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Tóm tắt sự kiện EPLegal tiếp tục được xếp hạng cao tại Asialaw Profiles 2022 và Asialaw 

Leading Lawyers 2022 
 

Thực thi Phán quyết Trọng tài tại Châu Á: Lý thuyết và Thực tiễn – Phần 9: 

Thái Lan và Việt Nam 

 

Dịch bệnh COVID-19 có được coi là sự kiện bất khả kháng? – Vietnam 

Investment Review  

 

Giải pháp cho doanh nghiệp xuất khẩu trong tiến trình chuyển đổi số 

 

CISG và Luật pháp Việt Nam điều chỉnh Hợp đồng mua bán hàng hoá có yếu 

tố nước ngoài – So sánh các nguyên tắc điều chỉnh tương đồng và những vấn 

đề chưa tương thích 

 

Phòng tránh khiếm khuyết của thỏa thuận trọng tài – Lưu ý khi soạn thảo  

 

Hòa giải tranh chấp hợp tác kinh doanh trong bối cảnh đổ vỡ bởi COVID-19  

 

Hội nghị chuyên đề quốc tế: Hòa giải trong văn hóa và truyền thống của 

chúng ta 

 

Tranh chấp về dầu khi và năng lượng trong bối cảnh COVID-19: Từ góc nhìn 

Châu Á  

 

Sự kiện sắp  

diễn ra 
Gia hạn Cuộc thi viết VIArb năm 2021 

  

Cập nhật pháp lý Quyết định số 29/2021/QĐ-TTg về ưu đãi đầu tư đặc biệt. 

 

Nghị định số 85/2021/NĐ-CP về thương mại điện tử 

  

Nghị định 58/2021/NĐ-CP quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin 

tín dụng 

  

Nghị định 62/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều Luật cư trú  

 

Nghị định 64/2021/NĐ-CP về ký kết và thực hiện thoả thuận quốc tế nhân 

danh Tổng cục; Cục thuộc bộ; Cơ quan ngang bộ; Cơ quan chuyên môn thuộc 

Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Uỷ ban nhân dân cấp 

xã ở khu vực biên giới; Cơ quan cấp tỉnh của tổ chức 

  

Nghị định 66/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, 

chống thiên tai và Luật Đê điều  

 

Nghị định 69/2021/NĐ-CP quy định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư 

 

Nghị định 70/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 

181/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật quảng cáo  

 



Nghị định số 90/2021/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt 

Nam để thực hiện Hiệp định thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào 

từ ngày 04/10/2020 đến ngày 04/10/2023 

 

Nghị định số 83/2021/NĐ-CP quy định biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 

nhằm thực hiện Hiệp định thúc đẩy thương mại song phương Việt Nam - 

Campuchia giai đoạn 2021-2022 

  

Thông tư 06/2021/TT-BCT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về 

thực hiện giá bán điện  

 

Thông tư 45/2021/TT-BTC hướng dẫn việc áp dụng cơ chế Thoả thuận trước 

về phương pháp xác định giá tính thuế trong quản lý thuế đối với giao dịch 

liên kết 

 

Thông tư 46/2021/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính và 

xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty 

trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 

100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần 

  

Thông tư 60/2021/TT-BTC quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của thông 

tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/03/20214 hướng dẫn một số điều của nghị 

định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/08/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá 

  

Thông tư 09/2021/TT-BTNMT quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

EPLegal tiếp tục được xếp hạng cao tại Asialaw Profiles 2022 và Asialaw Leading 

Lawyers 2022 

Thực thi Phán quyết Trọng tài tại Châu Á: Lý thuyết và Thực tiễn – Phần 9: Thái Lan 

và Việt Nam 

Ngày 27/10/2021 vừa qua, Luật sư Nguyễn Trung Nam và Luật sư Nguyễn Mạnh Dũng đã trở thành diễn giả đại 

diện Việt Nam trình bày tại Hội thảo trực tuyến: “Thực thi Phán quyết Trọng tài tại Châu Á: Lý thuyết và Thực tiễn” 

được tổ chức bởi Viện đào tạo SIAC. 

Tại Hội thảo, Luật sư Nguyễn Trung Nam và Luật sư Nguyễn Mạnh Dũng đã cùng chia sẻ, thảo luận về: 

- Các vấn đề chung về trọng tài tại Việt Nam. 

- Các vấn đề về công nhận và cho thi hành phán quyết trọng tài, bao gồm: Định nghĩa về Phán quyết Trọng tài; 

phân biệt phán quyết của trọng tài trong nước và phán quyết của trọng tài nước ngoài; cho thi hành/hủy phán 

quyết trọng tài trong nước và cơ sở hủy phán quyết; công nhận và cho thi hành phán quyết của trọng tài nước 

ngoài; v.v. 

- Quan điểm của Tòa án và thực tiễn xét xử. 

- Các phương pháp tìm kiếm, xác minh tài sản thi hành phán quyết của bên phải thi hành phán quyết. 

Chúng tôi rất vui mừng khi chia sẻ rằng EPLegal một lần nữa được công nhận là Công ty luật hàng đầu Việt Nam 

trong lĩnh vực Năng lượng tại ấn phẩm Asialaw Profiles 2022. Đối với lĩnh vực Giải quyết tranh chấp và Tài chính – 

Ngân hàng, EPLegal cũng vinh dự trở thành một trong những Công ty hàng đầu tại Việt Nam.  

Không chỉ vậy, Luật sư Nguyễn Trung Nam cũng được vinh danh tại ấn phẩm với tư các là Distinguished Practitioner 

trong hai lĩnh vực hành nghề: Giải quyết tranh chấp và Năng lượng.  

Đối với EPLegal, giải thưởng này không chỉ là là sự công nhận, mà còn là là động lực để chúng tôi hoàn thiện dịch 

vụ ngày một tốt hơn. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý khách hàng, đối tác kinh doanh và các đồng nghiệp luật 

sư đã tin tưởng và đồng hành cùng EPLegal. 

Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập:  

https://www.asialaw.com/Firm/eplegal-vietnam/Profile/1523#profile  

https://www.asialaw.com/Firm/eplegal-vietnam/Profile/1523#profile


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dịch bệnh COVID-19 có được coi là sự kiện bất khả kháng? 

Đại dịch có tác động tiêu cực đến hoạt động 

ngoại thương, đặc biệt trong bối cảnh hợp đồng 

mua bán hàng hóa quốc tế. Trong tình huống 

này, bên có nghĩa vụ sẽ viện dẫn sự kiện bất khả 

kháng là đại dịch đang diễn ra để được miễn 

trách nhiệm dân sự. Tuy nhiên, họ thường mắc 

sai lầm khi áp dụng điều khoản bất khả kháng. 

Vì vậy, chúng tôi trân trọng giới thiệu bài viết của 

Luật sư Nguyễn Trung Nam và cộng sự Sơn 

Nguyễn được đăng tải trên ấn phẩm Vietnam 

Investment Review số 1566 phát hành ngày 

18/10/2021 về những sai lầm phổ biến mà bên vi 

phạm thường mắc phải và đưa ra các khuyến 

nghị để áp dụng đúng điều khoản bất khả kháng. 

Độc giả có thể đọc toàn bộ nội dung bài viết tại: 

https://vir.com.vn/can-covid-19-serve-as-force-

majeure-88539.html  

Giải pháp cho doanh nghiệp xuất khẩu trong tiến trình chuyển đổi số 

Ngày 29/9/2021, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam phối hợp cùng Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư 

Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) và Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam (VECOM) tổ chức buổi toạ đàm trực tuyến 

“Giải pháp cho doanh nghiệp xuất khẩu trong tiến trình chuyển đổi số” 

Luật sư Nguyễn Trung Nam đã cùng với các chuyên gia đến từ VIAC và VECOM trao đổi về chiến lược của quá trình 

chuyển đổi số để nâng cao hoạt động của doanh nghiệp trong bối cảnh dịch Covid-19; các rủi ro có thể phát sinh 

trong quá trình chuyển đổi số, như thiếu sự nhất quán trong quy định đối với thông điệp dữ liệu định dạng, xác 

thực danh tính; và phương thức giải quyết tranh chấp khi áp dụng chuyển đổi số. 

