước Cộng hòa
xã hội chủ n ghĩa Việt Nam năm 1992;
Căn cứ vào Pháp lệnh v'ê ký kết và thực hiện Điêu ước quốc tế
của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt N am ngày 17-10-1989;
Theo đầ nghị của C hính p h ủ tại Tờ trình số 4250/PC ngày 2-8-1994,
QUYẾT ĐỊNH:
Đ iều 1. Tham gia C ông ước v'ê c ô n g n h ậ n và th i h à n h q u y ết
đ ịn h c ủ a tr ọ n g tà i n ư ớ c n g o à i của Liên hợp quốc đá được thông
qua tại Niu-oóc ngày 10-6-1958.
Đ iê u 2. Công ước chỉ áp dụng đối với việc công nhận và cho
thi h ành tại V iệt Nam quyết định của trọng tài nước ngoài được
tuyên tại lãnh thổ quốc gia là th àn h viên của Công ước này. Đối
với quyết định của trọ n g tài nước ngoài được tuyên tại lãnh thổ
của quốc gia chưa ký kết hoặc tham gia Công ưđc, Công ước được
áp dụng tại V iệt Nam theo nguyên tắc có đi có lại.
Sẽ chỉ áp dụng Công ưđc đối với tran h chấp ph át sinh từ các
quan hệ pháp luật thương mại.
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Mọi việc giải th íc h Công ước trưđc Tòa án hoặc cơ quan
thẩm quyền của V iệt Nam phải theo quy định của H iến pháp
pháp luật V iệt Nam.
Đ iều 3.
đối ngoại về
1 và Điều 2,
có hiệu lực

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao có trá ch nhiệm làm th ủ 1
việc tham gia Công ước này theo quy định tại Đ
và thô n g báo cho các cơ quan hứu quan ngày bắt c
của Công ước.

Đ iều 4. T hủ tướng C hính phủ, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tị
nước chịu trá c h nhiệm thi h ành Quyết định này.
CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨ
VIỆT NAM
LÊ ĐỨC ANH

132.

PH Á P LỆNH

C Ô N G N H Ậ N V À T H I H À N H T Ạ I V IỆ T N A M
Q U Y Ế T Đ ỊN H C Ủ A T R Ọ N G T À I N Ư Ớ C NG O ÀI
(1 9 9 5 )

Đ ể góp p h â n mở rộng và p h á t triển quan hệ k in h tế với nước
ngoài, bảo vệ lợi ích của N h à nước, bảo hộ quyền, lợi ích chính đáng
của các tổ chức, cá nhân Việt N am và nước ngoài;
Căn cứ vào Đ iêu 91 của H iến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt N am năm 1992;
Căn cứ vào N g h ị quyết của Quốc hội khóa IX, kỳ họp th ứ 6 v'ê
cóng tác xây dự ng pháp luật năm 1995;
Pháp lệnh này quy đ ịn h việc công nhận và thi hành tại Việt
Nam quyết đ ịn h của Trọng tài nước ngoài.
CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Đ iê u 1. Q u y ế t đ ịn h củ a T rọn g tà i n ư ớ c n g o à i
T rong
được hiểu
T rọng tài
p h át sinh

P h áp lệnh này, "Quyết định của T rọng tài nước ngoài1'
là quyết định dược tuyên ở ngoài lãnh thổ V iệt Nam của
do các bên thỏa th u ận lựa chọn để giải quyết tra n h chấp
từ các quan Hệ pháp luật thương mại.

"Quyết đ ịn h của Trọng tài nưđc ngoài" còn bao gồm quyết định
của T rọng tà i được tuyên tại lãnh thổ Việt Nam, nhưng không do
T rọng tài V iệt Nam tuyên.
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Đ iêu 2. N g u y ê n tắ c c ô n g n h ậ n v à t h i h à n h
1. Tòa án V iệt Nam xem xét việc công nh ận và cho th i hài
tại Việt Nam quyết đ ịn h của Trọng tài nước ngoài tro n g trườ:
hợp
quyết đ ịn h được tuyên tại nước hoặc của T rọng tài của nư
mà
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa V iệt Nam và nước đó đã ký k
hoặc tham gia điều ước quốc tế về vấn đê này.
■ Quyết định của T rọng tài nước ngoài cũng có th ể được Tòa ;
Việt Nam xem xét công n h ận và cho th i hàn h tại V iệt Nam tr
cơ sở có đi có lại mà không đòi hỏi phải có điều kiện ký kết, thE
gia điều ước quốc tế.
2. Quyết đ ịn h của T rọng tài nước ngoài được th i h àn h tại Vi
Nam sau khi được Tòa án V iệt Nam công nh ận và cho th i hàn
việc th i h ành phải tu ân theo Pháp lệnh này và quy định của ph
luật Việt Nam về th i h ành án dân sự.
Đ iều 3. Q u ỳ ên y ê u c ầ u c ô n g n h ậ n và ch o th i h à n h .
Tổ chức, cá n hân được thi hành, người đại diện hợp pháp c
họ có quyền gửi đơn yêu cầu Tòa án công nh ận và cho th i hài
tại Việt Nam quyết định của T rọng tài nước ngoài, nếu tổ ch
phải thi hành có trụ sở chính tại Việt Nam, cá nhân phải th i hài
cư trú , làm việc tại V iệt Nam hoặc nếu tài sản liên quan đến vi
th i
hành có tại Việt Nam vào thời điểm gửi đơn yêu cầu.
Đ iêu 4. T òa á n

có th ẩ m q u ỳ ê n x é t đ ơ n y ê u cầ u

Tòa án có thẩm quyền xét đơn yêu cầu công nhận và cho t
h àn h tại V iệt Nam quyết đ ịn h của T rọng tài nước ngoài là T
án n h â n dân tỉn h , th à n h phố trự c thuộc T ru n g ương, nơi tổ chi
phải th i h à n h có trụ sở ch ín h , nơi cá n h â n phải th i h àn h
trú , làm việc hoặc nơi có tài sản liên quan đến việc th i hàn
Đ iều 5. B ả o đảm q u ý ê n k h á n g cáo, k h á n g n g h ị
1. Quyết định của Tòa án công nhận hoặc không công nhí
quyết định của T rọng tài nước ngoài có thể bị đương sự kháng c
hoặc Viện kiểm sá t kháng nghị.
2. Quá thời hạn quy định tại Điều 18 của Pháp lệnh này r
không có kháng cáo, kháng nghị, thì quyết định của Tòa án có hi'
lực pháp luật.
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3.
Tòa án n h ân dân tối cao xét đơn kháng cáo, quyết định kháng
nghị đối với quyết đ ịn h của Tòa án n hân
dân tỉn h ,
th àn h phố trự c
thuộc T ru n g ương về việc công n hận và cho th i hành tại V iệt Nam
quyết đ ịn h của T rọng tài nưđc ngoài.
Đ iề u 6. B ả o đ ả m h iệ u lự c p h á p lu ậ t c ủ a q u y ế t đ ịn h củ a
T òa á n c ô n g n h ậ n v à c h o th i h à n h tạ i V iệ t N am q u y ế t đ ịn h
củ a T rọ n g t à i n ư ớ c n g o à i
1. Quyết đ ịn h của T rọng tài nước ngoài được Tòa án công nhận
và cho th i h à n h tại V iệt Nam có hiệu lực pháp luật như quyết định
củạ Tòa án V iệt Nam đã có hiệu lực pháp luật.
2. Quyết đ ịn h đă có hiệu lực pháp luật của Tòa án công nh ận
và cho th i h à n h tại V iệt Nam quyết đ ịn h của T rọng tài nước ngoài
phải được các đương sự nghiêm ch ỉn h th i h ành, các cơ quan N hà
nước, tổ chức k in h tế, tổ chức xă hội, đơn vị vũ tra n g nh ân dân
và mọi công dân tôn trọng.
Trong trư ờng hợp tổ chức, cá n h ân phải th i hàn h không tự
nguyện chấp h àn h quyết định đã cộ hiệu lực pháp luật của Tòa
án, th ì bị áp dụng biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp
luật Việt Nam.
Đ iều 7. T h ô n g b á o q u y ế t đ ịn h c ủ a T òa á n
Ngay sau
5 Điều 15 và
Bộ Tư p h áp ,
n h ân đã gửi

k h i ra q u y ết đ ịn h nói tạ i khoản 1 Đ iều 14, khoản
k h o ản 3 Đ iều 19 của P h á p lện h này, th ô n g qua
Tòa á n th ô n g báo quyết đ ịn h đó cho tổ chứ c, cá
đơn yêu cầu.

Đ íè u 8. B ả o đ ả m v iệ c c h u y ể n t iê n , tà i sả n th i h à n h q u y ế t
đ ịn h c ủ a T r ọ n g tà i n ư ớ c n g o à i
N hà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa V iệt Nam bảo đảm việc
chuyển tiền, tài sản có được từ việc th i h àn h quyết định của Trọng
tài nước ngoài từ V iệt Nam ra nước ngoài; việc chuyển tiền, tài
sản được th ự c hiện theo quy định của pháp luật V iệt Nam.
Đ iê u 9. L ệ p h í
Tổ chức, cá n h ân gửi dơn yêu cầu theo quy định tại Điều 10
của Pháp lệnh này phải nộp lệ phí.
C hính phủ quy định mức lệ phí, th ủ tục nộp lệ phí, việc quản
lý và sử dụng lệ phí.
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CHƯƠNG II

XÉT ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN VÀ CHO THI HÀNH
TẠI VIỆT NAM QUYẾT ĐỊNH CỦA TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI
Đ iê u 10. Đ ơn y ê u c ầ u c ô n g n h ậ n và c h o t h i h à n h t ạ i V
N am q u y ế t đ ịn h c ủ a T rọ n g tà i n ư ớ c n g o à i
1. Đơn yêu cầu công n h ậ n và cho th i hàn h tại V iệt Nam qu
định của T rọng tài nước ngoài được gửi đến Bộ T ư pháp V iệt N
2. Đơn yêu cầu nói tại khoản 1 Điều này phải có nội dung
đây:
a) Tên gọi đầy đủ và địa chỉ trụ sở chính của tổ chức đ
th i h ành hoặc họ tên, địa chỉ nơi cư trú , nơi làm việc của cá nl
được th i h àn h và của người đại diện hợp pháp tại V iệt Nam
tổ chức, cá n h ân đó, nếu có;
b) Tên gọi đầy đủ và địa chỉ trụ sở chính của tổ chức p
th i hành hoặc họ tên , địa chỉ nơi cư trú , nơi làm việc của cá nl
phải thi hành.
Trong trư ờng hợp tổ chức phải th i h àn h không có trụ sở ch
tại Việt Nam, cá n h ân phải th i h ành không cư trú , làm việc
Việt Nam, th ì còn phải ghi rõ địa điểm nơi có tài sản tại V iệt K
liên quan đến việc thi hành;
c) Yêu cầu của tổ chức, cá n h ân được th i hành.
3. Đơn yêu cầu bằng tiếng nưđc ngoài phải được dịch ra ti(
Việt và bản dịch phải được chứng th ự c phù hợp với quy định
pháp luật Việt Nam.
Đ iều 11. G iấy tờ k èm th e o đ ơ n y ê u cầ u
1.
Kèm theo đơn yêu cầu quy định tại Điều 10 của P háp lị
này phải có các giấy tờ được quy định tại điều ước quốc tế
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa V iệt Nam ký kết hoặc tham gia
tại khoản 1 Điều 2 của Pháp lệnh này.
Trong trường hợp diều ưđc quốc tế không quy định về giấy
kèm theo đơn yêu cầu hoặc không có điều ước quốc tế liên qu
thì kèm theo đơn yêu cầu phải có các giấy tờ sau đây:
đã

a) Bản gốc hoặc bản sao quyết định của Trọng tài nước
được chứng thự c phù hợp với quy định của pháp luật

n£
V iệt Ní
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b)
Bản gốc hoặc bản sao Thỏa thuận trọ n g tài đã được chứng
thự c phù hợp với quy định của pháp luật V iệt Nam.
Thỏa th u ậ n trọ n g tài nói tại điểm b khoản 1 Điều này là văn
bản thỏa th u ậ n của các bên về việc giải quyết tra n h chấp có th ể
hoặc đã p h á t sin h giữa họ với nhau theo th ể thứ c Trọng tài mà
pháp luật của nưđc hứu quan quy định có th ể giải quyết được theo
thể th ứ c đó.
Thỏa th u ậ n trọ n g tài có th ể là điều khoản về trọng tài đá được
ghi trong hợp đồng hoặc thỏa th u ận riêng về Trọng tài được các
bên ký kết sau khi p h át sin h tra n h chấp. Việc ký kết văn bản này
có thể được thự c hiện thông qua việc trao đổi th ư tín.
2. Giấy tờ kèm theo bằng tiến g nước ngoài phải được dịch ra
tiếng V iệt và bản dịch phải được chứng thự c phù hợp với quy định
của pháp luật V iệt Nam.
Đ iều 12. C h u y ển h ồ sơ c h o T òa án
1. Trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày n h ận được đơn yêu cầu
và giấy tờ hợp lệ kèm theo, Bộ Tư pháp chuyển hồ sơ cho Tòa
án có thẩm quyền quy định tại Ỡiều 4 của P háp lệnh này.
2. Trong trư ờng hợp Bộ Tư phốp đã chuyển hồ sơ cho Tòa án
mà sau đó lại n h ận được thông báo của cơ quan có thẩm quyền
của nước ngoài nói tại điểm c khoản 1 Điều 16 của Pháp lệnh này
về việc đang xem xét hoặc đã hủy bỏ, đình chỉ th i hành quyết định
của T rọng tài nước ngoài, thì Bộ Tư pháp thông báo ngay bằng
văn bản cho Tòa án để ra quyết định phù hợp với quy định tại
các điểm a và c khoản 1 Điều 14, khoản 3 Điều 19 và khoản 4
Điều 20 của Pháp lệnh này.
Đ iê u 13. T hụ lý hồ sơ
1. Khi n h ậ n được hồ sơ do Bộ Tư pháp chuyển đến, Tòa án
có trách nhiệm th ụ lý và thông báo
cho
tổ chức, cá nhân
hành và Viện kiểm sát cùng cấp biết.
2. Tòa án có quỳên yêu cầu tổ chức, cá n hân đã gửi đơn yêu
cầu giải th íc h n h ữ ng điều chưa rõ trong hồ sơ.
Đ iê u 14. C h u ẩn b ị x é t đơn y ê u câ u
hợp

1.
Trong thời hạn hai tháng, kể từ ngày th ụ lý, tùy từ ng trường
Tòa án ra một trong nhữ ng quyết định sau đây:

phải thi
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a) Tạm đình chỉ việc xét đơn yêu cầu tro n g trư ờng hợp n'
được th ô n g báo bằng văn bản của Bộ Tư pháp về việc cơ quan
thẩm quyền của nước ngoài đang xem xét việc hủy bỏ hoặc đ
chỉ th i h àn h quyết đ ịn h của T rọng tài nước ngoài;
b) Đ ình chỉ việc xét đơn yêu cầu, nếu tổ chức, cá n h â n đ
th i h ành rú t đơn yêu cầu hoặc tổ chức, cá n h ân phải th i hành
tự nguyện th i hành; tổ chức phải th i hàn h đá bị giải th ể, phá
mà quyền, nghĩa vụ của tổ chức đó đá được giải quyết theo
định của pháp luật V iệt Nam hoặc cá n h â n phải th i h à n h đã c
mà quyền, nghĩa vụ của người đó không được th ừ a kế;
c) Đ ình chỉ việc xét đơn yêu cầu tro n g trư ờng hợp nh ận d
thô n g báo bằng văn bản của Bộ Tư pháp về việc cơ quan có tl
quỳên của nưđc ngoài đã hủy bỏ hoặc đình chỉ th i h à n h quyết đ
của T rọng tài nước ngoài;
d) Đ ình chỉ việc xét đơn yêu cầu và trả lại hồ sơ cho Bộ
pháp tro n g trư ờng hợp không đúng thẩm quyền,
tổ
chức phải
h ành không có trụ sở ch ín h tại V iệt Nam, cá n h ân phải th i h;
không cư trú , làm việc tại V iệt Nam hoặc không xác đ ịn h đ
địa điểm nơi có tài sản liên quan đến việc th i hành;
đ) Mở phiên tòa xét đơn yêu cầu.
Trong trư ờng hợp có yêu cầu giải th ích quy đ ịn h tại khoả:
Điều 13 của P háp lệnh này, th ì thời hạn được kéo dài thêm
th án g nứa.
2.
Tòa án phải mở phiên tòa xét đơn trong thời hạn mười
ngày, kể từ ngày ra quyết đ ịn h nói tại điểm đ khoản 1 Điều r
Ngay sau khi ra quyết đ ịn h mở phiên tòa, Tòa án phải chuyển
sơ cho Viện kiểm sát cùng cấp tro n g thời hạn bảy ngày.
Đ iê u 15. P h iê n tò a x é t đơn y ê u cầ u
1. Việc xét đơn yêu cầu được tiến hành tại phiên tòa do I
Hội đồng gồm ba thẩm phán, tro n g đó một thẩm phán làm chủ 1
2. Kiểm sát viên Viện kiệm sát cùng cấp phải tham gia ph
tòa. Trong trư ờng hợp Kiểm sát viên vắng mặt, thì phải hoãn ph
tòa.
3. P hiên tòa được tiến h ành với sự có m ặt của người đại d
hợp pháp của tổ chức phải th i hành, của cá nhân phải -thi hà
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hoặc người đại diện hợp pháp của người đó. N hững người này đư
triệu tập đến phiên tòa theo quy định của pháp luật Việt Nai
Việc xét đơn yêu cầu vẫn được tiến hành, nếu người đại dii
hợp pháp của tổ chức phải th i hành, cá nh ân phải thi hành ho
người đại diện hợp pháp của người đó yêu cầu Tòa án xét đơn vắ]
m ặt họ, hoặc sau hai lần triệu tập hợp lệ mà vẫn vắng m ặt khô]
có lý do ch ín h đáng.
4. Khi xét đơn yêu cầu, Hội đồng không xét xử lại vụ trai
chấp đă được T rọng tài nước ngoài giải quyết mà chỉ kiểm tra, c
chiếu quyết định của Trọng tài nước ngoài và giấy tờ kèm th
vđi quy định của Pháp lệnh này, các quy định khác của pháp lu
Việt Nam và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Vi
Nam ký kết hoặc tham gia, để ra quyết định.
5. Sau khi xem xét đơn, giấy tờ kèm theo, chứng cứ, nếu c
nghe ý kiến của n h ữ n g người được triệu tập, của Kiểm sát viê
Hội đồng thảo luận và quyết định theo đa số.
Hội íô n g có quỳên ra quyết định công nhận và cho th i hài
tại Việt Nam quyết định của T rọng tài nước ngoài hoặc quyết địi
không công n h ận quyết định của T rọng tài nước ngoài.
Đ iêu 16. C ác trư ờ n g h ợ p k h ô n g c ô n g n h ậ n q u y ế t địr
của T rọn g tà i n ư ớ c n g o à i
1.
Quyết đ ịn h của T rọng tài nước ngoài không được công nh<
và cho th i h à n h tại V iệt Nam, nếu tổ chức, cá nhân phải th i hàr
có chứng cứ hợp pháp để Tòa án khẳng định rằng:
a) Các bên ký kết Thỏa thuận trọng tài nói tại khoản 1 Điều ;
của Pháp lệnh này, theo pháp luật được áp dụng cho mỗi bên, khôi
có năng lực để ký kết thỏa thuận đó; Thỏa thuận trọng tài khôi
có giá tr ị pháp lý theo pháp luật của nước mà cốc bên đã chc
để áp dụng hoặc theo pháp luật của nước nơi quyết định đã đưi
tuyên, nếu các bên không chọn pháp luật áp dụng cho thỏa thuỆ
đó;
b) Tổ chức, cá nhân phải th i hành không được thông báo k
thời và hợp thức vê việc chỉ dịnh Trọng tài viên, về th ủ tục gi
q u y ết vụ tra n h chấp tại T rọng tài hoặc vì nguyên nhân chính đái
khác mà không thể thự c hiện được quyền tố tụ n g cùa mình;
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c) Q uyết đ ịn h của T rọng tài nước ngoài'được tuyên về một
tra n h chấp không được các bên yêu cầu giải quyết hoặc vượt q
yêu cầu của các bên ký kết Thỏa th u ận trọ n g tài. T rong trưd
hợp có th ể tách được phần quyết định vê vấn đề đã được yêu c
và phần quyết đ ịn h về vấn đề không được yêu cầu giải quyết
Trọng tài, th ì p hần quyết đ ịn h về vấn đề được yêu cầu giải quỊ
có th ể được công n h ậ n và cho th i h àn h tại V iệt Nam;
d) T h àn h p hần của T rọng tài, th ủ tục giải quyết tra n h ch
của T rọng tài không p hù hợp với Thỏa th u ận trọ n g tài hoặc 1
pháp luật của nước nơi quyết đ ịn h của T rọng tài được tuyên, n
Thỏa th u ận trọ n g tài không quy đ ịn h về các vấn đề đó;
các

đ) Q uyết đ ịn h của T rọng tài chưa có hiệu lực bắt buộc đối
bên;

1

e) Quyết đ ịn h của T rọng tài đã bị cơ quan có thẩm quyền c
nước nơi quyết đ ịn h đã được tuyên hoặc của nước có pháp luật
được áp dụng, hủy bỏ hoặc đình chỉ th i hành.
2.
Quyết định của T rọng tài nước ngoài cũng không được cô
n hận và cho th i h àn h tại V iệt Nam, nếu Tõa án xét thấy:
a) Theo pháp luật V iệt Nam, vụ tra n h chấp không được g
quyết theo th ể thứ c trọ n g tài;
b) Việc công n h ận và cho th i h à n h tại V iệt Nam quyết địi
của Trọng tài nước ngoài trá i với các nguyên tắc cơ bản của ph
luật Việt Nam.
Đ iề u 17. G ửi b ả n sao q u y ế t đ ịn h c ủ a T òa á n c h o Viị
k iểm sá t
Ngay sau khi ra quyết đ ịn h nói tại khoản 1 Điều 14 và kho
5 Điêu 15 của Pháp lệnh này, Tòa án gửi Viện kiểm sát cùng c
bản sao quyết đ ịn h đó.
Đ iê u 18. K h á n g cá o , k h á n g n g h ị
1.
Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày Tòa án ra quy
định nói tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 14 và khoản
Điều 15 của Pháp lệnh này, đương sự, người đại diện hợp phi
của họ có quyền k h án g cáo quyết định đó.
Đơn k háng cáo phải nêu rõ lý do và yêu cầu kháng cáo.
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Trong trư ờng hợp dương sự không có m ặt tại phiên tòa xét đơn
yêu cầu, thì thời h ạn kháng cáo được tín h từ ngày bản sao quyết
địn h được giao cho họ; nếu kháng cáo quá hạn mà có lý do chính
đáng, th ì thời hạn được tín h từ ngày trở ngại cho việc kháng cáo
không còn nữa.
2.
V iện kiểm sát cùng cấp hoặc Viện kiểm sát nh ân dân tối
cao có quyền kháng nghị quyết định của Tòa án nói tại các điểm
a, b, c và d khoản 1 Điều 14 và khoản 5 Điều 15 của Pháp lệnh
này.
Thời hạn k hán g nghị của Viện kiểm sát cùng cấp là mười lăm
ngày, của Viện kiểm sát n h ân dân tối cao là ba mươi ngày, kể từ
ngày Tòa án ra quyết định.
Đ iêu 19. X ét k h á n g cá o , k h á n g n g h ị
1. Tòa án n h â n dân tối cao xét quyết định của Tòa án nh ân
dân tỉn h , th à n h phố trự c thuộc T rung ương, khi có kháng cáo, kháng
nghị, trong thời h ạn một tháng, kể từ ngày nhận được kháng cáo,
kháng nghị; nếu cần phải yểu cầu giải th ích theo quy định tại khoản 2
Điều 13 của P h áp lệnh này, th ì thời hạn được kéo dài thêm hai
tháng nứa.
2. T h àn h p hần Hội đồng xét kháng cáo, kháng nghị gồm ba
thẩm phán, tro n g đó có một thẩm phán làm chủ tọa.
Thủ
đơn yêu

tục xét lại quyết định
cầu quy đ ịn h tại Đieu

được tiến hành như th ủ tục xét
15 của Pháp lệnh này.

3. Hội đồng có quyền giữ nguyên, sửa một phần hoặc toàn bộ
quyết định của Tòa án n hân dân tỉn h , th à n h phố trự c thuộc T rung
ương; tạm đình chỉ, đình chỉ việc xét kháng cáo, kháng nghị trong
trường hợp đương sự rú t kháng cáo, Viện kiểm sát rú t kháng nghị
hoặc có căn cứ quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 14
của Pháp lệnh này.
Quyết đ ịn h của Tòa án n hân dân tối cao là quyết định cuối
cùng và có hiệu lực thi hành.
Đ iê u 20. T h i h à n h q u y ế t đ ịn h củ a T rọng tà i n ư ớ c n g o à i
1. T rong thời hạn mười lăm
ngày, kể từ ngày quyết định công
nhận và cho th i h ành tại Việt Nam quyết định của 'Trọng tài nước
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ngoài CÓ hiệu lực pháp luật, Tòa án gửi bản sao q u y ế t đ ịn h dó
bản sao quyết đ ịn h của T rọng tài nước ngoài cho cơ quan th i hài
án theo quy đ ịn h của pháp luật V iệt Nam về th i h à n h án dân í
2. Việc th i h à n h quyết đ ịn h của T rọng tài nước ngoài phải tu
theo các quy đ ịn h của phấp luật V iệt Nam về th i h àn h án dân í
3. Trong trư ờng hợp n h ậ n được thông báo bằng văn bản c
Bộ Tư pháp về việc cơ quan có thẩm quýền của nước ngoài đa
xem xét việc hủy bỏ hoặc đình chỉ th i h àn h quyết đ ịn h của Trọ
tài nước ngoài đã có quyết đ ịn h th i h à n h tại V iệt Nam, th ì T!
trưởng cơ quan th i h àn h án dân sự ra quyết định tạm đình c
th i h ành quyết đ ịn h của T rọng tài nước ngoài và gửi bản sao quj
định đó cho Tòa án đã ra quyết định công nh ận và cho th i hài
tại V iệt Nam quyết đ ịn h của T rọng tài nước ngoài.
Thủ trư dn g cơ quan th i h àn h án dân sự có th ể áp dụng bi
pháp bảo đảm cần th iế t cho việc tiếp tục th i hàn h quyết định c
Trọng tài nưđc ngoài, nếu có yêu cầu của tổ chức, cá nh ân đư
thi hành.
4. Ngay sau khi n hận được th ô n g báo bằng văn bản của '
Tư pháp về việc cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài đá h
bỏ hoặc đình chỉ th i h ành quyết định của Trọng tài nước ngo;
Tòa án đă ra quyết định công n h ận và cho th i hành tại V iệt Ní
quyết định của T rọng tài nước ngoài ra quyết định hủy bỏ quj
định đó và gửi bản sao quyết định này cho cơ quan th i hàn h á
Ngay sau khi n h ận được quyết định của Tòa án, T hủ trưở:
cơ quan th i h ành án dân sự ra quyết định đình chỉ việc th i hài
quyết định của Trọng tài nưđc ngoài.
CHƯƠNG III

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

Điều 21. Áp dụng đìêu ước quốc tế
Trong trư ờng hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội cl
nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác với qi
định của Pháp lệnh này, thì áp dụng quy định của điêu ước qu<
tế.
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Điêu 22. Tòa án không xem xét việc công nhận và ch
thi hành quyết định của Trọng tài nước ngoài
T rong trư ờ n g hợp quyết đ ịn h của T rọng tài V iệt Nam hoặc đc
yêu cầu của các tổ chức, cá n hân V iệt Nam về việc công nh ận \
cho th i h àn h tại nước ngoài quyết định của Trọng tài không đưc
cơ quan có thẩm quyền của nước đó xem xét vì lý do phân bií
đối xử, th ì Tòa án V iệt Nam được quýẽn áp dụng các biện phé
hạn chế tương ứng đối vởi việc xem xét đơn yêu cầu công nhậ
và cho th i h àn h tại V iệt Nam quyết định của Trọng tài của nưc
đó hoặc đơn yêu cầu v'ê vấn đề này của tổ chức, cá nhân của nưc
đó.

