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Bản tin pháp luật Tháng 4 Năm 2013 

BẢN TIN PHÁP LUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM 

Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị Định mới về Hợp Đồng mẫu của Hợp Đồng Chia 
Sản Phẩm Dầu Khí 

Tiếp theo Bản tin Pháp luật Dầu khí Việt Nam tháng 12/2012 của chúng tôi, Chính phủ Việt Nam đã 

ban hành Nghị định số 33/2013/NĐ-CP (Nghị định 33) ngày 22 tháng 4 năm 2013 về mẫu hợp đồng  
mới của hợp đồng chia sản phẩm dầu khí (Hợp đồng PSC) sẽ áp dụng trong lĩnh vực thăm dò khai 
thác dầu khí tại Việt Nam. 

Dưới đây là những thay đổi quan trọng so với bản dự thảo trước của mẫu Hợp đồng PSC mới (là bản 
dự thảo đã được chúng tôi phân tích chi tiết tại Bản tin Pháp luật Dầu khí Việt Nam tháng 12/2012): 

 Nghị định 33 có quy định về bảo toàn rằng Nghị định này không áp dụng đối với các hợp đồng 
dầu khí đã ký kết trước ngày hiệu lực của Nghị định này; 

 Quyền xuất khẩu: Quyền xuất khẩu của Nhà thầu đã được bổ sung trong Hợp đồng mẫu PSC 
mới; 

 Hoàn trả Diện tích Phát triển: Đã bỏ quy định bất hợp lý trong dự thảo trước về việc yêu cầu 
Nhà thầu phải hoàn trả Diện tích Phát triển mà không được hoàn trả bất kỳ chi phí nào nếu 
không triển khai Hoạt động Phát triển hoặc bắt đầu đưa mỏ vào khai thác trong thời hạn 12 
tháng so với tiến độ đã được phê duyệt. 

 Thuế: Nhà thầu không phải nộp tiền thuê mặt nước; 

 Đào tạo: Một trong các nội dung đấu thầu sẽ là việc Nhà thầu cam kết trả một khoản tiền tương 
ứng với một tỷ lệ phần trăm Chi phí Hoạt động Dầu khí hàng năm cho Quỹ Nghiên cứu Khoa 
học và Phát triển Công nghệ Dầu khí; 

 Chấm dứt Hợp đồng: mẫu Hợp đồng PSC mới bổ sung các sự kiện chấm dứt của Tập đoàn 

Dầu Khí Việt Nam (PVN) trong trường hợp Nhà thầu (i) không triển khai Hoạt động Phát triển 
theo Kế hoạch Phát triển đã được phê duyệt trong vòng 12 tháng kể từ ngày Kế hoạch Phát 
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triển đó được phê duyệt, hoặc (ii) thời điểm đưa mỏ vào khai thác chậm hơn 12 tháng so với 
tiến độ đã được phê duyệt; và 

 Quyền ưu tiên mua trước của PVN: PVN phải có văn bản thông báo cho Nhà thầu có ý định 
chuyển nhượng về quyết định của mình đối với quyền ưu tiên mua trước trong thời hạn 120 
ngày kể từ ngày nhận được thông báo ý định chuyển nhượng của Nhà thầu cho bên thứ ba.  

So với bản dự thảo trước, mẫu Hợp đồng PSC mới không có thay đổi nào quan trọng trong các điều 
khoản về thủ tục đấu thầu, kiểm soát ngoại hối, ưu tiên sử dụng vật tư, thiết bị và dịch vụ Việt Nam, 
hoa hồng và phí tài liệu, nghĩa vụ tiêu thụ trong nước, phạm vi điều khoản ổn định (chỉ áp dụng đối 
với thuế tài nguyên, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế xuất khẩu), thay đổi quyền kiểm soát và 
nghĩa vụ thu dọn. 

Nghị định 33 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 8 tháng 6 năm 2013 và thay thế Nghị định số 139/2005/
NĐ-CP. 

Để có thêm thông tin chi tiết về Nghị định 33 hoặc mẫu Hợp đồng PSC mới, xin vui lòng liên hệ ông 
Mark Fraser (Luật sư Điều hành) hoặc ông Phạm Bá Linh (Luật sư Trưởng nhóm Dự án Dầu khí). 

Công ty Luật Frasers 

29 Tháng 04 năm 2013 

 