 

On September 29, 2021, Vietnam International Arbitration Center (VIAC) in collaboration with the Investment and 

Trade Promotion Center of Ho Chi Minh City (ITPC) and the Vietnam E-commerce Association (VECOM) held an 

online webinar on "Solutions for export businesses in the digital transformation process". 

Mr. Nguyen Trung Nam from EPLegal and experts from VIAC and VECOM discussed the strategy of digital 

transformation to improve business operations in the context of the Covid-19; the risks arisen such process (for 

instance: the inconsistency in regulations for formatted data messages, identity authentication); and dispute 

settlement mechanism. 

CISG và Luật pháp Việt Nam điều chỉnh Hợp đồng mua bán hàng hoá có yếu tố nước 

ngoài – So sánh các nguyên tắc điều chỉnh tương đồng và những vấn đề chưa tương 

thích 

CISG and the laws of Vietnam governing the international sale of goods 

contract – Comparison of similar general incompatible issues 

Ngày 09/07/2021, Luật sư Nguyễn Trung Nam đã tham dự buổi hội thảo trực tuyến tổ chức bởi VBLC về chủ đề 

“CISG và Luật pháp Việt Nam điều chỉnh Hợp đồng mua bán hàng hoá có yếu tố nước ngoài – So sánh các nguyên 

tắc điều chỉnh tương đồng và những vấn đề chưa tương thích”. Hội thảo tập trung phân tích các vấn đề sau: 

(i)   Các vấn đề quan trọng khi áp dụng luật Việt Nam để xem xét Hợp đồng mua bán hàng hóa có yếu tố nước ngoài 

(ii)  Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế khi CISG 1980 là nguồn áp dụng – Các nguyên tắc, vấn đề và những điều 

khoản quan trọng cần tập trung   

(iii) Sự khác biệt giữa CISG và Luật Việt Nam, kinh nghiệm thực tiễn của CISG tại Việt Nam và đề xuất cách thức áp 

dụng linh hoạt hai (02) nguồn luật trên 

 

On 9 July 2021, Mr. Tony Nguyen attended a webinar hosted by VBLC with the topic “CISG and the laws of Vietnam 

governing the international sale of goods contract – Comparison of similar general principles and incompatible 

https://vir.com.vn/can-covid-19-serve-as-force-majeure-88539.html
https://vir.com.vn/can-covid-19-serve-as-force-majeure-88539.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 15/07/2021, Luật sư Nguyễn Trung Nam đã tham 

dự buổi hội thảo trực tuyến của VIAC với vai trò là diễn 

giả dẫn đề về chủ đề “Phòng tránh thoả thuận trọng tài 

khiếm khuyết – Những điều nên và không nên trong quá 

trình soạn thảo”. Đây là hội thảo trực tuyến thứ 7 trong 

chuỗi hội thảo về trọng tài năm 2021 của VIAC. 

Hội thảo tập trung phân tích về những yếu tố cốt lõi của 

một thoả thuận trọng tài hiệu quả và cung cấp cho 

người tham dự những giải pháp để giải quyết điều 

khoản trọng tài khiếm khuyết. Buổi hội thảo cũng là dịp 

để cộng đồng doanh nghiệp trao đổi và thảo luận trực 

tiếp với các diễn giả trong nước và quốc tế là chuyên gia 

trong lĩnh vực trọng tài. 

Phòng tránh khiếm khuyết của thỏa 

thuận trọng tài – Lưu ý khi soạn thảo 

Hòa giải tranh chấp hợp tác kinh doanh 

trong bối cảnh đổ vỡ bởi COVID-19 

 

Mediation in business cooperation 

disputes in the context of Covid-19 

pandemic 

Ngày 27/07/2021, Luật sư Nguyễn Trung Nam đã tham 

dự hội thảo do VMC tổ chức với chủ đề “Hòa giải tranh 

chấp hợp tác kinh doanh trong bối cảnh đổ vỡ bởi 

Covid-19”. Hội thảo này đã tập trung phân tích về tác 

động của Covid-19 đến việc thực hiện hợp đồng hợp 

tác kinh doanh cũng như kinh nghiệm lựa chọn 

phương thức giải quyết các tranh chấp phát sinh ngoài 

mong muốn. 

On 27 July 2021, Mr. Tony Nguyen attended VMC 

webinar on “Mediation in business cooperation 

disputes in the context of Covid-19 pandemic”. The 

webinar focused on the impact of the Covid-19 

pandemic on the performance of the business 

cooperation contract as well as the experience on the 

selection of the dispute resolution mechanisms to 

resolve unexpected disputes 

Tranh chấp về dầu khi và năng lượng 

trong bối cảnh COVID-19: Từ góc nhìn 

Châu Á 

Ngày 17/08/2021 vừa qua, EPLegal phối hợp cùng 

công ty luật Peter & Kim đã tổ chức thành công hội 

thảo trực tuyến: “Tranh chấp về dầu khí và năng 

lượng trong bối cảnh COVID-19: Từ góc nhìn Châu Á”  

Bên cạnh những chia sẻ của Luật sư điều hành Ngô 

Quỳnh Anh và Luật sư Nguyễn Trung Nam, EPLegal vô 

cùng vinh dự khi được đồng hành cùng những luật sư 

và chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực dầu 

khí, năng lượng và xây dựng. Đó là ông Konstantin 

Christie, bà Charis Tan đến từ Peter & Kim, và chuyên 

gia Matthew Finn đến từ Ankura Consulting.  

Tại hội thảo, các diễn giả đã cung cấp thông tin và 

phương hướng giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực 

dầu khí và năng lượng, đặc biệt là các tranh chấp về 

xây dựng, tranh chấp liên quan đến hợp đồng mua 

bán khí và các tranh chấp liên quan đến thuế. Các 

diễn giả cũng chia sẻ về việc sử dụng chuyên gia và 

nhân chứng trong các tranh chấp về năng lượng, đặc 

biệt là trong tình hình việc hạn chế đi lại đang được 

áp dụng.  

Rất nhiều chia sẻ, ví dụ thực tế của Việt Nam, Hàn 

Quốc và các quốc gia Châu Á khác đã được diễn giả và 

người tham dự thảo luận vô cùng sôi nổi trong suốt 

tọa đàm. Hội thảo đã thu hút hơn 80 người với 100% 

phản hồi hài lòng là động lực để EPLegal xây dựng 

những sự kiện hấp dẫn và bổ ích trong tương lai. 

Hội nghị chuyên đề quốc tế: Hòa giải trong văn hóa và truyền thống của chúng ta 

Từ ngày 4/8 tới ngày 30/9 sự kiện hoà giải quốc tế: “Hoà giải trong văn hoá và truyền thống của chúng ta” đã diễn 

ra với sự vận động bởi nhóm Hòa giải viên tích cực thuộc Mediator’ Global Group. Đây là sự kiện lần đầu tiên và duy 

nhất trên thế giới có sự tham gia của hơn 70 chuyên gia đến từ hơn 30 quốc gia.  
 

Ngày 15/9/2021, Luật sư Nguyễn Trung Nam của EPLegal rất vinh dự trở thành đại diện của Việt Nam chia sẻ với các 

độc giả trên toàn thế giới về yếu tố văn hoá trong hoà giải tại Việt Nam, thực tiễn các loại hình hoà giải tại Việt Nam 

cũng như bối cảnh Việt Nam xem xét gia nhập Công ước Singapore về hoà giải. 

The International Symposium: "Mediation in our culture and traditions" promoted by the active Mediator's Global 

Group was successfully held from August 4 to September 30, 2021. This is the first international symposium with 

the participation of more than 70 experts from more than 30 countries.  

On September 15, 2021, Mr. Tony Nguyen from EPLegal was honoured to be the representative of Vietnam to share 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuộc thi viết VIArb năm 2021 được tổ chức bởi Viện trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIArb) đã chính thức khởi động với 

03 chủ đề xoay quanh những quy định và thực thi trọng tài ở Việt Nam trong nền trọng tài quốc tế dành cho sinh 

viên luật và các bạn hành nghề luật trẻ tuổi trên khắp cả nước 

Đến với cuộc thi, các thí sinh không chỉ có cơ hội được trải nghiệm, đánh giá bởi các luật sư, trọng tài viên uy tín, 

mà còn được trau dồi kinh nghiệm và kỹ năng pháp lý cần thiết trước khi hành nghề. 

