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Quý độc giả thân mến,  

Hoan nghênh Qu{ độc giả đến với Bản Tin Pháp Luật mới nhất của Công Ty Luật Frasers và xin  chúc Qu{ 
Vị một năm mới 2012 tràn đầy hạnh phúc với mọi điều tốt đẹp nhất nhân dịp Tết Âm Lịch . Chúng tôi tin 
rằng năm con Rồng này sẽ là một năm thành công và đầy triển vọng cho Qu{ vị. 

Quay lại với những diễn biến pháp l{ gần đây, chúng tôi ghi nhận về những thay đổi quan trọng của Bộ 
Luật Tố Tụng Dân Sự, sẽ có hiệu lực kể từ đầu năm nay. Theo đó, những thay đổi như về xóa bỏ thời hiệu 
khởi kiện trong một số trường hợp tranh chấp có thể sẽ làm gia tăng các vụ án trong một số lĩnh vực 
nhất định, và chúng tôi cũng muốn lưu { về quyền mới trong việc khiếu nại và yêu cầu xin xét lại các 
quyết định của Tòa Án Nhân Dân Tối Cao; đây là một sáng kiến mà chúng tôi hoan nghênh đối với sự 
phát triển liên tục của hệ thống tư pháp Việt Nam. 

Với các tiến triển khác: 

 Chúng tôi sẽ đề cập đến Thông Tư 31 hướng dẫn Nghị Định 46 về lao động nước ngoài tại Việt Nam; 
ngoài việc giúp người sử dụng lao động có được sự thông thoáng hơn, thì Thông Tư còn đưa ra một 
số diễn giải các quy phạm pháp luật khá hạn chế và tất nhiên là làm rõ các vấn đề vướng mắc còn tồn 
đọng; 

 Với những Qu{ vị nào quan tâm đến lĩnh vực xây dựng, thì việc giới thiệu các hợp đồng mẫu cho việc 
tư vấn xây dựng công trình và xây dựng nói chung là điều đáng chú {. Chúng tôi cũng đề cập đến nội 
dung và việc áp dụng của những hợp đồng này; và 

 Tiếp theo sau phần nhận định của chúng tôi về các quy định pháp luật liên quan đến trái phiếu  
doanh nghiệp trong Bản Tin tháng 11 vừa qua, chúng tôi sẽ bàn đến các quy định mới điều chỉnh việc 
hoán đổi trái phiếu Chính Phủ: thời hạn và điều kiện áp dụng cho việc hoán đổi và quy trình thực 
hiện. 

Chúng tôi tin rằng Qu{ độc giả sẽ tìm thấy nhiều điều thú vị trong ấn bản này và hoan nghênh mọi phản 
hồi hoặc thắc mắc của Qu{ vị.  Mọi nhận xét của Qu{ vị xin gởi về địa chỉ newsletter@frasersvn.com.  

Với mục đích là nhằm cung cấp những thông tin cập nhật và hữu ích về các văn bản pháp luật mới ban 
hành, chúng tôi xin được lưu { rằng Bản Tin Pháp Luật của Frasers chúng tôi không phải là bản tư vấn 
pháp l{ chính thức. Nếu Qu{ vị cảm thấy mình cần thêm thông tin về bất cứ vấn đề gì trong ấn bản này, 
xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ nêu trên hoặc qua luật sư tư vấn tại Frasers của qúy vị. 

Hướng Dẫn Mới Về Việc Quản Lý Lao Động Nước Ngoài - Liệu Nghị Định 
46 Có Khả Thi Hay Không? 

Đầu năm 2011, Chính Phủ đã ban hành văn bản sửa đổi điều chỉnh việc quản l{ lao động là người nước 
ngoài tại Việt Nam. Như đã đề cập trong Bản Tin tháng Bảy/Tám của chúng tôi, Nghị Định số 46/2011/NĐ
-CP ngày 17 tháng 06 năm 2011 (Nghị Định 46) sửa đổi Nghị Định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 
năm 2008 (Nghị Định 34) nhưng đã làm gia tăng đáng kể mối quan tâm của người sử sụng lao động rẳng 
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Nghị Định 46 có thể dẫn đến nhiều gánh nặng về thủ tục trong công tác tuyển dụng và thuê lao động là 
người nước ngoài tại Việt Nam. Cụ thể, các nhóm doanh nghiệp nước ngoài đã đối chiếu thông tin về các 
lĩnh vực cụ thể đáng quan tâm như: việc gia hạn giấy phép lao động, điều kiện để miễn giấy phép lao 
động và kế hoạch chuyển tiếp cho người lao động Việt Nam (trong số nhiều vấn đề khác) để thảo luận 
với các nhà làm luật Việt Nam và hy vọng một sự phản hồi khả quan. Văn bản hướng dẫn rất được mong 
đợi trong niềm hy vọng rằng nó sẽ làm rõ rằng các vấn đề quan trọng của Nghị Định 46 sẽ được thi hành 
như thế nào, và nó sẽ làm rõ (và trong một số trường hợp có sửa đổi thật khéo) câu từ của Nghị Định 46 
và tính khả thi của nó trong thực tiễn. 