Điêu 23. Hiệu lực của Pháp lệnh
Pháp lệnh này có hiệu lực th i h àn h kể từ ngày 1-1-1996.

Điêu 24. Điêu khoản thỉ hành
C hính phủ, Tòa án n h ân dân tối cao và Viện kiểm sát nhâ
dân tối cao, tro n g phạm vi chức n ăng của m ình, quy định chi tií
thi h ành Pháp lệnh này.
H à N ội, n g à y 14 th á n g 9 n ă m 1995

TM. ỦY BAN THƯỜNG v ụ QUỐC HỘI
C h ủ tịc h
NÔNG ĐỨC M ẠNH

III- CÁC QUY ĐỊNH VỀ
PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP

133. LUẬT PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP
(1994)
Đê bảo vệ quyên và lợi ích hợp pháp của các chủ nợ, doa,
nghiệp mắc nợ và n h ữ n g người có liên quan, xác đ ịn h trách nhiị
của doanh nghiệp mắc nợ k h i giải quyết việc p h á sản doanh nghiị
góp p h ầ n thúc đẩy doanh nghiệp hoạt động k in h doanh có hiệu q
và bảo đảm trật tự, kỷ cương xã hội;
Căn cứ vào Đ iêu 84 của H iến pháp nước Cộng hòa xã hội c
nghĩa Việt N am năm 1992.
Luật này quy đ ịn h việc p h á sản doanh nghiệp.
CHƯƠNG I

NHỮNG NỘI QUY CHUNG
Đ iê u 1. Luật này áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc n
hình thứ c sở hữu được th à n h lập và hoạt động theo pháp luật nu
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa V iệt Nam khi lâm vào tìn h trạ n g p
sản.
C hính phủ quy định cụ th ể việc th i hành Luật này đối với c
doanh nghiệp trự c tiếp phục vụ quốc phòng, an n in h và dịch
công cộng quan trọng.

Điều 2. Doanh nghiệp lâm vào tìn h trạ n g phá sản là doanh nghi
gặp khó khăn hoặc bị thua lỗ trong hoạt động kinh doanh sau b
đá áp dụng các biện pháp tài chính cần th iế t mà vẫn m ất khả nă
th an h toán nợ đến hạn.
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Đ iề u 3. T rong L uật này các từ ngữ dưới đây được hiểu như
sau:
1. "Chủ nợ có bảo đảm" là chủ nợ có khoản nợ được bảo đảm
bằng tài sản của doanh nghiệp mắc nợ.
2. "Chủ nợ có bảo đảm một phần" là chủ nợ có khoản nợ được
bảo đảm bằng tài sản của doanh nghiệp mắc nợ mà giá trị tài sản
bảo đảm ít hơn khoản nợ đó.
3. "Chủ nợ không có bảo đảm" là chủ nợ có khoản nợ không
được bảo đảm bằng tài sản của doanh nghiệp mắc nợ.
4. "Đại diện hợp pháp của doanh nghiệp" là người được chủ
sở hữu doanh nghiệp ủy quyền theo quy đ ịn h của pháp luật.
Đ ĩê u 4.
1. Tòa án n h ân dân tỉn h , th à n h phố trự c thuộc T rung ương
(sau đây gọi chung là Tòa án), Tòa án n h â n dân tối cao là cơ quan
có thầm quyền giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp.
2. Phòng th i h à n h án thuộc Sở Tư pháp, Cục Quản lý th i hành
án dân sự thuộc Bộ Tư pháp là cơ quan có thẩm quyền th i hành
quyết đ ịn h tuyên bố phá sản doanh nghiệp.
Đ iề u 5. V iện kiểm sốt n hân dân kiểm sát việc tu ân theo pháp
luật tro n g quá trìn h giải quyết việc phá sản doanh nghiệp theo quy
định của pháp luật.
Đ iề u 6. Việc hòa giải tự nguyện giữa các chủ nợ và doarih nghiệp
mắc nợ, n h ận bảo lãnh hoặc mua lại các khoản nợ của doanh nghiệp
đang lâm vào tìn h trạ n g phá sản được ưu tiên giải quyết đến trước
ngày Tòa án có quyết đ ịn h mở th ủ tục giải quyết yêu cầu tuyên
bô' phá sản doanh nghiệp.
CHƯƠNG I I

THỦ TỤC NỘP ĐƠN VÀ THỤ LÝ ĐƠN YÊU CẦU
TUYÊN BỐ PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP
Đ iê u 7.
1.
Sau thời h ạn ba mươi ngày, kể từ ngày gửi giấy đòi nợ đến
hạn mà không được doanh nghiệp th an h toán nợ, chủ nợ không
có bảo đảm và chủ nợ có bảo đảm một phần có quyền nộp đơn
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đến Tòa án nơi đ ặt trụ sở chính của doanh nghiệp yêu cầu gi
quyết việc tuyên bố phá sản doanh nghiệp.
2. Đơn yêu
a) Họ tên,

cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp phải ghi I
địa chỉ của người làm đơn;

b) Tên và trụ sở ch ín h của doanh nghiệp bị yêu cầu tuyên
phá sản.
3. Kèm theo đơn phải gửi bản sao giấy đòi nợ, các giấy tờ, t
liệu chứng m inh doanh nghiệp m ất khả năng th a n h toán nợ đi
hạn.
4. Người nộp dơn phải nộp tiền tạm ứ ng lệ phí theo quy địi
của pháp luật.
Đ iề u 8. Trong trư ờng hợp doanh nghiệp không trả được lươi
người lao động ba th á n g liên tiếp, th ì đại diện công đoàn hoặc d
diện người lao động nơi chưa có tô chức công đoàn có quyền ni
đơn đến Tòa án nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính yêu
cầu gi
quyết việc tuyên bố phá sản doanh nghiệp. Sau khi nộp
đơn,d
diện công đoàn hoặc đại diện người lao động nơi
chưa
cótổ ch:
công đoàn được coi là chủ nợ và không phải nộp
tiền
tạm ứng
phí.
Đ iê u 9.
1. Trong trư ờng hợp đã th ự c hiện các biện pháp khắc ph
khó khăn về tài ch ín h để th a n h toán các khoản nợ đến hạn,
cả hoãn nợ mà doanh nghiệp vẫn không th o át khỏi tìn h trạ n g m
khả năng th a n h toán các khoản nợ đến hạn, th ì
chủ doanh nghi'
hoặc đại diện hợp pháp của doanh nghiệp phải nộp đơn
đến T
án nơi đặt trụ sở ch ín h của doanh nghiệp yêu cầu giải quyết vi
tuyên bố phá sản doanh nghiệp.
2. Đơn phải ghi rõ:
a) Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp; họ và ti
của chủ doanh nghiệp hoặc người đại diện hợp pháp của doanh nghiệ
b) Các
không khắc
hạn;

biện pháp mà doanh
phục được tin h trạ n g

nghiệp đã thự c hiện n h ư ng vi
m ất khả năng th an h toán nợ đi

c) Kèm
theo đơn phải có bản danh sách các chủ nợ và số 1
phải trả cho mỗi chủ nợ, địa chỉ cùa các chu nợ; bản tường trì ỉ
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vê trách nhiệm của giám đốc, các th àn h viên Hội dồng quản trị
doanh nghiệp đối với tìn h trạn g mất khả năng thanh toán nợ đến
hạn; báo cáo tìn h hình kinh doanh sáu th án g trước khi không trả
được nợ đến hạn; báo cáo tổng kết năm tài chính của hai năm cuối
cùng, nếu doanh nghiệp hoạt động chưa đến hai năm, thì gửi báo
cáo tổng kết tài chính của cả thời gian hoạt động; các hồ sơ kê'
toán có liên quan.
3.
Người nộp đơn phải nộp tiền tạm ứng lệ phí theo quy định
của pháp luật.
Đ iê u 10. T rong khi giải quyết các vụ án có liên quan đến doanh
nghiệp, nếu p h á t hiện doanh nghiệp lâm vào tìn h trạ n g phá sản
thì Tòa án thông báo cho các chủ nợ, doanh nghiệp đó biết để nộp
đơn yêu cầu giải quyết việc tuyên bố phá sản doanh nghiệp.
Đ iề u 11. Người làm dơn yêu cầu Tòa án giải quyết việc phá
sản doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về nội dung đã ghi trong
dơn và các giấy tờ, tài liệu được gửi kèm theo.
Chủ doanh nghiệp hoặc đại diện hợp pháp của doanh nghiệp
và người làm đơn có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ các bằng chứng
và tài liệu cần th iế t theo yêu cầu của Tòa án trong quá trìn h giải
quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp và phải chịu trách
nhiệm về tín h ch ín h xác của các bằng chứng, tài liệu đó.
Đ iê u 12. Tòa án th ụ lý đơn phải vào sổ và cấp cho người nộp
đơn giấy báo dã n h ận được đơn và các giấy tờ kèm theo đơn.
Trong thời hạn báy ngày, kể từ ngày thụ lý đơn, Tòa án phải
thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp mắc nợ biết, có bản sao
đơn và các tài liệu liên quan kèm theo.
Trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày nhận được thông báo
của Tòa án, doanh nghiệp bị yêu cầu giải quyết việc tuyèn bố phá
sản phải gửi cho Tòa án báo cáo về khả năng thanh toán nợ. Trong
trường hợp doanh nghiệp m ất khả năng th anh toán nợ đến hạn,
thì doanh nghiệp phải gửi đến Tòa án các báo cáo và các tài liệu
như quy định tại điểm b và c, khoản 2 Điều 9 cùa Luật này.
Đ iê u 13." T rong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày thụ lý đơn,
C hánh tòa Tòa kinh tế Tòa án nhân dân tỉn h , th àn h phố trực thuộc
Trung ương (gọi chung là Tòa kinh tế cấp tỉnh) phải xem xét đơn
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cùng các giấy tờ, tài liệu có liên quan, nếu xét th ấy không đủ că
cứ, thì ra quyết đ ịn h không mở th ủ tục giải quyết yêu càu tuyê
bố phá sản doanh nghiệp. Quyết định này phải nêu rõ lý do \
phải được gửi cho người làm đơn và doanh nghiệp mắc nợ biết. T ror
thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày n h ận được quyết đ ịn h của Chán
tòa Tòa kinh tế cấp tỉn h , các bên có quyền khiếu nại với Chán
án Tòa án n h ân dân cấp tỉn h về quyết định này. T rong thời hạ
bảy ngày, kể từ ngày n h ận được đơn khiếu nại, C hánh án Tòa á
nhân dân cấp tỉn h phải ra một tro n g các quyết định sau đây:
1. Giứ nguyên quyết định của C hánh tòa Tòa kinh tế cấp tỉnl
2. Hủy quyết đ ịn h của C hánh tòa Tòa kinh tế cấp tỉn h và yê
cầu xem xét lại. Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày C hánh á
Tòa án n hân dân cấp tỉn h ra quyết định, C hánh tòa Tòa kinh 1
phải ra quyết định mới. Quyết định này phải được gửi cho Chán
án Tòa án và các bên đương sự. T rong thời hạn mười lăm ngà
kể từ ngày n hận được quyết đ ịn h mới của C hánh tòa Tòa kinh I
nếu các bên còn khiếu nại thì tro n g thời hạn bảy ngày, C hánh á
Tòa án n h ân dân tỉn h phải xem xét, quyết định. Quyết định CI
C hánh án Tòa án n h ân dân tỉn h có hiệu lực th i hành.
Đ iê u 14. Mức lệ phí giải quyết việc phá sản doanh nghiệp c
Tòa án quyết định theo pháp luật về lệ phí.
CHƯƠNG III

THỦ TỤC GIẢI QUYẾT YÊU CẦU TUYÊN B ố
PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP
Mục I
Q U Y Ế T Đ ỊN H MỞ T H Ủ T Ụ C G IẢ I Q U Y Ế T Y Ê U CẦU
T U Y Ê N BỐ P H Á SÀ N D O A N H N G H IỆ P

Đ iề u 15. Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày th ụ lý đo
hoặc sau bảy ngày, kể từ ngày C hánh án Tòa án ra quyết định thí
khoản 2 Điều 13 của Luật này, nếu xét thấy đủ căn cứ, Chán
tòa Tòa kinh tê' cấp tỉn h , ra quyết định mỏ thủ tục giải quyết yê
cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp. Trong quyêt định này phi
nêu rõ lý do mờ th ủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doan
nghiệp, ấn đ ịn h thời điểm ngừng th an h toán nợ của doanh nghiệ]
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họ, tên của Thẩm p hán phụ trá c h việc giải quyết yêu cầu tuyên
bô phá sản doanh nghiệp và các n hân viên Tổ quản lý tài sản được
chỉ định.
Tùy tín h ch ất của từ n g việc cụ thể, C hánh tòa Tòa kinh tế
cấp tỉn h chỉ đ ịn h một Thẩm phán hoặc một tập thể gồm ba Thẩm
phán (sau đây gọi chung là Thẩm phán) và Tổ quản lý tài sản để
giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp. T rong trường
hợp chỉ đ ịn h ba Thẩm phán thì một Thẩm phán được giao nhiệm
vụ phụ trách .
T h àn h p h ần Tổ quản lý tài sản gồm có: cán bộ của Tòa kinh
tế cấp tỉn h , Chấp h àn h viên của P hòng th i h àn h án thuộc Sở Tư
pháp, đại diện chủ nợ, đại diện doanh nghiệp mắc nợ, đại diện công
đoàn hoặc đại diện người lao động nơi chưa có tổ chức công đoàn,
chuyên viên các cơ quan tài chính, ngân hàng cấp tỉn h và các ngành
chuyên môn khác. Tổ quản lý tài sản do một cán bộ của Tòa kinh
tế cấp tỉn h làm tổ trưởng.
Quy
án nhân
Tổ quản
kiến với

chê' làm việc của tập th ể Thẩm phán do C hánh án Tòa
dân tối cao quy định; quy chế tổ chức và hoạt động cùa
lý tài sản do C hính phủ quy định sau khi thống n h ấ t ý
Tòa án n h ậ n dân tối cao.

Quyết đ ịn h mở th ủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản
doanh nghiệp phải được đăng báo địa phương nơi doanh nghiệp đặt
trụ sở ch ín h và báo h àng ngày của T rung ương trong ba số liên
tiếp.
Đ iề u 16.
1. Thẩm p hán có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:
a) T hu th ập tài liệu, chứng cứ để lập hồ sơ giải quyết yêu cầu
tuyên bố phá sản doanh nghiệp;
b) Giám sát và kiểm tra hoạt động của các nhân viên Tổ quản
lý tài sản;
c) Ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong
trư ờng hợp cần th iế t theo quy định của pháp luật để bảo toàn tài
sản của doanh nghiệp mắc nợ;
d) Tổ chức và chù trì hội nghị chủ nợ;
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đ) Ra quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ việc giải quyết yê
cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp;
e) Tuyên bố phá sản doanh nghiệp.
2. T rong quá trìn h giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doan

nghiệp, nếu phát hiện có dấu hiệu phạm tội thì Thẩm phán cun
cấp tài liệu cho Viện kiểm sát n h ân dân cùng cấp xem xét để kh(
tố về h ìn h sự.
3. Thẩm p hán chịu trá c h nhiệm trước C hánh án Tòa án nhâ
dân cấp tỉn h về việc thự c hiện nhiệm vụ, quýền hạn của mìnl
Đ iề u 17. Tổ quản lý tài sản có nhiệm vụ, quyền hạn sau đâ’
1. Lập bảng kê toàn bộ tài sản của doanh nghiệp;
2. Giám sát, kiểm tra việc quản lý tài sản của doanh nghiệ]
Trong trư ờng hợp cần th iế t, có quyền đê nghị Thẩm ph án quy ế
định áp dụng các biện pháp k hẩn cấp tạm thời dể bảo toàn ti
sản còn lại của doanh nghiệp;
3. Tập hợp danh sách các chủ nợ và số nợ phải trả cho từn
chủ nợ.
Tổ quản lý tài sản chịu trá c h nhiệm trước Tliẩm phán về việ
thực hiện nhiệm vụ, quyền h ạn của m ình.
Đ iêu 18.
1. Trong quá trìn h giải quyết yêu cầu tuyên bô' phá sản doan
nghiệp, giám đốc, các th à n h viên Hội đông quản trị doanh nghiệ
vẫn phải chịu trá c h nhiệm về kết quả hoạt động kinh doanh cù
doanh nghiệp. Mọi hoạt động k in h doanh của doanh nghiệp vẫn đưc
tiến h ành bình thường như ng phải chịu sự giám sát, kiểm tra cù
Thẩm phán và Tổ quản
lý tài sản.
2. Kể từ ngày n h ận được quyết định mở th ủ tục giải quyí
yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp, nghiêm cấm doanh nghiệ
mắc nỢ tiến h àn h các việc sau đây:
a) Cất giấu tẩu tá n

tài sả n của doanh nghiệp;

b) ơâm cố, th ế chấp, chuyển nhượng, bán tài sản của doan
nghiệp hoặc th a n h toán nợ có bảo đảm từ tài sản của doanh nghiệ
mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Thâm phán;
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c) T hanh toán b ất kỳ khoản nợ không có bảo đảm nào cho bất
kỳ chủ nợ nào.
Các khoản nợ mới p h át sinh từ hoạt động kinh doanh của doanh
nghiệp sau khi có quyết định mở thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên
bô" phá sản doanh nghiệp được giải quyết theo quy định tại Điều 23
của Luật này;
d) Từ bỏ hoặc giảm bớt quyền đòi nợ của mình;
đ) Tạo ra nguồn bảo đảm cho các khoản nợ trước đây không
có bào đảm;
e) Bán, chuyển đổi cổ phần hoặc chuyển quyền sở hữu tài sản
của doanh nghiệp.
Đ iề u 19. Tài sản của doanh nghiệp bao gồm toàn bộ tài sản
thuộc quýên sở hứu của doanh nghiệp hoặc thuộc quyền quản lý
của doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp N hà nước), trong đó gồm:
1. Tài sản cố đ ịn h và tài sản lưu động của doanh nghiệp đang
có ở doanh nghiệp;
2. Tiền hoặc tài sản góp vốn, liên doanh, liên kết với cá nhân,
doanh nghiệp hoặc tổ chức khác;
3. Tiền hoặc tài sản của doanh nghiệp mà cá nhân,
doanh nghiệp khác đang nợ hoặc chiếm đoạt;

tổ chức

4. Tài sản mà doanh nghiệp đang cho thuê hoặc cho mượn;
5. Các quyền về tài sản.
Tài sản của doanh nghiệp tư nhân còn bao gồm cả tài sản của
chủ doanh nghiệp tư n hàn không trự c tiếp dùng vào hoạt động kinh
d o an h .

Đ ĩê u 20. Ngay sau khi ra quyết định mở th ủ tục giải quyết
yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp, Thẩm phán phải yêu cầu
chủ doanh nghiệp hoặc đại diện hợp pháp của doanh nghiệp xây
dựng phương án hòa giải và các giải pháp tổ chức lại kinh doanh.
Thời hạn tổ chức lại hoạt động kinh d o an h của doanh nghiệp do
hội nghị chủ nợ quyết định, nhưng không quá hai năm, kể từ ngày
hội nghị chủ nợ thông qua phương án hòa giải.
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Phương án hòa giải và các giải pháp tổ chức lại kinh doai
phải có biện pháp, kế hoạch cụ th ể và lịch thời gian tr ả nỢ c
các chủ nợ, trả lương cho người lao động.
Phương án hòa giải và các giải pháp tổ chức lại k in h doa:
của doanh nghiệp phải gửi đến Thẩm phán trong thời h ạ n sáu mi
ngày, kể từ ngày Thẩm p hán yêu cầu. H ết thời hạn này, nếu khô
có phương án hòa giải thì Thẩm phán ra quyết đ ịn h tuyên bố p
sản doanh nghiệp và tổ chức hội nghị chủ Ị1 Ợ bàn phương án ph
chia giá trị tài sản còn lại của doanh nghiệp.
Đ ie u 21. Trong thời hạn sáu mươi ngày, kể từ ngày đầu ti
đăng báo địa phương và báo h àng ngày của T rung ương về quj
định của Tòa án mở th ủ tụ c giải quyết yêu cầu tuyên bố phá s
doanh nghiệp, các chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ doanh nghiệp đ
Tòa án. Đơn của chủ nợ phải ghi rỗ số nợ doanh nghiệp phải t
trong đó phân đ ịn h số nợ đến hạn và số nợ chưa đến hạn, sô'
có bảo đảm và số nợ không có bảo đảm cùng n h ữ ng tài liệu
chứng cứ chứng m inh về số nợ đó.
Đ iê u 22. T rong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày h ết h
gửi giấy đòi nợ, Tổ quản lý tài sản phải lập xong danh sách c
chủ nợ và số nợ (sau đây gọi là danh sách chủ nợ). D anh sá
này phải ghi rõ số nợ của mỗi chủ nợ, trong đó phân định nợ
bảo đảm, nợ không có bảo đảm, nợ đến hạn, nợ chưa đến hạn
phải được niêm y ết công khai tại Tòa án cấp tỉn h , trụ sở chí
và các chi n h án h của doanh nghiệp trong thời hạn mười ngày. Trc
thời hạn này, các chủ nợ và doanh nghiệp mắc nợ có quyền kh
nại với Thẩm p hán vê danh sách chủ nợ. Thẩm phán xem xét kh
nại, nếu thấy có căn cứ, th ì sửa đổi, bổ sung vào danh sách c
nợ. H ết thời hạn này, Tổ quản lý tài sản khóa sổ danh sách c
nợ, rihững chủ nợ không gửi giấy đòi nợ th ì m ất quyền tham
hội nghị chủ nợ.
Đ iề u 23. Kể từ thời điểm ngừng th an h toán nợ, doanh ngh
không phải trả lãi các khoản nợ; các khoản nợ chưa đên hạn đi
coi là đến hạn, n h ư n g không được tín h lái đôi với thời gian cl
đến hạn.
Trong thời gian giải quyết việc tuyên bô phá sản doanh nghi
các khoản nợ mới p h át sinh từ hoạt động kinh doanh của doa
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nghiệp và trả lương cho người lao động trong doanh nghiệp được
th a n h toán dưới sự giám sá t của Thẩm phán.
Mục II
HỘI NGHỊ CHỦ NỢ
Đ ie u 24. Hội nghị chủ nợ có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:
1. Xem xét, th ô n g qua phương án hòa giải tổ chức lại hoạt động
kinh doanh của doanh nghiệp;
2. Thảo luận và kiến nghị với Thẩm phán v'ê việc phân chia
giá trị tài sản còn lại của doanh nghiệp, nếu không có phương án
hòa giải hoặc phương án hòa giải không được thông qua.
Đ iề u 25. Cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức có tên trong danh
sách chủ nợ đều là th à n h viên của hội nghị chủ nợ.
Chủ nợ có th ể ủy quỳên bằng văn bản cho người khác tham
gia hội nghị chủ nợ; người được ủy quyền có quỳên và nghĩa vụ
như chủ nợ.
Chỉ n h ứ n g chủ nợ không có bảo đảm và chủ nợ có bảo đảm
một phần mới có quyền biểu quyết tại hội nghị chủ nợ.
Đại diện công đoàn hoặc đại diện người lao động nơi chưa có
tổ chức công đoàn được quỳên tham dự hội nghị chủ nợ, như ng
không có quyền biểu quyết, trừ trư ờng hợp quy định tại Điều 8
của Luật này.
Đ iề u 26. Người bảo lãnh sau khi dã trả nợ thay cho doanh nghiệp
mắc nợ th ì trở th à n h chủ nợ không có bảo đảm, có quyền và nghĩa
v ụ như các chủ nợ không có báo đảm khác, được tham gia hội nghị
chủ nợ và được p hân chia giá trị tài sản còn lại cúa doanh nghiệp
bị tuyên bố phá sản theo tỷ lệ tương ứng với số nợ đã trả cho
chủ nợ.
Các chủ nợ được người bảo lãnh th an h toán một phần nợ được
tham gia vào việc phân chia giá trị tài sản còn lại của doanh nghiệp
mắc nợ theo tỷ lệ tương ứng với số nợ chưa được trả.
Đ iê u 27. T rong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày khóa sổ
danh sách chủ nợ, Thẩm phán triệu tập và chủ trì hội nghị chủ
nỢ. Giấy triệu tập hội nghị chủ nợ phải được gửi cho các th àn h
viên và n h ứ ng người tham dự hội nghị chậm n h ấ t mười lăm ngày
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trước ngày khai mạc hội nghị; kèm theo giấy triệ u tập hội nghị
này, phải có bản sao phương án hòa giải và các giải pháp tổ chức
lại hoạt động k in h doanh của doanh nghiệp.
Đ iê u 28. Chủ doanh nghiệp hoặc đại diện hợp pháp của doanh
nghiệp phải có m ặt ở hội nghị chủ nợ để trìn h bày phương án hòa
giải và các giải pháp tổ chức lại hoạt động kinh doanh của doanh
nghiệp, trả lời các vấn đê nêu ra tại hội nghị chủ nợ. T rong trường
hợp chủ doanh nghiệp hoặc đại diện hợp pháp của doanh nghiệp
vì lý do ch ín h đáng không đến được hội nghị chủ nợ, th i phải ủy
quyên bằng văn bản cho người khác tham gia hội nghị. Người được
ủy quyên có quyên và nghĩa vụ như chủ doanh nghiệp hoặc đại
diện hợp pháp của doanh nghiệp ở hội nghị chủ nợ. Trong trường
hợp chủ doanh nghiệp tư n hân bị chết th ì người th ừ a kế hợp pháp
thay chủ doanh nghiệp đó đến dự
hội nghị chủ nợ.
Đ iê u 29. Hội nghị chủ nợ chỉ hợp lệ khi có sự tham gia của
quá nửa số chủ nợ đại diện cho ít n h ấ t hai phần ba tổng số nợ
không có bảo đảm.
Biên bản hòa giải th à n h về giải pháp tổ chức lại kinh doanh
của doanh nghiệp chỉ có giá trị pháp lý khi được quá nửa số chủ
nợ đại diện cho ít n h ấ t hai phần ba tổng số nợ không có bảo đảm
thông qua. Biên bản hòa giải th à n h phải ghi rõ n h đ n g vấn đê đá
được thỏa thuận, phải có chữ ký của Thẩm phán và các chù nợ
tham gia hội nghị. Căn cứ vào biên bản hòa giải th àn h , Thẩm phán
ra quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết yêu cầu tuyên bố phá
sản doanh nghiệp. Các thỏa th u ận tro n g biên bản hòa giải th àn h
có hiệu lực b ắt buộc đối với tấ t cả các chủ nợ và doanh nghiệp
mắc nợ.
Đ ĩê u 30. Hội nghị

chủ nợ 'CÓthể

được

hoãn một lần, nếu:

1. Không đủ quá nửa số chủ nợ đại diện cho ít n h ất hai
ba tổng số nợ không có bảo đảm tham gia;

phân

2. Đa số chủ nợ có m ặt ở hội nghị biểu quyết hoãn hội nghị.
Đ iều 31.
1.
Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày hoãn hội nghị chủ
nợ, Thẩm phán phải triệu tập lại hội nghị chủ nợ và chù tri hội
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nghị. Giấy triệu tập hội nghị phải được đãng báo địa phương và
báo hàng ngày của T rung ương một lần và phải được gửi cho các
th à n h viên và n h ữ n g người tham dự chậm n h ấ t mười lăm ngày trưdc
ngày khai mạc hội nghị. Hội nghị này chỉ hợp lệ khi có sự tham
gia của số chủ nợ đủ đại diện cho ít n h ấ t hai phần ba tổng số
nợ không có bảo đảm.
Quyết đ ịn h
lại kinh doanh
lý khi được sự
phần ba số nợ

th ô n g qua phương án hòa giải và giải pháp tổ chức
của doanh nghiệp ở hội nghị này có giá trị pháp
chấp th u ận của số chủ nợ đại diện cho ít n h ấ t hai
không có bảo đảm của các chù nợ có mặt.