Cuộc thi đã được gia hạn thời gian nộp bài dự thi đến hết ngày 14/11/2021. EPLegal rất vinh dự được đồng hành 

cùng các ứng viên trong cuộc thi viết năm nay. Để biết thêm thông tin chi tiết về cuộc thi, vui lòng xem tại: 

https://viarb.vn/wp-content/uploads/2021/09/cuoc-thi-viet-viarb-2021.pdf 

 

Gia hạn Cuộc thi viết VIArb năm 2021 

https://viarb.vn/wp-content/uploads/2021/09/cuoc-thi-viet-viarb-2021.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quyết định số 29/2021/QĐ-TTg về ưu đãi đầu tư đặc biệt 

Ngày 06/10/2021, Thủ tướng ban hành Quyết định 29/2021/QĐ-TTg quy định về ưu đãi đầu tư đặc biệt (“Quyết định 

29”).  

Theo đó, Quyết định số 29/2021/QĐ-TTg đặc biệt quy định về mức ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các 

dự án đầu tư quy định tại khoản 2 Điều 20 Luật đầu tư như sau: 

Thứ nhất, thuế suất ưu đãi 9% trong thời gian 30 năm áp dụng đối với thu nhập của tổ chức kinh tế từ thực hiện 

dự án đầu tư thuộc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 30.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện 

giải ngân tối thiểu 10.000 tỷ đồng trong thời hạn 3 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc 

chấp thuận chủ trương đầu tư.  

Thứ hai, thuế suất ưu đãi 7% trong thời gian 33 năm áp dụng đối với thu nhập từ dự án đầu tư thuộc một trong 

các trường hợp sau: 

(i) Dự án đầu tư thành lập mới (bao gồm cả việc mở rộng dự án thành lập mới đó) các trung tâm đổi mới sáng tạo, 

trung tâm nghiên cứu và phát triển có tổng vốn đầu tư từ 3.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 1.000 

tỷ đồng trong thời hạn 3 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chấp thuận 

chủ trương đầu tư. 

(ii) Dự án đầu tư thuộc đối tượng quy định tại điểm b khoản 2 Điều 20 Luật Đầu tư và đáp ứng một trong 4 tiêu chí 

sau: Là dự án công nghệ cao mức 1; có doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi mức 1; giá trị gia tăng chiếm từ trên 

30% đến 40% trong giá thành toàn bộ của sản phẩm đầu ra cuối cùng do tổ chức kinh tế cung cấp; đáp ứng tiêu chí 

chuyển giao công nghệ mức 1. 

Thứ ba, thuế suất ưu đãi 5% trong thời gian 37 năm áp dụng đối với thu nhập từ các hoạt động của đối tượng hoặc 

dự án đầu tư thuộc một trong các trường hợp sau: 

(i) Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 

(ii) Dự án đầu tư thuộc đối tượng quy định tại điểm b khoản 2 Điều 20 Luật Đầu tư và đáp ứng một trong 4 tiêu chí 

sau: Là dự án công nghệ cao mức 2; có doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi mức 2; giá trị gia tăng chiếm trên 

40% trong giá thành toàn bộ của sản phẩm đầu ra cuối cùng mà tổ chức kinh tế cung cấp; đáp ứng tiêu chí chuyển 

giao công nghệ mức 2. 

Bên cạnh đó, Quyết định 29 còn đề ra các ưu đãi đầu tư đặc biệt như miễn hoặc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước. 



 

 

 

 

Ngày 25/09/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 

85/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/05/2013 về Thương mại điện tử 

(“TMĐT”) (“Nghị định 85”). Nghị định 85 đã bổ sung một số 

quy định nhằm tăng cường mức độ bảo vệ người tiêu dùng, 

cụ thể:  

Thứ nhất, bổ sung thêm thương nhân cung cấp dịch vụ 

logistics là chủ thể hoạt động thương mại. Cụ thể, thương 

nhân cung cấp dịch vụ logistics nói chung và vận chuyển 

hàng hóa giao dịch qua sàn thương mại điện tử nói riêng 

chính thức được công nhận là chủ thể của hoạt động 

TMĐT. Theo đó, Nghị định 85 cũng bổ sung trách nhiệm của 

tổ chức cung cấp dịch vụ logistics trong quá trình giao dịch 

qua sàn TMĐT. 

Thứ hai, bổ sung trách nhiệm cung cấp thông tin chi tiết, 

cụ thể về hàng hóa, dịch vụ được giới thiệu, công bố trên 

website của người bán. Theo đó, người bán phải cung cấp 

các nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa, những 

thông tin chi tiết để xác định chính xác đặc tính của hàng 

hóa, dịch vụ được giới thiệu trên website TMĐT.  Quy định 

này giúp hạn chế tình trạng mua phải hàng giả, hàng nhái, 

hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ do người bán đăng tải. 

Thứ ba, Nghị định 85 bổ sung trách nhiệm của bên thứ ba 

trong việc cung cấp thông tin về hàng hóa, dịch vụ tới 

người tiêu dùng trong hoạt động TMĐT. Không chỉ người 

bán có trách nhiệm cung cấp thông tin hàng hóa, dịch vụ, 

sản phẩm tới người tiêu dùng, tổ chức, cá nhân cung cấp 

dịch vụ TMĐT cũng sẽ phải chịu trách nhiệm của bên thứ 

ba trong việc cung cấp thông tin về hàng hóa, dịch vụ cho 

người tiêu dùng. Quy định bổ sung này đã hoàn thiện trách 

nhiệm cung cấp thông tin tới người tiêu dùng của các bên, 

đồng thời phù hợp với các quy định tại Luật Bảo vệ quyền 

lợi người tiêu dùng. 

Thứ tư, quy định chặt chẽ hơn về trách nhiệm giải quyết 

giải quyết khiếu nại từ người tiêu dùng của các sàn TMĐT 

có chức năng đặt hàng trực tuyến. Theo đó, các sàn giao 

dịch TMĐT có trách nhiệm đại diện cho người bán hàng 

nước ngoài trên sàn giao dịch TMĐT giải quyết khiếu nại 

của người tiêu dùng liên quan đến hàng hóa, dịch vụ do 

thương nhân nước ngoài cung cấp; là đầu mối tiếp nhận và 

giải quyết các khiếu nại của người tiêu dùng trong trường 

hợp một giao dịch thực hiện trên sàn giao dịch thương mại 

điện tử có nhiều hơn 02 bên tham gia. Từ đó, người tiêu 

dùng sẽ “an tâm” hơn khi tiến hành giao dịch trên các sàn 

Nghị định 58/2021/NĐ-CP quy định về 

hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin 

tín dụng 

Nghị định số 85/2021/NĐ-CP về thương mại 

điện tử 



 

 

 

 

 

 

 

 

TMĐT có nhiều hơn 02 bên tham gia hay khi các giao dịch 

đó là với người bán nước ngoài. 

Ngày 10/06/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 

58/2021/NĐ-CP quy định về hoạt động cung ứng 

dịch vụ thông tin tín dụng (“Nghị định 58”).  

Nghị định 58 bổ sung quy định về điều kiện thực 

hiện hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng. 

Theo đó, Công ty thông tin tín dụng chỉ thực hiện 

hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng (dữ 

liệu, số liệu, dữ kiện liên quan của khách hàng vay 

tại tổ chức tham gia của công ty thông tin tín dụng) 

sau khi được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy chứng 

nhận.  

Nghị định 58 cũng bổ sung, làm rõ các điều kiện để 

được cấp Giấy chứng nhận. Một số điều kiện mới 

được sửa đổi tại Nghị định 58 bao gồm:  

- Yêu cầu đối với người quản lý doanh nghiệp, thành 

viên Ban kiểm soát;  

- Các nội dung tối thiểu của văn bản thỏa thuận về 

cung cấp thông tin, sản phẩm thông tin tín dụng 

giữa công ty thông tin tín dụng với tổ chức tham gia.  

Nghị định 58 có hiệu lực từ ngày 15/08/2021. . 

