
 

UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ TƯ PHÁP 

Số:  190/BC-STP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Tuyên Quang, ngày 30 tháng 8 năm 2021 
 

BÁO CÁO 
 Đánh giá thực tiễn thi hành pháp luật                                                                             

về thực hành kinh doanh có trách nhiệm  
 

Thực hiện Văn bản số 2514/BTP-PLDSKT ngày 28/7/2021 của Bộ Tư 

pháp và Văn bản số 3023/UBND-NC ngày 20/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Tuyên Quang về việc đề nghị phối hợp đánh giá quy định pháp luật và thực tiễn 

thi hành pháp luật về thực hành kinh doanh có trách nhiệm tại Việt Nam, Sở Tư 

pháp tỉnh Tuyên Quang báo cáo kết quả như sau:  

I. Đánh giá chung về sự đồng bộ, thống nhất trong quy định của pháp 

luật hiện hành và hiệu quả áp dụng pháp luật về thực hành kinh doanh có 

trách nhiệm 

1. Liệt kê đầy đủ các quy định của pháp luật liên quan đến thực hành 

kinh doanh có trách nhiệm thuộc thẩm quyền ban hành của địa phương  

Trên cơ sở các chính sách liên quan đến thực hành kinh doanh có trách 

nhiệm tại Báo cáo Đánh giá sơ bộ Khung pháp lý của Việt Nam về thực hành 

kinh doanh có trách nhiệm kèm theo Văn bản số 2514/BTP-PLDSKT ngày 

28/7/2021 của Bộ Tư pháp nhận thấy, pháp luật về doanh nghiệp, đầu tư, lao 

động, đất đai, môi trường, bảo vệ người tiêu dùng, phòng chống tham nhũng, 

nhóm yếu thế (dân tộc thiểu số, phụ nữ, trẻ em, người lao động di cư…) đã quy 

định đầy đủ về thực hành kinh doanh có trách nhiệm, ít phân cấp/ giao chính 

quyền địa phương quy định chi tiết, vì vậy chính quyền địa phương chỉ ban hành 

một số vấn đề liên quan mà không quy định trực tiếp về thực hành kinh doanh 

có trách nhiệm.  

Tính đến thời điểm báo cáo, HĐND tỉnh ban hành 07 nghị quyết, UBND 

tỉnh ban hành 07 quyết định có liên quan đến kinh doanh, thực hành kinh doanh 

có trách nhiệm, cụ thể: 

* 07 Nghị quyết của HĐND tỉnh: (1) Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND 

ngày 01/08/2019 Ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ 

và vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; (2) Nghị quyết số 31/2013/NQ-HĐND 

ngày 12/12/2013 Về ban hành cơ chế chính sách khuyến khích doanh nghiệp, 

doanh nhân đầu tư nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, đổi mới 

công nghệ, xác lập quyền sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; 

(3) Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND ngày 01/08/2019 về chính sách hỗ trợ 

liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên 
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Quang; (4) Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 Quy định chính 

sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang; (5) Nghị quyếtsố 02/2019/NQ-HĐND ngày 01/08/2019 về chính 

sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên 

địa bàn tỉnh Tuyên Quang; (6) Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND 16/7/2021 về 

chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa; sản 

phẩm OCOP và thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang giai đoạn 2021-2025; (7) Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 

01/08/2019 quy định một số chính sách khuyến khích phát triển giáo dục mầm 

non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

* 07 Quyết định của UBND tỉnh Tuyên Quang: (1) Quyết định số 

15/2015/QĐ-UBND ngày 19/11/2015 Ban hành Quy định về quản lý, bảo vệ, 

khai thác sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang; (2) Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 05/3/2016 Ban 

hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước, xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang; (3) Quyết định  số 14/2020/QĐ-UBND ngày 11/8/2020 về Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý hoạt động thoát nước, xử lý nước 

thải trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết định số 

03/2016/QĐ-UBND ngày 05/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang; 

(4) Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 19/9/2017 Về việc quy định danh 

mục nghề đào tạo, mức chi phí đào tạo, mức hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào 

tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; (5) Quyết định số 

02/2018/QĐ-UBND ngày 19/3/2018 Ban hành Quy định về trách nhiệm của các 

cấp, các ngành trong quản lý đất đai, khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; 