Các thỏa th u ậ n tro n g biên bản hòa giải th à n h của hội nghị có
hiệu lực b ắt buộc đối với tấ t cả các chủ nợ và doanh nghiệp mắc
nợ.
2.

Nếu hội nghị chủ nợ không th à n h do không đủ số chủ nợ
theo quy định tại khoản 1 Điều này, thì Thẩm phán ra quyết định
đình chỉ việc giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp
và phải được đăng báo địa phương, báo hàng ngày của T rung ương
trong ba số liên tiếp.
Đ iề u 32. Nội dung của hội nghị chủ nợ phải được ghi chép
đầy đủ vào biên bản hội nghị. Biên bản hội nghị phải có chứ ký
của Thẩm phán, th ư ký, chủ doanh nghiệp hoặc đại diện hợp pháp
của doanh nghiệp và các chủ nợ có m ặt tại hội nghị.
Đ iê u 33. Thẩm phán ra quyết định công nhận biện bản hòa
giải th à n h về phương án hòa giải và giải pháp tố chức lại hoạt
động kinh doanh của doanh nghiệp của hội nghị chủ nợ và tạm
đình chỉ giải quyết việc phá sản doanh nghiệp. Thẩm phán phải
đăng báo địa phương và báo hàng ngày của T rung ương về quyết
định này tro n g ba số liên tiếp.
Đ iề u 34. Chủ doanh nghiệp hoặc đại diện hợp pháp của doanh
nghiệp chịu trá c h nhiệm thực hiện các giải pháp tổ chức lại hoạt
động kinh doanh theo kê' hoạch và thời hạn đá được hội nghị chủ
nợ thông qua.
Các chủ nợ có nghĩa vụ thực hiện những thỏa thuận tại hội
nghị chủ nợ và theo dõi doanh nghiệp thực hiện các thỏa thuận
đó.
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Đ iê u 35. T rong thời hạn tổ chức lại k in h doanh, nếu doan
nghiệp kinh doanh có hiệu quả, thự c hiện được các nghĩa vụ cv
m ình theo kế hoạch đã được hội nghị chủ nợ th ông qua và khôr
có khiếu nại của các chủ nợ đến Tòa án, thì chủ doanh nghiệ
có quỳên đề nghị Thẩm p hán đình chỉ việc giải quyết yêu cầu tuyê
bố phá sản doanh nghiệp. Thẩm phán ra quyết định đinh chỉ viế
giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp và phải đăr
báo địa phương và báo hàng ngày của T rung ương tro n g ba số liê
tiếp về quyết đ ịn h nậy.
Mục III
TUYÊN BỐ PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP
Đ iề u 36. Thẩm phán ra quyết định tuyên bố phá sản doan
nghiệp trong các trư ờng hợp sau đây:
1. Chủ doanh nghiệp hoặc
đại diện hợp pháp
của doanh nghiệ
không có phương án hòa giải và các giải pháp tổ chức lại hoạt độr
kinh doanh của doanh nghiệp theo quy định tại Điêu 20 của Lui
này;
2. Chủ doanh nghiệp hoặc đại diện hợp pháp cùa doanh nghiệ
không thực hiện các quy định tại Điêu 28 của Luật này;
3. Hội nghị chủ nợ không thô n g qua phương án hòa giải 1
các giải pháp tổ chức lại hoạt động k in h doanh của doanh nghiệ
4. H ết thời hạn tổ chức lại hoạt động kinh doanh mà doan
nghiệp vẫn kinh doanh không có hiệu quả và các chủ nợ yêu CỄ
tuyên bố phá sản doanh nghiệp;
5. Trong thời hạn tổ chức lại k in h doanh, doanh nghiệp vi phạ
nghiêm trọ n g nh ữ n g thỏa th u ận tại hội nghị chủ nợ và các cì
nợ yêu cầu tuyên bố phá sản;
6. Trong quá trìn h giải quyết việc phá sản doanh nghiệp n
chủ doanh nghiệp tư n hân bỏ trố n hoặc bị chết và người th ừ a 1
từ chối thừ a kế hoặc không có người thừa kế.
Đ iê u 37. Quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp phải (
những nội dung sau đây:
1.
Tên của Tòa án, họ và tên của Thẩm phán giải quyết yí
cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp;
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2. Ngày và số th ụ lý đơn yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệ
3. Tên và địa chỉ của doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản;
4. Ngày tuyên bố phá sản doanh nghiệp;
5. Lý do tuyên bố phá sản doanh nghiệp;
6. Phương án phân chia giá trị tài sản của doanh nghiệp.
Quyết định này phải được gửi cho các chủ nợ, doanh nghụ
bị tuyên bố phá sản và Viện kiểm sát nh ân dân cùng cấp.
Đ iề u 38. T rong quá trin h giải quyết yêu cầu tuyên bố phá SÉ
doanh nghiệp, thẩm p hán ra quyết đ ịn h bảo toàn tài sản th ế chỂ
hoặc cầm cố, tổ chức việc xác đ ịnh giá trị của nhữ ng tài sản đ
Nếu giá tr ị tài sản th ế chấp hoặc cầm cố không đủ th a n h toí
số nợ của chủ nợ có bảo đảm, thì chù nợ đó được tham gia V;
việc phân chia giá trị tài sản còn lại của doanh nghiệp như c;
chủ nợ không có bảo đảm khác. Nếu giá trị tài sản cầm cố hoi
th ế chấp đó lớn hơn số nợ, thì phần chênh lệch được nhập V
giá trị tài sản còn lại của doanh nghiệp phá sản.
Đ iề u 39. Việc p hân chia giá trị tài sản còn lại của doanh nghil
theo th ứ tự ưu tiên sau đây:
1. Các khoản lệ phí, các chi phí theo quy định của
cho việc giải quyết phá sản doanh nghiệp;

pháp lu

2. Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội th
quy định của pháp luật và các quyền lợi khác theo thỏa ước 1
động tập th ể và hợp đồng lao động đã ký kết;
3. Các khoản nợ thuế;
4. Các khoản nợ cho cácchủ nợ trong danh

sách

chủ nợ:

a) Nếu giá trị tài sản còn lại của doanh nghiệp đủ th a n h toí
các khoản nợ của các chủ nợ, thì mỗi bên chủ nợ đêu được thai
toán đủ số nợ của mình;
b) Nếu giá trị tài sản còn lại của doanh nghiệp không đủ thai
toán các khoản nợ của các chủ nợ, thì mỗi chù nợ chỉ được thar
toán một p hần khoản nợ của m ình theo tỷ lệ tương ứng.
5. Nếu giá tr ị tài sản còn lại của doanh nghiệp sau khi đã thai
toán đủ số nợ của
các
chủ nợ mà vẫn còn
thừa, thì
thuộc về:

phầ
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a) Chủ

doanh nghiệp, nếu là doanh nghiệp tư

b) Các

th à n h viên của công ty, nếu là công ty;

c) Ngân sách Nhà nước, nếu là doanh nghiệp

n h ân ;

N hà nước.

Đ iề u 40.
1. T rong thời h ạn ba mươi ngày, kể từ ngày có quyết đ ịn h tuyên
bố 'phá sản doanh nghiệp, các chủ nợ và doanh nghiệp bị tuyên
bố phá sản có quyền gửi đơn khiếu nại, Viện kiểm sát nh ân dân
cùng cấp có quỳên k h án g nghị quyết đ ịn h này. H ết thời hạn đó,
nếu không có khiếu nại, k háng nghị, thì quyết đ ịn h tuyên bố phá
sản doanh nghiệp có hiệu lực th i hành.
Trường hợp có khiếu nại, kháng nghị, th ì tro n g thời hạn năm
ngày, kể từ ngày n h ận được khiếu nại, k háng nghị, Thẩm phán
đã ra quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp phải gửi hồ sơ
pha san doanh nghiệp lên Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao.
2. T rong thời hạn sáu mươi ngày, kể từ ngày n h ậ n được hồ
sơ phá sản doanh nghiệp, một tập th ể gồm ba Thẩm phán do Chánh
tòa Tòa phúc thẩm Tòa án n h ân dân tối cao chỉ định phải giải quyết
xong khiếu nại, kháng nghị. Quyết định của Tòa phức thẩm Tòa
án nhân dân tối cao là quyết định cuối cùng.
Đ iề u 41. Chậm n h ấ t là mười ngày, kể từ ngày quyết định tuyên
bố phá sản doanh nghiệp có hiệu lực, Thẩm phán phải đăng báo
địa phương và báo hàng ngày của T ru n g ương trong ba số liên tiếp
về quyết định này.
Bản sao quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp phải gửi
cho:
a) Phòng th i h ành án dân sự thuộc Sở Tư pháp;
b) Cấc chủ nợ, doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản;
c) Viện kiểm sá t n hân dân, cơ quan tài chính, lao động cùng
cấp;

đ) Cơ quan cấp giấy phép th à n h lập doanh nghiệp.
Đối với phòng th i h ành án dân sự, phải gửi kèm theo bản sao
quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp, nhữ ng tài liệu cần th iế t
cho việc thi h ành quyết định đó.
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Thẩm phán Tòa kinh tế cấp tĩn h phải giám sát việc bàn g:
tài sản và các giấy tờ, tài liệu có liên quan giữa Tổ quản lý
sản và Tổ th a n h toán tài sản.
CHƯƠNG IV

THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH
TUYÊN BỐ PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP
Đ iê u 42.
1. Việc th i h àn h quyết đ ịn h tuyên bố phá sản doanh nghi
thuộc thẩm quyền của P hòng th i h ành án thuộc Sở Tư pháp 1
doanh nghiệp đ ặt trụ sở chính.
2. Trưởng phòng th i h ành án chỉ định Chấp hành viên p
trách th i h àn h quyết đ ịn h tuyên bố phá sản doanh nghiệp, ra qui
định th à n h lập Tổ th a n h toán tài sản và kiểm tra, giám. sát cô
việc của Tổ th a n h toán tài sản.
3.

T h ành p hần Tổ th an h toán tài sản gồm có:

a)

Chấp h ành viên, cán bộ P hòng th i hàn h án;

b) Đại diện các cơ quan tài chính, ngân hàng cùng cấp;
c) Đại diện chủ nợ, đại diện công đoàn hoặc đại diện
lao động nơi chưa có tổ chức công đoàn;
d) Đại diện doanh nghiệp

ngi

bị phá sản.

T hành viên Tổ quản lý tài sản có th ể được chỉ định tham
Tổ th a n h toán tài sản. Tổ th a n h toán tài sản do Chấp h à n h vi
làm tổ trưởng.
Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ th an h toán tài sản
C hính phủ quy định.
Đ ĩê u 43. Chấp h ành viên phụ trách việc thi hành quyết đị
phá sản doanh nghiệp có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:
1. Ra quyết định th u hồi và bán đấu giá tài sản cùa doa
nghiệp bị tuyên bố phá sản;
2. T hực hiện phương án phân chia tài sản theo quyết định tuji
bố phá sản doanh nghiệp của Thẩm phán;
3. Ra quyết định phong tỏa các tài khoản cùa doanh nghi
phá sản có ở các ngân hàng; mở tài khoản mới ở ngân hàng
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gửi các khoản tiền th u dược từ việc th u hồi các khoản cho VE
của doanh nghiệp phá sản và từ việc bán đấu giá tài sản của doan
nghiệp phá sản.
Chấp h ành viên phải chịu trá c h nhiệm trước T rưởng phòng tl
h ành án tro n g quá trìn h thự c hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mìn]
Đ iê u 44. Tổ th a n h toán tài sản có nhiệm vụ, quýền hạn S£
đây:
1. N hận bàn giao tài sản và các giấy tờ, tài liệu có liên qua
từ Tổ quản lý tài sản;
2. T hu hồi và quản lý tấ t cả tài sản, giấy tờ, sổ sách kế toá
và con dấu của doanh nghiệp phá sản;
3. P h á t hiện và yêu cầu Chấp h àn h viên cho th u hồi lại ti
sản của doanh nghiệp hoặc giá trị tài sản hay phần chênh lệc
giá trị tài sản của doanh nghiệp đã bán hoặc chuyển giao bất họ
pháp theo quy định tại Điêu 45 của Luật này. Tổ th a n h toán t!
sản th u hồi lại tài sản, giá trị tài sản và phần chênh lệch đó th(
quyết định của Chấp h ành viên;
4. Theo quyết định của Chấp h ành viên, Tổ th an h toán tài sả
tổ chức việc bán đấu giá các tài sản của doanh nghiệp. Việc bá
đấu giá các tài sản của doanh nghiệp phải có công chứng N hà nưc
chứng nhận. Nếu tài sản đem bán đấu giá là th iế t bị đồng bộ tl
phải bán đồng bộ, trừ khi không bán được đồng bộ mới bán thií
bị lẻ. Việc tổ chức bán đấu giá tài sản và giải quyết quỳên sử dụn
đất đai của doanh nghiệp phải theo đúng pháp luật;
5. Gửi tấ t cả các khoản tiền th u được của doanh nghiệp VÈ
tài khoản mới mở tại ngân hàng;
6. Thực hiện th a n h toán theo quyết định tuyên bố phá sản doan
nghiệp của Thẩm phán.
Đ iều 45.
tài
trị
lý
đã

1.
Chấp h ành viên đề nghị Tòa án ra quyết định th u hồi 1:
sản, giá trị tài sản của doanh nghiệp hay phân chênh lệch g:
tài sản của doanh nghiệp nếu trong sáu th án g trưđc ngày th
đơn yêu câu tuyên bố phá sản doanh nghiệp mà doanh nghiệ
có n h ữ ng vi phạm sau đây:
a) Tẩu tán tài sản của doanh nghiệp dưới mọi hình thứ c;
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b) T hanh toán các khoản nợ chưa đến hạn;
c)

Từ bỏ quyền đòi nợ đối với các khoản nỢ;

d)Chuyển
đảm;

các khoản nợ không

có bảo đảm th à n h

nợ có

bảo

đ) Bán tài sản của doanh nghiệp thấp hơn thự c giá.
2.
Trước khi th u hồi lại tài sản hoặc phần chênh lệch giá trị
tài sản của doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản, Tổ th an h toán tài
sản cđ trá c h nhiệm xuất trìn h quyết định của Tòa án, giải th ích
rõ lý do th u hồi lại tài sản hoặc phần chênh lệch giá trị tài sản
của doanh nghiệp cho đương sự biết. N hững tra n h chấp về th u hồi
lại tài sản hay p hần chênh lệch giá trị tài sản của doanh nghiệp
do Tòa án giải quyết.
Đ iề u 46. T rong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày tuyên bố
phá sản doanh nghiệp, chủ sà hữu tài sản cho doanh nghiệp thuê
hoặc mượn để dùng vào hoạt động kinh doanh phải xuất trìn h giấy
tờ chứng m inh quyền sở hữu, hợp đồng cho thuê hoặc mượn với
Chấp h àn h viên để n h ận lại tài sản cùa mình.
Trong trư ờng hợp doanh nghiệp đã trả trước tiền thuê như ng
chưa h ết thời hạn thuê, th ì chủ sở hữu chỉ được nhận lại tài sản
sau khi đã th a n h toán lại số tiền thuê còn thừ a do chưa h ết thời
hạn thuê để Tổ th a n h toán tài sản nhập vào tài sản còn lại của
doanh nghiệp.
Đ ĩê u 47. T rong quá trìn h thi hành quyết định tuyên bố phá
sản doanh nghiệp, đương sự có quyền khiếu nại lên Trưởng phòng
thi h ành án thuộc Sở Tư pháp. Trong thời hạn bảy ngày, kể từ
ngày n hận đơn, T rưởng phòng thi h ành án thuộc Sở Tư pháp phải
xem xét, giải quyết và trả lời cho người khiếu nại. Nếu không đồng
ý vđi quyết đ ịn h của Trưởng phòng thi hành án thuộc Sở Tư pháp
thì đương sự có quyền khiếu nại lên Cục trưởng Cục quản lý thi
hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp. Trong thời hạn ba mươi ngày,
kể từ ngày n h ận được khiếu nại, Cục trưởng Cục quản lý thi hành
án dân sự phải ra một trong các quyết định sau đây:
1.
Giứ nguyên quyết định của Trưởng phòng thi hành án thuộc
Sờ Tư pháp;
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2.
Hủy quyết đ ịn h bị khiếu nại và giao cho T rưởng phòng tl
hành án thuộc Sở Tư pháp giải quyết lại.
Đ ĩê u 48. Kết th ú c việc th a n h toán, Trưởng phòng th i h àn h á
ra quyết đ ịn h chấm dứt việc th i h ành quyết định tuyên bô' ph
sản doanh nghiệp. Q uyết định này phải dược gửi đến cơ quan đăn
ký kinh doanh để xóa tên doanh nghiệp tro n g sổ đăng ký kinh doanl
CHƯƠNG V
XỬ LÝ VI PHẠM
Đ iê u 49.
1. Người nào có nh ữ n g h ành vi vi phạm dưới đây, thì tùy the
mức độ nhẹ hoặc n ặng mà bị xử p h ạt h ành chính, bồi thư ờng thiệ
hại hoặc bị tru y cứu trách nhiệm h ìn h sự theo quy định của phá
luật:
a) Thực hiện các h àn h vi bị nghiêm cấm được quy định tẹ
Điều 18 của Luật này hoặc số h àn h vi gian trá khác trong quá trìn
giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp;
b) Đe dọa hoặc có h ành vi khác để ép buộc doanh nghiệp phí
nộp đơn xin tuyên bố phá sản;
c) C ố

tìn h là m h ư h ạ i h o ặ c h ủ y hoại tà i s ả n c ủ a d o a n h n g h iệ Ị

2. Thẩm phán, th à n h viên Tổ quản lý tài sản, Chấp hàn h viêr
th à n h viên Tổ th a n h toán tài sản tro n g quá trìn h giải quyết việ
phá sản doanh nghiệp, nếu có hành vi vi phạm n h ữ ng quy địn
của Luật này và các quy định khác của pháp luật, thì tùy the
mức độ nhẹ hoặc n ặng mà bị xử lý kỷ luật hoặc tru y cứu trác!
nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.
Đ ieu 50.
1. Giám đốc, Chù tịch và các th à n h viên Hội đồng quản ti
doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản không được đảm đương các chứ
vụ đó ở bất kỳ doanh nghiệp nào trong thời hạn từ một đến b
năm, kể từ ngày doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản.
2. Giám đốc, Chủ tịch và các th àn h viên Hội đồng quản ti
doanh nghiệp bị phá sản trong các trường hợp dưới đây không t
xử lý theo khoản 1 Điều này:

621

m - CÁC QUY ĐỊNH VỀ PHÁ SÀN DOANH NGHIỆP

a) Doanh nghiệp bị phá sản vì các lý do b ất khả kháng do.C hính
phủ quy định;
b) Giám đốc, Chủ tịc h và các th àn h viên Hội đồng quản trị
không trự c tiếp chịu trách nhiệm về lý do doanh nghiệp bị phá
sản;
c) Giám đốc hoặc Chủ tịc h Hội đồng quản trị đã tự nguyện
đệ đơn xin tuyên bố phá sản doanh nghiệp đúng pháp luật và đá
trả đủ nợ cho các chủ nợ.
CHƯƠNG VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Đ iề u 51. Việc giải quyết phá sả n doanh nghiệp tại V iệt Nam
có liên quan đến cá n hân, tổ chức nước ngoài được thự c hiện theo
Luật này, trừ trư ờng hợp Điều ưđc quốc tế mà Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa V iệt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác.
Đ iê u 52. Luật này có hiệu lực thi h àn h từ ngày 01 th án g 7
năm 1994.
N htĩng quy đ ịn h trước đây trái với Luật này đêu bãi bỏ.
C hính phù, Tòa án n h ân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân
tối cao qụy đ ịn h chi tiế t thi h ành Luật này.
Luật này đã dược Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam khóa IX, k ỳ họp thứ tư thông qua ngày 30 tháng 12 năm
1993.
CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
NÔNG ĐỨC MẠNH

134.

N G H Ị Đ ỊN H s ô 1 8 9 /C P N G À Y 2 3 -1 2 -1 9 9 4
C Ủ A C H ÍN H P H Ủ

H ư ớ n g d ầ n t h i h à n h L u ậ t P h á s ả n d o a n h n g h iệ p
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức C hính p h ủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Luật Phá sản doanh nghiệp ngày 30 tháng 12 năm 199L
Theo đẽ n g h ị của Bộ trưởng Bộ T ư pháp; Bộ trưởng Bộ Tc
chính; Bộ trưởng, Chủ n h iệm Uy ban K ế hoạch N hà nước,
NGHỊ ĐỊNH:
I-

VỀ PHẠM VI ÁP DỤNG LUẬT PHÁ SẢN
DOANH NGHIỆP

Đ iê u 1.
1.
Các doanh nghiệp thuộc đối tượng áp dung Luật P há sả
doanh nghiệp bao gồm:
a) Doanh nghiệp nhà nước;
b) Doanh nghiệp của tổ chức chính trị

xã hội;

c) Doanh nghiệp tư nhân;
d) Công ty trách nhiệm hữu hạn;
đ) Công ty cổ phần;
e) Doanh

nghiệp có một phần

g) Doanh nghiệp có 100^ vốn

vốn đầu tư nước
đầu tư nước ngoài;

ngoài;
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h) Hợp tác xã.
2.
Cá nhân, nhóm kinh doanh được th à n h lập và hoạt động theo
Nghị định số 66/HĐBT ngày 2 th án g 3 năm 1992 của Hội đồng
Bộ trư ởng (nay là C hính phủ) không thuộc phạm vi áp dụng của
Luật Phá sản doanh nghiệp.
Đ ĩê u 2. Việc giải quyết phá sản đối với các doanh nghiệp có
một phần vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp 100% vốn đầu tư
nước ngoài phải được thực hiện theo Luật Phá sản doanh nghiệp,
Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Nghị định này và các văn
bản pháp luật khác hướng dẫn cụ th ể việc giải quyết phá sản phù
hợp với đặc th ù của các doanh nghiệp loại này, trừ trường hợp điều
ước quốc tế mà Cộng hòa xâ hội chủ nghĩa Việt Nam tham gia hoặc
ký kết có quy định khác.
II- VỀ CẢN CỨ ĐỂ XEM XÉT DOANH NGHIỆP
LÂM VÀO TÌNH TRẠNG PHÁ SẢN
Đ iều 3.
1. Doanh nghiệp được coi là có dấu hiệu lâm vào tìn h trạ n g
phá sản nói tại Điều 2 của Luật Phá sản doanh nghiệp, nếu kinh
doanh bị thua lỗ tro n g hai năm liên tiếp đến mức không trả được
các khoản nợ đến hạn, không trả đủ lương cho người lao động theo
thỏa ước lao động và hợp đồng lao động trong ba th án g liên tiếp.
2. Khi xuất hiện dấu hiệu lâm vào tình trạ n g phá sản như nói
tại khoản 1 Điều này, doanh nghiệp phải áp dụng các biện pháp
tài chính cần th iế t như sau để khắc phục tìn h trạn g m ất khả năng
thanh toán nợ đến hạn:
a) Có phương án tổ chức lại sản xuất kinh doanh, quản lý chặt
chẽ các khoản chi phí, tim kiếm th ị trường tiêu th ụ sản phẩm;
b)

Có biện pháp xử lý hàng hóa,

sản phẩm, vật tư tồn đọng;

c)

Thu hồi các khoản nợ và tài

sản bị chiếm dụng;

d) Thương lượng với các chủ nợ để hoãn nợ, mua nợ, bảo lãnh
nợ, giảm, xóa nợ;
đ) Tìm kiếm các khoản tài trợ và các khoản vay để trang
các khoản nợ đến hạn và đầu tư đổimới công nghệ.

trải
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3.
Sau khi đã áp dụng các biện pháp tài chính cần th iế t nói
tại khoản 2 Điều này, mà vẫn gặp khó khăn, không khắc phục được
tìn h trạ n g m ất khả n ăng th a n h toán nợ đến hạn thì doanh nghiệp
đă lâm vào tìn h trạ n g phá sản và phải dược xử lý theo quy định
của Luật P há sản doanh nghiệp, Nghị định này.
III- VẾ VIỆC TH I HÀNH LUẬT PHÁ SẢN DOANH N GHIỆP
Đ ổ i VỚI CÁC DOANH N G H IỆP T R ự C TIẾP
PHỤC VỤ QUỐC PHÒNG, AN NINH
VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG QUAN TRỌNG
Đ iề u 4.
1. Các doanh nghiệp được xem xét để công nhận là doanh nghiệp
trự c tiếp phục vụ quốc phòng, an n in h và dịch vụ công cộng quan
trọ n g phải là n h ữ ng doanh nghiệp dang hoạt động trong các lĩnh
vực, ngành sau đây:
a) Sản xuất, sửa chữa vũ khí, khí tài, tra n g bị chuyên dùng
cho quốc phòng, an ninh; các doanh nghiệp kết hợp kinh tế với
quốc phòng tại các địa bàn chiến lược quan trọng;
b) Kinh doanh

tài chính, tiền tệ và

kinh đoanh bảo hiểm;

c) Sản xuất, cung ứng điện;
d) Giao thông,

công chính đô th ị;