Nghị định 64/2021/NĐ-CP về ký kết và 

thực hiện thoả thuận quốc tế nhân 

danh Tổng cục; Cục thuộc bộ; Cơ quan 

ngang bộ; Cơ quan chuyên môn thuộc 

Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Uỷ ban nhân 

Nghị định 62/2021/NĐ-CP quy định chi 

tiết một số điều Luật cư trú 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 30/06/2021, Chính Phủ ban hành Nghị định số 

64/2021/NĐ-CP về ký kết và thực hiện thoả thuận quốc 

tế nhân danh Tổng cục; Cục thuộc bộ; Cơ quan ngang 

bộ; Cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp 

tỉnh, Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Uỷ ban nhân dân cấp 

xã ở khu vực biên giới; Cơ quan cấp tỉnh của tổ chức 

(“Nghị định 64”).  

Nghị định 64 quy định chi tiết thi hành một số quy định 

tại Luật thỏa thuận quốc tế về ký kết và thực hiện thỏa 

thuận quốc tế nhân danh đơn vị trực thuộc.  

Cơ quan - tổ chức ký kết thỏa thuận quốc tế thực hiện 

chế độ báo cáo theo định kỳ hàng năm hoặc đột xuất 

như sau: Cơ quan cấp Cục gửi báo cáo cho đơn vị đầu 

mối về hợp tác quốc tế thuộc Bộ; Cơ quan cấp Sở gửi 

báo cáo cho cơ quan ngoại vụ cấp tỉnh; Cơ quan cấp 

tỉnh của tổ chức gửi báo cáo cho cơ quan quản lý hoạt 

động đối ngoại của cơ quan cấp tỉnh của tổ chức, đồng 

thời gửi cơ quan ngoại vụ cấp tỉnh; v.v  

Ngoài ra, cơ quan cấp tỉnh của tổ chức công khai thỏa 

thuận quốc tế của mình bằng hình thức đăng tải trên 

trang thông tin điện tử của tổ chức, công khai trên 

phương tiện thông tin đại chúng hoặc hình thức phù 

hợp khác, trừ trường hợp không đăng tải, công khai 

theo quy định của pháp luật hoặc theo thỏa thuận với 

bên ký kết nước ngoài. 

Nghị định 64 có hiệu lực từ ngày 01/07/2021. 

Nghị định 66/2021/NĐ-CP Quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật 

Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Phòng, 

chống thiên tai và Luật Đê điều 

Nghị định 69/2021/NĐ-CP quy định về 

cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư 

Ngày 29/06/2021, Chính Phủ ban hành Nghị định 

62/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều Luật cư trú 

(“Nghị định 62”). Dưới đây là một số điểm đáng lưu ý của 

Nghị định 62 

Thứ nhất, về giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp: 

- Bổ sung Giấy phép xây dựng đối với công trình đã xây 

dựng xong; 

- Giấy tờ về mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa 

kế, nhận góp vốn, nhận đổi nhà ở phù hợp với quy định 

của pháp luật về đất đai và nhà ở; 

- Giấy tờ có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc 

Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi không có đơn vị hành 

chính cấp xã về nhà ở, đất ở không có tranh chấp quyền 

sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở. 

- Loại bỏ yêu cầu công chứng, chứng thực đối với một số 

văn bản.  

Thứ hai, bãi bỏ sổ hộ khẩu và thay đổi một số giấy tờ 

chứng minh quan hệ nhân thân, ví dụ: 

- Chứng minh quan hệ vợ, chồng: Bổ sung giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 

- Chứng minh quan hệ cha, mẹ con: Bổ sung hộ chiếu 

còn thời hạn sử dụng có chứa thông tin thể hiện quan 

hệ nhân thân cha hoặc mẹ với con; quyết định của Tòa 

án, trích lục hộ tịch hoặc văn bản của cơ quan y tế và cơ 

quan giám định, cơ quan có thẩm quyền xác nhận về 

quan hệ cha, mẹ với con 

Nghị định 62 cũng thay đổi thủ tục, thời gian xóa đăng 

ký thường trú và bổ sung hướng dẫn xóa đăng ký tạm 

trú.  

Nghị định 62 có hiệu lực từ ngày 01/07/2021 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 15/07/2021, Chính phủ ban hành nghị định số 

69/2021/NĐ-CP quy định về cải tạo, xây dựng lại nhà 

chung cư (“Nghị định 69”).  

Nghị định 69/2021/NĐ-CP đã tháo gỡ nhiều vấn đề 

trong xây dựng lại nhà chung cư bằng các quy định 

quan trọng như:  

- Đưa ra một số nguyên tắc nhằm đẩy nhanh tiến độ 

thực hiện dự án, trong đó coi dự án cải tạo, xây dựng 

lại nhà chung cư là dự án tái định cư để áp dụng quy 

định về thu hồi đất, giao đất theo quy định của Luật 

Đất đai, gắn với chỉnh trang đô thị.  

- Cho phép các chủ đầu tư được phân kỳ đầu tư để xây 

dựng lại nhà chung cư. 

- Xác định dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư 

không phải dành quỹ đất cho xây dựng nhà ở xã hội.  

- Quy định cụ thể phạm vi ranh giới dự án để có cơ sở 

xây dựng phương án bồi thường, tái định cư. 

- Đưa ra chế tài chấm dứt thực hiện dự án để khắc phục 

tình trạng chậm triển khai thực hiện dự án. 

Đáng chú ý, Nghị định 69 cũng nêu rõ cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền có trách nhiệm lập, thẩm định và 

phê duyệt quy hoạch chi tiết của khu vực nhà chung cư 

cần cải tạo, xây dựng lại nhằm đảm bảo tính khả thi, 

thống nhất. 

Nghị định 69 có hiệu lực từ ngày 01/09/2021.. 

Ngày 06/07/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 

66/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê 

điều (“Nghị định 66”). 

Theo đó, Nghị định 66 đã định nghĩa “tình huống khẩn 

cấp về thiên tai”, từ đó tháo gỡ những vướng mắc của 

các địa phương về thẩm quyền và trình tự công bố quyết 

định tình huống khẩn cấp và kết thúc tình huống khẩn 

cấp về thiên tai; bổ sung các quy định cụ thể các biện 

pháp được áp dụng trong tình huống khẩn cấp. Việc 

phân định rõ thẩm quyền theo các cấp sẽ minh bạch hoá 

trách nhiệm của từng cấp trong việc ứng phó với tình 

huống khẩn cấp. Nguồn lực thực hiện hoạt động khắc 

phục hậu quả thiên tai cũng được quy định theo thẩm 

quyền. 

Một điểm mới trong Nghị định 66/2021/NĐ-CP là việc cụ 

thể hoá các quy định, chính sách với lực lượng xung kích 

phòng, chống thiên tai cấp xã, bao gồm chế độ tiền 

lương, tiền công, chế độ khám chữa bệnh, trợ cấp tai 

nạn, trợ cấp tiền tuất, v.v. Điều này sẽ phát huy vai trò 

của lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã tốt 

hơn. 

Nghị định 66 có hiệu lực từ ngày 20/8/2021. 

Nghị định 70/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 181/2013/NĐ-

CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo 

Ngày 20/07/2021, Nghị định số 70/2021/NĐ-CP được Chính phủ ban hành nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của 

nghị định 181/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo (“Nghị định 

70”). 



 

 

 

 

 

 

 

Nghị định số 90/2021/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để 

thực hiện Hiệp định thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào từ ngày 04/10/2020 

đến ngày 04/10/2023 

Theo đó, Nghị định 70 loại bỏ quy định không cần thiết trong Nghị định 181/2013 và thay thế bằng các quy định có 

tính khả thi và cập nhật hơn. Cụ thể, người phát hành quảng cáo, người quảng cáo  có thể giao kết hợp đồng trực 

tiếp với người kinh doanh dịch vụ quảng cáo. 

Nghị định 70 cũng bổ sung một số quy định nhằm gia tăng hiệu quả quản lý quảng cáo, bao gồm: các tổ chức, cá 

nhân nước ngoài muốn kinh doanh quảng cáo xuyên biên giới cần phải thông báo thông tin liên hệ với Bộ Thông 

tin và Truyền thông; quy trình và chế tài xử lý quảng cáo vi phạm theo yêu cầu trong vòng 24 giờ; người kinh doanh 

dịch vụ quảng cáo được yêu cầu có giải pháp kiểm soát và loại bỏ nội dung vi phạm; trách nhiệm báo cáo định kỳ 

hằng năm hoặc báo cáo đột xuất khi có yêu cầu của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo trong nước có hợp tác 

với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam, và của các Sở Thông 

tin và Truyền thông.  