(6) Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 Ban hành Quy chế phối 

hợp quản lý vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang; (7) Quyết định số 47/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 Phân cấp 

cơ quan quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản không thuộc 

diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; Quy định cơ 

quan thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

2. Đánh giá tác động, ảnh hưởng và việc thực thi các quy định của 

pháp luật liên quan đến thực hành kinh doanh có trách nhiệm 

2.1. Đối với các quy định của pháp luật liên quan đến thực hành kinh 

doanh có trách nhiệm do cơ quan Trung ương 

Các quy định của pháp luật liên quan đến thực hành kinh doanh có trách 

nhiệm do cơ quan Trung ương ban hành cơ bản đã được đánh giá tác động, ảnh 

hưởng tại Báo cáo Đánh giá sơ bộ Khung pháp lý của Việt Nam về thực hành 

kinh doanh có trách nhiệm kèm theo Văn bản số 2514/BTP-PLDSKT ngày 
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28/7/2021 của Bộ Tư pháp. Qua quá trình thực thi tại địa phương nhận thấy các 

quy định về thực hành kinh doanh có trách nhiệm đã được pháp luật hiện hành 

quy định tương đối đầy đủ, rõ ràng. Tuy nhiên, mức độ nhận thức của doanh 

nghiệp, doanh nhân về thực hành kinh doanh có trách nhiệm là khác nhau, dẫn 

đến mức độ tuân thủ các quy định của pháp luật thực  hành kinh doanh có trách 

nhiệm giữa các doanh nghiệp có sự khác biệt, còn hạn chế, chưa thực hiện 

nghiêm, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ. Trong các lĩnh vực lao động, 

môi trường, quản trị, các doanh nghiệp đã nỗ lực đảm bảo tuân thủ các tiêu 

chuẩn lao động, thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi và vệ sinh, an 

toàn lao động; tuy nhiên, vẫn còn một số doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ 

các tiêu chuẩn này. 

Thực hiện Luật Doanh nghiệp năm 2020 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 

01/01/2021), trong tháng 7/2021, cơ quan đăng ký đầu tư tỉnh Tuyên Quang đã 

thực hiện tiếp nhận 181 lượt hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, trong đó 171 lượt hồ 

sơ đăng ký doanh nghiệp đăng ký qua mạng điện tử và sử dụng dịch vụ công 

trực tuyến mức độ 4, bằng 94,5% tổng số hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được tiếp 

nhận trong tháng, tăng 72% so với tháng 6/2021 (181/99 hồ sơ). Lũy kế từ 

01/01/2021 đến 30/7/2021 tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đăng ký qua mạng 

điện tử và sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, bằng 46,39% tổng số hồ 

sơ đăng ký doanh nghiệp được tiếp nhận (tăng 36,14% so với cùng kỳ năm 

2020). Đồng thời giảm áp lực cho cơ quan đăng ký kinh doanh trong việc xử lý 

các hồ sơ, thủ tục liên quan.  

Thực hiện Luật hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017, Hội đồng 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND 

ngày 01/8/2019 ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ 04 doanh nghiệp 

nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Kết quả: trong tháng 7/2021 đã thực 

hiện hỗ trợ được 17 doanh nghiệp thành lập mới với kinh phí 68 triệu đồng; lũy 

kế từ 01/01/2021 đến 30/7/2021 đã thực hiện hỗ trợ được 108 doanh nghiệp 

thành lập mới với kinh phí hỗ trợ 432 triệu đồng (04 triệu đồng/doanh nghiệp); 

thực hiện hỗ trợ miễn phí trả kết quả thủ tục hành chính về đăng ký doanh 

nghiệp qua dịch vụ bưu chính công ích được 17 doanh nghiệp, lũy kế đến ngày 

30/7/2021 hỗ trợ trả kết quả được 132 thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính 

công ích...  

b) Đối với các quy định của pháp luật liên quan đến thực hành kinh 

doanh có trách nhiệm thuộc thẩm quyền ban hành của địa phương  

HĐND, UBND tỉnh đã kịp thời ban hành các văn bản quy phạm pháp luật 

để thể chế hóa các quy định được giao/ phân cấp; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các 

nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, tỉnh luôn quan 

tâm, chú trọng đến công tác xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp 
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luật theo thẩm quyền, đảm bảo đầy đủ, đồng bộ, phù hợp với thực tiễn của địa 

phương; thường xuyên rà soát, đổi mới, hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách 

nhằm thực hiện đúng phân cấp của Trung ương, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã 

hội của địa phương. Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, 

nâng cao chất lượng công tác xây dựng  pháp luật, đẩy mạnh cải cách hành 

chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động của 

HĐND, UBND các cấp. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất. đạo 

đức trong sạch, có trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Tích 

cực thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; phát huy vai trò làm 

chủ của nhân dân. 