đ) Vận tải đường sắt, vận tải hàng

không;

e) Thông tin viễn thông;
g) Quàn lý và khai thác các công trìn h thủy lợi;
h) Quản lý và xây dựng các vùng rừ ng đặc dụng, rừ ng phòng
hộ quốc gia trọng điểm.
2. Bộ trưởng Bộ quản lý ngành, sau khi có thỏa th u ận bằng
văn bản của Bộ trưởng, Chủ nhiệm ủ y ban Kế hoạch Nhà nước,
Bộ trưởng Bộ Tài chính, lập và công bố danh mục các doanh nghiệp
cụ thể nói tại khoản 1 Điều này.
Đ iêu 5.
1.
Trong trường hợp doanh nghiệp nói tại Điêu 4 của Nghị định
này lâm vào tìn h trạ n g m ất khả năng th anh toán nợ đến hạn thì
đại diện hợp pháp của doanh nghiệp phải báo cáo ngay bằng văn
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bản cho cơ quan đã ra quyết định th àn h lập doanh nghiệp. Báo cáo
phải nêu rõ lý do, thực trạn g tài chính và các biện pháp đã áp
dụng để khác phục tìn h trạ n g m ất khả năng th an h toán nợ đến
hạn.
2. Trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày nhận được
báo cáo, Thủ trưởng cơ quan đã ra quyết định th àn h lập doanh nghiệp
phải xem xét, quyết định các biện pháp cần th iế t nhằm phục hồi
khả năng th an h toán nợ đến hạn của doanh nghiệp.
3. Trong trường hợp các biện pháp phục hồi khả năng th an h
toán nợ đến hạn của doanh nghiệp vượt quá khả năng của m ình
thì Thủ trưởng cơ quan đã ra quyết định th à n h lập doanh nghiệp
phải báo cáo để T hủ tưđng C hính phủ xem xét, quyết định các biện
pháp hỗ trợ hay không hỗ trợ doanh nghiệp đó.
Đ iều 6.
1. Tòa án chỉ ra quyết định mở th ủ tục giải quyết yêu cầu tuyên
bố phá sản đối với doanh nghiệp trự c tiếp phục vụ quốc phòng,
an n in h và dịch vụ công cộng quan trọng nói tại Điều 4 của Nghị
định này sau khi đã nhận dược văn bản của Thủ tướng C hính phủ
hoặc của Thủ trưởng cơ quan nhà nước đã ra quyết định th àn h
lập doanh nghiệp về việc không áp dụng biện pháp cần th iết phục
hồi khả năng th a n h toán nợ đến hạn của doanh nghiệp đó.
2. Sau khi Tòa án đã thụ lý đơn yêu cầu tuyên bố phá sản
thì th ủ tục giải quyết phá sản đối với các doanh nghiệp trự c tiếp
phục vụ quốc phòng, an n in h và dịch vụ công cộng quan trọng được
tiến hành theo quy định của Luật Phá sản doanh nghiệp, Nghị định
này và các văn bản pháp quy khác liên quan đến việc giải quyết
phá sản doanh nghiệp.
IV-

VÈ ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA DOANH NGHIỆP

Đ iêu 7.
1. Đại diện hợp pháp của doanh nghiệp trong quá trìn h giải
quyết yêu cầu tuyên bố phá sản bao gồm đại diện theo pháp luật
hoặc đại diện theo ủy quyền.
2. Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là:
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a) Chủ tịc h Hội đồng quản lý đối với doanh nghiệp n h à nước
doanh nghiệp của các tổ chức ch ín h trị, xã hội có Hội đồng quảr
lý; Giám đốc hoặc Tổng giám đốc đối với doanh nghiệp n h à nước
doanh nghiệp của các tổ chức ch ín h trị, xá hội không có Hội đồnẾ
quản lý;
b) Chù tịc h Hội đông quản trị đối với công ty cổ phần, doant
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, công ty trách nhiệm hữu hạr
có 12 th à n h viên trở lên. T rong trường hợp công ty trách nhiệrr.
hứu hạn không th à n h lập Hội đồng quản trị th ì đại diện theo pháp
luật là 'người được phân công quản lý công ty và được ghi tron§
Điều lệ của công ty;
c) Chù nhiệm hợp tác xá đối với các hợp tác xá;
3. Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp nói tại khoản 2
Điều này có th ể ủy quyền bằng văn bản cho th àn h viên Hội đồng
quản lý, Hội đồng quản trị, Phó giám đốc hoặc Phó tổng giám đốc,
Phó chủ nhiệm tham gia quá trìn h giải quyết việc phá sản doanh
nghiệp. Giấy ủy quỳên phải xác định rõ phạm vi ủy quyền cho người
đại diện.
4. Chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ doanh nghiệp có 100% vốn
đầu tư nưđc ngoài, nơi không th à n h lập Hội đồng quản trị phải
trự c tiếp tham gia quá trìn h giải quyết việc phá sản doanh nghiệp;
nếu có lý do chính đáng, thì có th ể ủy quyên bằng văn bản cho
người khác tham gia quá trìn h giải quyết phá sản doanh nghiệp.
V- VÈ VIỆC THAM GIA CỦA CÔNG ĐOÀN TRONG VIỆC
GIẢI QUYẾT PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP
Đ iêu 8.
1. Đại diện công đoàn doanh nghiệp tham gia quá trin h giải
quyết phá sản doanh nghiệp là Chủ tịc h Ban chấp hàn h công đoàn
hoặc người được Chủ tịch Ban chấp h ành công đoàn ùy quỳên bằng
văn bản.
2. Đại diện công đoàn doanh nghiệp thự c hiện các quyền và
nghĩa vụ cùa chủ nợ trong qùá trìn h tham gia giải quyết phá sản
doanh nghiệp theo quy định của Luật Phá sản doanh nghiệp và Nghị
định này.

III- CÁC QUY Đ ỊN H VÈ PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP

Đ iề u 9. Đại diện công đoàn nộp đơn yêu cầu giải quyết vii
tuyên bố phá sản doanh nghiệp khi có đủ hai điều kiện sau đâ
1. Doanh nghiệp không trả đủ lương cho người lao động thi
thỏa ước lao động và hợp đồng lao động trong ba th án g liên tiế
2. Có nghị quyết của công đoàn yêu cầu giải quyết tuyên 1
phá sản doanh nghiệp.
VI-

VỀ HỒ S ơ YÊU CẦU GIẢI QUYẾT VIỆC TUYÊN B ố
PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP

Đ iê u 10. Chủ nợ khi gửi đơn đến Tòa án yêu cầu giải quy
việc tuyên bố phá sản doanh nghiệp theo quy định tại Điều 7 CI
Luật Phá sản doanh nghiệp, phải gửi kèm theo các tài liệu sau đí
để chứng m inh các khoản nợ:
1. Bản sao giấy đòi nợ đến hạn;
2. Các tài liệu liên quan đôn việc giải quyết tran h chấp cí
khoản nợ;
3. Các
các khoản
cụ thể là:

tài liệu chứng m inh tìn h trạ n g mất khả năng th an h toÉ
nợ đến hạn mà doanh nghiệp không th an h toán đượ

a) Đối với các khoản nợ đi vay là các văn bản nhận nợ và Cí
giấy tờ chứng m inh số nợ đã đến hạn nhưng chựa được trả cỉ
chủ nợ;
b) Đối với các khoản nợ p hát sinh trong hoạt động kinh doan
là các hợp đồng trao đổi, mua bán hàng hóa,
hợp đồng dịch vụ kè:
theo hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ và các giấy tờ chứr
m inh số nợ trên đã đến hạn trả nhưng chưa được th an h toán
c) Đối với các khoản nợ cho thuê tài sản là các hợp đồng cứ
thuê, biên bản bàn giao tài sản và các giấy tờ chứng m inh số tiề
liên quan đến việc thuê tài sản đã đến hạn trả mà doanh nghiệ
chưa trả;
d) Đối vđi các khoan nợ thuế, nợ ngân sách khác là giấy bè
nộp thu ê và các c h ứ n g từ mà theo đó doanh nghiệp có ng h ĩa V

phải nộp ngán sách N hà nước;
đ) Đối
với các khoản nợ tiên lương, trợ
hiểm xã hội và các lợi ích khác của người

cấp thôi việc, tiên bể
laodộng là hợp đôn
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lao động, thỏa ước lao động, bảng chấm công, bản nghiệm th u sả
phẩm, dịch vụ, bản th a n h toán tiền lương hoặc tiền công, các chứn
từ chi bảo hiểm xã hội và các chứng từ có liên quan đến các lç
ích khác của người lao động;
nợ

e)
Đối với các khoản nợ khác là bản dối chiếu nợ giữa ch
và doanh nghiệp mắc nợ.
4. Các tài liệu khác

nếu thấy cần th iết.

Đ iề u 11. Đại diện hợp pháp của doanh nghiệp, chủ doanh nghiệ]
tư nhân, chủ doanh nghiệp có 100% vốn nước ngoài, nơi không thànl
lập Hội đồng quản trị khi nộp đơn yêu cầu giải quyết việc tuyêi
bố phá sản theo quy định tại Điều 9 của Luật P há sản doanh nghiệ]
phải gửi kèm theo đơn các tài liệu sau đây:
1. Danh sách chủ nợ, trong đó ghi rõ địa chỉ, số nợ phải tri
cho từ ng chủ nợ, nợ đến hạn, nợ chưa đến hạn, nợ có bảo đảm
nợ có bảo đảm một phần, nợ không có bảo đảm;
2. Báo cáo tìn h h ìn h kinh doanh sáu (6) th á n g trước khi mấ
khả năng th a n h toán nợ đến hạn;
3. Báo cáo quyết toán và thu y ết trìn h
chi tiế t tìn h h ìn h tà
chính hai (2) năm cuối cùng hoặc từ , khi bắt đầu hoạt động kinỉ
doanh đối với doanh nghiệp có thời gian hoạt động chưa đủ ha
năm. Báo cáo phải được cơ quan kiểm toán' xác nhận, đối với doanỉ
nghiệp nhà nưđc còn phải được cơ quan nhà nưđc có thẩm quỳêr
phê duyệt theo quy định hiện hành;
để

4. Báo cáo về các biện pháp tài chính doanh nghiệp đã áp dụnị
khắc phục tìn h trạ n g m ất khả năng th an h toán nợ đến hạn

5. Bản tường trìn h về trách nhiệm cùa Chủ tịch và các thành
viên Hội đồng quản lý, Hội đồng quản trị, của Giám đốc hoặc Tổn|
giám đốc đối với tìn h trạ n g m ất khả năng th an h toán nợ đến hạr
của doanh nghiệp;
6. Bản sao các tài liệu kế toán, gồm sổ tổng hợp; bảng kẽ ch
tiết tài sản, vật tư, hàng hóa; sổ theo dõi công nợ; sổ theo dõi tạrr
ứng và các sổ sách kế toán khác có liên quan theo yêu cầu củí
Tòa án;
7. Các tài liệu khác nêu thấy cần th iết.

III- CÁC QUY ĐỊNH VÊ PHÁ SÀN DOANH NGHIỆP
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Đ iê u 12. Ngoài n h ứ ng nội dung quy định tại Điều 11 của Nghị
định này, đại diện hợp pháp của doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp
tư n h ân , chủ doanh nghiệp có 100% vốn nước ngoài, nơi không th àn h
lập Hội đồng quản trị khi nộp đơn yêu cầu tuyên bố phá sản doanh
nghiệp còn phải gửi cho Tòa án n hân dân cấp tỉn h báo cáo về khả
năng 'th a n h toán nợ của doanh nghiệp, bao gồm các nội dung chủ
yếu sau đây:
1. Tiền m ặt, số dư tại các tài khoản tiền gửi (tiềri V iệt Nam
và ngoại tệ ), trị giá và n g , bạc, đá quý và tr ị giá toàn bộ giấy tò

có khả năng th a n h toán của doanh nghiệp;
2. Bảng kẽ ch ủ n g loại, số lượng, giá trị theo sổ sách kế toán
và dự tín h theo giá th ị trường các loại vật tư, sản phẩm, hàng hóa
tồn kho, hàng hóa đang vận chuyển, tro n g đó ghi rõ giá tr ị vật
tư, sản phẩm , h àn g hóa có khả năng tiêu thụ; vật tư, sản phẩm,
hàng hóa được dùng làm vật bảo đảm, thê' chấp; trị giá vật tư, sản
phẩm, dịch vụ dở dang có khả năng tiêu thụ, th a n h tđán được;
3. Giá trị tài sản cố định còn lại theo giá hạch toán và dự
tính theo giá th ị trường, trong đó ghi rõ số tài sản được dùng để
bảo đảm, th ế chấp; trị giá các công trìn h xây dựng cơ bản chưa
hoàn th à n h , tro n g đó ghi rõ số tiền có khả năng th u hồi do bán
các công trìn h đó;
4. Tài sản, tiền vốn tham gia hợp tác, liên doanh, trong đó ghi
rõ số vốn có khả n ăng th u hồi;
5. Danh sách người mắc nợ doanh nghiệp, trong đó ghi rõ địa
chỉ, số nợ phải th u cùa từ n g người mắc nợ, nợ đến hạn, nợ chưa
đến hạn, nợ có khả năng th u hồi;
6. Giá trị về quyền tài sản dưới mọi hình thứ c theo quy định
của pháp luật.
VII- VE VIỆC T H ự C HIỆN HÒA GIẢI VÀ GIẢI PHÁP
TỔ CHỨC LẠI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
-CUA DOANH NGHIỆP
Đ ĩê u 13. Phương án hòa giải và giải pháp tổ chức lại hoạt động
kinh doanh của doanh nghiệp quy định tại Điều 20 của Luật Phá
sản doanh nghiệp bao gồm n h ữ ng nội dung chủ yếu sau đây:
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1. Kiến nghị hoãn nợ, giảm nợ, xóa nợ, nỊua nợ, bảo lãnh 1
và các biện pháp khắc phục tìn h trạ n g m ất khả năn g th a n h to;
nợ đến hạn của doanh nghiệp; cam kết của doanh nghiệp mắc ]
về thời hạn, mức và phương thứ c th a n h toán nợ đến hạn;
2. Các biện pháp tổ chức lại hoạt động kinh doanh của doai
n g h iệp bao gồm các b iện ph áp tài c h ín h , tổ ch ứ c lại bộ m áy, S!

xếp lại lao động, cải tiế n quản lý, hoàn th iện , đổi mới công ng'
và các biện pháp cần th iế t khác nhằm khắc phục tìn h trạ n g m
khả n ăng th a n h toán nợ đến h ạn của doanh nghiệp. Từng biện phi
phải có thời hạn, kế hoạch thự c hiện cụ thể;
3. Phương án hòa giải và các giải pháp tổ chức lại hoạt đội
kinh doanh của doanh nghiệp nói tại khoản 1 và khoản 2 Điều ni
phải được lập th à n h văn bản và có chứ ký của đại diện hợp phí
của doanh nghiệp, của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ doanh nghiị
có 100% vốn dầu tư nước ngoài không th à n h lập Hội đồng quí
trị.
Đ ie u 14. T rong thời gian th ự c hiện phương án hòa giải và c;
biện pháp tố chức lại hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp mắc 1
có trá c h nhiệm:
1. Thực hiện phương án hòa giải và các biện pháp tổ chức 1
hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp theo đúng thời gian và 1
hoạch đã được cam kết;
2. Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Thâm phí
phụ trá c h việc giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiị
(sau đây gọi chung là Thẩm phán) và chủ nợ về tìn h hình, k
quả thực hiện phương án hòa giải, giải pháp tổ chức lại hoạt đội
kinh doanh cùa doanh nghiệp;
3. Đề nghị Tòa án tuyên bố phá sản, nếu xét th ấy không t!
thực hiện được phương án hòa giải và các giải pháp tổ chức 1
hoại động kinh doanh của doanh nghiệp.
VIII- VỀ VIỆC PHÁ SẢN VÌ LÝ DO BẤT KHẢ KHÁNG
Đ iê u 15. Doanh nghiệp phá sản vì lý do bất khả kháng là doar
nghiệp bị phá sản do th iên tai, địch họa, hỏa hoạn không do mìr
gây ra hoặc do ản h hưởng trự c tiếp của việc phá sản của các doar
nghiệp khác mà chủ doanh nghiệp hoặc người điều hành doanh nghiẹ

III- CÁC QUY ĐỊNH VỀ PH Á SẢN DOANH NGHIỆP

không th ể lường trưđc hoặc tuy đã biết trước và đã áp dụng
biện pháp cần th iế t như ng không th ể khắc phục được.
Đ iê u 16.
1. Việc phá sản vì lý do bất khả kháng phải được ghi rõ t
quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp.
2. Chù tịc h và các th à n h viên Hội đồng quản lý, Hội đông
trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc doanh nghiệp bị tuyên bố
sản vì lý do b ất khả kháng có th ể được giữ các chức vụ đó c
doanh nghiệp khác n h ư quy định tại Điều 50 Luật Phá sản d
nghiệp.
IX- VẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA
TỔ QUẢN LÝ TÀI SẢN
Đ iê u 17. Trước khi ra quyết định mở th ủ tục giải quyết
cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp, C hánh tòa Tòa kinh tế
án n hân dân cấp tỉn h yêu cầu các cơ quan có liên quan cử I
có
đủ n ăng lực, độc lập về kinh tế và pháp lý với các chủ r
doanh nghiệp mắc nợ tham gia Tổ quản lý tài sản.
1.

T h àn h p h ần Tổ quản

lý tài

sản gồm:

a) Một cán bộ Tòa kinh tế Tòa án nhân dân cấp tỉn h là
trường, do C hánh tòa Tòa kinh tế Tòa án nhân dân cấp tỉn h
cóng;
b) Một chấp h àn h viên Phòng th i hành án, do Trưởng p
thi h ành án thuộc Sở Tư pháp cử;
c) Chủ nợ có số nợ nhiều n h ất; trong trường hợp có nhiều
nợ có số nợ nhiều n h ấ t ngang nhau thi Chánh tòa Tòa kir
Tòa án n h ân dân tỉn h chọn một số chủ nợ cho đến khi hội
chủ nợ cử người đại diện cho các chủ nỢ;
d) Một đại diện của doanh nghiệp mắc nợ, do đại diện hợp
của doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ doanh nị
có 100% vốn đầu tư nước ngoài nơi không th à n h lập Hội đồng
trị cử;
đ) Một đại diện công đoàn doanh nghiệp;
e) Một đại diện Sở Tài chính, do Giám đốc Sờ Tài chínl
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g) Một đại diện N gân hàng nhà nước cấp tỉn h , do Giám đốc
ngân hàng đó cử.
2. Tùy từ n g trư ờng hợp cụ thể, Chánh tòa Tòa k in h tế Tòa
án nhân dân cấp tỉn h có th ể mời thêm một số chuyên gia khác
tham gia Tổ quản lý tài sản.
3. Một người có th ể được chỉ định cùng một lúc tham gia tối
đa ba Tổ quản lý tài sản. Người được chỉ định tham gia Tổ quản
lý tài sản có quỳên từ chối sự chỉ định đó, nếu có lý do chính
đáng.
4. Tổ quản lý tài sản làm việc theo sự
Tổ quản lý tài sản và chịu sự giám sát

điều hành
của Tổtrưởng
của Thẩm phán.

Đ iêu 18.
1. Hội nghị chủ nợ có quyền chọn người đại diện của m ình
tham gia Tổ quản
lýtài sản
để thay th ế ngườiđã đượcC hánh tòa
Tòa kinh tế chỉ định. C hánh tòa Tòa kinh tế có th ể không chấp
nhận sự lựa chọn của hội nghị chủ nợ, nếu có lý do chính đáng.
Trong trường hợp đó, chậm n h ấ t sau mười lăm (15) ngày, kể từ
ngày n hận được thô n g báo không chấp n hận cùa C hánh tòa Tòa
kinh tế, hội nghị chủ nợ phải chọn người đại diện khác thay thế.
2. C hánh án Tòa án nhân dân cấp tỉn h là người quyết định
cuối cùng về mọi khiếu nại có liên quan
đến việc chọn đại diện
chủ nợ tham gia Tổ quản lý tài sản.
Đ iêu 19.
1. Tổ quản lý tài sản có nhiệm vụ giám sát, kiểm tra hoạt dộng
của doanh nghiệp từ khi có quyết định mở thủ tục giải quyết yêu
cầu tuyên bố phá sản đến khi có quyết định tuyên bố phá sản,
cụ th ể là:
a) Giám sát, kiểm tra việc thực hiện các quy định nói tại khoản 2
Điều 18 và Điêu 23 của Luật Phá sản doanh nghiệp;
b) Kiểm tra, giám sát việc ký kết, thự c hiện hợp đồng của doanh
nghiệp;
c) Giám sát, kiểm tra việc tiêu th ụ sản phẩm của doanh nghiệp.
2. Tổ trưởng Tổ quản lý tài sản có quyền đề nghị Thẩm phán
ra quyết định buộc doanh nghiệp thực hiện hoặc không được thực
hiện một số h ành vi nhằm bảo toàn tài sản của doanh nghiệp.
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Đ iê u 20.
1. T rong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày h ết hạn gửi
giấy đòi nợ, Tổ quản lý tài sản phải lập xong bảng kê toàn bộ tài
sản, bảng cân đối tài sản, danh sách chủ nợ và danh sách người
mắc nợ của doanh nghiệp.
2. Bảng kê tài sản và bảng cân đối tài sản phải ghi rõ các
loại tài sản, nếu tài sản là đô vật th ì phải được ghi rõ tên, tìn h
trạ n g và được đ ịn h giá.
3. D anh sách chủ nợ và danh sách người mắc nợ phải bao gồm
nội dung chủ yếu sau đây:
a) Họ, tên, địa chỉ chủ nợ và người mắc nợ doanh nghiệp;
b) Số nợ của từ n g chủ nợ và của từ n g người mắc nợ doanh
nghiệp. T rong đó ghi rõ nợ có bảo đảm, nợ có bảo đảm một phần,
nợ không có bảo đảm, nợ đến h ạn và nợ chưa đến hạn. Đối với
danh sách người mắc nợ doanh nghiệp, còn phải ghi rõ nợ có khả
năng th u hồi và nợ không có khả năng th u hồi.
Đ iê u 21.
1. Tổ quản lý tài sản có nhiệm vụ niêm yết danh sách chủ
nợ và danh sách người mắc nợ doanh nghiệp tại trụ sở, các chi
nhánh của doanh nghiệp và trụ sở Tòa án giải quyết việc việc phá
sản doanh nghiệp;
2. Sau mười (10) ngày, kể từ ngày niêm yết, Tổ quản lý tài
sản có trá c h nhiệm sửa đổi, bổ sung danh sách chủ nợ và nhứ ng
người mắc nợ theo quyết định thẩm phán và khóa sổ các danh sách
đó.
Đ iê u 22.
định này, Tổ
số nợ doanh
sản, dự kiến

Sau khi lập bảng kê tài sản nói tại Điều 20 của Nghị
quản lý tài sản đối chiếu số tài sản hiện có với tổng
nghiệp phải trả ; xây dựng phương án phân chia tài
kế hoạch trả nợ đê’ Thẩm phán xem xét quyết định.

Đ iê u 23. Kể từ thời điểm Tòa án ra quyết định tuyên bố phá
sản, doanh nghiệp m ất quyền quản lý tài sản. Tổ quản lý tài sản
thực hiện việc bảo quản tài sản của doanh nghiệp cho đến khi hoàn
th à n h việc bàn giao tài sản cho Tổ th an h toán tài sản.
Đ iê u 24. Chậm n h ấ t là năm (5) ngày, kể từ ngày có quyết định
th à n h lập Tổ th a n h toán tài sản, Tổ quản lý tài sản phải bàn giao
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toàn bộ tài sản, tài liệu, giấy tờ đang quản lý cho Tổ th a n h toá
tài sản.
Đ iê u 25. Tổ trư ở n g và n h ân viên Tổ quản lý tài sản, tùy tín
ch ất và mức độ vi phạm tro n g các trư ờng hợp sau đây, có th ể ]
xử lý kỷ luật hoặc tru y cứu trá c h nhiệm hình sự; nếu gây thiị
hại thì phải bồi thường:
1. Lập bảng kê tài sản không đúng tìn h hình thự c tế;
2. Lập danh sách chủ nợ, danh sách người mắc nợ sai sự thậ
3. K hông th ự c hiện hoặc thự c hiện không đầy đù nhiệm V
giám sát, kiểm tra việc quản lý tài sản của doanh nghiệp;
4. Để th ấ t th o át tài sản của doanh nghiệp mắc nợ.
X- VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CỦA TỔ THANH TOÁN TÀI SẢN
Đ ĩê u 26. Chậm n h ấ t là năm (5) ngày, kể từ ngày nh ận đưc
quyết định tuyên bố phá sản, Trưởng phòng thi hàn h án phải I
quyết định th i h ành quyết định tuyên bố phá sản.
Đ iề u 27. Chậm n h ấ t là mười (10) ngày, kể từ ngày có quy(
định thi h àn h quyết định tuyên bố phá sản, Trưởng phòng th i hàn
án phải ra quyết định th à n h lập Tổ th a n h toán tài sản. Q uyết địn
th à n h lập Tổ th a n h toán tài sản phải ghi rõ họ, tên, nghề nghiệ]
chức vụ, cơ quan đang công tác của Tổ trưởng, Tổ phó và các nhâ
viên khác; phân công nhiệm vụ cụ th ể cho từ ng nh ân viên, tron
đó có kế toán, th ủ quỹ, th ủ kho.
Đ ĩêu 28.
1. T hành phần Tổ th an h toán tài sản gồm:
a) Chấp h ành viên làm Tổ trưởng Tổ th an h toán tài sản \
một cán bộ của P hòng th i h àn h án thuộc Sở Tư pháp do Trưởn
phòng th i h ành án cử;
b) Một đại diện Sở Tài chính, do Giám đốc Sở Tài chính CI
c) Một đại diện Ngân hàng Nhà nước cấp tỉn h do Giám đc
Ngân hàng đó cử;
d) Một đại diện chủ nợ là người đã tham gia Tổ quản lý ti
sản, nếu quá nửa số chủ nợ không yêu cầu thay thế;
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đ) Một đại diện công đoàn doanh nghiệp;
e)
Một đại diện doanh nghiệp bị phá sản do đại diện hợp pháp
của doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ doanh nghiệp
có 100% vốn đầu tư nước ngoài, nơi không th à n h lập Hội đồng quản
trị cử.
2.
Trong trường hợp xét thấy cần th iết, Tổ trưởng Tổ thanh
toán tài sản có th ể
mời
thêm một số cán bộ tham gia
vào cáchoạt
động có liên quan đến việc th an h toán
tài sản.
Đ ĩê u 29. Khi th à n h lập Tổ th an h toán tài sản, Trưởng phòng
thi h ành án có quyền:
1. Yêu cầu các cơ quan có liên quan cử người thay thế, nếu
thấy người đã được cử có th ể không khách quan hoặc không đủ
năng lực thi h ành nhiệm vụ. Chậm n h ấ t là năm (5) ngày, kể từ
ngày Trưởng phòng
th i
hành án yêu cầu,các cơ quan
có liên quan
phải cử người khác thay thế;
2. Giải quyết
chủ nợ tham gia
chủ nợ nhằm bảo
vụ của Tổ th a n h

các yêu cầu của chủ nợ về việc thay đổi đại diện
Tổ thanh toán tài sản, nếu xét thấy yêu cầu của
đảm tín h khách quan trong việc thực hiện nhiệm
toán tài sản;

3. Giám đốc Sở Tư pháp là người quyết định cuối cùng về mọi
khiếu nại trong việc thay đổi nhân viên Tổ thanh toán tài sản.
Đ iê u 30. Tổ th an h toán tài sản phải hoạt động theo đúng kế
hoạch đã được Trưởng phòng thi hành án duyệt; định kỳ báo cáo
tiến độ và tìn h hình thực hiện quyết định tuyên bố phá sản cho
Trưởng phòng thi h ành án. Tổ th an h toán tài sản sử dụng con dấu
của Phòng th i h ành án để thực hiện nhiệm vụ.
Đ ie u 31. Thủ tục bàn giao tài sản của Tổ quản
Tổ th an h toán tài sản được quy định như sau:

lý tài sản

cho

1. Bàn giao toàn bộ và chi tiế t từng tài sản của doanh nghiệp
phá sản.
2. Lập biên bản bàn giao toàn bộ và chi tiết từ ng tài sản. Đối
với trường hợp tài sản bị hư hỏng, mất mát, phải lập biên bản
riêng cho từ n g trường hợp cụ thể và ghi rõ lý do, trách nhiệm
cá nhân vê việc hư hỏng, m ất m át tài sản. Mọi biên bản bàn giao
tài sản phải có chữ ký của Thẩm phán, Tổ trưởng Tổ quản lý tài
sản và Tổ trường Tổ th an h toán tài sản.