Vào ngày 3 tháng 11 năm 2011, Bộ Lao Động, Thương Binh Và Xã Hội đã ban hành Thông Tư số 31/2011/ 
TT-BLDTBXH hướng dẫn Nghị Định 34 và Nghị Định 46 (Thông Tư 31). Tuy nhiên, bên cạnh một số phần 
đã được quy định rõ, Thông Tư 31 vẫn chưa làm sáng tỏ những vấn đề còn mơ hồ và phi thực tế phát 
sinh từ Nghị Định 46. 

Có giấy phép lao động trước, rồi mới được khởi sự làm việc 

Như đã được quy định trong Nghị Định 34, Thông Tư 31 nhắc lại quy định người sử dụng lao động và 
người lao động nước ngoài chỉ được k{ kết hợp đồng lao động sau khi người lao động nước ngoài đã có 
giấy phép lao động. Thêm vào đó, Thông Tư 31 còn quy định rằng hợp đồng lao động phải được k{ kết 
trước ngày bắt đầu làm việc dự kiến. Quy định này nhấn mạnh rằng người lao động nước ngoài không 
được phép bắt đầu làm việc trước khi được cấp giấy phép lao động trong bất kz trường hợp nào, kể cả 
trường hợp cơ quan nhà nước chậm trễ trong quá trình cấp giấy phép lao động. 

Quy định này là một quy định khá nghiêm khắc và sẽ có tác động nghiêm trọng đối với những người sử 
dụng lao động nước ngoài bởi quy trình xin cấp giấy phép lao động có thể mất môt khoảng thời gian 
đáng kể, có tính đến cả nghĩa vụ thông báo tuyển dụng cho vị trí lao động và thời gian giải quyết các thủ 
tục hành chính. 

Phần nào giảm được sự thiếu sự rõ ràng trong các quy định về miễn giấy phép lao động  

Mặc dù Nghị Định 46 mở rộng các trường hợp được miễn giấy phép lao động, nhưng vẫn có các mối 
quan ngại về việc những trường hợp như vậy cần được hiểu như thế nào, cụ thể là: 

Theo Nghị Định 46, người nước ngoài là một "trưởng văn phòng đại diện, trưởng văn phòng dự án hoặc 
người được tổ chức phi chính phủ nước ngoài ủy nhiệm làm đại diện cho các hoạt động của tổ chức đó 
tại Việt Nam" sẽ không bị yêu cầu phải có giấy phép lao động. Tuy nhiên, câu từ của Nghị Định 46 thì lại 
không rõ ràng: liệu rằng trưởng văn phòng đại diện của một thực thể kinh doanh (chứ không phải là một 
tổ chức phi chính phủ) có bao hàm trong trường hợp này hay không? Thông Tư 31 làm rõ cụm từ này của 
Nghị định 46 như sau: "người nước ngoài làm trưởng văn phòng đại diện, trưởng văn phòng dự án, hoặc 
người nước ngoài được tổ chức phi chính phủ ủy nhiệm làm đại diện cho các hoạt động của tổ chức đó 
tại Việt Nam nghĩa là người nước ngoài được xác định trong giấy phép thành lập văn phòng đại diện, giấy 
phép lập văn phòng dự án, hoặc giấy phép hoạt động của tổ chức phi chính phủ  được cấp phép thành 
lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam". Lời giải thích này dường như thể hiện một cái 
nhìn nghiêm ngặt của các nhà lập pháp, tức là đã thu hẹp phạm vi áp dụng điều khoản này chỉ đối với các 
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văn phòng đại diện của các tổ chức phi chính phủ. 

Nghị định 46 cũng bao gồm trường hợp miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài khi "được 
chuyển giao trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi 11 ngành trong Biểu cam kết về các Dịch vụ của 
Việt Nam với WTO (Danh mục)". Vẫn còn tồn tại một câu hỏi về việc liệu một doanh nghiệp có hoạt động 
kinh doanh của mình thuộc cả bên trong lẫn bên ngoài phạm vi các dịch vụ quy định trong Danh Mục có 
thuộc trường hợp miễn hay không. Thật không may, Thông Tư 31 không có quy định gì về trường hợp 
miễn giấy phép lao động cho các đối tượng lao động được chuyển giao trong nội bộ doanh nghiệp và 
chúng ta phải đợi thêm hướng dẫn chính thức làm rõ hơn nữa về điểm này trong tương lai. 