Nhìn chung, công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn 

tỉnh tiếp tục có nhiều đổi mới; hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của địa 

phương tiếp tục được hoàn thiện, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất 

và đồng bộ, không có các quy định chứa đựng các yêu cầu không cần thiết, bất 

hợp lý, cản trở điều kiện đầu tư kinh doanh của các doanh nghiệp, nâng cao 

trách nhiệm của doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, qua đó đã 

góp phần cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật. 

II. Những vướng mắc, bất cập trong quy định của pháp luật 

1. Bất cập, vướng mắc trong bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất, tính 

khả thi của hệ thống pháp luật về thực hành kinh doanh có trách nhiệm 

(Xem Biểu số 01 gửi kèm theo) 

2. Những vẫn đề pháp lý còn chưa được pháp luật quy định 

(Xem Biểu số 02 gửi kèm theo) 

III. Những bất cập, vướng mắc trong áp dụng, thi hành pháp luật 

3.1. Bất cập, vướng mắc trong thống nhất nhận thức pháp luật về 

thực hành kinh doanh có trách nhiệm tại Việt Nam: Không. 

3.2. Bất cập, vướng mắc trong quản lý nhà nước về thực hành kinh 

doanh có trách nhiệm: Không. 

IV. Khuyến nghị và giải pháp nhằm thúc đẩy thực hành kinh doanh 

có trách nhiệm tại Việt Nam 

1. Khuyến nghị giải pháp về xây dựng, hoàn thiện pháp luật 

- Các Bộ, ngành Trung ương thường xuyên rà soát, để kịp thời tham mưu 

ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền văn bản quy định chi tiết các Luật, 

nghị quyết của Quốc hội...; nâng cao chất lượng và hiệu quả ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi 

hành pháp luật; sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật không còn phù 
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hợp góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về doanh nghiệp, đầu tư, lao động, 

đất đai, môi trường, bảo vệ người tiêu dùng, phòng chống tham nhũng, nhóm 

yếu thể (dân tộc thiểu số, phụ nữ, trẻ em, người lao động di cư…). 

- Hoàn thiện quy trình xây dựng pháp luật, tăng cường năng lực, bảo đảm 

hoạt động của các thiết chế xây dựng và thi hành pháp luật, trong đó có cơ chế 

bảo đảm tạo điều kiện chính quyền địa phương tham gia sâu vào công tác xây 

dựng pháp luật đối với các dự án luật liên quan trực tiếp đến cơ sở (ngoài hoạt 

động tham gia đóng góp ý kiến); tăng cường phối hợp giữa các cơ quan Trung 

ương và địa phương trong hoạt động xây dựng pháp luật.  

- Tăng cường kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời phát 

hiện và xử lý các quy định chồng chéo, mâu thuẫn, trái pháp luật, hết hiệu lực 

hoặc không còn phù hợp. 

 - Đề xuất xây dựng Luật về tổ chức thi hành pháp luật để nâng cao hiệu 

lực, hiệu quả công tác này. 

2. Khuyến nghị, giải pháp về nâng cao hiệu quả áp dụng, thi hành 

pháp luật 

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi pháp luật, đặc biệt là các 

văn bản pháp luật về thực hành kinh doanh có trách nhiệm tại Việt Nam. Trong 

đó tập trung vào các giải pháp: 

- Tăng cường năng lực phản ứng chính sách, kịp thời xử lý các vấn đề mới 

phát sinh trong tổ chức thi hành pháp luật, đặc biệt gắn kết với quá trình xây 

dựng, hoàn thiện pháp luật. 

- Thực hiện hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua tăng 

cường ứng dụng công nghệ thông tin và số hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật. 

- Tăng cường vai trò của người dân, doanh nghiệp, các tổ chức chính trị - 

xã hội, xã hội - nghề nghiệp và cộng đồng trong phản biện và giám sát thi hành 

pháp luật. 

3. Khuyến nghị, giải pháp trong việc phát huy vai trò của các thiết 

chế giải quyết khiếu nại, tranh chấp:  

Tăng cường tuyên truyền Luật hòa giải đối thoại tại Tòa án cho cán bộ, 

công chức, viên chức và doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân nhằm nâng cao nhận 

thức về thiết chế này, đồng thời đề cao vai trò của đội ngũ luật gia, luật sư, tư 

vấn viên pháp luật trong đời sống chính trị pháp lý, góp phần giải quyết kịp thời, 

nhanh chóng, hiệu quả các khiếu nại, tranh chấp liên quan đến sản xuất kinh 

doanh nói chung, thực hành kinh doanh có trách nhiệm nói riêng. 
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IV. Kết luận 