636

H Ệ THÖNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT VIỆT N A M H IÊ N H À N

3.
Kể từ ngày n h ậ n xong bàn giao, Tổ th a n h toán tài sản c
trá c h nhiệm bảo quản toàn bộ tài sản và tài liệu, chứ ng từ có liê
quan.
Đ iề u 32.
1. Tổ trư ởng Tổ th a n h toán tài sản có quyền đê nghị Thẩi
phán ra quyết đ ịn h th u hồi tài sản của doanh nghiệp phá sản đan
do người khác quản lý. Khi th u hồi tài sản, Tổ trư d n g Tổ than
toán tài sản phải công bố quyết đ ịn h tuyên bố phá sản và quyí
định th i h à n h quyết đ ịn h tuyên bố phá sản doanh nghiệp.
2. Nếu p h á t hiện được tài sản của doanh nghiệp phá sản 1
chiếm giữ b ất hợp pháp mà chưa được Tổ quản lý tài sản bàn gi£
thì Tổ trư ởng Tổ th a n h toán tài sản có quyền đê nghị T hẩm phá
ra quyết định th u hồi theo đúng th ủ tụ c quy định tại khoản 1 Điề
này; đồne thời phải lập biên bản kiểm kê, xác m inh th ự c tran
và bổ sung vào tài sản của doanh nghiệp phá sản để có biện phá
xử lý chung.
3. Tổ trư ởng Tổ th a n h toán tài sản có th ể yêu cầu các cơ qua
Nhà nước có liên quan hỗ trợ việc th u hồi tài sản;
4. Việc th u hồi tài sản của doanh nghiệp phá sản quy địn
tại Điều 45 L uật P h á sản doanh nghiệp được th ự c hiện theo quy«
định cùa Tòa án.
Đ iề u 33.
1. T rưởng phòng th i h àn h án có trá c h nhiệm th à n h lập Hí
đồng định giá tài sản của doanh nghiệp bị phá sản. T h àn h phầ
Hội đồng định giá gồm:
a) Tổ trư ởng Tổ th a n h toán tài sản làm Chủ tịc h Hội đồnj
b) Đại diện Sở Tài chính, do Giám đốc Sở Tài chính chỉ địnl
c) Đại diện một số cơ quan có liên quan, theo đề nghị của Trưởn
phòng th i h àn h án, do từ n g cơ quan đó cử;
d) T rưởng phòng thi h ành án mời chủ nợ có tài sản bảo đản
cá
n hân hoặc đại diện đơn vị đã mua tài sản của doanh nghiệ
phá sản sáu (6) th á n g trước khi th ụ lý đơn yêu cầu tuyên bố ph
sản doanh nghiệp tham gia Hội đồng khi định giá các tài sản đ<
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đ) Đại diện chủ nợ, đại diện công đoàn hoặc đại diện người
lao động được quyền tham gia ý kiến vào việc đinh gia tai san,
như ng không có quyền biểu quyết.
2. Hội dồng đ ịn h giá có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
a) Đ ịnh giá toàn bộ tài sản trước khi bán đấu giá;
b) Đ ịnh giá tài sản đá là vật bảo đảm các khoản nợ vay, tài
sản mà doanh nghiệp đã bán sáu (6) th á n g trưđc khi th ụ lý đơn
yêu cầu tuyên bố phá sản;
3. Hội đồng đ ịn h giá quyết định theo đa số; trong trường hợp
ý kiến ngang nhau th ì bên có ý kiến của Chủ tịc h Hội đồng là
ý kiến quyết định.
Đ iê u 34.
1. Tổ trư ở n g Tổ th a n h toán tài sản có nhiệm vụ tổ chức bán
đấu giá tài sản của doanh nghiệp bị phá sản. Việc bán đấu giá tài
sản của doãnh nghiệp bị phá sản phải theo đúng quy định của Pháp
lệnh th i h à n h án dân sự, các văn bản pháp quy hướng dẫn thi
hành Pháp lệnh này và phải dăng trê n báo ra hàng ngày của T rung
ương, địa phương tro n g ba (3) số liên tiếp, ít n h ấ t mười lăm (15)
ngày trưđc khi tổ chức bán đấu
giá;
2. Việc bán tài sản cấm hoặc hạn chê' lưu thông trê n th ị trường
phải tuân theo các quy định có liên quan của N hà nước.
Đ iều 35.
1. Tổ trư ởng Tổ th a n h toán tài sản phải mở tài khoản phá sản
doanh nghiệp tại ngân hàng chậm n h ấ t sau năm (5) ngày, kể từ
ngày có quyết đ ịn h th à n h lập Tổ th an h toán tài sản và làm chủ
tài khoản phá sản.
2. Toàn bộ các khoản tiền th u được của doanh nghiệp phá sản
phải được gửi vào tài khoản phá sản doanh nghiệp chậm n h ấ t là
sau ba (3) ngày, kể từ ngày thu; nếu gửi chậm phải chịu ph ạt theo
mức lãi suất cho vay cao n h ấ t do Ngân hàng Nhà nước quy định
trong từ n g thời kỳ để áp dụng trong quan hệ cho vay giữa ngân
hàng thương mại với các tổ chức kinh tế.
Đ iề u 36.
1.
Việc phân chia giá trị tài sản còn lại của doanh nghiệp phá
sản cho các chủ nợ phải theo đúng phương án ghi trong quyết định
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tuyên bố phá sản và theo trìn h tự ưu tiên n h ư quy đ ịn h tại Điêu 3Í
của Luật P há sản doanh nghiệp.
2. Tổ trư ởng Tổ th a n h toán tài sản phải lập phương án th an l
toán cụ th ể cho từ n g đợt và báo cáo Trưởng phòng th i h à n h ái
quyết định trước khi tổ chức th ự c hiện.
3. Nếu chủ nợ có tài khoản tại ngân hàng th ì Tổ trư ở ng Ti
th an h toán tài sản làm th ủ tục chuyển tiền vào tài khoản của chi
nợ. Trong trư ờng hợp chủ nợ không có tài khoản tại ngân hànj
thì Tổ trư ởng Tổ th a n h toán tài sản th ông báo cho chủ nợ đếĩ
nhận trự c tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện. Cước phí bưu điệi
được trừ vào số tiền chủ nợ được nhận.
Đ iê u 37.
1. Chậm n h ấ t là bảy (7) ngày, kể từ ngày th a n h toán h ế t tà
sản phá sản, Tổ trư ởng Tổ th a n h toán tài sản phải làm báo cái
về việc th i h àn h quyết đ ịn h tuyên bố phá sản. Báo cáo th i hànl
quyết đ ịn h tuyên bố phá sản phải được gửi cho Trưởng phòng th
h ành án và niêm y ết công khai tại trụ sở Phòng th i hàn h án.
2. Sau mười lăm (15) ngày, kể từ ngày báo cáo th i hàn h ái
được niêm yết mà không có chủ nợ nào khiếu nại th ì Trưởng phònị
thi h ành án ra quyết định chấm dứt việc th i hành quyết đ ịn h tuyêi
bố phá sản và kết thúc hoạt động Tổ th a n h toán tài sản;
3. Trường phòng th i h ành án gửi báo cáo th i hành quyết địnl
tuyên bố phá sản và báo cáo kết thúc việc th i hành quyết địnl
tuyên bố phá sản cho Tòa án đã giải quyết việc phá sản, Cục quải
lý thi h ành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp và cơ quan đã cấp đănj
ký kinh doanh để xóa tên doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp phá sải
là doanh nghiệp n h à nước, doanh nghiệp cùa các tổ chức ch ín h trị
xã hội, thì các báo cáo trê n đây còn phải được gửi cho cơ quan
tổ chức đả ra quyết đ ịn h th à n h lập doanh nghiệp và cơ quan tà
chính cùng cấp.
Đ iê u 38. Trưởng phòng thi h ành án nếu chậm ra quyết
th i h à n h quyết đ ịn h

địnl

tu y ê n bố p h á sản, qu y ết đ ịn h th à n h lặp T(

th an h toán tài sản và các quyết định khác thuộc thẩm quyền củ;
m in h

hoặc

quyết

đ ịn h

sai

th ì

tù y

tín h

c h ấ t,

m ức

độ

vi

phạm ,

CI

thể bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nế>
gày th iệ t hại thì phải bồi thường.
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Đ iề u
tùy tín h
có th ể bị
gây th iệ t

39. Tổ trư ởng và các n h ân viên Tổ th an h toán tài sản,
ch ất và mức độ vi phạm, trong các trường hợp sau đây,
xử lý kỷ luật hoặc bị tru y cứu trá c h nhiệm hình sự; nếu
hại th ì phải bồi thường:

1. Cố ý kê biên tài sản không thuộc quyền sở hữu của doanh
nghiệp phá sản hoặc tài sản không thuộc diện kê biên; kê biên
sót, kê biên không đúng th ủ tục do pháp luật quy định;
2. T h àn h lập Hội đồng định giá, tổ chức bán dấu giá không
đúng th ủ tụ c quy định;
3. Không th ự c hiện đầy đủ các biện pháp bảo quản tài sản hoặc
có nh ữ n g h ành vi làm th ấ t thoát, hư hỏng tài sản;
4. Thực hiện p h ân chia tài sản không đúng với phương án th an h
toán dã dược T rưởng phòng th i h àn h án duyệt;
5. Sử dụng trá i phép tài sản của doanh nghiệp phá sản;
6. Lập báo cáo về th ự c hiện quyết định tuyên bố phá sản không
trung thực.

Điều 40.
1. Các quyết đ ịn h của Trưởng phòng th i hành án, của Tổ trưởng
Tổ th an h toán tài sản có giá trị bắt buộc th i hành đối với mọi
cá

nhân,

tổ

chức

có

liê n

quan.

2. Người nào cố tìn h không chấp h ành quyết định của Trưởng
phòng th i h à n h án, của Tổ trưởng Tổ th an h toán tài sản thì tùy
tính ch ất và mức độ vi phạm , có th ể bị th i hành kỷ luật, xử phạt
hành chính hoặc bị tru y cứu trá c h nhiệm hình sự; nếu gây th iệ t
hại thì phải bồi thường.
XI- VÈ CHI PHÍ PHÁ SÀN

Đĩêu 41.
1. Chi phí giải quyết phá sản bao gồm:
a) Lệ phí Tòa án giải quyết việc
theo quy đ ịn h của pháp luật về lệ

phá sản, do Tòa án quyết định
phí;

b) Chi phí kê biên, vận chuyển, thu hồi, giám định, bảo quản,
tổ chức bán dấu giá tài sản; chi phí cho việc triệu tập và tiến hành
Hội n ghị

ch ủ IỈỢ (k h ô n g bao gồm chi phí đi lại và ăn

ở của các

chủ nợ) được th a n h toán theo thực chi do Thầm phán phụ trách
việc giải quyết vụ kiện phá sản xét duyệt; chi phí liên quan đến
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hàn

:

h à n h quyết đ ịn h tuyên bố phá sản dư ợ c th a n h toán the
thự c chi trê n cơ sở quyết đ ịn h
của Trưởng phòng th i hàr\h án

v iệ c th i

c) Mức th ù lao mỗi ngày làm v i ệ c cho mỗi th à n h v iê n Tổ quả]
lý tài sản, Tổ th a n h toán tài sản, Hội đ(jng đ ịn h giá và n h ữ n g ngưò
tham gia cưỡng chế th i h àn h các quyết đ ịnh của Tòa án tro n g qu
trìn h giải quyết việc phá sản được tín h bằng m ột ngày tiền côn
tác phí theo quy đ ịn h của N hà nưđc.
2.
Lệ phí và các chi phí nói tại khoản 1 Điều này được than]
toán từ giá trị tài sản của doanh nghiệp bị phá sản.
XII- ĐIỀU KHOẢN TH I HÀNH
Đ iề u 42. Bộ trư ởng Bộ Tư pháp sau khi th ố n g n h ấ t với Tòi
án n hân dân tối cao, hướng dẫn cụ th ể về quy chế làm việc củ
Tổ quản lý tài sản và Tổ th a n h toán tài sản.
Đ ĩê u 43. Nghị đ ịn h này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Đ iề u 4 4 . Bộ trư ởng các Bộ, T hủ trư ởng cơ quan n g a n g Bộ, cát
cơ quan thuộc C hính phủ, Chủ tịc h ú y ban nh ân dân tỉn h , thànl
phố trự c thuộc T rung ương có trách nhiệm th i hành N ghị địnl
này.

TM. CHÍNH PHỦ
T h ủ tư ớ n g
VỐ V Ă N K IỆ T

135. NGHỊ ĐỊNH s ố 92/CP NGÀY 19-12-1995
CỦA CHÍNH PHỦ

Về giải quyết quyền lợi của người lao động
ở doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật TỔ chức C hính p h ủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Luật P há sản doanh nghiệp ngày 30 tháng 12 năm 1993;
Căn cứ Bộ luật Lao đ ộ n g ngày 23 tháng 6 năm 1994;
Theo đè n g hị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã
hội,
NGHỊ ĐỊNH:
Đ iề u 1. N ghị định áp dụng đối với người lao động ở doanh nghiệp
đá có quyết đ ịn h tuyên bố phá sản của Tòa kinh tế Tòa ấn nhân
d â n c ấp t ỉ n h .

Đ iề u 2. Người lao động trong doanh nghiệp bị tuyên bố phá
sản được th a n h toán các khoản mà doanh nghiệp còn nợ, bao gồm:
1.
Tiên lương là khoản tiền lương và các k h o ả n
(nếu có) sau khi đã trừ các khoản tạm ứng tiền lương
nghiệp còn nợ người lao động tín h đến thời điểm doanh
quyết định tuyên bố phá sản của Tòa k in h tế Tòa án
Gấp t ỉ n h .

phụ cấp lương
mà doanh
nghiệp có
nhân dân
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2. Tiên bảo h iểm xã hội là khoản tiền doanh nghiệp chưa đón
hoặc chưa đóng đủ cho cơ quan Bảo hiểm xã hội theo quy địn'
của Điều lệ Bảo hiểm xã hội.
3. Trợ cấp thôi việc là khoản tiề n trợ cấp thôi việc mà doan
nghiệp chưa trả hoặc chưa trả đủ cho người lao động khi chấm dú
hợp đồng lao động theo quy đ ịn h tại khoản 1 Điều 42 của Bộ luậ
Lao động và Điều 10 của Nghị đ ịn h số 198/CP ngày 31-12-1994 củ
C hính phủ, quy đ ịn h chi tiế t và hướng dẫn th i h àn h m ột số điề
của Bộ luật Lao động về hợp đông lao
động.
4. Các quỳên
và hợp đông lao
thỏa th u ậ n tro n g
mà doanh nghiệp

lợi khác bằng tiên theo thỏa ước lao động tập th
động đã ký kết là các khoản tiền được hai bêi
hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập th
chưa trả hoặc chưa trả đủ cho người lao độn§

Đ iề u 3. Khi doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản, người lao độn
được trợ cấp thôi việc theo quy đ ịn h tại khoản 1 Điều 42 của B
luật lao động và đây là khoản nợ mà doanh nghiệp phải th a n h toár
Thời gian làm việc để tín h
tại điểm a, điểm d khoản 3 và
số 198/CP ngày 31-12-1994 của
hướng dẫn th i b in h m ột số điều
lao động.

trợ cấp thôi việc được quy địnl
khoản 5 Điều 10 của N ghị địnl
C hính phủ quy định chi tiế t V
của Bộ luật Lao động về hợp dồn

Mức lương để tín h trợ cấp thôi việc được quy định tại Điều 1
của Nghị định số 197/CP ngày 31-12-1994 của C hính phủ quy địnl
chi tiế t và hướng dẫn th i h àn h m ột số điều của Bộ luật Lao độn
về tiền lương.
Đ iê u 4.
1. Các tài liệu chứng m inh các khoản doanh nghiệp nợ ngưè
lao động là chứng từ được quy định tại điểm đ Điều 10 của Ngh
định SỐ 189/CP ngày 23-12-1994 của C hính phủ hướng dẫn th i hàn]
Luật P há sản doanh nghiệp.
2. Cơ quan Bảo hiểm xả hội lập chứng từ vê khoản doanh nghiệ
và người lao động còn nợ về bảo hiểm xã hội và chuyển chứ ng t'
đó cho Tổ th a n h toán tài sản.
3. Người lao động kê khai khoản doanh nghiệp còn nợ mình
kế toán trư ởng doanh nghiệp kè khai các khoản mà người lao độn
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còn nợ doanh nghiệp và chuyển các chứng từ đó cho Tổ th an h toán
tài sản.
Đ iê u 5.
1. Nếu giá trị tài sản còn lại của doanh nghiệp sau khi đá trừ
chi phí phá sản đủ th a n h toán các khoản nợ cho mọi người lao
động thì mỗi người lao động dược th a n h toán đủ số nợ.
2. Giá trị tài sản còn lại của doanh nghiệp sau khi đã tr ừ chi
phí phá sản không đủ để th a n h toán các khoản nợ cho người lao
động th ì người lao động được th a n h toán các khoản doanh nghiệp
nợ theo th ứ tự ưu tiên sau:
a) Tiền lương;
b) Chi phí y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị ổn
định thương tậ t cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề
nghiệp theo quy đ ịn h tại khoản 2 Điều 107 của Bộ luật Lao động.
c) Tiền bảo hiểm xã hội;
d) Bồi thư ờng hoặc trợ cấp cho người lao động bị suy giảm khả
năng lao động từ 81% trở lên hoặc cho th â n nhân người chết do
tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại khoản 3 Điều
107 của Bộ luật Lao động.
đ) Trợ cấp thôi việc;
e) Các khoản khác bằng tiền theo thỏa ước lao động tập thể
và hợp dồng lao động đã ký kết.
Đ iê u 6. K hi doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản, quyền lợi của
người lao động bị tai n ạn lao động, bệnh nghề nghiệp được giải
quyết n h ư sau:
1. Khi người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
đã điều trị ổn đ ịn h thương tậ t và có kết luận của Hội đồng giám
định Y khoa về mức độ suy giảm khả năng lao động th ì Tổ th an h
toán tài sản th a n h toán cho người lao đ ộn g th eo quy đ ịn h tại đ iểm b,

điểm d khoản 2 Điều 5 của Nghị định này.
2. Đến thời hạn th an h toán giá trị tài sản còn lại của doanh
nghiệp mà người lao động bị tai nạn lao động', bệnh nghề nghiệp
vẫn đang điều trị thi Tổ th a n h toán tài sản làm việc với bệnh viện
nơi người lao động đang điều trị để tạm xác định chi phí điều trị,
mức độ suy giảm khả năng lao động của người lao động và chuyển
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SỐ tiền theo quy đ ịn h tại điểm b, điểm d khoản 2 Điều 5 của Nghị
định này vào tài khoản của Sở Lao động - Thương binh và Xã hộ
nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để Sở th an h toán cho người lac
động sau khi điều tr ị xong.
Khi Hội đồng giám định Y khoa kết luận người lao động b
suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên th ì Sở Lao dộng - Thương
binh và Xã hội th a n h toán cho người lao động theo quy định tạ
khoản 3 Điều 107 của Bộ luật Lao động.
Nếu số tiền th an h toán cho người lao động theo quy định tạ:
khoản 2 Điều này còn thừ a th ì Sở Lao động - Thương binh và Xể
hội chuyển vào Ngân sách Nhà nưác trong thời hạn 30 ngày ké
từ ngày có kết luận của Hội đồng giám định Y khoa.
Đ iề u 7. Khi doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản, người lao động
dang làm nghĩa vụ quân sự hoặc nghĩa vụ công dân khác thuộc
diện tạm hoán thự c hiện hợp đồng lao động hoặc được doanh nghiệp
thỏa thuận cho tạm hoán thự c hiện hợp đồng lao động được trc
cấp thôi việc theo quy định tại Điều 3 của Nghị định này.
Đ iều 8.
1. Khi doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản, người lao động đẽ
và đang bị tạm giứ, tạm giam được trả 50% tiên lương theo hợp
đồng lao động của th án g trước liền kề trong thời gian bị tạm giứ
tạm giam trước ngày doanh nghiệp có quyết định tuyên bố phá sảr
cùa Tòa kinh tế Tòa án nhân dân cấp tỉnh;
2. Khi cơ quan có thẩm quýên kết luận người lao động khônị
có tội thì Tổ th an h toán tài sản th an h toán cho người lao độnf
các khoản sau:
- 50% tiền lương còn lại trong thời gian bị tạm giứ, tạm giair
trước ngày doanh nghiệp có quyết định tuyên bố phá sản của Tòí
kinh tế Tòa án nhân dân cấp tỉnh.
- Trợ cấp thôi việc theo Điêu 3 của Nghị định này.
N ếu th ờ i gian th a n h toán giá trị tài sản còn lại của doanh n gh iệỊ

bị phá sản kết thúc mà người lao động vẫn đang bị tạm giữ, tạn
giam thì Tổ th an h toán tài sản chuyển chứng từ và số tiền the<
quy định tại khoản 2 Điều này vào tài khoản của Sở Lao động
Thương binh và Xă hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
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Sở Lao động - Thương binh và Xă hội th a n h
lao động khi cơ quan có thẩm quyền kết luận người
có tội. Khi cơ quan có thẩm quyền k ết luận người
th ì Sở Lao dộng - Thương binh và Xã hội chuyển

toán cho người
lao động không
lao dộng có tội
khoản tiền này

vào n gân sá ch n h à nước tro n g th ờ i h ạn 3 0 n g à y kể từ n g à y có k ết

luận của Tòa án.
Đ ĩê u 9. Tổ th a n h toán tài sản có trá c h nhiệm th a n h toán trự c
tiếp, một lần cho từ n g người lao động các khoản nợ theo quy định
tại Nghị đ ịn h này. R iêng nợ về bảo hiểm xá hội, Tổ th an h toán
tài sản chuyển vào tài khoản của cơ quan Bảo hiểm xã hội theo
quy định tạ i Điều 36 Nghị định số 189/CP ngày 23-12-1994 của
C hính phủ hướng dẫn th i h ành L uật P h á sản doanh nghiệp.
Đ ĩê u 10. Cơ quan Bảo hiểm xã hội, nơi doanh nghiệp đóng bảo
hiểm xá hội có trá c h nhiệm giải quyết các quyền lợi về bảo hiểm
xă hội cho người lao động theo quy định của Điều lệ Bảo hiểm xă
hội.
Đ iề u 11. Sở Lao động - Thương b in h và Xã hội, Liên đoàn Lao
động tỉn h , th à n h phố trự c thuộc T rung ương nơi doanh nghiệp đặt
trụ sở ch ín h chịu trá c h nhiệm theo dối, kiểm tra, giám sất việc
giải quyết quyền lợi đối với người lao động theo quy định của pháp
luật.
Đ iề u 12. Nghị định này có hiệu lực th i hành kể từ ngày ban
hành.
Đ iê u 13. Bộ trư ởng các Bộ, T hủ trư ởng cơ quan ngang Bộ, Thủ
trưởng cơ quan thuộc C hính phủ, Chủ tịc h ủ y ban nhân dân tỉnh,
th à n h phố trự c thuộc T rung ương có trách nhiệm th i hành Nghị
định này.
TM. C H ÍN H P H Ủ
T h ủ tư ớ n g
VỎ V Ã N K IỆ T

136.

Q U Y Ế T Đ ỊN H s ố 4 2 6 /Q Đ N G À Y 1-7-1994
C Ủ A TÒ A Á N N H À N D Â N T ố i CAO

B a n h à n h Q u y c h ế là m v i ệ c c ủ a t ậ p t h ể T h ẩ m p h á n p h ụ
t r á c h v ê v i ệ c g iả i q u y ế t y ê u c â u t u y ê n b ô p h á s ả n
d o a n h n g h iệ p
CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
- Căn cứ vào Luật T ổ chức Tòa án nhân dàn;
- Căn cứ vào Luật Phá sản doanh nghiệp được Quốc hội nướ(
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa. Việt N am thông qua ngày 30-12-1993,
QUYẾT ĐỊNH:
1. Trong trư ờng hợp việc giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sải
doanh nghiệp do một tập th ể Thẩm phán phụ trác h th ì tro n g Quyế
định mở th ủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệ]
phải nêu rõ họ và tên của các Thẩm phán được chỉ định phụ trácl
việc giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp và nêu ri
là Thẩm phán nào trong số các Thẩm phán đó được giao nhiện
vụ phụ trá c h tập th ể Thẩm phán.
2. Ngay sau khi có Quyết định mở th ủ tục giải quyết yêu cầi
tuyên bố phá sản doanh nghiệp, Thẩm phán được giao nhiệm vv
phụ trách tập th ể Thẩm phán phải tổ chức họp tập th ể Thẩm phái
để phân công nhiệm vụ cho từ n g Thẩm phán, cụ thể n h ư sau:
- Thẩm phán được giao nhiệm vụ phụ trác h tập th ể Thẩm phái
phụ trá c h chung toàn bộ hoạt động của tập th ể Thẩm phán, tổ chứ'
và chủ trì hội nghị chủ nợ.
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- Một Thẩm phán được giao nhiệm vụ th u thập tài liệu, chứng
cứ để lập hồ sơ giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp.
- Một Thẩm phán được giao nhiệm vụ giám sát và kiểm tra
hoạt động k in h doanh của doanh nghiệp tro ng quá trìn h giải quyết
yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp; giám sát việc th an h toán
các khoản nợ mới p h á t sin h từ hoạt động kinh doanh của doanh
nghiệp và trả lương cho người lao động tro ng doanh nghiệp trong
thời gian giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp.
3. T rong khi th ự c hiện nhiệm vụ được giao, nếu thấy cần quyết
định vê một vấn đê nào đó liên quan đến việc giải quyết yêu câu
tuyên bố phá sản doanh nghiệp hoặc thấy có vấn đê khó khăn, vưđng
mắc cần được tập th ể Thẩm phán cho ý kiến để giải quyết thì Thẩm
phán là th à n h viên của tập th ể Thẩm phán phải báo cáo kịp thời
với Thẩm p hán được giao nhiệm vụ phụ trá ch tập thể Thẩm phán
để tổ chức họp tập th ể Thẩm phán thảo luận và quyết định.
4. Thẩm phán được giao nhiệm vụ phụ trách tập th ể Thẩm
phán có quyền triệ u tập họp tập th ể Thẩm phán hoặc yêu cầu từ ng
th à n h viên của tập th ể Thẩm phán báo cáo về tiến trìn h , kết quả
việc th ự c hiện nhiệm vụ được giao và phải chịu trách nhiệm trước
Chánh tòa Tòa k in h tế Tòa án cấp tỉn h v'ê toàn bộ hoạt động của
tập th ể Thẩm p hán tro n g việc giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản
doanh nghiệp.
5. T rong trư ờng hợp việc giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản
doanh nghiệp chưa k ết thúc, mà có Thẩm phán trong tập thể Thẩm
phán phụ trá c h việc giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh
nghiệp n hận nhiệm vụ công tác khác, (Ji công tác xa lâu ngày hoặc
ốm đau kéo dài... thì C hánh tòa Tòa kinh tế Tòa án cấp tỉn h theo
yêu câu của các Thẩm phán còn lại hoặc tự m ình ra quyết định
chỉ định bổ sung hoặc thay đổi Thẩm phán khác. Quyết định này
phải được gửi cho các bên đương sự.
6. Tập th ể Thẩm phán phải thảo luận và
số đối với các vấn đề sau đây:

quyết định

a) Ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp
b) Ra quyêt định tạm đình chỉ, đình
cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp;

tạm

theo đa
thời;

chỉ việc giải quyết yêu
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c) Cho phép doanh nghiệp cầm cố, th ế chấp, chuyển nhượng,
bán tài sản của doanh nghiệp hoặc th a n h toán nợ có bảo đảm từ
tài sản của doanh nghiệp;
d) Xem xét khiếu nại của chủ nợ và doanh nghiệp mắc nợ về
danh sách chủ nợ;
đ) Ra quyết đ ịn h bảo toàn tài sản th ế chằp hoặc cầm cố, tổ
chức việc xác đ ịn h giá tr ị của tài sản đó;
e) Ra quyết đ ịn h tuyên bố phá sản doanh nghiệp.
Trong trư ờng hợp có m ột Thẩm p h án vắng m ặt th ì hai Thẩm
phán còn lại vẫn có th ể thảo luận và quyết định về các vấn đê
trê n đây, n h ư n g quyết đ ịn h chỉ có giá trị khi cả hai Thẩm phán
<fêu th ố n g n h ấ t ý kiến với nhau.