Hợp đồng học nghề không bị bắt buộc 

Một trong các tranh luận quan trọng mạnh mẽ nhất phát sinh từ  Nghị Định 46 là yêu cầu về "hợp 
đồng học nghề" với một người lao động Việt Nam dự kiến sẽ thay thế người lao động nước ngoài liên 
quan trong hồ sơ xin gia hạn giấy phép lao động. Yêu cầu này đã bị chỉ trích là không phù hợp với Bộ Luật 
Lao Động và không thực tế khi áp dụng cho các vị trí quản l{, ví dụ như: giám đốc điều hành hoặc giám 
đốc tài chính. Trước những mối quan tâm đáng kể về yêu cầu này từ cộng đồng doanh nghiệp, Thông 
Tư 31 đã cho thấy có sự làm rõ đáng được hoan nghênh về điểm này, trao cho người sử dụng lao 
động, khi nộp hồ sơ xin gia hạn giấy phép lao động, chọn lựa thứ hai bên cạnh hợp đồng học nghề là 
một tài liệu chứng minh rằng người sử dụng lao động đang tiến hành một kế hoạch đào tạo lao động Việt 
Nam để cuối cùng thay thế cho công việc người nước ngoài đang đảm nhiệm. 

Mặc dù Thông Tư 31 không còn đòi hỏi người sử dụng lao động k{ kết  một hợp đồng học nghề như một 
văn bản bắt buộc, nhưng Thông Tư này nhấn mạnh việc tuân thủ đầy đủ của người sử dụng lao động đối 
với kế hoạch thay thế người lao động nước ngoài (đã được đề cập trong Bộ Luật Lao Động hiện tại) bằng 
cách yêu cầu thông tin được cung cấp trong kế hoạch đó phải bao gồm số lượng người cần được đào tạo 
vào từng vị trí công việc, thời lượng và hình thức đào tạo, nơi đào tạo, và việc đào tạo được tổ chức như 
thế nào cũng như kết quả đào tạo. 

Sửa Đổi Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự 

Gần đây, Quốc Hội đã thông qua Luật số 65/2011/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Tố 
Tụng Dân Sự hiện thời (Bộ Luật Sửa Đổi). Nguyên Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự đã được thông qua bởi Quốc 
Hội vào ngày 15 tháng 06 năm 2004, đã có hiệu lực  từ ngày 01 tháng 01 năm 2005 (Bộ Luật 2005), và đã 
điều chỉnh trình tự và thủ tục giải quyết các tranh chấp và vụ việc dân sự trong suốt bảy năm vừa qua. Bộ 
Luật Sửa Đổi đưa ra một số thay đổi quan trọng đáng thảo luận mà chúng tôi đề cập trong bài viết này. 
Bộ Luật Sửa Đổi có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2012. 

Mở rộng phạm vi của các tranh chấp dân sự và các vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án 

So với Bộ Luật 2005, Bộ Luật Sửa Đổi mở rộng thêm thẩm quyền của tòa án trong một số vụ việc dân sự. 
Theo Bộ Luật Sửa Đổi, các tranh chấp và yêu cầu sau sẽ thuộc thẩm quyền của tòa án dân sự: 

(a) Tranh chấp và yêu cầu tuyên bố  văn bản công chứng vô hiệu. 
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(b) Tranh chấp liên quan đến các tài sản bị cưỡng chế để thi hành án theo quy định của pháp luật về thi 
hành án dân sự. 

(c) Tranh chấp về kết quả bán đấu giá tài sản, thanh toán phí tổn đăng k{ mua tài sản bán đấu giá theo 
quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. 

(d) Yêu cầu xác định quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tài sản; phân chia tài sản chung để thi hành án 
theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. 

Các bổ sung trên không hoàn toàn là những quy định mới  trong hệ thống pháp luật hiện hành vì Luật 
Công Chứng 2006 và Luật Thi Hành Án Dân Sự 2009 đã trao quyền cho tòa án dân sự thực thi thầm 
quyền tư pháp của họ đối với các tranh chấp và yêu cầu nêu trên. Tuy nhiên, những sửa đổi này có tác 
dụng làm cho luật pháp về giải quyết tranh chấp dân sự trở nên phù hợp với các văn bản pháp l{ hiện 
hành. 

Thẩm quyền đối với các quyết định cá biệt của các cơ quan, tổ chức 

Bộ Luật Sửa Đổi cũng quy định thẩm quyền của toà án đối với các quyết định cá biệt của các cơ quan 

hoặc tổ chức như sau: 

Căn cứ theo Bộ Luật 2005, khi một tòa án có thẩm quyền phát hiện các quyết định ban hành bởi các cơ 
quan hay tổ chức khác xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của các bên liên quan trong các vụ việc dân sự 
đang giải quyết, thì tòa án không có quyền hủy những quyết định này, nhưng thay vào đó, tòa án có thể  
yêu cầu các cơ quan, tổ chức đó hủy bỏ các quyết định này. Quy định này được xem là nguyên nhân gây 
ra sự trì hoãn và không đảm bảo việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên một cách kịp thời, 
theo như { kiến của Tòa Án Nhân Dân Tối Cao tại Tờ Trình số. 135/TTr-TANDTC ngày 09 tháng 08 năm 
2010 về việc sửa đổi và bổ sung Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự (Tờ Trình). 