Nghị định 70 có hiệu lực từ ngày 15/09/2021. 

Ngày 19/10/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 90/2021/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt 

Nam để thực hiện Hiệp định thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ 

nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào từ ngày 04 tháng 10 năm 2020 đến ngày 04 tháng 10 năm 2023 (“HĐTM Việt 

– Lào”) (“Nghị định 90”). 

Theo quy định tại Nghị định 90, 385 dòng thuế quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 90 sẽ không 

được hưởng ưu đãi thuế quan theo HĐTM Việt – Lào khi nhập khẩu vào Việt Nam.  

Ngoài ra, Nghị định 90 cũng quy định các mức thuế nhập khẩu ưu đãi đối với hàng hóa nhập khẩu từ CHDCND Lào 

vào Việt Nam có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu S, bao gồm: mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc 

biệt 0%; giảm 50% thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng 

hóa ASEAN (“thuế suất ATIGA”); và thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đối với hàng hóa nhập khẩu áp dụng 

chế độ hạn ngạch thuế quan hằng năm. Cụ thể như sau:  

Thứ nhất, mức thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 0%: Áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ CHDCND 

Lào, trừ hàng hóa nhập khẩu:  (i) được hưởng ưu đãi giảm 50% thuế suất ATIGA quy định tại Phụ lục I; (ii) không 

được hưởng ưu đãi thuế quan theo HĐTM Việt – Lào quy định tại Phụ lục II; và (iii) hưởng chế độ hạn ngạch thuế 

quan hằng năm quy định tại Phụ lục III của Nghị định 90.  

Thứ hai, giảm 50% thuế suất ATIGA đối với hàng hóa nhập khẩu từ CHDCND Lào, thuộc danh mục hàng hóa quy 

định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 90. Trong trường hợp thuế suất ATIGA cao hơn thuế suất thuế nhập 

khẩu ưu đãi quy định tại Nghị định số 57/2020/NĐ-CP và Nghị định số 125/2017/NĐ-CP (gọi tắt là “Biểu thuế MFN”) 

thì áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt bằng 50% thuế suất quy định tại Biểu thuế MFN. 

Thứ ba, hàng hóa được hưởng chế độ hạn ngạch thuế quan hằng năm theo HĐTM Việt - Lào:  Theo quy định tại Nghị 

định 90, 3 dòng thuế lúa gạo; 13 dòng thuế lá thuốc lá chưa chế biến và phế liệu lá thuốc lá quy định tại Phụ lục III 

của Nghị định sẽ được hưởng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 0% đối với lượng nằm trong hạn ngạch 

nhập khẩu được quy định, cụ thể là 70.000 tấn/năm đối với gạo và 3.000 tấn/năm đối với lá thuốc lá chưa chế biến 

và phế liệu thuốc lá. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nghị định số 83/2021/NĐ-CP quy định biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt nhằm 

thực hiện Hiệp định thúc đẩy thương mại song phương Việt Nam - Campuchia giai 

đoạn 2021-2022. 

Ngày 12/09/2021, Nghị định số 83/2021 / NĐ-CP (“Nghị định 83”) quy định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 

và điều kiện hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Bản thỏa thuận thúc đẩy thương mại song 

phương giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia 2019-2020 được gia hạn cho 

giai đoạn 2021-2022 (Bản thỏa thuận Việt Nam-Campuchia gia hạn cho giai đoạn 2021-2022). 

Nghị định này gồm 3 phụ lục kèm theo. Phụ lục I: Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện 

Bản thỏa thuận Việt Nam-Campuchia giai đoạn 2021-2022; Phụ lục II: Danh mục hàng hóa nhập khẩu theo hạn 

ngạch thuế quan của Việt Nam để thực hiện Bản thỏa thuận Việt Nam-Campuchia giai đoạn 2021-2022; Phụ lục III: 

Danh mục các cặp cửa khẩu được phép thông quan các mặt hàng hưởng thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo 

Bản thỏa thuận Việt Nam-Campuchia giai đoạn 2021-2022. 

Đối tượng được áp dụng những ưu đãi của Nghị định 83 gồm 3 đối tượng sau: 

- Người nộp thuế theo quy định của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. 

- Cơ quan hải quan, công chức hải quan. 

- Tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan đến hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ Vương quốc Campuchia. 

Theo Nghị định 83, phía Việt Nam sẽ áp dụng thuế suất 0% cho phía Campuchia gồm 31 mặt hàng, như gia cầm 

sống, thịt và phụ phẩm gia cầm, chanh, lúa gạo, chế phẩm chứa thịt lợn (dạng đóng bao bì kín khí để bán lẻ), lá 

thuốc lá chưa chế biến. 

Danh mục hàng hóa bao gồm lúa gạo và lá thuốc lá chưa chế biến áp dụng thuế suất 0% đối với lượng nằm trong 

hạn ngạch được quy định tại Phụ lục II. Cụ thể, lúa gạo - mã 10.06 (với hạn ngạch 300.000 tấn/năm), lá thuốc lá chưa 

chế biến – mã 2401.20 (với hạn ngạch 3.000 tấn lá thuốc lá/năm). 

Nghị định 83 cũng quy định hàng hóa nhập khẩu được áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt 

Nam để thực hiện Bản thỏa thuận Việt Nam-Campuchia giai đoạn 2021-2022 phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:  

- Thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Bản thỏa thuận Việt Nam-Campuchia từ ngày 1/1/2021 

đến ngày 31/12/2022 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định. 

- Có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu S (C/O form S) do cơ quan có thẩm quyền của Vương quốc Campuchia 

cấp. 

- Thông quan qua các cặp cửa khẩu nêu tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông tư 06/2021/TT-BCT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về thực hiện 

giá bán điện 

Ngày 06/8/2021, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 06/2021/TT-BCT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện (“Thông 

tư 06”).  

Theo đó, đơn vị bán lẻ điện tại các khu công nghiệp kết hợp mua điện từ hệ thống điện quốc gia đồng thời với các 

nguồn điện khác để bán lẻ điện cho các khách hàng sử dụng điện trong khu công nghiệp có trách nhiệm xây dựng 

đề án giá bán điện cho các đối tượng khách hàng sử dụng điện trong khu vực gửi Sở Công Thương thẩm tra, sau đó 

trình UBND cấp tỉnh, thành phố phê duyệt hằng năm. 

Về giá bán buôn điện cho khu công nghiệp, cụm công nghiệp được quy định như sau:  

- Giá bán buôn điện tại thanh cái 110 kV của trạm biến áp 110 kV khu công nghiệp, cụm công nghiệp áp dụng 

đối với trường hợp đơn vị bán lẻ điện mua buôn điện tại thanh cái 110 kV của khu công nghiệp để bán lẻ cho khách 

hàng sử dụng điện trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Giá bán buôn điện áp dụng cho mỗi trạm biến áp 110 

kV được xác định bằng cách tham chiếu theo tổng dung lượng của máy biến áp 110 kV lắp đặt tại khu công nghiệp, 

cụm công nghiệp.Giá bán buôn điện tại thanh cái trung áp của trạm biến áp 110 kV hoặc tại điểm rẽ nhánh của 

đường dây trung áp vào khu công nghiệp, cụm công nghiệp áp dụng đối với trường hợp đơn vị bán lẻ điện mua 

buôn điện để bán lẻ điện cho khách hàng sử dụng điện trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp ở phía trung áp 

Giá bán buôn điện do Công ty điện lực bán cho đơn vị bán lẻ điện ở phía trung áp của các trạm biến áp hạ áp bằng 

mức giá bán lẻ điện áp dụng cho các ngành sản xuất tại cấp trung áp tương ứngGiá bán buôn điện tại thanh cái 110 

kV trạm biến áp 220 kV hoặc tại điểm rẽ nhánh của đường dây 110 kV vào khu công nghiệp, cụm công nghiệp áp 

dụng bằng mức giá bán điện tại cấp 110 kV trở lên đối với trường hợp đơn vị bán lẻ điện mua buôn điện để bán lẻ 

điện cho khách hàng sử dụng điện trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp tại cấp điện áp 110 kV. 