7. T ất cả các th à n h viên tập th ể Thẩm phán phải có m ặt tại
Hội nghị chủ nợ.
Trong trường, hợp ra quyết đ ịn h tuyên bố phá sản doanh nghiệp,
tập th ể Thẩm p hán phải thảo luận và biểu quyết theo đa số về phương
án phân chia giá trị tài sản của doanh nghiệp.
Các quyết địn h của tập th ể Thẩm phán và biên bản Hội nghị
chủ nợ phải được tấ t cả các th à n h viên tập th ể Thẩm phán và
th ư ký hột righị ký tên.
8. Sau khi quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp có hiệu
lực, C hánh tòa Tòa k in h tế Tòa án cấp tỉn h chỉ định một Thẩm
phán là th à n h viên tập th ể Thẩm phán phụ trác h việc giải quyết
yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp đó giám sát việc bàn giao
tài sản và các giấy tờ, tài liệu có liên quan giữa Tổ quản lý tài
sản và Tổ th a n h toán tài sản.
TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
C hánh án
PHẠM HƯNG

137. N G H Ị Đ ỊN H s ố 7 0 /C P N G À Y 1 2 -6-1997
C Ủ A C H ÍN H P H Ủ

Vê án phí, lệ phí tòa án
CHÍNH PH Ủ
Căn cứ vào Luật T ổ chức C hinh p h ủ ngày 30-9-1992;
Căn cứ vào Bộ luật Tố tụng h ìn h sự ngày 26-8-1988;
Căn cứ vào Pháp lệnh T hủ tục giải quyết các vụ án dẫn sự ngày
29-11-1989;
Căn cứ vào Pháp lệnh Công nhận và cho thi hành tại Việt N am bản
án, quyết đ ịn h dân sự của Tòa án nước ngoài ngày 17-4-1993;
Căn cứ vào Luật Phá sản doanh nghiệp ngày 30-12-1993;
Căn cứ vào Pháp Lệnh T hủ tục giải quyết các vụ án k in h tế ngày
16-3-1994;
Căn cứ vào Pháp lệnh T hủ tục giải quyết các tranh chấp lao
động ngày 11-4-1996;
Căn cứ vào Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án hành chính
ngày 21-5-1996;
Theo đ'ê n g h ị của Bộ trưởng Bộ T ư pháp sau khi thống nhất với
Chánh án Tòa án nhăn dân tối cao,
NGHỊ ĐỊNH:
CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Đ iề u 1.
1. Án phí quy định tại Nghị định này bao gồm:

6Ỗ0

H Ê THỐNG VẢN BẢN PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN HÀNH

- An phí h ìn h sự;
- An phí dân sự;
- Án phí k in h tế;
- Án phí lao động;
- An phí h àn h chính.
2. Lệ phí quy đ ịn h tại Nghị đ ịn h này bao gồm:
- Lệ phí cấp bản sao tríc h lục bản án, quyết định;
- Lệ phí cấp bản sao bản án, quyết định;
- Lệ phí cấp bản sao giấy chứ ng n h ận xóa án;
- Lệ phí nộp đơn yêu cầu Tòa án V iệt Nam công nh ận và chò thi
hành tại Việt Nam bản án, quyết địnl} dân sự của Tòa án nước ngoài;
- Lệ phí nộp đơn yêu cầu Tòa án V iệt Nam không công nhận
bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài không có yếu
cầu thi h ành tại V iệt Nam;
- Lệ phí nộp đơn yêu cầu Tòa án V iệt Nam công nh ận và cho
thi h ành tại V iệt Nam quyết đ ịn h của T rọng tài nước ngoài;
- Lệ phí giải quyết việc phá sản doanh nghiệp;
- Lệ phí nộp đơn yêu cầu Tòa án kết luận cuộc đình công hợp
pháp hoặc b ất hợp pháp.
Đ iêu 2.
1. Toàn bộ án phí, lệ phí tòa án th u được đều phải nộp đầy
đủ, kịp thời vào Ngân sách N hà nước th ô n g qua hệ th ống Kho bạc
Nhà nước.
2. Tiền tạm ứng án phí, tiên tạm ứng lệ phí được nộp cho cơ
quan th i h àn h án có thẩm quyền để gửi vào tài khoản tạm giữ mở
tại Kho bạc N hà nước và được rú t ra để th i hành án theo quyết
định của Tòa án.
3. Trong trường hợp người nộp tiền tạm ứng án phí, lệ phí
nêu tại khoản 2 Điều này được hoàn trả một phần hoặc toàn bộ
số tiên dã nộp, th ì cơ quan thi h àn h án đã th u tiền tạm ứng phải
làm thủ tụ c trả lại tiền cho người đả nộp. Trong trư ờng hợp người
đã nộp tiền tạm ứng án phí, lệ phí phải chịu ấn phí th ì ngay sau
khi bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực th i hàn h số tiền
tạm ứng đã th u phải được chuyển nộp vào Ngân sách N hà nước.
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4.
Khi th u tiền tạm ứng án phí và án phí, tiền tạm ứng lệ
phí và lệ phí, Tòa án, cơ quan th i h àn h án phải sử dụng chứng
từ th u do Bộ Tài ch ín h thống n h ấ t p h át hành.
CHƯƠNG I I

ÁN PH Í HÌNH S ự
Đ iề u 3. Án phí h ìn h sự bao gồm án phí hình sự sơ thẩm , án
phí hình sự sơ thẩm đồng thời chung thẩm , án phí hình sự phúc
thẩm .
Mức án phí h ìn h sự sơ thẩm , án phí hình sự sơ thẩm đồng
thời chung thẩm , án phí h ìn h sự phúc thẩm là 50.000 đồng.
Đ fê u 4. An phí h ìn h sự sơ thẩm , án phí hình sự sơ t.hẩm đồng
thời là chung thẩm được quy định như sau:
1. Người bị kết án phải chịu án phí sơ thẩm theo mức quy
định tại Điều 3 của Nghị định này.
2. T rong trư ờ n g hợp vụ án được khởi tố theo yêu cầu của
người bị hại, nếu Tòa án tuyên bố bị cáo không phạm tội, thì
người bị hại đã khởi kiện phải nộp án phí theo mức quy định
tại Điều 3 của N ghị đ ịn h này.
3. Đối với phần dân sự về bồi thường th iệ t hại trong các vụ
án hình sự th ì người phải bồi thường phải chịu án phí dân sự sơ
thẩm theo quy đ ịn h tại Điều 7 và Điều 11 của Nghị định này, trừ
trường hợp được m iễn án phí theo quy định tại Điều 13 của Nghị
định này.
Đ iê u 5. Án phí h ìn h sự phúc thẩm được quy định như sau:
1. Bị cáo kháng cáo phải chịu án phí phúc thẩm , nếu Tòa án
cấp phúc thẩm giứ nguyên quyết định về h ình sự của bản án, quyết
định sơ thẩm đối với bị cáo kháng cáo.
2. Người bị hại kháng cáo phải chịu án phí phúc thẩm trong
trường hợp vụ án được khởi tố theo yèu cầu của người bị hại và
Tòa án cấp phúc thẩm giứ nguyên quyết
định cùa bản án, quyết
định sơ thẩm , tuyên bố bị cáo không phạm tội.
3. Người kháng cáo rú t dơn kháng cáo trước khi mở phiên toà
phúc thẩm hoặc tại phiên toà phúc thẩm , không phải chịu án phí
phúc thẩm .
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4. Viện Kiểm sát k h án g nghị không phải chịu án phí phúc thẩm .
5. Đối
vụ án h ìn h
th ẩm theo
tr ừ trư ờ n g
N ghị đ ịn h

vứi p h ầ n d ân sự về bồi th ư ờ n g th iệ t hại tro n g các
sự th ì người k h á n g cáo phải ch ịu á n p h í dân sự ph ú c
quy đ ịn h tạ i Đ iều 8 và Đ iều 12 của N ghị đ ịn h này,
hợp được m iễn án phí theo quy đ ịn h tại Đ iều 13 của
này.
CHƯƠNG

III

ÁN PH Í DÂN S ự
Đ iê u 6. Án phí dân sự bao gồm án phí dân sự sơ thẩm , án
phí dân sự sơ thẩm đồng thời chung thẩm , án phí dân sự phúc thẩm .
Đ iề u 7.
1. Mức án phí dân sự sơ thẩm , án phí dân sự sơ thẩm đồng
thời chung thẩm đối với các vụ án dân sự không có giá ngạch là
50.000 đồng.
2. Mức án phí dân sự sơ thẩm , án phí dân sự sơ thẩm đồng
thời chung th ẩm đối với các vụ án dân sự có giá ngạch được quy
định n h ư sau:
Giá trị tà i sản có tra n h chấp
a) Từ 1.000 .000 đông trở xuống
b) Từ trên 1.000.000 đóng đến
100.000.000 đông
c) Từ trên 100 000.000 đồng đến
200.000.000 đông
d) Từ trên 200 000.000 đông đến
500.000.000 đông
đ) Từ trên 500.000 000 đông đến
1.000 000.000 đông
e) Tử trên 1.000.000.000 đông

Mức án phí
50 000 đông
5% của giá trị tài sản có tranh chấp
5.000.000 đông + 4% của phần giá trị
tài sản có tranh chấp vượt quá
100.000.000 đông
9.000.000 đông + 3% của phần giá trị
tài sản có tranh chấp vượt quá
200.000.000 đong
18.000.000 đông + 2% của phần giá
trị tài sản có tranh chấp vượt quá
500.000.000 đông
28.000.000 đông + 0,1% của phần giá
trị tài sản có tranh chấp vượt quá
1.000.000.000 đông
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3.
Đối với vụ án hôn n hân và gia đình mà có tra n h chấp về
việc chia tài sản chung của vợ chồng, th ì' ngoài việc chịu án phí
quy đ ịn h tại khoản 1 Điều này, các đương sự còn phải chịu án
phí đối với p hần tài sản có tra n h chấp n h ư đối với vụ án dân sự
có giá ngạch quy định tại khoản 2Điều này tương ứng với giá trị
phần tài sản mà họ được hưởng.
Đ iê u 8. Mức án phí dân sự phúc thẩm
vụ án dân sự là 50.000 đồng.

đối với tấ t cả các

loại

Đ iê u 9. N ghĩa vụ nộp tiền tạm ứng án phí dân sự dược quy
định như sau:
1. Nguyên đơn, bị đơn có yêu cầu đối với nguyên đơn, người
có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có
yêu cầu độc lập trong các vụ
áh dân sự không có
giá ngạch hoặc có giá ngạch từ 1 triệ u đồng
trở xuống phải nộp
tiền tạm ứng án phí sơ thẩm là 50.000 đồng,
trong cấc vụ án dân sự có giá ngạch quy định tại các điểm b, c,
d, đ, e khoản 2 Điều 7 của Nghị đ ịn h này phải nộp tiền tạm ứng
án phí sơ thẩm là 50% của mức ấn phí sơ thẩm mà Tòa án dự
tín h theo giá trị tài sản có tra n h chấp, trừ trư ờng hợp được miễn
tiền tạm ứng án phí, miễn nộp án phí quy định tại Điều 13 của
Nghị định này.
2. Người k h án g cáo theo th ủ tục phúc thẩm phải nộp tiền
ứng án phí phúc th ẩm tro n g thời hạn kháng cáo, theo mức
định tại Điều 8 của Nghị đ ịn h này, trừ trư ờng hợp được miễn
tiền tạm ứng án phí, m iễn nộp án phí quy định tại Điều 13
Nghị định này.

tạm
quy
nộp
của

Đ iê u 10. T rong các trường hợp dưới đây, tiền tạm ứng án phí
đã nộp được xử lý n h ư sau:
1. Người đã nộp tiên tạm ứng án phí sơ thẩm hoặc án phí phúc
thẩm nếu rú t đơn kiện trước khi mở phiên tòa sơ thẩm hoặc đơn
kh án g cáo trước khi mở phiên tòa phúc thẩm , thì được trả lại 50%
số tiền tạm ứng án phí đã nộp.
2. Người đã nộp tiên tạm ứng án phí được trả lại toàn bộ, nếu
theo quýêt đ ịn h của Tòa án họ là người không phải chịu án phí,
hoặc được trả lại phần chênh lệch, nếu theo quyết định của Tòa
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án họ phải chịu án phí ít hơn số tiền tạm ứng án phí mà họ đã
nộp.
3.
Nếu việc giải quyết vụ án dân sự bị đình chỉ theo quy định
tại các khoản 1 và 3 Điều 46 của Pháp lệnh T hủ tục giải quyết
các vụ án dân sự, th ì tiền tạm ứng án phí được nộp vào N gân sách
Nhà nước.
Đ iề u 11. Việc chịu án phí dân sự sơ thẩm được quy định như
sau:
1. Các đương sự đều phải chịu án phí dân sự sơ thẩm đối với
yêu cầu của họ không được Tòa án chấp nhận, trừ trư ờng hợp được
miễn nộp án phí quy đ ịn h tại Điều 13 của Nghị định này.
Đối với tài sản chung mà các đương sự do không tự xác định
được phần của m ình, nếu họ yêu cầu Tòa án giải quyết chia tài
sản chung đó, th ì các đương sự phải nộp án phí dân sự sơ thẩm
theo mức dối với vụ án dân sự có giá ngạch quy định tại Điều 7
của Nghị định này tương ứng với giá trị phần tài sản mà họ được
hưởng.
2. Nếu trước khi mở phiên tòa, Tòa án tiến hành hoà giải mà
các đương sự thỏa th u ận được với nhau về việc giải quyết vụ án,
thì các đương sự chỉ phải chịu 50% mức án phí quy định tại Điều 7
của Nghị định này. Các đương sự có th ể thỏa thuận với nhau về
mức án phí mà mỗi bên phải chịu; nếu họ không thỏa thuận được,
thì Tòa án quyết định.
3. Đối với vụ án ly hôn thì nguyên đơn phải nộp án phí dân
sự sơ thẩm , không phụ thuộc vào việc Tòa án chấp nhận hay không
chấp n hận yêu cầu của nguyên đơn. Trong trường hợp th u ận tìn h
ly hôn, thì mỗi bên đương sự phải chịu một nửa án phí dân sự
sơ thẩm .
4. Nếu việc giải quyết vụ án bị tạm đình chỉ, th ì án phí được
quyết định khi vụ án được tiếp tục giải quyết.
5. Trong trư ờng hợp có dương sự được miễn án phí, thì đương
sự
khác vẫn phải
nộp án phí phần cùa mình theo quy định tại
các khoản 1, 2, 3
và 4 của Điêu này.
Đ iê u 12.
như sau:

Việc chịu án phí dân sự phúc thẩm được

quy định
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1. Đương Sự kháng cáo phải chịu án phí phúc thẩm , nếu Tòa
án cấp phúc thẩm giữ nguyên bản án, quyết định sơ thẩm .
2. Đương sự kháng cáo không phải chịu án phí phúc thẩm nếu
Tòa án cấp phúc thẩm sửa bản án, quyết định sơ thẩm , hủy một
phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định sơ thẩm .
Đ iê u 13.
1. N hững trư ờng hợp sau đây không phải nộp tiền tạm ứng
án phí, m iễn nộp án phí:
a) Người yêu cầu cấp dưỡng, xin xác định cha, mẹ cho người
con chưa th à n h niên ngoài giá thú;
b) Người đòi bồi thường th iệ t hại về tín h mạng, sức khỏe;
c) Người đòi bồi thường th iệ t hại tro n g các vụ án hình sự và
vụ án h ành ch ín h mà yêu cầu không được Tòa án chấp nhận;
d) Người khiếu nại v'ê danh sách cử tri.
2.
chung

Viện Kiểm sát khởi tố, tổ chức xã hội khởi kiện vi lợi
không phải nộp tiền tạm ứng án phí và án phí.

ích

3. Ngườicó khó khăn về kinh tế được Uy ban nhân dân xã,
phường, th ị trấ n , cơ quan, tổ chức xă hội nơi người đó cư trú hoặc
làm việc chứng n h ận th ì có th ể được Tòa án cho miễn nộp một
phần hoặc toàn bộ tiền tạm ứng án phí và có th ể được Tòa án
miễn một p hần hoặc toàn bộ án phí.
CHƯƠNG rv
ÁN PHÍ KINH TẾ
Đ ĩê u 14. Án phí kinh tế bao gồm án phí kinh tế sơ thẩm và
án phí k in h tế phúc thẩm .
Đ iê u 15.
1. Mức án phí kinh tế sơ thẩm dối với các vụ án kinh tế không
có giá ngạch là 500.000 đồng.
2. Mức án phí kinh tế sơ thẩm đối với các vụ án kinh tế có
giá ngạch được quy định như sau:
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Giá trị tra n h ch ấp kinh tê'
a) Từ 10.000.000 đông trở xuống
b) Từ trên 10.000 000 đông đến
100.000.000 đồng
c) Từ trên 100.000.000 đồng đến
200.000.000 đông
d) Từ trên 200.000.000 đông đến
500.000.000 đông
đ) Từ trên 500.000.000 đông đến
1.000.000.000 đông
e) Từ trên 1.000.000.000 đông

Mức án phi
500.000 đông
5% giá trị tranh chấp kinh tế
5.000.000 đông + 4% của phan giá trị
tranh chấp vượt quá 100.000.000 đông
9.000.000 đòng + 3% của phần giá trị
tranh chấp vượt quá 200.000.000 dồng
18.000.000 đông + 2% của phần giá
trị tranh chấp vượt quá 500.000.000
đông
28.000.000 đông + 0,1% của phận giá
trị vượt quá 1.000.000.000 đông

Đ ĩê u 16. Mức án phí k in h tế phúc thẩm đối với tấ t cả các
vụ án kinh tế là 200.000 đồng.
Đ iê u 17. N ghĩa vụ nộp tiền tạm ứ ng án phí kính tế được quy
định n hư sau:
1. Nguyên đơn, bị đơn có yêu cầu độc lập đối với nguyên đơn,
người có quỳên lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập trong
các vụ án k in h tế phải nộp tiền tạm ứng án phí sơ thẩm là 50%
của mức án phí theo th ô n g báo của Tòa án.
2. Người kháng cáo theo th ủ tụ c phúc thẩm phải nộp tiề n tạm
ứng án phí phúc thẩm theo mức quy đ ịn h tại Điều 16 của Nghị
định này. Viện Kiểm sát kháng nghị theo th ủ tục phúc thẩm không
phải nộp tiền tạm ứ ng án phí phúc thẩm .
Đ iê u 18. T rong các trư ờng hợp sau đây, tiền tạm ứ ng án phí
kinh tế đá nộp được xử lý n h ư sau:
1. Người đã nộp tiền tạm ứng án phí sơ thẩm hoặc án phí phúc
thẩm , nếu rú t đơn kiện trước khi mở phiên tòa sơ thẩm hoặc đơn
kháng cáo trước khi mở phiên tòa phúc thẩm , thì được trả lại 50%
số tiền tạm ứng án phí đã nộp.
2. Người đã nộp tiền tạm ứng án phí được trả lại toàn bộ, nếu
theo quyết đ ịn h của Tòa án họ là người không phải chịu án phí,
hoặc được trả lại phần chênh lệch, nếu theo quyết định của Tòa
án họ phải chịu án phí ít hơn số tiền tạm ứng án phí mà họ đã nộp.
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3.
Nếu việc giải quyết vụ án kinh tế bị đình chỉ theo quy định
tại các điểm a, c, đ, đ khoản 1 Điều 39 của Pháp lệnh Thủ tục
giải quyết các vụ án k in h tế, thì tiền tạm ứng án phí được nộp
vào Ngân sách Nhà nước.
Đ iề u 19. Việc chịu án phí kinh tê' sơ thẩm được quy định như
sau:
1. Các đương sự thua kiện phải chịu án phí sơ thẩm đối với
yêu cầu của họ không dược Tòa án chấp nhận. Căn cứ vào các mức
án phí quy đ ịn h tại Điều 15 của Nghị định này, Tòa án quyết định
mức án phí mà các đương sự phải chịu.
2. Nếu trước khi mở phiên tòa, Tòa án tiến hành hoà giải mà
các đương sự thỏa th u ận được với nhau về việc giải quyết vụ án,
thì các dương sự phải chịu 50% mức án phí quy định tại Điều 15
của Nghị đ ịn h này. Các đương sự thỏa th u ận với nhau về mức án
phí mà mỗi bên phải chịu; nếu họ không thỏa thuận được, th ì Tòa
án quyết định.
3. Nếu việc giải quyết vụ án bị tạm đình chỉ, thì án phí
quyết định khi vụ án được tiếp tục giải quyết.

được

Đ iề u 20. Việc chịu án phí kinh tế phúc thẩm được quy định
như sau:
1. Đương sự kháng cáo phải chịu án phí phúc thẩm , nếu Tòa
án cấp phúc thẩm giứ nguyên bản án, quyết định sơ thẩm .
2. Đương sự kháng cáo không phải chịu án phí phúc thẩm , nếu
Tòa án cấp phúc thẩm sửa bản án, quyết định sơ thẩm , hủy một
phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định sơ thẩm .
3. Viện Kiểm sát kháng nghị theo th ủ tục phúc thẩm không
phải chịu án phí phúc thẩm .
CHƯƠNG V

ÁN PHÍ LAO ĐỘNG
Đ iê u 21.
1.
An phí lao động bao gồm án phí lao động sơ thẩm , án phí
lao động phúc thẩm .
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2. Mức án phí lao động sơ thẩm đối với vụ án không có giá
ngạch là 50.000 đồng.
3. Mức án phí lao động sơ thẩm đối với vụ án lao dộng có giá
ngạch được quy định n h ư sau:
Giá trị tra n h chấp lao động
a) Từ 1.000.000 đông trở xuống
b) Từ trên 1.000.000 đông đến
100.000.000 đông
c) Từ trên 100.000.000 đông đến
1.000.000.000 đông
d) Từ trên 1.000.000.000 đông

Mức án phí
50.000 đông
3% của giá trị tranh chấp, nhưng
không dưới 50.000 đông
3.000.000 đông + 2% của phần giá trị
có tranh chấp vượt quá 100.000.000
đông
21.000.000 đông + 0,1% của phần giá
trị có tranh chấp vượt quá
1 000.000.000 đông

Đ iê u 22. Mức án phí lao động phúc thẩm đối với tấ t cả các
loại vụ án lao động là 50.000 đồng.
Đ iề u 23. N ghĩa vụ nộp tiền tạm ứng án phí lao động được quy
định như sau:
1. Nguyên đơn, bị đơn có yêu cầu đối với nguyên đơn, người
có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập trong các vụ
án lao động không có giá ngạch hoặc có giá ngạch từ 1.000.000
dồng trở xuống phải nộp tiền tạm ứng án phí sơ thẩm là 50.000
đồng, trong các vụ án lao động có giá ngạch quy định tại các điểm
b, c, d khoản 3 Điều 21 của Nghị định này phải nộp tiền tạm ứng
án phí lao động sơ thẩm là 50% của mức án phí sơ thẩm mà Tòa
án dự tín h theo giá trị tra n h chấp lao động, trừ nhữ ng trư ờng hợp
được miễn nộp tiền tạm ứng án phí, miễn
nộp án phí quy định
tại Điều 26 của Nghị định này.
2. Người kháng cáo theo th ủ tục phúc thẩm phải nộp tiền tạm
ứng án phí phúc thẩm trong thời hạn kháng cáo theo mức quy định
tại Điều 22 của Nghị định này, trừ trư ờng hợp được miễn nộp tiền
tạm ứng án phí, miễn nộp án phí quy định tại Điều 26 của Nghị
định này.
Đ iê u 24. T rong các trư ờng hợp dưới dây, tiền tạm ứng án phí
lao động đả nộp được xử lý như sau:
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1. Người đã nộp tiền tạm ứng án phí sơ thẩm hoặc án phí phúc
thẩm , nếu rú t đơn kiện trước khi mở phiên tòa sơ thẩm hoặc đơn
k háng cáo trước khi mở phiên tòa phúc thẩm , thì được trả lại 50%
số tiền tạm ứng án phí đá nộp.
2. Nếu trước khi md phiên tòa, Tòa án tiến hành hòa giải mà
các đương sự thỏa th u ận được với nhau về việc giải quyết vụ án,
thì các đương sự chỉ phải nộp 50% mức án phí sơ thẩm quy định
tại Điêu 21 của Nghị định này. Các dương sự thỏa thuận với nhau
về mức án phí của mỗi bên phải chịu; nếu họ không thỏa thuận
được, th ì Tòa án quyết định. Trong trường hợp hòa giải th àn h tại
phiên tòa, thì mỗi bên đương sự chịu một nửa mức án phí sơ thẩm .
3. Người đã nộp tiền tạm ứng án phí được trả lại toàn bộ, nếu
theo quyết đ ịn h của Tòa án họ là người không phải chịu án phí,
hoặc được trả lại phần chênh lệch, nếu theo quyết định của Tòa
án họ phải chịu ấn phí ít hơn số tiền tạm ứng án phí mà họ đã
nộp.
4. Nếu việc giải quyết vụ án lao động bị tạm đình chỉ, thì án
phí được quyết đ ịn h khi vụ án được tiếp tục giải quyết. Nếu việc
giải quyết vụ án lao động bị đình chỉ theo quy định tại các điểm
a, c, d và đ khoản 1 Điều 41 của Pháp lệnh Thủ tục giải quyết
các tra n h chấp lao động, thì số tiền tạm ứng án phí được nộp vào
Ngân sách N hà nước.
Đ iê u 25. Việc chịu án phí lao động sơ thẩm , án phí lao động
phúc thẩm được quy định như sau:
1. Các đương sự đều phải chịu án phí lao động sơ thẩm đối
với yêu cầu của họ không được Tòa án chấp nhận, trừ trường hợp
dược m iễn án phí theo quy định tại Điều 26 của Nghị định này.
2. T rong trường hợp có đương sự được miễn án phí thi đương
sự khác vẫn phải nộp án phí phần của m ình theo mức quy định
tại Điều 21 của Nghị định này.
3. Đương sự kháng cáo phải chịu án phí lao động phúc thẩm ,
nếu Tòa án cấp phúc thẩm giứ nguyên bản án,quyết định sơ thẩm .
Đương sự kháng cáo không phải chịu án
phí lao động phúc thẩm ,
nếu Tòa án cấp phúc thẩm sửa bản án, quyết định sơ thẩm , hủy
một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định sơ thẩm .
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Đ iề u 26.
1.
N hững trư ờng hợp không phải nộp tiền tạm ứ ng án phí, án
phí lao động:
a) Người lao động đòi tiền lương, bảo hiểm xã hội, tiền bồi thư ờng
tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;
b) Người lao động đòi bồi thư ờng th iệ t hại hoặc khởi kiện vì
bị sa thải, chấm dứ t hợp đồng lao động trá i pháp luật;
c) Công đoàn cơ sở khởi kiện hoặc kháng cáo vì lợi ích của
tập th ể lao động;
d) Công đoàn cấp tỉn h , Công đoàn ngành khởi kiện hoặc kháng
cáo;
đ) Viện Kiểm sát khdi tố, kháng nghị.
2 Đương sự là người lao động khởi kiện yêu cầu Tòa án giải
quyết các tra n h chấp lao động khống thuộc các trư ờng hợp quy định
tại các điểm a và b khoản 1 Điều này, nếu có khó khăn về kinh
tê' được Uy ban n h ân dân xã, phường, th ị trấ n nơi người đó cư
trú xác nhận, th ì có th ể được Tòa án cho miễn nộp tiền tạm ứng
án phí, m iễn một phần hoặc toàn bộ án phí.
CHƯƠNG VI
ÁN PH Í HÀNH CHÍNH
Đ iề u 27 . Án phí h ành chính bao gồm án phí hàn h chính sơ
thẩm , án phí h àn h ch ín h sơ thẩm đồng thời chung thẩm , án phí
hành chính phúc thẩm .
Mức án phí h àn h ch ín h các loại được quy định một mức chung
là 50.000 đồng.
Đ iê u 28. Người khởi kiện vụ án h àn h chính, người kháng cáo
phúc thẩm bản án, quyết đ ịn h h àn h ch ín h sơ thẩm phải nộp tiền
tạm ứng án phí là 50.000 đồng, trừ trường hợp được miễn nộp tiên
tạm ứng án phí, m iễn nộp án phí quy định tại Điều 31 của Nghị
định này.
Đ iề u 29.
1.
Người đã nộp tiề n tạm ứng án phí sơ thẩm hoặc án phí phúc
thẩm , nếu rú t đơn kiện trước khi mở phiên tòa sơ thẩm hoặc đơn
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k h án g cáo trước khi mở phiên tòa phúc thẩm , thì được trả lại 50%
số tiền tạm ứng án phí đá nộp.