Vì những lí do này, theo Điều 32a Bộ Luật Sửa Đổi, tòa án có thẩm quyền được trao quyền hủy quyết 
định của các cơ quan, tổ chức, những người có thẩm quyền của cơ quan, tổ chức đó nếu các quyết định 
của họ rõ ràng trái với pháp luật và xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự trong các tranh 
chấp và yêu cầu dân sự. 

Tuy nhiên, Bộ Luật Sửa Đổi chưa có quy định chi tiết về những thủ tục này và chúng ta phải đợi các 
hướng dẫn về thủ tục để các cơ quan, tổ chức có liên quan thi hành các phán quyết của tòa án. 

Thay đổi thời hiệu khởi kiện, thời hiệu yêu cầu 

Xóa bỏ thời hiệu khởi kiện trong một số trường hợp nhất định 

Một thay đổi quan trọng của Bộ Luật Sửa Đổi là việc kéo dài thời hiệu khởi kiện đối với một số trường 
hợp. Theo Điều 159.3(a) của Bộ Luật Sửa Đổi, không áp dụng thời hiệu khởi kiện đối với một số loại tranh 
chấp sau: 

(a) tranh chấp về quyền sở hữu tài sản;  

(b) tranh chấp về việc đòi lại tài sản do người khác quản l{, chiếm hữu; và  
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(c) tranh chấp về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai. 

Các tranh chấp khác thuộc thẩm quyền của tòa án dân sự, như các tranh chấp liên quan đến hợp đồng 
dân sự, mà không thuộc phạm vi của điểm (a) nêu trên, thì vẫn tuân thủ thời hiệu khởi kiện vụ việc dân 
sự là hai năm, trừ khi pháp luật có quy định cụ thể khác. 

Tuy nhiên, điều đáng được quan tâm ở đây chính là việc không có định nghĩa trong Bộ Luật Sửa Đổi về: 
“các tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu”, “các tranh chấp về việc đòi lại tài sản do người khác quản 
l{, chiếm hữu”, cũng như “các tranh chấp liên quan đến hợp đồng dân sự.” Kết quả là các điều khoản này 
không rõ ràng đủ để phân biệtcác loại tranh chấp đó, cũng như xác định liệu rằng tranh chấp đó có phải 
tuân thủ thời hiệu hay không và khi nào thì thời hiệu đó hết hạn. các điểm này cần được làm rõ hơn và 
chúng tôi sẽ cập nhật đến quí độc giả về việc này. 

Việc tính thời hiệu 

Cách tính thời hiệu cũng đã hoàn toàn thay đổi. Cụ thể là theo Bộ Luật Sửa Đổi, thì thời hiệu sẽ bắt đầu 
từ ngày cá nhân, cơ quan, hoặc tổ chức nhận biết được quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm 
theo Bộ Luật Sửa Đổi. 

Theo Bộ Luật 2005, thời hiệu khởi kiện được tính kể từ ngày quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ 
quan, tổ chức, lợi ích công hoặc lợi ích của Nhà nước bị xâm phạm. Tuy nhiên, về tác động của quy định 
này trong thực tế, trong một số trường hợp, các bên liên quan có thể, không phải do lỗi của mình, không 
thể phát hiện ra việc xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của họ trong khoảng thời hiệu bắt buộc và sau 
đó mất quyền khởi kiện vì đã hết thời hiệu theo quy định. 

Quy định sửa đổi này có lợi hơn cho các bên trong vụ việc dân sự vì thời hiệu chỉ bắt đầu tính khi bên bị 
xâm phạm nhận biết được về việc xâm phạm đó. 

Tuy nhiên, Bộ Luật Sửa Đổi vẫn có các chi tiết còn mơ hồ như làm thế nào để xác định, đưa ra bằng 
chứng và/hoặc chứng minh thời điểm chính xác mà các bên nhận thức được sự xâm phạm đối với quyền 
và lợi ích của họ. Chúng tôi hy vọng rằng điều này sẽ sớm được làm rõ trong các văn bản hướng dẫn. 

Trả lại đơn khởi kiện và đình chỉ các vụ việc dân sự 

Hết thời hiệu khởi kiện không còn là l{ do đầy đủ để từ chối nhận đơn khởi kiện. Trong trường hợp này, 
tòa án được yêu cầu phải nhận đơn khởi kiện và sẽ đình chỉ vụ việc nếu thời hiệu đã thật sự hết một 
cách hợp lệ. 