Ngày có hiệu lực: 25/9/2021 

Thông tư 45/2021/TT-BTC hướng dẫn áp dụng cơ chế thỏa thuận trước về phương 

pháp xác dịnh giá tính thuế trong quản lý đối với giao dịch liên kết  

Ngày 18/06/2021, Bộ tài chính đã ban hành Thông tư số 45/2021/TT-BTC hướng dẫn việc áp dụng cơ chế Thoả thuận 

trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) trong quản lý thuế đối với giao dịch liên kết (“Thông tư 45”). 

 

APA được áp dụng trên nguyên tắc cơ quan thuế và người nộp thuế cùng hợp tác, trao đổi, đàm phán về việc áp 

dụng các quy định pháp luật liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các giao 

dịch liên kết thuộc phạm vi APA phù hợp với nguyên tắc giao dịch độc lập và nguyên tắc bản chất hoạt động, giao 

dịch quyết định nghĩa vụ thuế. 



 

 

 

 

 

 

 

Thông tư 46/2021/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính và xác định 

giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu 

hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công 

ty cổ phần 

Ngày 23/06/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 46/2021/TT-BTC Hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài 

chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần (“Thông tư 46”). Một số điểm 

đáng lưu ý về việc bàn giao giữa doanh nghiệp cổ phần hóa và công ty cổ phần:  

Thứ nhất, căn cứ để lập hồ sơ và tổ chức bàn giao sang công ty cổ phần: báo cáo tài chính tại thời điểm đăng ký 

doanh nghiệp cổ phần lần đầu (đã được kiểm toán); quyết toán thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước với 

cơ quan thuế, quyết toán số tiền thu từ cổ phần hóa; quyết toán chi phí cổ phần hóa; quyết toán kinh phí hỗ trợ 

cho người lao động dôi dư (nếu có); quyết định công bố giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại thời điểm doanh 

nghiệp cổ phần hóa chính thức chuyển thành công ty cổ phần của cơ quan đại diện chủ sở hữu và báo cáo tài chính 

được lập lại tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần sau khi có quyết định phê duyệt của cơ quan 

đại diện chủ sở hữu. 

Thứ hai, trường hợp doanh nghiệp cổ phần hóa bao gồm công ty mẹ và các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành 

viên do công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ thì việc bàn giao cổ phần hóa đối với các công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên do công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ được thực hiện tương tự như bàn giao cổ phần hóa đối với 

công ty mẹ. 

Thứ ba, trong trường hợp giá đất chính thức được phê duyệt sau khi chuyển đổi sang công ty cổ phần, cơ quan đại 

diện chủ sở hữu chỉ đạo doanh nghiệp nộp vào ngân sách nhà nước toàn bộ khoản chênh lệch giá trị quyền sử dụng 

đất đã tạm tính vào giá trị doanh nghiệp với giá trị quyền sử dụng đất được cơ quan có thẩm quyền xác định lại 

(nếu có). 

Thông tư 46 có hiệu lực từ ngày 07/08/2021. 

Việc áp dụng APA nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế, giảm chi phí tuân thủ pháp luật thuế, xác định giá 

giao dịch liên kết của người nộp thuế, ngăn ngừa việc đánh thuế trùng và trốn lậu thuế, giảm thiểu tranh chấp về 

xác định giá của giao dịch liên kết. 

Các giao dịch được đề nghị áp dụng APA phải là “giao dịch liên kết” và đồng thời đáp ứng các điều kiện sau: 

(i)    Giao dịch thực tế đã phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh của người nộp thuế và sẽ tiếp tục diễn ra 

trong giai đoạn đề nghị áp dụng APA; và 

(ii)  Giao dịch có cơ sở để xác định được bản chất giao dịch quyết định nghĩa vụ thuế và có cơ sở để phân tích, so 

sánh, lựa chọn đối tượng so sánh độc lập; và 

(iii) Giao dịch không thuộc trường hợp có tranh chấp, khiếu nại về thuế; và 

(iv) Giao dịch được thực hiện minh bạch, không nhằm mục đích trốn, tránh thuế hoặc lợi dụng Hiệp định thuế.  

Quy trình áp dụng APA theo Thông tư 45 sẽ giảm bớt gánh nặng về thủ tục hành chính vì giai đoạn tham vấn không 

còn là bắt buộc. Tuy nhiên quy trình áp dụng APA vẫn tiếp tục yêu cầu các giai đoạn bắt buộc khác, bao gồm: nộp 

hồ sơ chính thức, thẩm định, đàm phán, ký kết và thực hiện APA.  

Thông tư 45 có hiệu lực từ ngày 03/08/2021. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 30/06/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành 

thông tư số 09/2021/TT-BTNMT quy định về sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành Luật Đất đai (“Thông tư 09”). 

Theo đó, Thông tư 09 đã bổ sung và làm rõ một số quy 

định:  

- Bổ sung trường hợp phải xin phép chuyển mục đích sử 

dụng đất, cụ thể là trường hợp chuyển đổi đất thương 

mại, dịch vụ sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp;  

- Bổ sung mẫu đơn đăng ký, giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 

đất đối với trường hợp dồn điền, đổi thửa;  

- Quy định cụ thể một số trường hợp đất nông nghiệp 

được hỗ trợ ổn định đời sống khi thu hồi. 

- Bổ sung 02 trường hợp được cấp sổ đỏ mới khi đăng ký 

biến động, cụ thể là (i) thửa đất được tách ra để cấp riêng 

Giấy chứng nhận đối với trường hợp Giấy chứng nhận đã 

được cấp chung cho nhiều thửa hoặc (ii) thay đổi diện 

tích đất ở trong thửa đất có vườn, ao gắn liền với nhà ở 

do xác định lại diện tích đất ở theo quy định.  

Về kinh phí bồi thường, hỗ trợ đối với phần diện tích đất 

còn lại sau khi thu hồi không đủ điều kiện để tiếp tục sử 

dụng: Kinh phí bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi 

đất phải được thể hiện trong phương án bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư và được tính vào kinh phí bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư của dự án đầu tư.  

Ngoài ra,Thông tư 09 cũng quy định trường hợp nộp hồ 

sơ thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với 

đấtkhông cần phải trình CMND/CCCD, sổ hộ khẩu 

Thông tư 09/2021/TT-BTNVMT  có hiệu lực từ ngày 

01/09/2021. 

Ngày 21/07/2021, Bộ Tài chính ban hành thông tư 

60/2021/TT-BTC quy định về sửa đổi, bổ sung một số 

điều của thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/03/20214 

hướng dẫn một số điều của nghị định số 89/2013/NĐ-

CP ngày 06/08/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá (“Thông 

tư 60”).  

Theo đó, thông tư 60 sửa đổi, bổ sung các quy định về 

đăng ký hành nghề thẩm định giá đối với thẩm định 

viên về giá, các tài liệu trong hồ sơ đề nghị cấp hoặc cấp 

lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ 

thẩm định giá, các điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm 

định giá, chi phí mua bảo hiểm trách nhiệm nghề 

nghiệp thẩm định giá của doanh nghiệp thẩm định giá, 

các trường hợp trích lập quỹ dự phòng rủi ro nghề 

nghiệp, chế độ báo cáo, kiểm soát chất lượng thẩm 

định giá, trách nhiệm xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu 

của doanh nghiệp thẩm định giá. 

Ngoài ra,Thông tư 60 còn sửa đổi các quy định về thời 

hạn lưu trữ tối thiểu đối với hồ sơ thẩm định giá, trách 

nhiệm của người đại diện theo pháp luật của doanh 

nghiệp thẩm định giá. 

Thông tư 60/2021/TT-BTC  có hiệu lực từ ngày: 

03/09/2021. 

Thông tư 60/2021/TT-BTC quy định về 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 

28/03/20214 hướng dẫn một số điều 

của nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 

06/08/2013 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật giá 

về thẩm định giá 

Thông tư 09/2021/TT-BTNMT quy định về 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành Luật Đất đai 
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ĐIỀU KHOẢN TRỌNG TÀI ĐƠN PHƯƠNG CÓ HIỆU LỰC Ở VIỆT NAM HAY KHÔNG? 