Hệ thống văn bản pháp luật hiện hành về thực hành kinh doanh có trách 

nhiệm cơ bản đầy đủ, minh bạch, rõ ràng; cần tiếp tục nâng cao chất lượng và 

hiệu quả ban hành văn bản quy phạm pháp luật, thường xuyên rà soát, để kịp 

thời ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các văn bản pháp luật về 

thực hành kinh doanh có trách nhiệm, đảm bảo đáp ứng yêu cầu quản lý và thực 

tiễn đặt ra. Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã 

quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Hiến pháp, pháp luật tại địa 

phương; kịp thời ban hành văn bản QPPL để thể chế hóa các chủ trương của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước đáp ứng yêu cầu quản lý và phát triển kinh tế- xã 

hội ở địa phương; các quy định của pháp luật thực hành kinh doanh có trách 

nhiệm đã được thực thi tương đối đầy đủ, nghiêm minh và mang lại hiệu quả, 

nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cá nhân, tổ chức và toàn xã hội.  

Sở Tư pháp trân trọng báo cáo đánh giá thực tiễn thi hành pháp luật về 

thực hành kinh doanh có trách nhiệm./. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ Tư pháp; 
- Thường trực HĐND tỉnh;  báo 
- UBND tỉnh;                        cáo 
- Vụ PLDSKT, BTP;      
- Giám đốc Sở; 
- Sở KH&ĐT; 
- Hiệp hội DN tỉnh; 
- Webside STP; 
- Lưu: VT, XDKTTHPL&PBGDPL. 
  (Loan.10b điện tử) 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thược 

 
  



 

Biểu số 01 
Bất cập, vướng mắc trong bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất, tính khả thi của                                                                                  

hệ thống pháp luật về thực hành kinh doanh có trách nhiệm 

 
 

TT 
LĨNH VỰC               

PHÁP LUẬT 
NỘI DUNG CỤ THỂ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

I LĨNH VỰC PHÍ VÀ LỆ PHÍ 

1.  

Thẩm quyền quy 

định về phí bảo vệ 

môi trường đối với 

khai thác khoáng sản 

- Điều 4 Luật Phí và lệ phí năm 2012 quy định: 

“Danh mục và thẩm quyền quy định phí, lệ phí 

1. Danh mục phí, lệ phí được ban hành kèm theo Luật này. 

2. Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Hội 

đồng nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền quy định các khoản phí, lệ phí trong 

Danh mục phí, lệ phí, được quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và 

sử dụng các khoản phí, lệ phí”. 

- Tiết 1.3 khoản 1 Mục IX (Phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường) 

Luật Phí và lệ phí năm 2012 quy định “Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác 

khoáng sản” thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ. Thực hiện quy định 

này, Chính phủ đã ban hành Nghị định 164/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 quy 

định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản. Tuy nhiên, khoản 

4 Điều 4, điểm a khoản 1 Điều 10 Nghị định 164/2016/NĐ-CP  quy định: 

“- Căn cứ mức phí quy định tại Biểu khung mức phí ban hành kèm theo 
Nghị định này, Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

(sau đây gọi chung là Hội đồng nhân dân cấp tỉnh) quyết định cụ thể mức thu 

phí bảo vệ môi trường đối với từng loại khoáng sản áp dụng tại địa phương  

cho phù hợp với tình hình thực tế trong từng thời kỳ (khoản 4 Điều 4); 

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm: Trình Hội đồng nhân dân cấp 

tỉnh ban hành Nghị quyết về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng 

sản áp dụng tại địa phương theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Nghị định này.  

Chậm nhất đến ngày 30 tháng 6 năm 2017 Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban 

hành Nghị quyết về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản áp 

Đề nghị sửa đổi Nghị định 

164/2016/NĐ-CP ngày 

24/12/2016 quy định về phí 

bảo vệ môi trường đối với 

khai thác khoáng sản theo 

hướng Chính phủ ban hành 

mức thu phí bảo vệ môi 

trường đối với khai thác 

khoáng sản để áp dụng 
chung trong phạm vi cả 

nước (không phân cấp cho 

HĐND cấp tỉnh ban hành). 
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dụng tại địa phương (điểm a khoản 1 Điều 10)”. 

- Khoản 2 Điều 11 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 

(được sửa đổi, bổ sung năm 2020) quy định: “2. Cơ quan được giao ban hành 

văn bản quy định chi tiết không được ủy quyền tiếp. Dự thảo văn bản quy định 

chi tiết phải được chuẩn bị và trình đồng thời với dự án luật, pháp lệnh và phải 
được ban hành để có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của văn bản hoặc 

điều, khoản, điểm được quy định chi tiết”. 