Lập luận cho việc sửa đổi này là quyền khởi kiện là một quyền cơ bản của các bên đương sự và tòa án 
phải vì thế mà chấp nhận các đơn này. Các nhà lập pháp cho rằng việc miễn trừ một nghĩa vụ bởi người 
nhận nghĩa vụ (người có thẩm quyền) bởi vì thời hiệu khởi kiện đã hết sẽ phải được xác định bởi tòa án 
và chứ không phải là một cơ quan hành chính. Trong khi đây là một mục đích đáng hoan nghênh, nhưng 
nếu thiếu nguồn tài lực (trợ giúp) thêm từ phía tòa án, thì chúng tôi e rằng việc này sẽ dẫn đến việc trì 
hoãn trong quá trình tố tụng khi họ phải giải quyết thêm các vụ việc phát sinh từ điểm sửa đổi này. 
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Thủ tục đặc biệt xem xét lại quyết định của Hội Đồng Thẩm Phán Tòa Án Nhân Dân Tối Cao 

Theo các văn bản luật trước kia, các quyết định giám đốc thẩm và tái thẩm của Hội Đồng Thẩm Phán Tòa 
Án Nhân Dân Tối Cao thì không phải xét lại. 

Tuy nhiên, một trong các lập luận từ Tờ Trình về công việc giải quyết tranh chấp dân sự chứng tỏ rằng 
quyết định của Hội Đồng Thẩm Phán Tòa Án Nhân Dân Tối Cao không hẳn là chính xác và thỏa đáng tại 
tất cả mọi thời điểm. Bộ Luật Sửa Đổi, do vậy, đã thiết lập một trình tự mới hoàn toàn đối với việc kháng 
cáo, xét lại quyết định giám đốc thẩm và tái thẩm của Hội Đồng Thẩm Phán Tòa Án Nhân Dân Tối Cao. 

Những l{ do để tiến hành thủ tục đặc biệt cũng giống như các l{ do kháng cáo theo thủ tục giám đốc 
thẩm hoặc tái thẩm, bao gồm: 

(a) vi phạm luật nghiêm trọng; hoặc 

(b) phát hiện tình tiết quan trọng mới có thể làm thay đổi nội dung cơ bản của một quyết định của Hội 
Đồng Thẩm Phán Tòa Án Nhân Dân Tối Cao mà trước đây các bên hoặc Tòa Án Nhân Dân Tối Cao và 
các bên đã không hề biết khi ra quyết định đó. 

Quyền để yêu cầu tiến hành thủ tục đặc biệt có thể được khởi sự theo các cách sau:  

(a) Yêu cầu từ Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội;  

(b) Kiến nghị của Ủy Ban Tư Pháp Quốc Hội;  

(c) Kiến nghị của Viện Trưởng Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao; hoặc  

(d) Đề nghị của Chánh Án Tòa Án Nhân Dân Tối Cao. 

Trình tự cho thủ tục tố tụng đặc biệt như sau: 

(a)  Trước khi xử 

Trong trường hợp có yêu cầu của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội:  

Chánh Án Tòa Án Nhân Dân Tối Cao chịu trách nhiệm tổ chức xem xét hồ sơ của vụ việc được nêu, 
xác minh và thu thập tài liệu, bằng chứng, và báo cáo lên Hội Đồng Thẩm Phán Tòa Án Nhân Tối Cao 
để xem xét ra quyết định thỏa đáng. Việc này phải được thực hiện trong vòng bốn tháng kể từ ngày 
có yêu cầu của Uỷ Ban Thường Vụ Quốc Hội. 

Trong trường hợp có Kiến nghị của Ủy Ban Tư Pháp Quốc Hội; Kiến nghị của Viện Trưởng Viện Kiểm 
Sát Nhân Dân Tối Cao hoặc Chánh Án Tòa Án Nhân Dân Tố Cao: 

Chánh Án Tòa Án Nhân Dân Tối Cao có trách nhiệm báo cáo Hội Đồng Thẩm Phán Tòa Án Nhân Tối 
Cao xem xét các kiến nghị, đề nghị đó. 

Trong trường hợp Hội ĐồngThẩm Phán Tòa Án Nhân Dân Tối Cao nhất trí với các kiến nghị, đề nghị 
này, thì Hội Đồng Thẩm Phán Tòa Án Nhân Dân Tối Cao sẽ ra quyết định giao Chánh Án Tòa Án Nhân 
Dân Tối Cao nghiên cứu hồ sơ vụ việc, báo cáo Hội Đồng Thẩm Phán Tòa Án Nhân Dân Tối Cao xem 
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xét, quyết định.  

Chánh Án Tòa Án Nhân Dân Tối Cao chịu trách nhiệm tổ chức nghiên cứu hồ sơ vụ việc, xác minh, 
thu thập tài liệu, chứng cứ và báo cáo Hội Đồng Thẩm Phán Tòa Án Nhân Dân Tối Cao xem xét lại 
quyết định của Hội Đồng Thẩm Phán Tòa Án Nhân Dân Tối Cao trong vòng bốn tháng, kể từ ngày 
nhận có quyết định của Hội Đồng Thẩm Phán Tòa Án Nhân Dân Tối Cao; 

Trong trường hợp không nhất trí với các kiến nghị và đề nghị, thì Hội Đồng Thẩm Phán Nhân Dân Tối 
Cao sẽ thông báo báo bằng văn bản có nêu rõ l{ do. 