1 Gary B. Born, International Commercial Arbitration, 3rd edition, Kluwer Law International 2021, p. 866 

2 Deyan Draguiev, Unilateral Jurisdiction Clause: The Case for Invalidity, Severability or Enforceability; Peter Ashford FCIARB, 

Is an Asymmetric Disputes Clause Valid and Enforceable 

3 NB Three Shipping Ltd vs. Harebell Shipping Ltd (2004); Dyna-Jet Pte Ltd v Wilson Taylor Asia Pacific Pte Ltd (2016) 

4 Mme X v. Rothschild [2012] 

 

1 Gary B. Born, International Commercial Arbitration, 3rd edition, Kluwer Law International 2021, p. 866 

2. Các loại điều khoản trọng tài đơn phương khác nhau 

Có hai loại điều khoản trọng tài đơn phương. Loại điều khoản trọng tài đơn phương đầu tiên sẽ cho phép các bên 

trong hợp đồng đem tranh chấp của mình ra toà án nhưng chỉ có một bên được phép đem tranh chấp ra trọng tài. 

Ví dụ:  

“Notwithstanding the submission to jurisdiction of English Courts clause, the Lender may, at any time before instituting 

any court proceedings, or otherwise submitting to the jurisdiction of a court, elect to have any dispute finally settled by 

arbitration. The arbitration shall be conducted in accordance with the Rules of the Singapore International Arbitration 

Centre in effect at the time of the arbitration (the “Rules”), except as they are modified by the provisions of this 

Agreement.” 

Loại điều khoản trọng tài đơn phương thứ hai sẽ cho phép các bên cùng đem tranh chấp ra trọng tài để giải quyết 

nhưng chỉ một bên có quyền lựa chọn đem tranh chấp ra toà án. Ví dụ:  

“All disputes, claims, controversies, and disagreements relating to or arising out of this Agreement, or the subject matter 

of this Agreement, shall be finally resolved by arbitration in accordance with [add institutional arbitration rules]. 

Notwithstanding the foregoing, [Party A] shall be free at its sole option to seek judicial relief...” 

1. Giới thiệu 

Điều khoản giải quyết tranh chấp song phương mang lại cho mỗi bên trong hợp đồng quyền bình đẳng trong việc 

giải quyết tranh chấp, tức là cả hai bên đều có quyền đưa tranh chấp của mình ra tòa án hoặc trọng tài như nhau. 

Ngược lại, điều khoản trọng tài đơn phương là điều khoản chỉ cho phép một bên có quyền lựa chọn giữa trọng tài 

và toà án trong khi bên còn lại chỉ có một sự lựa chọn duy nhất. 

Các điều khoản trọng tài đơn phương rất phổ biến trong các hợp đồng tín dụng.  Cơ sở lý luận đằng sau điều khoản 

này chính là chúng sẽ đảm bảo rằng bên cho vay có thể thu hồi được tài sản thế chấp của bên đi vay một cách linh 

hoạt hơn, đặc biệt là những tài sản nằm ở nhiều quốc gia khác nhau. Ví dụ, trong một tình huống mà khoản vay là 

rõ ràng và không có tranh chấp liên quan đến nó, bên cho vay (ngân hàng hoặc tổ chức tài chính) có thể khởi kiện 

bên vay ở tòa án tại quốc gia mà có tài sản thế chấp thay vì đưa ra trọng tài. Bởi vì việc giải quyết tranh chấp tại toà 

án sẽ giúp bên cho vay thu hồi nợ trong thời gian ngắn hơn, trong khi việc giải quyết bằng trọng tài có thể rất tốn 

kém và mất thời gian.  

Ngoài ra, điều khoản trọng tài đơn phương có thể được quy định trong các loại hợp đồng khác, chẳng hạn như trong 

hợp đồng thuê nhà, hợp đồng thuê tàu, hợp đồng lao động và các loại hợp đồng khác. 

Điều khoản trọng tài đơn phương được thực thi ở nhiều quốc gia.  Tuy nhiên, khả năng thực thi của điều khoản này 

vẫn còn gây tranh cãi ở một số quốc gia khác.  Bài viết này giải quyết câu hỏi liệu điều khoản trọng tài đơn phương 

có hiệu lực ở Việt Nam hay không. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Quan điểm của toà án Việt Nam đối với điều khoản trọng tài đơn phương 

Hiện tại, ở Việt Nam vẫn chưa có vụ việc nào liên quan đến hiệu lực của điều khoản trọng tài đơn phương trong bối 

cảnh của một hợp đồng tín dụng. Tuy nhiên, chúng ta có thể giải quyết vấn đề này dựa vào Nghị quyết 01/2014/NQ-

HĐTP (“Nghị quyết 01”). 

Đối với trường hợp các bên vừa thoả thuận trọng tài vừa thoả thuận toà án, Khoản 4 Điều 2 Nghị quyết 01 quy định 

như sau: 

(i)  Trường hợp nguyên đơn yêu cầu trọng tài giải quyết tranh chấp trước khi yêu cầu toà án giải quyết, hoặc yêu 

cầu trọng tài giải quyết trước khi toà án thụ lý, thì toà án phải căn cứ Điều 6 của Luật Trọng tài Thương mại 2010 

(“LTTTM”) hoặc Điểm i Khoản 1 Điều 192 Bộ luật Tố tụng dân sự để từ chối giải quyết vụ việc.  

(ii) Trường hợp nguyên đơn yêu cầu toà án giải quyết tranh chấp, thì ngay sau khi nhận được yêu cầu, toà án phải 

xác định một trong các bên đã yêu cầu trọng tài giải quyết hay chưa. Nếu các bên đã yêu cầu trọng tài giải quyết 

tranh chấp thì toà án sẽ từ chối thụ lý. Trong trường hợp mà các bên chưa yêu cầu trọng tài giải quyết thì toà án 

sẽ xem xét thụ lý giải quyết vụ việc. 

Thực tế, pháp luật Việt Nam có một cách tiếp cận cởi mở đối với điều khoản trọng tài đơn phương. Ở một mức độ 

nhất định, Việt Nam có thể được coi là quốc gia ủng hộ trọng tài trong vấn đề đó. Ngay cả khi một bên đưa tranh 

chấp ra tòa ngay từ đầu, tòa sẽ luôn ưu tiên lựa chọn trọng tài trong điều khoản trọng tài đơn phương. Trước khi 

thụ lý vụ việc, tòa án luôn đảm bảo rằng không bên nào đưa tranh chấp ra trọng tài. 

Hơn nữa, tòa án sẽ công nhận hiệu lực của điều khoản mà cho phép người tiêu dùng lựa chọn giữa toà án và trọng 

tài. Cụ thể, Điều 17 LTTTM quy định rằng mặc dù điều khoản trọng tài đã được ghi nhận trong các điều kiện chung 

về cung cấp hàng hoá, dịch vụ do nhà cung cấp soạn sẵn trong thoả thuận trọng tài thì người tiêu dùng vẫn được 

quyền lựa chọn trọng tài hoặc toà án để giải quyết tranh chấp. Nhà cung cấp hàng hoá, dịch vụ chỉ được quyền 

khởi kiện tại trọng tài nếu như được người tiêu dùng đồng ý. Nếu người tiêu dùng không đồng ý giải quyết tranh 

chấp bằng trọng tài, thỏa thuận trọng tài đó sẽ không thể thi hành. 5 

4. Các quốc gia thi hành điều khoản trọng tài đơn phương 

Ở nhiều quốc gia ủng hộ trọng tài như Anh và Singapore, điều khoản trọng tài đơn phương luôn được xem là có 

hiệu lực. 

Ở Anh, ban đầu toà án cho rằng một thỏa thuận trọng tài sẽ chỉ có hiệu lực nếu cả hai bên đều có quyền đưa tranh 

chấp của mình ra trọng tài.Tòa phúc thẩm ở vụ việc  Baron vs. Sunderland Corp (1966) cho rằng: “Trong điều khoản 

trọng tài, mỗi bên phải đồng ý đưa tranh chấp ra trọng tài; và nó là một yếu tố quan trọng của điều khoản trọng 

tài rằng khi tranh chấp xảy ra một trong hai bên có thể đưa tranh chấp ra trọng tài theo cách thức đã được quy 

định. Nói cách khác, điều khoản phải trao cho cả hai bên quyền giải quyết tranh chấp bằng trọng tài”. Toà án trong 

vụ việc giữa Tote Bookmakers Ltd  và Development and Property Holding Co Ltd (1985) cũng đã đưa ra quyết định 

tương tự.6 

Tuy nhiên, các tòa án Anh đã thay đổi cách tiếp cận của họ đối với hiệu lực của các điều khoản trọng tài đơn phương. 