Như vậy, việc phân cấp cho HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về phí bảo 

vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản áp dụng tại địa phương là chưa phù 

hợp với thẩm quyền ban hành theo Luật phí và lệ phí (thuộc thẩm quyền của 

Chính phủ) và khoản 2 Điều 11 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

“Cơ quan được giao ban hành văn bản quy định chi tiết không được ủy quyền 

tiếp”. Hơn nữa, việc giao cho từng địa phương quy định phí bảo vệ môi trường 

đối với khai thác khoáng sản áp dụng tại địa phương tạo ra sự không thống nhất 

về mức thu phí khai thác khoáng sản cùng loại giữa các tỉnh/thành phố trên 

phạm vi cả nước. 

II LĨNH VỰC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 

2.  

Khó khăn, vướng 

mắc trong quy định 

về quản lý nhà nước 
đối với tổ chức đấu 

giá tài sản 

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 19 và điểm l khoản 2 Điều 24 

Luật Đấu giá tài sản1 thì đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản có quyền hành 

nghề trên toàn lãnh thổ Việt nam và chỉ có nghĩa vụ  báo cáo về tổ chức và hoạt 

động với Sở Tư pháp nơi tổ chức có trụ sở (hoặc Sở Tư pháp nơi chi nhánh của 

doanh nghiệp đấu giá tài sản đăng ký hoạt động). Quy định nêu trên dẫn đến 
việc tổ chức đấu giá tài sản đăng ký hoạt động tại tỉnh này nhưng có thể thực 

hiện các hợp đồng đấu giá tài sản tại tỉnh khác (nơi tổ chức đấu giá tài sản 

không đăng ký hoạt động, không có trụ sở hoặc chi nhánh) và không phải báo 

cáo tình hình hoạt động, cũng như không phải chịu sự thanh tra, kiểm tra của 

Đề nghị nghiên cứu, chỉnh 

sửa Luật Đấu giá tài sản 

theo hướng bổ sung quy 

định tổ chức đấu giá tài sản 

phải có trách nhiệm báo 
cáo tình hình tổ chức cuộc 

đấu giá tài sản với Sở Tư 

pháp địa phương nơi có tài 

sản đấu giá; bổ sung quy 

                                                 
1 Điểm a khoản 1 Điều 19 Luật Đấu giá tài sản quy định: “1. Đấu giá viên có các quyền sau đây: a) Hành nghề trên toàn lãnh thổ Việt Nam”. 

Điểm l khoản 2 Điều 24 Luật Đấu giá tài sản quy định tổ chức đấu giá tài sản có nghĩa vụ: “ Báo cáo Sở Tư pháp nơi tổ c hức có trụ sở về tổ chức, hoạt động hàng  năm 

hoặc trong trường hợp đột xuất theo yêu cầu; đối với doanh nghiệp có chi nhánh thì còn phải báo cáo Sở Tư pháp nơi chi nhánh của doanh nghiệp đăng ký hoạt động”. 
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cơ quan quản lý nhà nước về đấu giá tài sản tại địa phương nơi có tài sản đấu 

giá, cơ quan quản lý nhà nước về đấu giá tài sản tại địa phương nơi có tài sản 

đấu giá cũng không có thẩm quyền kiểm tra, giám sát hoặc yêu cầu tổ chức đấu 

giá tài sản này báo cáo về hoạt động đấu giá tài sản. Vì vậy, cơ quan quản lý 

nhà nước về đấu giá tại địa phương nơi có tài sản đấu giá rất khó để phát hiện 
các hành vi vi phạm của tổ chức đấu giá tài sản, hoặc trong trường hợp có phát 

hiện hành vi vi phạm của tổ chức đấu giá tài sản thông qua việc tiếp nhận các 

phản ánh, kiến nghị, tố cáo thì cũng không thể thực hiện việc thanh tra, kiểm 

tra đối với tổ chức đấu giá tài sản, đấu giá viên có hành vi vi phạm pháp luật về 

đấu giá. 

 

định Sở Tư pháp địa 

phương nơi có tài sản đấu 

giá có thẩm quyền tham gia 

giám sát, thanh tra, kiểm tra 

hoạt động đấu giá do tổ 
chức đấu giá tài sản không 

đăng ký hoạt động tại địa 

phương thực hiện. Riêng 

đối với các tài sản mà nhà 

nước quy định phải bán 

thông qua đấu giá, đặc biệt 

đối với tài sản là quyền sử 

dụng đất đề nghị nghiên 

cứu quy định theo hướng 

chỉ có tổ chức đấu giá tài 

sản hoặc chi nhánh của 

doanh nghiệp đấu giá tài 

sản có đăng ký hoạt động 

tại địa phương nơi có tài 
sản mới được thực hiện đấu 

giá. 

III LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG 

3.  

Trong quy định về 

tên gọi của Văn 

phòng công chứng 

Khoản 3 Điều 22 Luật Công chứng quy định: “Tên gọi của Văn phòng 

công chứng phải bao gồm cụm từ “Văn phòng công chứng” kèm theo họ tên 

của Trưởng Văn phòng hoặc họ tên của một công chứng viên hợp danh khác 

của Văn phòng công chứng do các công chứng viên hợp danh thỏa thuận, 

không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của tổ chức hành nghề công 

chứng khác, không được vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và 

thuần phong mỹ tục của dân tộc”. 

Sửa đổi quy định về tên 

Văn phòng công chứng tại 

khoản 3 Điều 22 Luật Công 

chứng theo hướng tên của 

Văn phòng công chứng 

không bắt buộc kèm theo 

họ tên của Trưởng Văn 
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Trong thực tiễn đối với trường hợp Trưởng Văn phòng công chứng hoặc 

công chứng viên hợp danh khác có tên được đặt làm tên gọi của Văn phòng 

công chứng khi thực hiện chấm dứt tư cách công chứng viên hợp danh thì Văn 

phòng công chứng phải thực hiện thủ tục đổi tên Văn phòng công chứng để phù 

hợp với quy định tại Khoản 3 Điều 22 Luật Công chứng nêu trên. Trong khi đó, 
việc xây dựng thương hiệu, uy tín trong quá trình hoạt động của Văn phòng 

công chứng là rất khó khăn, nay lại phải xây dựng lại từ đầu. Ngoài ra, Văn 

phòng công chứng phải thực hiện hàng loạt thủ tục hành chính sau khi đổi tên 

gọi, như: đăng ký lại mẫu con dấu, thông báo với cơ quan thuế, treo lại biển 

hiệu, đăng báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động,… làm phát sinh thêm chi 

phí và thời gian cho Văn phòng công chứng và các cơ quan liên quan. Trong 

một số trường hợp, việc đổi tên Văn phòng công chứng gây khó khăn cho việc 

xác định tư cách pháp lý của Văn phòng công chứng, giá trị pháp lý của văn 

bản, hợp đồng công chứng do chính Văn phòng đó thực hiện hoạt động công 

chứng, chứng thực trước và sau khi đổi tên... 

phòng hoặc họ tên của một 

công chứng viên hợp danh 

khác của Văn phòng công 

chứng. 

4.  

Trong quy định về 

điều kiện hành nghề 

của công chứng viên 

và điều kiện thành 

lập văn phòng công 

chứng trong công tác 

quản lý nhà nước đối 

với doanh nghiệp sau 

đăng ký thành lập 

 

Khoản 1 Điều 27 Luật Công chứng năm 2014 quy định thay đổi thành 

viên hợp danh của Văn phòng công chứng "1. Công chứng viên hợp danh của 

Văn phòng công chứng có thể chấm dứt tư cách thành viên hợp danh theo 

nguyện vọng cá nhân hoặc trong các trường hợp khác do pháp luật quy định. 

Văn phòng công chứng có quyền tiếp nhận công chứng viên hợp danh mới nếu 

công chứng viên đó được các công chứng viên hợp danh còn lại chấp thuận. 

Việc chấm dứt tư cách công chứng viên hợp danh và tiếp nhận công chứng viên 

hợp danh mới được thực hiện theo quy định của Luật này và pháp luật về 

doanh nghiệp", điểm d khoản 1 Điều 30 Luật Công chứng năm 2014 quy định 

"1. Văn phòng công chứng bị thu hồi quyết định cho phép thành lập trong 

những trường hợp... d) Văn phòng công chứng chỉ còn một công chứng viên 

hợp danh và không bổ sung được thành viên hợp danh mới trong thời hạn 06 

tháng kể từ ngày thiếu công chứng viên hợp danh". Luật Công chứng năm 2014 

không quy định cụ thể thời gian tối thiểu"công chứng viên hợp danh" hoạt 
động tại một tổ chức hành nghề công chứng, vì vậy thực tế phát sinh "thị 