2. Người đá nộp tiề n tạm ứng án phí được trả
lại
toàn bộ,nế
theo quyết đ ịnh của Tòa án họ không phải chịu án phí hoặc được
trả lại p hần chênh lệch, nếu theo quyết đ ịnh của Tòa án họ phải
chịu án phí
ít hơn số tiền tạm
ứng án phí
mà
họ
đã nộ
3. Nếu việc giải quyết vụ án
án phí dược quyết đ ịn h khi vụ án
việc giải quyết vụ án h àn h chính
các điểm a và c khoản 1 Điều 41
các vụ án h ành chính, thì số tiền
chuyển vào N gân sách N hà nước.

h ành chính
bị tạm đình chỉ, thì
được tiếp tục giải quyết. Nếu
bị đình chỉ theo quy định tại
Pháp lệnh T hủ tục giải quyết
tạm ứng án phí đâ nộp được

Đ iê u 30. Việc chịu án phí h àn h ch ín h sơ thẩm , án phí hành
chính sơ thẩm đồng thời chung thẩm , án phí hàn h chính phúc thẩm
được quy đ ịn h n h ư sau:
1. Bên có quyết định h àn h chính, h à n h vi hành chính bị khiếu
kiện phải chịu án phí h ành ch ín h sơ thẩm , án phí hàn h chính sơ
thẩm đồng thời chung thẩm , nếu bản án hoặc quyết định của Tòa
án tuyên các quyết đ ịn h h ành chính, h ành vi hành chính đó là
trái pháp luật. T rong trường hợp các quyết định hành chính, hành
vi h àn h ch ín h bị khiếu kiện được Tòa án giứ nguyên thì người khởi
kiện phải chịu án phí h àn h ch ín h sơ thẩm , án phí hành chính sơ
thẩm đồng thời chung thẩm , trừ trường hợp được miễn án phí quy
định tại Điều 31 của Nghị định này.
2. Đương sự kháng cáo phải chịu án phí hành chính phúc thẩm ,
nếu Tòa án cấp phúc thẩm giữ nguyên bản án, quyết định sơ thẩm .
3. Đương sự kháng cáo không phải chịu án phí hành chính
phúc thẩm , nếu Tòa án cấp phúc thẩm sửa bản án, quyết định sơ.
thẩm , hủy một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định sơ thẩm .
4. Đối với phần dân sự về bồi thường th iệ t hại trong các vụ
án h àn h ch ín h th ì người phải bồi thường phải chịu án phí dân sự
sơ thẩm theo vquy định tại Điều 7 và Điều 11, người kháng cáo phải
chịu án phí dân sự phúc thẩm theo quy định tại Điều 8 và Điều 12
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của Nghị định này, trừ trư ờng hợp được m iễn án phí theo quy đ ịn h
tại Điều 13 của N ghị đ ịn h này.
Đ iề u 31.
1. N hứ ng trư ờng hợp không phải nộp tiền tạm ứng án phí, miễn
án phí h àn h chính:
a) Thương binh, bố, mẹ liệt sĩ, người có công với cách m ạng
khiếu kiện về các quyết đ ịn h h à n h chính, h àn h vi h à n h ch ín h quy
định tại Điều 11 của P h áp lệnh th ủ tụ c giải quyết các vụ án hàn h
chính được m iễn phí.
b) Viện Kiểm sá t khởi tố vụ án h ành chính, kháng nghị bản
án, quyết đ ịn h h à n h ch ín h sơ thẩm không phải nộp tiền tạm ứng
án phí và ấn phí.
c) Các đương sự khác được miễn ấn phí trong trư ờng hợp khiếu
kiện về các quyết đ ịn h h à n h ch ín h quy đ ịn h tại các khoản 3, 5
Điêu 11 của Pháp lệnh T hủ tục giải quyết các vụ án hàn h chính.
2. Người có khó
k hăn về kinh tế được Uy ban nh ân dân xá,
phường, th ị trấ n nơi ngườiđó cư trú xác nhận, khiếu kiện về các
quyết định h ành ch ín h , h àn h vi h àn h chính quy định tại Điều 11
của Pháp lệnh Thủ tụ c giải quyết các vụ án hàn h chính có thể
được Tòa án miễn m ột phần hoặc toàn bộ án phí.
CHƯƠNG VII

LỆ PHÍ
Đ iề u 32. Bị cáo, người bị kết án, đương sự đã được cấp bản
sao tríc h lục bản án, quyết đ ịn h hoặc bản sao toàn bộ bản án, quyết
định hoặc xin cấp giấy chứng n hận xóa án theo quy định của pháp
luật, nếu xin cấp thêm bản sao tríc h lục bản án, quyết định hoặc
bản sao toàn bộ bản án, quyết định hoặc bản sao giấy chứng nhận
xóa án, thì phải nộp lệ phí là một ngàn đồng (1.000) một trang.
Đ iề u 33.
1.
Cá nhân, tổ chức gửi đơn yêu cầu Tòa án V iệt Nam công
nhận và cho th i h àn h tại V iệt Nam bản án, quyết định dân sự của
Tòa án nước ngoài; cá n hân, tổ chức gửi dơn yêu cầu Tòa án V iệt Nam
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không công n h ậ n bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài
không có yêu cầu thi h ành tại Việt Nam; cá nhân, tổ chức gửi
đơn yêu cầu Tòa án V iệt Nam công n h ận và th i hành tại V iệt Nam
quyết định của trọ n g tài nước ngoài đều phải nộp lệ phí n h ư sau:
- 500.000 đồng đối với cá n hân thường trú tại V iệt Nam, tổ
chức có trụ sỡ ch ín h tại V iệt Nam;
- 1.000.000 đồng đối với cá n hân không thường trú tại
Nam, tổ chức không có
trụ sở chính tại Việt Nam.

Việt

2. Lệ phí phải được nộp đủ một lần tại cơ quan nhận đơn cùng
với đơn yêu cầu và các giấy tờ kèm theo.
3. Khi chuyển hồ sơ cho Tòa án, cơ quan nh ận đơn yêu cầu
của đương sự phải gửi kèm chứng từ th u lệ phí (một liên).
Đ iề u 34.
1. Khi nộp đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố phá sản doanh nghiệp,
các chủ nợ không có bảo đảm và chủ nợ có bảo đảm một phần
phải nộp tiền tạm ứng lệ phí giải quyết việc phá sản là 300.000
đồng. Số tiền tạm ứng lệ phí này được doanh nghiệp mắc nợ hoàn
trả lại cho các chủ nợ trong trường hợp Tòa án tuyên bố doanh
nghiệp bị phá sản hoặc Tòa án ra quyết định đinh chỉ việc giải
quyết yêu cầu phá sản doanh nghiệp vì doanh nghiệp không còn
lâm vào tìn h trạ n g phá sản.
2. Nếu chủ doanh nghiệp hoặc đại diện hợp pháp của doanh
nghiệp nộp đơn yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp, thì phải
nộp tiền tạm ứng lệ phí giải quyết việc phá sản là 500.000 đồng.
3. Đại diện công đoàn nộp đơn yêu cầu tuyên bố phá sản doanh
nghiệp không phải nộp tiền tạm ứng lệ phí giải quyết việc phá
sản doanh nghiệp.
4. Doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản phải chịu lệ phí giải quyết
việc phá sản doanh nghiệp. Mức lệ phí giải quyết việc phá sản doanh
nghiệp là 1.000.000 đồng. Khoản lệ phí này được thu khi phân chia
tài sản còn lại của doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản.
5. T rong trường hợp Tòa án ra quyết định tạm đình chỉ hoặc
đình chỉ việc giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp,
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th ì doanh nghiệp chỉ phải chịu 50% mức lệ phí quy định tại khoản 4
Điều này.
6.
T rong trư ờng hợp Tòa án ra quyết định đình chỉ
quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp th ì số tiề n tạm
lệ phí giải quyết việc phá sản đã nộp được nộp vào N gân sách
nước, doanh nghiệp không còn lâm vào tìn h trạ n g phá sản
hoàn trả cho các chủ nợ số tiền tạm ứng lệ phí giải quyết
phá sản mà họ đá nộp.

việc giải
ứng
N hà
phải
việc

Đ iề u 35.
1. Việc chịu lệ phí nộp đơn yêu cầu Tòa án kết luận cuộc đình
công hợp pháp hoặc b ất hợp pháp được quy định n h ư sau:
Người sử dụng lao động nộp đơn yêu cầu Tòa án kết luận cuộc
đình công bất hợp pháp phải chịu lệ phí là 1.000.000 đông; tiền
tạm ứng lệ phí phải nộp là 50% mức lệ phí phải
chịu.
2. N hững trư ờng hợp không

phải nộp tiền lệ

phí:

a) Ban chấp h à n h công đoàn cơ sở yêu cầu Tòa án kết luận
cuộc đình công hợp pháp;
b) Liên đoàn lao động cấp tỉn h yêu cầu Tòa án kết luận cuộc
đình công hợp pháp hoặc b ất hợp pháp;
c) Cơ quan lao động cấp tỉn h yêu cầu Tòa án kết luận cuộc
đình công hợp pháp hoặc b ất hợp pháp;
d) Viện Kiểm sát n h ân dân khởi tố yêu cầu Tòa án kết luận
cuộc đình công b ất hợp pháp.
Đ iê u 36. Trong các trư ờng hợp dưới đây, tiền tạm ứng lệ phí
yêu cầu Tòa án k ết luận cuộc đình công bất hợp pháp đá nộp được
xử lý như sau:
1. Người sử dụng lao động đã nộp tiền tạm ứng lệ phí, nếu
rú t đơn yêu cầu trước khi mở phiên tòa, th ì được trả lại 50% số
tiền tạm ứng lệ phí đă nộp.
2. Nếu trước khi Tòa án giải quyết, Tòa án tiến hành hòa giải
mà các bên thỏa th u ậ n được với nhau về giải quyết cuộc đình công,
thì người sử dụng lao động được trả lại 50% số tiền tạm ứ ng lệ
phí đã nộp.
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CHƯƠNG V III

ĐIẾU KHOẢN THI HÀNH
Đ iề u 37. Bị cáo, đương sự là người nước ngoài phải nộp án
phí, lệ phí Tòa án theo quy định tại Nghị định này, trừ trường
hợp điều ưổc quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa V iệt Nam ký
kết hoặc tham gia có quy đ ịn h khác.
Đ iê u 38. Khi m ặt bằng giá cả trê n th ị trường có biến động
từ 20% trở lên, th ì Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính phối hợp với Tòa
án n hân dân tối cao điều chỉnh các mức án phí, lệ phí được xác
định bằng số tiền cụ th ể quy định tại Nghị định này theo sát thời
giá.
Đ iê u 39. Nghị đ ịn h này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày
kýNghị đ ịn h này thay th ế Nghị định số 117/CP ngày 7-9-1994
v'ê án phí, lệ phí Tòa án.
Các quy đ ịn h trước đây về án phí, lệ phí đều bãi bỏ.
Đ iê u 40. Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp phối hợp với Tòa án nhân
dân tối cao hướng dẫn chi tiế t việc th u nộp, sử dụng, quản lý án
phí, lệ phí Tòa án theo quy định tại Nghị định này.
TM. C H ÍN H P H Ủ
KT. T H Ủ TƯ Ớ N G

Phó Thủ tướng
PHAN VĂN KHẢI
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C Ủ A B Ộ T ư P H Á P V À BỘ T À I C H ÍN H
H ư ớ n g d ẫ n k ê b iề n t à i s ả n c ủ ã d o a n h n g h iệ p
để dam bảo th i h àn h án
Đê th i h à n h nghiêm chỉnh các bản án, quyết định đã có hiệu
lực pháp luật của Tòa án, căn cứ vào Điều 15 Nghị định số 69/CP
ngày 18-10-1996 của C hính phủ, Bộ Tư pháp - Bộ Tài ch ín h thống
n h ấ t hướng dẫn việc ké biên tài sản của các doanh nghiệp để bảo
đảm thi h ành án n h ư sau:
I- NGUYÊN TẮC CHUNG
1.
Việc kê biên tài sản để đảm bảo th i hành án theo trìn h tự
th ủ tục hướng dẫn tại Thông tư này được áp dụng đối với người
phải thi h ành án là doanh nghiệp thuộc các th à n h phần kinh tế
(sau đây gọi chung là doanh nghiệp) gồm:
- Doanh

nghiệp N hà nước;

- Doanh
nghiệp của các đơn vị
xả hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

sự nghiệp, tổ

chức ch ín h trị

- Doanh
nghiệp hoạt động theo
nhiệm hứu hạn, Công ty cổ phần);

Luật Công ty

(Công ty trách

- Doanh nghiệp hoạt động theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt
Nam;
- Hợp tác xã;
- Doanh nghiệp tư nhân.
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2. Cơ quan th i h ành án chỉ kê biên tài sản của doanh nghiệp
phải th i h àn h án nếu sau khi đã áp dụng các biện pháp cưỡng chế
sau đây mà vẫn không đủ để th i h ành án:
- Phong tỏa tài khoản tiền gửi tại ngân hàng, khấu trừ
số dư
(tiền V iệt Nam, ngoại tệ) hoặc vàng, bạc, kim khí quý, đá quý, giấy
tờ có giá trị khác của người phải th i h ành án;
- Khấu tr ừ tài sản, các khoản nợ của người phải th i hàn h
đang do cơ quan, doanh nghiệp, cá n h â n khác giữ.

án

3. Cơ quan th i h àn h án không được kê biên các tài sản sau
đây:
a) Thuốc men chứa bệnh, phương tiện, dụng cụ, tài sản thuộc
cơ sở y tế, khám chứa bệnh; lương thự c, thự c phẩm , dụng cụ, tài
sản phục vụ việc ăn giữa ca cho cán bộ, công n h ân của doanh nghiệp
phải th i h à n h án;
b) N hà trẻ, trư ờ n g học và các tài sản thuộc các cơ sở này của
doanh nghiệp;
c) T rang th iế t bị, phương tiện, công cụ đảm bảo an toàn lao
động: phòng, chống cháy nổ, phòng, chống ô nhiễm môi trường;
d) Tài sản dự tr ữ của N hà nước để tại doanh nghiệp;
đ) Tài sản đã cầm cố, th ế chấp hợp pháp;
e) Tài sản đã bị cơ quan có thẩm quyền kê biên;
g) Toàn bộ dây chuyền công nghệ sản xuất có giá trị lđn gấp
nhiều lần so với tài sản phải th i hành án, cơ sở hạ tầng quan trọng;
h) Nguyên - vật liệu, th à n h phẩm, bán th à n h phẩm là các loại
hóa ch ất độc hại nguy hiểm, hoặc loại tài sản không được phép
lưu thông;
i) Số nguyên - vật liệu bán th à n h phẩm đang nằm trong dây
chuyền sản xuất khép kín;
k) P hần mêm, các dữ liệu phần mềm máy vi tính, bản quyền
p h át m inh, sáng chê, bí quyết công nghệ, giải pháp hứu ích;
1) Máy móc, công cụ, phương tiện, nguyên - vật liệu dùng để
sản xuất các m ặt hàng phục vụ an n in h - quốc phòng do Nhà nước
đặt.
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II- TRÌNH T ự , THỦ TỤC KÊ BIÊN
1. Trước khi áp dụng biện pháp kê biên, cơ quan th i h àn h án
phải tiến h ành xác m inh tài sản của doanh nghiệp phải th i hành
án. Việc xác m in h được th ự c hiện trự c tiếp tại doanh nghiệp thi
h ành án. Căn cứ vào bản án, quyết đ ịn h của Tòa án, quyết định
th i h àn h án, Cbấp h àn h viên có quyền yêu cầu chủ doanh nghiệp
phải th i h àn h án cung cấp danh mục và tìn h hình tài sản của cũ
quan, doanh nghiệp. Cục quản lý vốn và tài sản N hà nưđc tại doanh
nghiệp trê n địa bàn tỉn h , th à n h phố trự c thuộc T rung ương (nếu
doanh nghiệp phải th i h àn h án là doanh nghiệp nhà nước) có trách
nhiệm phối hợp với cơ quan Thi h ành án trong việc xác m inh tài
sản. T rên cơ sở xác m inh, Chấp h ành viên lập bảng kê tài sản,
định rõ tài sản nào được kê biên, tài sản nào không được kê biên
và kế hoạch tiến h àn h kê biên.
2. Chấp h àn h viên phải th ô n g báo cho doanh nghiệp th i hành
án, ch ín h quyền địa phương (phường, xã) ít n h ấ t 03 ngày trước
khi tiến h ành kê biên. Thông báo cưđng chế đồng thời được gửi
cho cơ quan quản lý vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp (nếu
doanh nghiệp phải th i h àn h án là doanh nghiệp nhà nước), Viện
Kiểm sát cùng cấp và người được th i h ành án biết. Trong trường
hợp đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải th i hàn h án
cố tìn h vắng mặt, Chấp h ành viên vẫn tiến hành kê biên nhưng
phải có sự chứpg kiến của chính quyền địa phương và người làm
chứng.
3. Về th ứ tự tài sản kê biên: trong tổng số tài sản được phép
kê biên tài sản không trự c tiếp tham gia sản xuất - kinh doanh
được kê biên trưđc. Nếu
n h ữ ng tài sản này không đủ để
thì mới ké biên các tài sản dùng cho sản xuất - kinh doanh.
Đối với trụ sở doanh nghiệp, Chấp h ành viên chỉ kê biên nếu
sau khi đă kê biên các tài sản khác vẫn không đủ để th i hành
án. Chỉ được kê biên trụ sở thuộc quyền sở hứu của doanh nghiệp,
hoặc do doanh nghiệp thuê lâu dài, ổn định mà quyền thuê có giá
trị và có khả n ăng p h át mại. Trước khi kê biên, Chấp hành viên
định thời hạn không quá một th á n g để doanh nghiệp phải th i hành
án tìm tài sản khác để th i hành. Việc kê biên trụ sở phải dược
thông báo cho cơ quan quản lý vốn, tài sản nhà nước có thẩm quyền

th i hà
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(nếu doanh nghiệp phải th i h ành án là doanh nghiệp nhà nước).
T rong thời hạn kể từ ngày kê biên đến trước khi tổ chức bán đấu
giá, doanh nghiệp phải th i h ành án vẫn có quyền tìm tài sản khác
để th i hành.
Chấp h àn h viên chỉ chấp n h ận .đ ề nghị của đại diện hợp pháp
của doanh nghiệp phải th i h ành án về việc kê biên tài sản nào
trước nếu x ét th ấ y đề nghị đó không gây trở ngại cho việc th i hành
4. T rong trư ờng hợp có tra n h chấp về tài sản giứa doanh nghiệp
phải £hi h àn h án, với người khác, Chấp hành viên vẫn tiến hành
kê biên và giao cho doanh nghiệp đang quản lý, sử dụng tài sản
đó bảo quản. Đồng thời, Chấp h ành viên phải thông báo cho nhứ ng
người liên quan đến tài sản đó khởi kiện theo th ủ tục Tố tụng
dân sự. T rong thời hạn 01 th án g kể từ ngày kê biên, nếu nhứng
người liên quan đến tài sản đó không khởi kiện, thì tài sản được
xử lý để th i h àn h án.
5. T rên cơ sở tạm tín h giá trị tài sản định kê biên, Chấp hành
viên chỉ kê biên số tài sản đủ để th i hành án và các chi phí cưỡng
chế cần th iế t. Chấp Hành viên th à n h lập Hội đồng định giá gồm:
đại diện cơ quan tài ch ín h - vật giá, đại diện cơ quan chuyên môn kỹ th u ậ t hoặc cơ quan có thẩm quỳên quản lý, sử dụng tài sản
và các chuyên gia khác nếu thấy cần th iế t do Chấp hành viên làm
Chủ tịch, Hội đồng định giá biểu quyết theo đa số. Đại diện doanh
nghiệp phải th i h à n h án, cơ quan quản lý vốn và tài sản nhà nước
và người được th i h ành án được mời tham dự việc định giá nhưng
không có quỳên biểu quyết. Việc định giá phải tiến hành trong thời
hạn 10 ngày kể từ ngày kê biên. Việc định giá lại được thự c hiện
nếu các bên đương sự có thỏa thuận. Trong thời hạn 10 ngày kể
từ ngày đ ịn h giá tài sản, Chấp h ành viên phải tiến hành bán đấu
giá tài sản, trừ các trường hợp có tra n h chấp. T rình tự, th ủ tục
bán đấu giá theo quy định của C hính phủ về bán đấu giá.
6. Tài ‘sản đã kê biên được giao cho doanh nghiệp phải thi hành
án hoặc người đang quản lý sử dụng tài sản đó bảo quản, nếu doanh
nghiệp phải thi hành án bảo quản thì không được trả th ù lao. Trong
trường hợp cân th iết, Chấp hành viên cho giám định chất lượng
tài sản trước khi giao bảo quản. Chấp hành viên cho niêm phong

670

H Ệ THỐNG VÃN BÀN PH Á P LUẬT VIỆT NAM H IÊN HÀNH

hoặc CÓ th ể cho phép doanh nghiệp phải th i h à n h án, người được
giao bảo quản tài sản vẫn tiếp tụ c sử dụng hoặc khai th ác lợi ích
từ tài sản kê biên, n h ư n g không được sang nhượng cho thuê, cho
mượn. Cá n hân, cơ quan được giao bảo quản, sử dụng, khai thác
tài sản kê biên phải chịu hoàn toàn trá c h nhiệm về tài sản kê biên
đó.
7.
Chấp h àn h viên phải lập biên bản kê biên, biên bản giao
bảo quản tài sản. Biên bản phải ghi rõ ngày, giờ kê biên, họ tên
Chấp h àn h viên, họ tê n đại diện các đương sự và người chứng kiến,
họ tên cá n h ân hoặc đại diện cơ quan, doanh nghiệp được giao bảo
quản tài sản. Biên bản phải mô tả chi tiế t tìn h trạ n g từ n g tài sản
kê biên, giá tạm tín h . C hất lượng tài sản theo kết quả giám định
(nếu có). Nếu tài sản kê biên là kim loại quý, vàng, bạc, đá quý...
thì phải tổ chức giám đ ịn h ch ất lượng ngay và phải được giao cho
cơ quan chuyên môn (ngân hàng, kho bạc) quản lý.
Chấp h àn h viên, đại diện các bên đương sự, người chứng kiến,
cá nhân, đại diện cơ quan, doanh nghiệp được giao bảo quản tài
sản ký tên vào biên bản. Trong trường hợp có người từ chối ký
vào biên bản th ì Chấp h àn h viên phải ghi rõ lý do vào biên bản.
Biên bản được giao cho người được th i h àn h án, đại diện doanh
nghiệp phải th i h à n h án, cá n h ân , đại diện cơ quan, doanh nghiệp
được giao bảo quản tài sản mỗi người m ột bản.
III- ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1. Cơ quan quản lý vốn và tài sản doanh nghiệp trê n địa bàn
tĩn h , th à n h phố trự c thuộc T rung ương tro ng phạm vi chức năng,
nhiệm vụ của m ình có trách nhiệm tạo điều kiện và phối hợp với
cơ quan th i h à n h án tro n g việc xác m inh và tiến hàn h kê biên
tài sản đối với doanh nghiệp phải th i h àn h án.
2. Nếu sau khi áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với doanh
nghiệp phải th i h ành án mà p h á t hiện doanh nghiệp đó lâm vào
tìn h trạ n g phá sản, th ì cơ quan th i h ành án phải báo ngay cho
cơ quan có thẩm quyền và nhữ ng người có quyền lợi liên quan biết
để xử lý theo quy định của pháp luật.
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3. Đối với người phải th i h ành án thuộc các đối tượng: cơ quan
nhà nước, tổ chức ch ín h tr ị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp,
đơn vị lực lượng vũ trang, cơ quan th i h ành án lựa chọn áp dụng
các biện pháp cưđng chế th íc h hợp để đảm bảo thi hành án, như ng
trước m ắt chưa áp dụng biện pháp kê biên tài sản.
4. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký, quá
trìn h th ự c hiện nếu có vướng mắc, các cơ quan hữu quan phải báo
cáo ngay về Bộ Tư pháp, Bộ Tài ch ín h để có biện pháp xử lý kịp
thời.
KT .BỘ TRƯỞNG