Trong vụ việc giữa Pittalis và Sherefettin (1986), Tòa Phúc thẩm đã đề dựa vào sự đồng thuận của các bên đối với 

điều khoản trọng tài đơn phương, và đã bác bỏ các bản án trước đó. Toà án đã lập luận rằng: “Tôi không thấy có bất 

cứ lý do gì nếu một thỏa thuận giữa hai bên chỉ cho phép một trong hai bên có quyền đưa tranh chấp ra trọng tài thì 

thoả thuận đó lại không cấu thành thoả thuận trọng tài. Hoàn toàn có một thỏa thuận song phương cấu thành thỏa   

5    Khoản 4 Điều 5 Nghị Quyết 01 

6  Tote Bookmakers Ltd vs. Development and Property Holding Co Ltd,. 2 All E.R. 555, 1985. 

7  Dyna-Jet Pte Ltd v Wilson Taylor Asia Pacific Pte Ltd (2016) 

 
5   Article 4.5 Resolution 01/2014 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Các quốc gia từ chối thi hành điều khoản trọng tài đơn phương 

Trong vụ việc của Sony Ericsson8, Tòa án Nga đã đi ngược lại cách tiếp cận nhất quán ở Nga và từ chối công nhận 

hiệu lực của một điều khoản như vậy. Tòa án Nga đã dựa vào quyền được xét xử công bằng quy định tại Điều 6 

của Công ước Châu Âu về Nhân quyền để đưa ra quyết định của mình. 

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng nguyên tắc đối xử công bằng được áp dụng khi quá trình tố tụng đã bắt đầu9.  Trong vụ 

Mauritius Commercial Bank Ltd. và Hestia Holdings Ltd. & Sujana Universal Industries Ltd. (2013), Tòa án Anh xác 

nhận rằng: “chính sách công mà được cho là vô lý là 'quyền tiếp cận công lý bình đẳng' như được phản ánh trong 

Điều 6 của ECHR. Nhưng Điều 6 hướng đến việc tiếp cận công lý trong một phương thức giải quyết tranh chấp do 

các bên lựa chọn, không phải liên quan đến sự lựa chọn các phương thức”. Nói cách khác, điều khoản trọng tàu 

đơn phương không ảnh hưởng đến quyền được đối xử công bằng trong tố tụng giữa các bên. Một điều khoản như 

vậy chỉ đặt các bên vào vị trí bất lợi trong giai đoạn trước khi khởi kiện tại trọng tài hoặc trước khi khởi kiện tại 

toà án. Do đó, không thể cho rằng điều khoản trọng tài đơn phương đi ngược lại với nguyên tắc đối xử công bằng.  

Ở Pháp, trong vụ việc của Rothschild, Tòa án tối cao đã cho rằng một điều khoản giải quyết tranh chấp mà quy 

định tất cả các tranh chấp phải được đưa đến các tòa án Luxembourg nhưng chỉ cho phép một bên đơn phương 

đưa các tranh chấp đến bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào khác thì không phải là một thỏa thuận trao thẩm quyền 

theo nghĩa của Điều 23 của Quy chế Brussels I, nhưng đúng hơn là sự áp đặt các điều khoản của bên này đối với 

bên kia. Một sự áp đặt như vậy được xem là “condition potestative” và khiến các điều khoản giải quyết tranh chấp 

như vậy trở nên vô hiệu, do đó cũng gây nên mối lo ngại về cách tiếp cận của các tòa án Pháp đối với điều khoản 

trọng tài đơn phương. 

 
6. Kết luận 

Điều khoản trọng tài đơn phương là một công cụ hấp dẫn đối với các bên thương mại, đặc biệt là trong bối cảnh 

các hợp đồng tín dụng.  

Trên bình diện quốc tế, hiệu lực của điều khoản trọng tài đơn phương vẫn không chắc chắn. Một số quốc gia ủng 

hộ trọng tài như Anh và Singapore, toà án luôn cho rằng điều khoản trọng tài đơn phương có hiệu lực. Việt Nam 

cũng áp dụng cách tiếp cận cởi mở đối với loại điều khoản này. Mặc dù chưa có bất kỳ vụ việc nào liên quan đến 

hiệu lực của điều khoản trọng tài đơn phương cho đến nay, nhưng các tòa án Việt Nam sẽ công nhận hiệu lực của 

điều khoản này dựa trên Nghị quyết 01. Trong khi đó, một số quốc gia như Nga và Pháp đã không công nhận hiệu 

lực của điều khoản này vì nhiều mối lo ngại khác nhau, đặc biệt là các mối lo ngại về đối xử công bằng.  

Do đó, các bên trong hợp đồng vay nên lưu ý rõ vấn đề này. Các bên khi ký kết điều khoản trọng tài đơn phương 

cũng nên đảm bảo rằng điều khoản đó: (i) được điều chỉnh bởi luật của quốc gia công nhận hiệu lực của loại điều 

khoản đó; và (ii) quy định địa điểm trọng tài mà có cách tiếp cận cởi mở đối với điều khoản trọng tài đơn phương. 

Bên cạnh đó, các bên cũng nên xem xét nơi mà các phán quyết trọng tài của họ có thể được thi hành. Ở một số 

quốc gia, các nguyên tắc đối xử công bằng có thể nâng lên tầm chính sách công theo Điều V (2) (b) của Công ước 

New York. Điều này có thể ngăn cản việc thi hành phán quyết trọng tài ở quốc gia đó. 

 

thuận trọng tài. Thực tế là sự lựa chọn đó chỉ được một bên sử dụng đối với tôi là không liên quan. Thoả thuận đó phù 

hợp với cả hai bên”. Hơn nữa, tòa án trong vụ việc giữa Law Debenture Trust Corp và Elektrim Finance BV (2005) 

đã theo cách tiếp cận của vụ việc Pittalis và tuyên bố rằng: “[..] một điều khoản đơn phương mang lại lợi thế cho 

một trong các bên nhưng điều khoản này không nên được xem là một điều khoản kỳ lạ mà nên được xử lý giống 

như bất kỳ điều khoản nào trong hợp đồng mà mang lại lợi ích cho một bên”. 

Ngoài ra ở Singapore, trong vụ việc của Dyna Jet, Tòa án Tối cao nhận định rằng điều khoản trọng tài đơn phương 

đã cấu thành một thỏa thuận trọng tài và do đó nó có hiệu lực thi hành theo Đạo luật Trọng tài Quốc tế Singapore.7 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8   Russian Telephone Company v. Sony Ericsson Mobile Communication Rus (2012) 

9   Deyan Draguiev, Unilateral Jurisdiction Clause: The Case for Invalidity, Severability or Enforceability 

10  Mme X v. Rothschild [2012] 

 
8   Russian Telephone Company v. Sony Ericsson Mobile Communication Rus (2012) 

9   Deyan Draguiev, Unilateral Jurisdiction Clause: The Case for Invalidity, Severability or Enforceability 

10  Mme X v. Rothschild [2012] 

Có hai loại điều khoản trọng tài đơn phương, một trong số đó cho phép cả hai bên đưa tranh chấp ra trọng tài 

trong khi chỉ một bên được quyền lựa chọn đem ra toà án. Loại điều khoản còn lại trao cho cả hai bên quyền đưa 

tranh chấp ra toà án trong khi chỉ một bên được quyền đem tranh chấp ra trọng tài. Trong quá trình soạn thảo, 

các bên cần thận trọng khi quyết định đưa loại điều khoản thứ nhất hay thứ hai vào hợp đồng. Các bên được 

khuyến nghị sử dụng loại điều khoản đầu tiên để giảm thiểu khả năng điều khoản đó bị tuyên vô hiệu. Vì loại điều 

khoản này cho phép cả hai bên đem tranh chấp ra trọng tài, nên rất khó để một bên phản đối thẩm quyền của 

hội đồng trọng tài bất kể chỉ có một bên được đem tranh chấp ra toà án. 