Sửa đổi, bổ sung Luật Công 

chứng theo hướng siết chặt 

điều kiện hành nghề của 

công chứng viên và điều 

kiện thành lập văn phòng 

công chứng 
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trường công chứng viên", một số cá nhân muốn thành lập Văn phòng công 

chứng thực hiện việc thuê công chứng viên đứng tên hợp danh trong 

khoảng thời gian nhất định để đảm bảo đủ điều kiện thành lập hoặc duy trì 

thời hạn tìm kiếm công chứng viên khác; có công chứng viên thường xuyên 

thay đổi tổ chức hành nghề công chứng (chỉ tham gia thành lập Văn phòng 
công chứng, sau khi cơ quan chức năng cho phép thành lập và cấp giấy phép 

hoạt động thì chấm dứt tư cách thành viên, đồng thời tham gia thành lập Văn 

phòng công chứng khác.v.v.v...), khó khăn cho công tác quản lý nhà nước, về 

lâu dài ảnh hưởng nghiêm trọng tới quyền lợi hợp pháp của các bên giao kết 

hợp đồng có công chứng, tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh giữa các tổ 

chức hành nghề công chứng, tiềm ẩn nhiều phức tạp trong các hợp đồng, giao 

dịch, dẫn đến nguy cơ mất an toàn khi thực hiện công chứng tại các Văn phòng 

công chứng, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự xã hội, khó khăn trong quá 

trình quản lý Công chứng viên và các Văn phòng công chứng...  

5.  

Việc công chứng, 

chứng thực hợp 

đồng, văn bản thực 

hiện các quyền của 

người sử dụng đất 

Theo quy định của pháp luật thì tổ chức, cá nhân có quyền lựa chọn công 
chứng tại các tổ chức hành nghề công chứng hoặc chứng thực tại UBND cấp xã 

đối với các hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất2. Tuy 

nhiên, công chứng và chứng thực có những điểm khác nhau như sau: 
* Về nội dung hoạt động công chứng, chứng thực: 

- Khoản 1 Điều 2 Luật công chứng năm 2014 quy định:“Công chứng là 

việc công chứng viên của một tổ chức hành nghề công chứng chứng nhận tính 

xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch dân sự khác bằng văn bản, tính 

Sửa đổi, bổ sung pháp luật 
về công chứng, chứng thực 

và pháp luật về đất đai theo 

hướng các cơ quan, người 

có thẩm quyền công chứng, 

chứng thực hợp đồng, giao 

dịch về đất đai phải xác 

định tính xác thực, hợp 

                                                 
2 Khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai năm 2013 quy định  về công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất như sau: 

“3. Việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất được thực hiện như sau:  

a) Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực, trừ 

trường hợp kinh doanh bất động sản quy định tại điểm b khoản này; 

b) Hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, quyền sử dụng  đất và tài sản gắn liền với đất, hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp; hợp  đồng  chuyển  

nhượng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất mà một bên hoặc các bên tha m gia giao dịch là tổ chức hoạt động kinh doanh 

bất động sản được công chứng hoặc chứng thực theo yêu cầu của các bên; 

c) Văn bản về thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được công chứng hoặc chứng thực theo q uy định của pháp luật về dân sự;d) Việc cô ng  

chứng thực hiện tại các tổ chức hành nghề công chứng, việc chứng thực thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã”.  
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chính xác, hợp pháp, không trái đạo đức xã hội của bản dịch giấy tờ, văn bản 

từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt 

mà theo quy định của pháp luật phải công chứng hoặc cá nhân, tổ chức tự 

nguyện yêu cầu công chứng”. 

- Khoản 4 Điều 2 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP quy định “Chứng thực 
hợp đồng, giao dịch là việc cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Nghị định 

này chứng thực về thời gian, địa điểm giao kết hợp đồng, giao dịch; năng lực 

hành vi dân sự, ý chí tự nguyện, chữ ký hoặc dấu điểm chỉ của các bên tham 

gia hợp đồng, giao dịch”. 
* Về mức thu phí: 

- Tại các tổ chức hành nghề công chứng: Mức thu phí được thực hiện theo 

quy định tại Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính 

(sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 111/2017/TT-BTC ngày 20/10/2017 của Bộ 

Tài chính) với mức thu phí chủ yếu tính theo giá trị tài sản hoặc giá trị hợp 

đồng, giao dịch.  

- Tại Phòng Tư pháp hoặc UBND cấp xã: Mức thu phí được thực hiện 

theo quy định tại Thông tư số 220/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài 

chính là 50.000 đồng/hợp đồng, giao dịch. 

Theo đó, công chứng là chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của hợp 
đồng, giao dịch dân sự khác bằng văn bản; chứng thực là việc chứng thực về 

thời gian, địa điểm giao kết hợp đồng, giao dịch, năng lực hành vi dân sự, ý chí 

tự nguyện, chữ ký hoặc dấu điểm chỉ của các bên tham gia hợp đồng, giao dịch; 

hoạt động chứng thực không đặt ra trách nhiệm “chứng nhận tính xác thực, 

hợp pháp của hợp đồng, giao dịch” (do UBND cấp xã hoặc Phòng tư pháp) 

nên xảy ra trường hợp hợp đồng, giao dịch được chứng thực nhưng không hợp 

pháp. 