(b) Tại phiên xử: sau khi nghe báo cáo của Chánh Án Tòa Án Nhân Dân Tối Cao, { kiến của Viện Trưởng 
Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao và của các cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan được mời tham 
dự, nếu có, Hội Đồng Thẩm Phán Tòa Án Nhân Dân Tối Cao sẽ ra quyết định bao gồm những chọn 
lựa sau: 

(i) Hủy quyết định của Hội Đồng Thẩm Phán Tòa Án Nhân Dân Tối Cao, hủy bản án và/hoặc quyết 
định đã có hiệu lực và quyết định về nội dung vụ việc; 

(ii) Hủy quyết định của Hội Đồng Thẩm Phán Tòa Án Nhân Dân Tối Cao, hủy bản án và/hoặc quyết 
định đã có hiệu lực pháp luật có vi phạm pháp luật và xác định trách nhiệm bồi thường của Tòa 
Án Tối Cao có quyết định vi phạm pháp luật nghiêm trọng bị hủy do những lỗi cố { hay vô { hoặc 
xác định việc bồi hoàn giá trị tài sản theo quy định của pháp luật. 

(iii) Hủy quyết định của Hội Đồng Thẩm Phán Tòa Án Nhân Dân Tối Cao, hủy bản án và/hoặc quyết 
định đã có hiệu lực pháp luật có vi phạm pháp luật để chuyển giao hồ sơ vụ việc cho Tòa án cấp 
dưới giải quyết theo quy định của pháp luật. 

Quyết định của Hội Đồng Thẩm Phán Tòa Án Nhân Dân Tối Cao sẽ được thực thi nếu được biểu 
quyết tán thành bởi tối thiểu ba phần tư tổng số thành viên của Hội Đồng Tòa Án Nhân Dân Tối Cao. 

Ban Hành và Sử Dụng Hợp Đồng Mẫu Trong Lĩnh Vực Xây Dựng 

Điều đáng chú { đối với các công ty liên quan đến các dự án cơ sở hạ tầng là hai thông tư mới ban hành 
nhằm tăng cường tính quy phạm và chặt chẽ cho các hợp đồng thi công xây dựng công trình và các hợp 
đồng tư vấn xây dựng. 

Ngày 28 tháng 6 năm 2011, Bộ Xây Dựng (BXD) đã ban hành hai thông tư mới về hợp đồng mẫu trong 
lĩnh vực xây dựng là: Thông tư 08/2011/TT-BXD hướng dẫn mẫu hợp đồng một số công việc tư vấn xây 
dựng (Thông Tư 08) và Thông tư 09/2011/TT-BXD hướng dẫn mẫu hợp đồng thi công xây dựng công 
trình (Thông Tư 09). Các thông tư này có hiệu lực vào ngày 15 tháng 8 năm 2011, nhưng không ảnh 
hưởng đến các hợp đồng đã k{ trước ngày có hiệu lực của hai thông tư này. 

Phạm vi điều chỉnh 

Cả hai loại hợp đồng mẫu đều bắt buộc áp dụng đối với các dự án sử dụng từ 30% vốn Nhà nước trở lên. 
Tuy nhiên, Thông Tư 09 quy định về hợp đồng xây dựng mẫu còn Thông Tư 08 quy định về hợp đồng 
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mẫu đối với công việc tư vấn xây dựng, bao gồm tư vấn khảo sát xây dựng công trình; tư vấn lập dự án 
đầu tư xây dựng công trình, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình; tư vấn thiết kế xây dựng 
công trình (Tư Vấn Xây Dựng). 

BXD cũng khuyến khích các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hợp đồng tư vấn xây dựng và hợp đồng 
xây dựng của các dự án sử dụng thấp hơn 30% vốn nhà nước nên áp dụng các điều khoản của những 
Thông Tư này cho những hợp đồng của mình. 

Hướng dẫn áp dụng  

Những hợp đồng mẫu quy định tại Thông tư 08 và Thông Tư 09 bao gồm hai phần: phần căn cứ k{ kết 
hợp đồng và phần các điều khoản, điều kiện hợp đồng. Khi áp dụng các hợp đồng mẫu, các bên cần phải 
đàm phán căn cứ theo quy định tại Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 7 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ 
về Hợp đồng trong hoạt động xây dựng (Nghị Định 48)1 để đạt được thỏa thuận trong hợp đồng.   