KT. BỘ TRƯỞNG

Bộ TÀI CHÍNH
T hứ trư ở n g

Bộ TƯ PHÁP

PHẠM VÁN TRỌNG

Thứ trư ởng
NGUYỀN VĂN SẢN
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CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN T ố i CAO, VIỆN KIEM s á t
NHÂN DÂN TỐI CAO, BỘ TÀI CHÍNH VÀ BỘ T ư PHÁP
Hướng dẫn vièc xét xử và th i hành án về tài sản
Để bảo đảm quyền lợi chính đáng về tài sản cho các bên liên
quan trong các vụ án h ìn h sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh
tế, lao động và h ành ch ín h khi có sự thay đổi về giá cả hay trong
các trường hợp bên có nghĩa vụ về tài sản chưa thự c hiện, chậm
thực hiện theo thỏa th u ận , chưa th i h ành án gây nên; để th i hàn h
nghiêm chỉnh các quy định của Bộ luật Dân sự (có hiệu lực từ
ngày 1-7-1996), Tòa án n h ân dân tối cao, Viện Kiểm sát n h â n dân
tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính thống n h ấ t hướng dẫn việc xét
xử và th i h ành án về tài sản n h ư sau:
I- TRƯỜNG HỢP ĐỐI TƯỢNG CỦA NGHĨA v ụ

VE TÀI SẢN LÀ CÁC KHOẢN TIẾN, VÀNG
1.
Đối với nghĩa vụ là các khoản tiền bồi thường, tiền hoàn
trả, tiền công, tiền lương, tiền chia tài sản, tiền đên bù công sức,
tiền cấp dưđng, tiền vay không có lãi, tiền tru y th u thuế, tiền truy
th u do th u lợi b ất chính th ì giải quyết n h ư sau:
a)
Nếu việc gây th iệ t hại hoặc p h át sinh nghĩa vụ dân sự xảy
ra trước ngày 1-7-1996 và trong thời gian từ thời điểm gây th iệ t
hại hoặc p h át sinh nghĩa vụ đến thời điểm xét xử sơ thẩm mà giá
gạo tăn g từ 20% trở lên, th ì Tòa án quy đổi các khoản tiề n đó
ra gạo theo giá gạo loại tru n g bình ở địa phương (từ đây trở đi
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gọi tắ t là "giá gạo") tại thời điểm gây th iệ t hại hoặc p h á t sinh nghĩa
vụ, rồi tín h số lượng gạo đó th à n h tiền theo giá gạo tại thời điểm
xét xử sơ thẩm để buộc bên có nghĩa vụ về tài sản phải th a n h
toán và chịu án phí theo số tiền đó.
Ví dụ: T h án g 1-1995, xảy ra việc tham ô khoản tiền 1 triệu
đồng. Nếu th á n g 10-1996 xét xử sơ thẩm và giá gạo trong thời gian
này đá tăn g quá 20%, thì Tòa án phải quy đổi 1 triệu đồng ra gạo
theo giá gạo vào th á n g 1-1995. Giả định giá gạo vào th án g 1-1995
là 2.000 đồng/kg, th ì số lượng gạo được quy đổi là 500kg (1 triệu
đồng: 2.000 đồng/kg = 500kg). Giả định giá gạo tại thời điểm xét
xử sơ thẩm vào th á n g 10-1996 là 4.000 đồng/kg, thì trong phần quyết
định của bản án, Tòa án buộc người bị kết án về tội tham ô phải
bồi thường số tiền là 2 triệu đông (500kg X 4.000 đồng/kg = 2 triệu
đ ồ n g ) , phải chịu á n phí dân sự sơ thẩm là 100.000 đồng (5% X
2 triệu đồng = 100.000 đồng).
b)
Nếu việc gây th iệ t hại hoặc phát sinh nghĩa vụ xảy ra sau
ngày 1-7-1996 hoặc tuy xảy ra trước ngày 1-7-1996, như ng trong
khoảng thời gian từ thời điểm gây th iệ t hại hoặc ph át sinh nghĩa
vụ đến thời điểm xét xử sơ thẩm mà giá gạo không tăn g hay tuy
có tăn g n h ư ng ở mức dưới 20%, thì Tòa án chỉ xác định các khoản
tiền đó để buộc bên có nghĩa vụ phải th a n h toán bằng tiền. Trong
trường hợp người có nghĩa vụ có lỗi thì ngoài khoản tiền nói trê n
còn phải trả lãi đối vđi số tiên chậm trả theo lãi suất nợ quá hạn
do Ngân hàng N hà nưđc quy định tương ứng với thời gian chậm
trả tại thời điểm xét xử sơ thẩm theo quy định tại khoản 2 Điều
313 Bộ luật Dân sự, tr ừ trường hợp có thỏa thpận khác hoặc pháp
luật có quy đ ịn h khác.
Ví dụ: T h án g 2 năm 1996, anh A vay của chị B 2.000.000 đồng
không có lãi, với thời hạn vay là một tháng. Đến ngày 20-3-1996
là hạn phải trả nợ, nhưng anh A không trả được cho chị B. Do
đòi nhiều lần không được nên vào th án g 8-1996 chị B khởi kiện
yêu cầu Tòa án buộc anh A trả số tiền đă vay và phải trả tiền
lái cho chị B theo quy đ ịn h của pháp luật.
Trong vụ kiện này, Tòa án phải xác định thời điểm ph át sinh
nghĩa vụ trả nợ của anh A là ngày 20-3-1996. Giả sử, ngày 20-11-1996
Tòa án mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ kiện đòi nợ này và trong
khoảng thời gian từ 20-3-1996 đến ngày 20-11-1996 giá gạo không
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tăn g hoặc tuy có tăn g n h ư ng ở dưới mức 20%, th ì Tòa án không
quy đổi số tiền đó ra gạo n h ư hướng dẫn ở điểm a, mà buộc anh
A trả cho chị B số tiền nợ gốc là 2.000.000 đồng và khoản lãi theo
quy định tại khoản 2 Điều 313 Bộ luật Dân sự. Khoản lãi anh A
phải trả cho chị B được tín h n h ư sau:
- Khoảng thời gian phải trả lãi tín h từ ngày 20-3-1996 đến ngày
20-11-1996 là 8 tháng.
- Mức lái phải trả là múc lãi suất nợ quá hạn của loại vay
tru n g hạn (vì thời gian phải trả
lãiquá 6 tháng) tại thời điểm xét
xử sơ thẩm . Theo quy định tại Quyết định số 266-QĐ/NH1 ngày
27-9-1996 của Thống đốc Ngân hàng N hà nước Việt Nam th ì mức
lãi suất đó là 2,025% /tháng(l,35% X 150% = 2,025% /tháng).

- Tổng số tiền lãi mà anh A phải trả chị B trong thời gian
8 th án g lồ 324.000 đồng (2,025% /tháng X 8 th án g X 2.000.000 đồng =
324.000 đồng).
N hư vậy, Tòa án quyết định buộc anh A trả cho chị B số tiền
là 2.324.000 đồng (2.000.000 đồng + 324.000 đồng = 2.324.000 đồng)
và chịu án phí theo quy định của pháp luật.
2. Đối với các khoản tiên tịch thu, tiền phạt, tiền án phí thì
khi xét xử Tòa án chỉ quyết định mức tiền cụ thể mà không áp
dụng cách tín h đá hướng dẫn tại khoản 1 nói trên.
3. Đối với các khoản tiên vay, gửi ở tổ chức Ngân hàng, tín
dụng, do giá trị của các khoản tiền đó đã được bảo đảm th ô n g qua
các mức lãi suất do Ngân hàng Nhà nước quy định, cho nên khi
xét xử, tro n g mọi trường hợp Tòa án đều không phải quy đổi các
khoản

tiề n

đó

ra

gạo,

m à

quyết

đ ịn h

buộc

bên

có

n g h ĩa

vụ

vê

tà i

sản phải th a n h toán số tiền thự c tế đã vay, gửi cùng vđi khoản
tiền lãi, kể từ khi giao dịch cho đến khi thi hành án xong, theo
mức lãi suất tương ứng do Ngân hàng N hà nước quy định.
Ví dụ: T háng 1-1996, A vay Ngân h àng 1.000.000 đồng với thời
hạn vay là 6 th án g và với mức lái suất là 1,75% /tháng theo Quyết
định số 381/QĐ-NH1 ngày 28-12-1995 của Thống đốc Ngân hàng
Nhà nước. Khi h ế t hạn hợp đồng A không trả tiền vay và tiền lãi
cho Ngân hàng. Khi xét xử sơ thẩm vào th án g 10-1996 Tòa án quyết
định A phải trả cho Ngân hàng 1.000.000 đồng nợ gốc cùng với
các khoản tiền lãi của số tiền đã vay, bao gồm tiền lái theo hợp
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đồng vay là 105.000 dông (1.000.000 đồng X 1,75% /tháng X 6 th án g =
105.000 đồng) và tiền lãi do nợ quá hạn từ th án g 7-1996 đến th án g
1 0 - 1 9 9 6 là 1 0 5 .0 0 0 đ ồ n g ( 1 .0 0 0 .0 0 0 đ ồ n g X 1 ,7 5 %

X 150% X 4 th á n g

=

105.000 đồng). Tòa án buộc A phải chịu án phí dân sự sơ thẩm
theo tổng số các khoản tiền phải th a n h toán tại thời điểm xét xử
sơ thẩm bao gồm 1.000.000 đồng tiền vay, 105.000 đồng tiền lái
theo hợp đông và 105.000 đồng tiền lãi nợ quá hạn từ th án g 7-1996
đến th án g 10-1996. Trong trường hợp cụ th ể này, án phí dân sự
sơ thẩm là 60.500 đồng (5% X (1.000.000 đồng + 105.000 đồng +
105.000 đồng) = 60.500 đồng).
4.
Đối với các khoản vay có lái (kể cả loại có kỳ hạn và loại
không có kỳ hạn) ờ ngoài tổ chức Ngân hàng, tín dụng, do giá
trị của các khoản tiền đó cũng đã được bảo đảm thông qua việc
chịu lãi của bên vay tài sản, cho nên trong mọi trường hợp Tòa
án đêu không phải quy đổi sô' tiền đó ra gạo, mà chỉ buộc người
vay phải trả số tiền nợ gốc chưa trả cùng với số tiền lãi chưa trả.
Trong việc tín h tiên lãi căn phàn biệt các trường hợp n h ư sau:
- Đối với các hợp đồng vay tài sản giao kết trước ngày 1-7-1996
th ì chỉ tín h số tiền lãi chưa trả theo quy định của Bộ luật Dân
sự; đối với khoản tiền lãi đã trả thì không phải giải quyết lại.
- Đối với các hợp dông vay tài sản giao kết từ ngày 1-7-1996
trở đi thì việc tín h lái phải tuân theo các quy định của Bộ luật
Dân sự, số tiên lãi đá trả cũng phải được giải quyết lại, nếu mức
lãi suất mà các bên thỏa thuận cao hơn mức lãi suất được quy định
tại khoản 1 Điều 473 Bộ luật Dân sự.
Theo quy đ ịn h của Bộ luật Dân sự thi lãi suất được tính n h ư

sau:
a)
Về nguyên tắc, tiền lái chỉ được tín h trên số nợ gốc, trừ
trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.
. Ngoài nguyên tắc tiền lãi chỉ được tín h trên số nợ gốc, các
bên có thể thỏa th u ận về việc nhập lãi vào nợ gốc để tín h lãi của
thời hạn vay tiếp theo. Tuy nhiên, để trá n h tìn h trạ n g bên cho
vay có th ể lợi dụng thỏa thuận này dể th u lợi trái pháp luật, thì
Tòa án chỉ chấp n h ậ n việc nhập lái vào nợ gốc một lần đối với
loại vay có kỳ hạn giứa các bên ở ngoài tổ chức N gân hàng, tín
dụng tại thời điểm đến hạn trả nợ mà người vay không thực hiện

676

HỆ THỐNG VAN BẢN PHÁP LUẬT VIÊT NAM HIỆN HÀNH

được nghĩa vụ trả nợ của m ình. Các trường hợp khác đều phải tín h
theo lãi suất nợ quá hạn theo quy định tại khoản 2 Điều 313 Bộ
luật Dân sự.
b) Nếu mức lãi suất do các bên thỏa thuận vượt quá 50% của
lãi suất cao n h ấ t do Ngân hàng N hà nước quy định đối với loại
vay tương ứng tại thời điểm vay, th ì Tòa án áp dụng khoản 1 Điều 473
Bộ luật Dân sự buộc bên vay phải trả lãi bằng 150% mức lãi suất
cao n h ấ t do N gân h àng N hà nước quy định đối với loại vay tương
ứng.
Vi dụ: A vay của B 10.000.000 đồng vào ngày 30-12-1995 với
thời hạn vay là 6 th á n g và với lái suất là 4% /tháng. H àng th án g
A dâ trả lãi cho B. T háng 7-1996 A ngừng trả lãi cho B. Do đòi
nhiều lần không dược, nên th á n g 11-1996 B khởi kiện yêu cầu Tòa
án buộc A phải trả cả nợ gốc và lãi cho B. Khi giải quyết vụ kiện
này, Tòa án buộc A trả cho B tiền nợ gốc là 10.000.000 đồng và
tiền lãi theo cách tín h n h ư sau:
- Thời điểm A vay B là th á n g 12-1995. Theo Q uyết định sô'
381-QĐ/NH1 ngày 28-12-1995 th ì lãi suất cao n h ấ t của loại vay tru n g
hạn và dài hạn là 1,7% /tháng. N hư vậy Tòa án chỉ chấp nh ận mức
lãi suất của hợp đồng vay nợ là 2,55% /tháng (1,7% + 1,7% X 50% =

2,55% /tháng).
- Số tiên lãi A dâ trả B trước th á n g 7-1996 Tòa án không xem
xét đến nứa.
- Tòa án buộc A trả B khoản tiền lãi từ th án g 7-1996 đến ngày
xét xử sơ thẩm (giả sử là đầu th á n g 2-1997) là 7 tháng. N hư vậy
số tiề n lãi m à A còn p h ải tr ả B là 1.785.000 đồng (2,55% X 7 th á n g X

10.000.000 đồng = 1.785.000 đồng).
c) Nếu mức lãi suất không vượt quá 50% mức lãi suất cao n h ấ t
của loại vay tương ứng do Ngân hàng N hà nước quy định tại thời
điểm vay, thì Tòa án buộc bên vay phải trả lãi theo đúng mức lãi
suất mà hai bên đá thỏa th u ận tại thời điểm vay.
d) Trong trường hợp các bên có thỏa th u ận về việc trả lãi trong
việc vay như ng không xác đ ịn h rõ lãi suất hoặc có tra n h chấp về
lãi suất, thì áp dụng lãi suất tiế t kiệm có kỳ hạn do Ngân hàng
Nhà nưđc quy đ ịn h tương ứng vđi thời hạn vay tại thời điểm xét
xử sơ thẩm theo quy định tại khoản 2 Điều 473 Bộ luật Dân sự.
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5.
T rong trư ờng hợp đối tượng hợp đồng vay tài sản là vàng,
thì lái suất chỉ được chấp n hận khi Ngân hàng N hà nưđc có quy
định và cách tín h lãi suất không phân b iệt như các trường hợp
đá nêu tại khoản 4 trê n đây, mà chỉ tín h bằng mức lãi suất do
Ngân hàng N hà nước quy định.
II- TRƯỜNG HỢP ĐỐI TƯỢNG CỦA NGHĨA v ụ
VỀ TAI SẢN LÀ HIỆN VẬT
1. Trong các trường hợp dối tượng của nghĩa vụ về tài sản là
hiện vật, th ì khi giải quyết vụ án cần phải xem xét và xác định
người có nghĩa vụ có th ể thực hiện được nghĩa vụ giao vật hay
không, người có quyền có chấp n hận tiếp n h ận hiện vật hay không,
để tùy từ n g trường hợp cụ th ể mà giải quyết theo các hướng sau
đây:
a) Nếu có đủ điều kiện buộc người có nghĩa vụ về tài sản thực
hiện nghĩa vụ giao vật, th ì Tòa án ra quyết định buộc ngựời đó
phải giao hiện vật theo quy định tại Điều 294 Bộ luật Dân sự và
trong bản án, quyết định phải ghi rõ tìn h trạng, số lượng, chất
lượng, chủng loại... của hiện vật phải giao để việc th i hành án được
rõ ràng, th u ận lợi. Tuy nhiên, Tòa án vẫn phải xác định giá trị
của hiện vật dó theo giá thị trường tại thời điểm xét xử sơ thẩm
để tín h án phí.
Ví dụ: A cho B mượn chiếc xe đạp mi ni N hật còn mới nguyên,
B làm m ất chiếc xe đạp này, nên A khởi kiện yêu cầu Tòa án buộc
B phải trả lại chiếc xe đạp đó. Khi xét xử sơ thẩm Tòa án buộc
B phải trả cho A chiếc xe đạp mi ni N hật mới nguyên. Nếu giá
chiếc xe đạp mi ni N hật còn mđi nguyên trên th ị trường tại thời
điểm xét xử sơ thẩm là 2.500.000 đồng, thì B phải chịu án phí
dân sự sơ thẩm là 125.000 đồng (5% X 2.500.000 đông = 125.000
đồng).
b) N ếu b ên có n g h ĩa vụ kh ô n g th ể có h iệ n v ật để th ự c h iệ n

nghĩa vụ giao vật, thì Tòa án quyết định buộc họ phải th an h toán
giá trị của h iện vật theo giá th ị trường tại thời điểm xét xử sơ
thẩm và bồi thường th iệ t hại.
2. Theo quy định tại khoản 2 Điều 310, Điều 311 và khoản 1
Điêu 313 Bộ luật Dân sự thì người chậm thực hiện nghĩa vụ giao
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vật, không thự c hiện nghĩa -vụ giao vật phải bồi thư ờng thiệt hại
cho người có quyền. T h iệt hại tro n g trường hợp không giao hiện
vật, chậm th ự c hiện nghĩa vụ giao vật, là th u nhập th ự c tế bị m ất,
bị .giảm sút. Để tín h th iệ t hại cụ thể, có thể tín h theo mức th u
nhập th ự c tế bị m ất, bị giảm sú t cụ th ể do bên bị th iệ t hại chứng
m inh, nếu không xác đ ịn h được th iệ t hại cụ thể, th ì tín h bằng mức
th u nhập b ìn h quân (sau khi đã tr ừ các khoản chi phí) của 5 th á n g
liền kề (nếu chưa đủ 5 th á n g th ì tín h bằng mức th u nhập bình
quân của các th á n g đó), trước thời điểm p h át sinh nghĩa vụ giao
vật.
Ví dụ: Theo hợp đồng A mua của B m ột máy xẻ gỗ và thời
điểm giao n h ận h àng là ngày 1-9-1996. Do đâ mua máy mới nên
cuối th á n g 8-1996 A bán máy cũ của m ình. Đến thời hạn theo hợp
đồng B không giao máy cho A làm A không có máy để sản xuất.
Cuối th á n g 12-1996 A kiện B ra Tòa án đòi B phải trả máy xẻ
gỗ và bồi thư ờng th iệ t hại. Giả đ ịn h có căn cứ xác định được thu
nhập của A tro n g
th á n g 4-1996 là 1.200.000 đồng, th á n g 5-1996
là 1.700.000 đồng, th á n g 6-1996 là 1.000.000 đồng, th á n g 7-1996
là 1.800.000 đồng, th á n g 8-1996 là 1.300.000 đồng, thi th u nhập
bình quân hàng th á n g của A là 1.400.000 dồng.N hư vậy, nếu th á n g
1-1997 xử sơ thẩm và chấp n hận yêu cầu của A thì Tòa án buộc
B phải trả máy cho A (trong trư ờng hợp B không trả được máy
thì phải trả số tiền bằng giá trị của máy xẻ gỗ đó tại thời điểm
xét xử sơ thẩm ) và bồi thường th iệ t hại cho A tiền th u nhập thự c
tế bị m ất của 4 th á n g '(từ th á n g 9-1996 đến th án g 12-1997) là 5.600.000
đồng (1.400.000 đông X 4 tháng = 5.600.000 đông).
Đối với th iệ t hại loại này, thì Tòa án buộc người gây th iệ t hại
phải bồi thường đến thời điểm người có quyền có đơn khởi kiện
ra Tòa án.
III- VIỆC BẢO VỆ QUYỀN LỢI c h o b ê n
ĐƯỢC THI HÀNH ÁN
1.
Để bảo đảm quyền lợi cho bên được th i hành án, hạn chế
việc bên phải th i h ành án cố tìn h dây dưa, không tự nguyện thi
hành án, cùng với việc quyết định khoản tiền mà bên có nghĩa vụ
về tài sản phải th a n h toán cho bên dược thi hành án, khoản tiền
phải nộp để đưa vào Ngân sách N hà nước (tiền tịc h thu, tiền tru y
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th u thuế, tiền tru y th u do th u lợi b ất chính, tiền phạt), Tòa án
phải quyết đ ịn h rõ tro n g bản án hoặc quyết định lậ: kể từ ngày
bản án, quyết đ ịn h có hiệu lực phấp luật (đối với- các trường hợp
cơ quan th i h àn h án có quyền chủ động ra quyết định th i hành
án) hoặc kể từ ngày có đơn yêu cầu th i h àn h án của người được
th i h ành án (đối vđi các khoản tiền phải trả cho người được th i
hành án) cho đến khi th i h ành án xong, tấ t cả các khoản tiền,
hàng th á n g bên phải th i h ành án còn phải chịu khoản tiền lãi của
số tiền còn phải th i h àn h án theo mức lãi suất nợ quá hạn do Ngân
hàng N hà nước quy định tương ứng với thời gian chưa th i hành
án theo quy đ ịn h tại khoản 2 Điều 313 Bộ luật Dân sự, trừ trường
hợp được hướng dẫn tại khoản 3 phần I T hông tư này về các khóản
vay của tổ chức Ngân hàng, tín dụng. Khi tín h lãi chỉ tín h lãi
của số tiền còn phải th i h àn h án, mà không tín h lái của số tiền
lãi chưa trả tro n g quá trìn h th i h ành án.
Từ nay trở đi, Tòa án không tự ấn định trong bản án, quyết
định thời điểm hoặc thời hạn bên có nghĩa vụ th i hành, tr ừ trường
hợp các bên có thỏa th u ận khác hoặc pháp luật có quy định khác.
Ví dụ-. Theo vụ kiện ở ví dụ được nêu ở điểm b khoản 1 phần I
Thông tư này, Tòa án buộc anh A phải trâ cho chị B tổng số tiền
là 2.324.000 đồng (2.000.000 đồng tiền vay + 324.000 đồng tiền
lái = 2.324.000 đồng). Trong bản án, quyết định Tòa án phải tuyên
bố rõ: kể từ ngày chị B có đơn yêu cầu th i hàn h án, nếu anh A
không chịu trả số tiền nêu trên, thì hàng th án g anh A còn. phải
trả cho chị B số tiền lãi theo mức lãi suất nợ quá hạn do Ngân
hàng N hà nưđc quy định tương ứng với thời gian chưa th i hành
án.
2.
Nếu tro n g bản án, quyết định của Tòa án đã buộc người có
nghĩa vụ phải giao vật cho người có quýền, thì khi th i hành án,
bên có nghĩa vụ phải giao vật theo đúng quyết định của Tòa án,
trừ trường hợp các bên đương sự tự thỏa thuận với nhau để bén
phải th i h àn h án th an h toán giá trị của hiện vật bằng tiền cho
bên được th i h ành án.
Trong trư ờng hợp bên phải th i h ành án cố tìn h không giao hiện
vật thì cơ quan th i hành án áp dụng biện pháp cưđng chế buộc
bên thi h ành án phải giao hiện vật.
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Nếu qua xác m inh có căn cứ xác định là hiện vật phải giao
thực sự không còn hoặc người phải th i h àn h án m ất khả năn g giao
hiện vật (hiện vật bị th ấ t lạc; hiện vật I cùng loại không còn có
bán trê n th ị trư ờng nứa; hiện vật là động sản bị hư hỏng nặng
so vđi tìn h trạ n g khi Tòa án xét xử sơ thẩm , nên người được th i
h ành án không nhận...), th ì T hủ trư ởng cơ quan th i hàn h án có
quyền hòa giải dể bên được th i h à n h án n h ậ n giá trị hiện vật bằng
tiền theo thời giá. T rong trư ờng hợp bên được th i hàn h án không
đồng ý n h ậ n giá trị h iện vật bằng tiền và cơ quan th i h àn h án
không cưđng chế được người th i h àn h án giao vật vì lý do nêu trên ,
th ì T hủ trư ởng cơ quan th i h àn h án có quyền ra quyết đ ịn h buộc
người phải th i h àn h án nộp số tiền bằng giá trị của hiện vật phải
giao theo giá đã được xác định trong bản án, quyết định của Tòa
án và mời bén được th i h àn h án đến nhận, nếu bên được th i hàn h
án không đến nhận, th ì cơ quan th i h àn h án làm th ủ tục gửi số
tiền đó vào Ngân h àng theo loại tiền gửi tiế t kiệm không kỳ hạn
mang tên của người được th i h ành án và báo cho người được th i
h ành án biết là việc th i h ành án đă chấm dứt, người được th i hành
án chỉ có quyền n h ận số tiền trong sổ tiế t kiệm (cả tiền gốc và
tiền lãi) đã đứng tên của họ.
IV- HƯỚNG DẤN VỀ HIỆU

Lực

CỦA THÔNG TƯ

1. Thông tư này có hiệu lực th i h ành kể từ ngày 15-7-1997.
2. Đối với các vụ ấn đã được xét
đốc thẩm ,
tái thẩm , n h ư ng bản án,
kháng nghị trước ngày Thông tư này
giải quyết xong, th ì áp dụng Thông

xử sơ thẩm , phúc thẩm , giám
quyết định đã bị kháng cáo,
có hiệu lực th i hàn h và chưa
tư này để giải quyết.

3. Đối vđi bản án, quyết định của Tòa án đâ có hiệu lực phấp
luật trước ngày Thông tư này có hiệu lực th i hành và vụ án đă
được giải quyết đúng theo các hướng dẫn trưđc đây, th ì không áp
dụng Thông tư này để kháng nghị theo th ủ tục giám đốc thẩm .
4. Việc th i h ành án các bản án, qùyết định của Tòa án có hiệu
lực trước ngày Thông tư này có hiệu lực th i hành được quy định
như sau:
a)
Trong trường hợp tài sản phải th i hàn h án là hiện vật th ì
cơ quan th i h àn h án được áp dựng hướng dẫn tại phần III của Thông
tư này để giải quyết việc th i h ành án.
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b)
Đối với các trường hợp tài sản phải th i hành án không phải
là hiện vật th ì cơ quan th i hành án thi hành đúng theo quyết định
của Tòa án, kể cả các khoản lãi mà bên phải thi hành án phải
chịu do chậm th i h ành án gây ra.
Trong quá trìn h thực hiện Thông tư này, nếu có gì vướng mác,
thì cần báo cáo ngay cho Tòa án n hân dân tối cao, Viện Kiểm sát
nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính để có hướng dẫn kịp
thời.
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