Theo Thông Tư 09, các bên phải tuân thủ quy định tại Nghị Định 48 nhằm đạt được thỏa thuận về các 
điều khoản cụ thể trong hợp đồng thi công xây dựng về nội dung và khối lượng công việc, thuê tư vấn, 
mức tạm ứng hợp đồng, mức bảo đảm thực hiện hợp đồng, mức bảo hành, lịch thanh toán, mức thanh 
toán cho mỗi đợt thanh toán, thời hạn tạm ngừng, thời gian chấm dứt hợp đồng, thời hạn bảo hành và 
các trường hợp tương tự 

Điều quan trọng là, liên quan đến giá k{ kết hợp đồng, các bên không còn phải tuân thủ theo giá trúng 
thầu (trong trường hợp đấu thầu) hoặc dự toán gói thầu được duyệt (đối với trường hợp chỉ định nhà 
thầu) như quy định tại Nghị Định 48. Thay vào đó, các bên có thể thỏa thuận giá k{ kết hợp đồng dựa 
trên bản chất của từng hợp đồng. 

Tuy nhiên, Thông Tư 08 không quy định bất kz điều khoản cụ thể nào là phải tuân thủ theo Nghị Định 48 
trong hợp đồng tư vấn xây dựng. Vì vậy, các bên có thể thỏa thuận hầu hết các điều khoản dựa trên hợp 
đồng mẫu, chẳng hạn giá hợp đồng, mức tạm ứng, lịch thanh toán, số lần thanh toán, mức bảo đảm thực 
hiện hợp đồng, thời gian quyết toán hợp đồng, thời gian hiệu lực của hợp đồng, tỷ lệ phần trăm giá hợp 
đồng, thời gian chấm dứt hợp đồng, v.v… 

Các hợp đồng mẫu 

Các hợp đồng mẫu quy định theo các Thông Tư này tập trung chủ yếu vào các điều kiện về chất lượng 
sản phẩm và nghĩa vụ của nhà thầu nhằm nhấn mạnh những quy định này cũng như ràng buộc trách 
nhiệm các nhà thầu đối với các hoạt động xây dựng và Tư Vấn Xây Dựng. 

Mục tiêu của những quy định này là để giải quyết các vi phạm gần đây của các nhà thầu liên quan đến 
các dự án sử dụng vốn Nhà nước mà nguyên nhân là do thiếu các quy định ràng buộc cũng như hồ sơ 
giấy tờ hợp đồng không đầy đủ.  
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1 Nghị Định 48 quy định các hợp đồng trong hoạt động xây dựng thuộc các dự án đầu tư xây dựng sử dụng từ 30% vốn của Nhà Nước. 
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Quy Định Mới Về Trái Phiếu Chính Phủ 

Ngày 9 tháng 11 năm 2011, Bộ Tài Chính (BTC) đã ban hành Thông Tư 150/2011/TT-BTC giới thiệu một số 
quy định mới quản l{ hoạt động hoán đổi trái phiếu Chính Phủ, cũng như các thủ tục đăng k{, lưu k{ và 
niêm yết trái phiếu hoán đổi (Thông Tư 150).  

Đối tượng áp dụng của Thông Tư 150 bao gồm Kho Bạc Nhà Nước, chủ sở hữu trái phiếu bị hoán đổi, Sở 
Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (HNX), Trung Tâm Lưu K{ Chứng Khoán Việt Nam (VSD) và các tổ chức, cá 
nhân khác có liên quan. 

Theo Thông Tư 150, hoán đổi trái phiếu được định nghĩa là hoạt động cùng mua, cùng bán hai mã trái 
phiếu khác nhau của cùng một chủ thể phát hành tại cùng một thời điểm với mục tiêu cơ cấu lại danh 
mục trái phiếu. 

Nguyên tắc, điều kiện, điều khoản và phương thức hoán đổi trái phiếu 

Theo quy định của Thông Tư 150, hoán đổi trái phiếu phải được thực hiện đảm bảo tuân thủ các nguyên 
tắc sau: 

 thực hiện theo Phương Án Hoán Đổi Trái Phiếu được cấp có thẩm quyền phê duyệt; và 

 đảm bảo nguyên tắc ngang giá trị theo giá trị thị trường, công khai, minh bạch trong việc hoán đổi. 

Ngoài ra, việc hoán đổi trái phiếu cũng phải tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định cụ thể tại 
Thông Tư 150. 

Thông Tư 150 điều chỉnh các điều kiện và điều khoản trái phiếu hoán đổi như sau: 

 đối với trái phiếu bị hoán đổi (là loại trái phiếu đang lưu hành được lựa chọn để hoán đổi với loại trái 
phiếu phát hành lần đầu hoặc trái phiếu phát hành bổ sung2) 

 phải đang được niêm yết trên HNX và có kz hạn còn lại từ một năm trở lên; và 

 không bị ràng buộc trong các quan hệ về giao dịch bảo đảm tại thời điểm hoán đổi. 

 đối với trái phiếu được hoán đổi (là loại trái phiếu phát hành lần đầu hoặc trái phiếu phát hành bổ 
sung được lựa chọn để hoán đổi cho các loại trái phiếu đang lưu hành): 

 Trường hợp trái phiếu phát hành bổ sung, thì trái phiếu đó phải đang được niêm yết trên HNX 
và thoả mãn các điều kiện, điều khoản như đối với trái phiếu đang lưu hành. 

 Trường hợp là trái phiếu phát hành lần đầu, thì trái phiếu đó phải đảm bảo kz hạn trái phiếu từ 
một năm trở lên. Các điều kiện, điều khoản lúc này sẽ do Kho Bạc Nhà Nước quy định trên cơ sở 
thoả thuận với các chủ sở hữu trái phiếu. 
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2 Theo định nghĩa trong Thông Tư, các trái phiếu được phát hành lần đầu nghĩa là các loại trái phiếu mới ban hành để hoán đổi sang các 
loại trái phiếu đang lưu hành. Các trái phiếu được phát hành thêm nghĩa là các loại trái phiếu được phát hành bổ sung, có cùng mức lãi 
suất và ngày đáo hạn như các trái phiếu đang lưu hành.  
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Theo Thông Tư 150, việc hoán đổi trái phiếu được thực hiện theo một trong hai phương thức sau: 

 Kho Bạc Nhà Nước phát hành loại trái phiếu mới có điều kiện, điều khoản do Kho Bạc Nhà Nước 
quyết định để hoán đổi cho các loại trái phiếu đang lưu hành; hoặc 

 Kho Bạc Nhà Nước phát hành bổ sung một khối lượng trái phiếu nhất định theo điều kiện, điều 
khoản của một loại trái phiếu đang lưu hành để hoán đổi cho một loại trái phiếu đang lưu hành khác. 

Lãi suất và quy trình hoán đổi trái phiếu 

Theo quy định tại Thông Tư 150, khung lãi suất chiết khấu để xác định giá trái phiếu bị hoán đổi và giá 
trái phiếu được hoán đổi trong từng đợt hoán đổi trái phiếu sẽ do Bộ Tài Chính quyết định. Mức lãi suất 
chiết khấu cụ thể thì sẽ được xác định trên cơ sở đàm phán và đi đến thống nhất chung giữa Kho Bạc 
Nhà Nước và chủ sở hữu, đương nhiên luôn phải nằm trong khung lãi suất đã được xác định. 

Thông tin về đợt hoán đổi trái phiếu sẽ được Kho Bạc Nhà Nước công bố trên trang tin điện tử của Bộ Tài 
Chính và HNX trước ngày tổ chức đợt hoán đổi tối thiểu 10 ngày làm việc. Căn cứ vào thông báo về đợt 
hoán đổi trái phiếu, chủ sở hữu trái phiếu bị hoán đổi có nhu cầu hoán đổi trái phiếu gửi Kho bạc Nhà 
nước đơn đăng k{ hoán đổi trái phiếu. Căn cứ vào đơn đăng k{ của chủ sở hữu trái phiếu bị hoán đổi, 
điều kiện, điều khoản của các loại trái phiếu hoán đổi, Kho bạc Nhà nước thỏa thuận với chủ sở hữu trái 
phiếu về nội dung hoán đổi trái phiếu như mức lãi suất chiết khấu, ngày hoán đổi trái phiếu, kz hạn còn 
lại của các loại trái phiếu hoán đổi, giá các trái phiếu và tỷ lệ hoán đổi theo quy định của Thông Tư 150. 
Đồng thời, số trái phiếu đăng k{ hoán đổi trên tài khoản lưu k{ của chủ sở hữu trái phiếu cũng sẽ bị 
phong toả. 

Nếu Kho Bạc Nhà Nước và chủ sở hữu trái phiếu đạt được thoả thuận, việc hoán đổi trái phiếu sẽ diễn ra 
trên cơ sở k{ thoả thuận về kết quả hoán đổi. 

Trường hợp ngược lại, VSD sẽ ngừng phong toả số trái phiếu đã đăng k{ hoán đổi. Việc hoán đổi trái 
phiếu sẽ không được thực hiện. 

Các quy định khác 

Thông Tư 150 cũng quy định, trong vòng năm ngày làm việc kể từ khi kết thúc đợt hoán đổi trái phiếu, 
Kho Bạc Nhà Nước có trách nhiệm báo cáo cho Bộ Tài Chính kết quả hoán đổi trái phiếu. 

Một điểm đáng chú { trong Thông Tư 150 là việc quy định trách nhiệm chi trả các chi phí tổ chức hoán 
đổi trái phiếu là từ ngân sách trung ương trả cho Kho Bạc Nhà Nước. Tỷ lệ tối đa của phí hoán đổi trái 
phiếu là không quá 0,01% mệnh giá trái phiếu bị hoán đổi đã được hoán đổi thành công. 

Chủ sở hữu trái phiếu có nghĩa vụ đảm bảo việc hạch toán kế toán trái phiếu bị hoán đổi và trái phiếu 
được hoán đổi phải được thực hiện theo đúng quy định pháp luật. 

Thông Tư 150 có hiệu lực từ ngày 24 tháng 12 năm 2011. 
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