Mức phí công chứng và phí chứng thực hợp đồng, giao dịch về đất đai là 

khác nhau, điều này đã tạo nên sự “phân biệt” đối với người dân khi thực hiện 

các hợp đồng, giao dịch. Với tâm lý cùng là một hợp đồng, giao dịch liên quan 

đến quyền sử dụng đất, nhà ở nhưng khi thực hiện công chứng tại các tổ chức 

pháp của hợp đồng; điều 

chỉnh mức thu phí hoạt 

động công chứng, chứng 

thực hợp đồng, giao dịch về 

đất đai cho hợp lý; bổ sung 
quy định về trách nhiệm 

của công chứng viên, người 

chứng thực, cơ quan có 

thẩm quyền chứng thực, tổ 

chức hành nghề công 

chứng phải thực hiện trách 

nhiệm bắt buộc trong việc 

cập nhật thông tin hợp 

đồng, giao dịch đã công 

chứng, chứng thực vào 

phần mềm cơ sở dữ liệu 

công chứng, chứng thưc và 

chế tài xử lý nếu không 

thực hiện hoặc thực hiện 
không kịp thời; bổ sung 

trách nhiệm của cơ quan 

quản lý nhà nước trong xây 

dựng cơ sở dữ liệu công 

chứng, chứng thực để quản 

lý; trách nhiệm của cơ quan 

cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất trong việc chia 

sẻ dữ liệu cấp giấy chứng 

nhận trên với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền công 
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hành nghề công chứng thì mức thu phí cao hơn nhiều lần so với việc chứng 

thực tại UBND cấp xã nơi có đất. Vì vậy, nhiều cá nhân, tổ chức đã lựa chọn 

chứng thực hợp đồng, giao dịch tại Ủy ban nhân dân cấp xã trong khi trình độ 

của một số công chức giải quyết thủ tục chứng thực còn hạn chế. 

Ngoài ra, hiện nay các tổ chức hành nghề công chứng không có trang thiết 
bị kiểm tra giấy tờ thật của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn 

liền với đất nên việc đối chiếu giấy tờ chủ yếu dựa vào kinh nghiệm của công 

chứng viên, nên tính chính xác không cao, khó phát hiện, tiềm ẩn nhiều rủi ro; 

trong khi đó pháp luật hiện hành chưa có quy định bắt buộc chia sẻ thông tin 

giữa cơ quan cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền công chứng, chứng thực và chưa có quy định bắt buộc đối với công 

chứng viên, UBND cấp xã trong việc cập nhật thông tin hợp đồng, giao dịch 

liên quan đất đai lên cơ sở dữ liệu về công chứng, chứng thực của từng địa 

phương, chế tài xử lý nếu không thực hiện hoặc thực hiện không kịp thời; các 

văn phòng công chứng thường xuyên thay đổi công chứng viên hợp danh, tên 

văn phòng công chứng (trừ Phòng công chứng trực thuộc Sở Tư pháp) nên rất 

khó khăn trong quản lý của cơ quan nhà nước và ảnh hưởng không nhỏ việc 

tiếp cận dịch vụ công chứng và quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức có 

liên quan. 
 

chứng, chứng thực thông 

qua phần mềm Cơ sở dữ 

liệu công chứng, chứng 

thực của tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương để 
bảo vệ quyền và lợi ích hợp 

pháp của cá nhân, tổ chức 

và của nhà nước. 
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I LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI 

1.  

Trong thực hiện quy 

định về xử phạt vi 

phạm hành chính 

trong lĩnh vực đất đai 

 

Điểm g khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013 quy định về thu hồi đất 

do vi phạm pháp luật về đất đai trong trường hợp: “Người sử dụng đất không 
thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà 

không chấp hành”. Tuy nhiên, Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 

của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai không quy 

định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi “không thực hiện nghĩa vụ 

đối với Nhà nước” của người sử dụng đất nên không có căn cứ để thu hồi đất 

theo quy đinh của điểm g khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013. 

 

Đề nghị bổ sung hành vi vi 

phạm “Người sử dụng đất 

không thực hiện nghĩa vụ 

đối với Nhà nước” vào 
Nghị định số 91/2019/NĐ-

CP ngày 19/11/2019 của 

Chính phủ về xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh 

vực đất đai, nhằm đảm bảo 

cơ sở pháp lý cho việc thu 

hồi đất theo điểm g khoản 1 

Điều 64 Luật Đất đai. 

2.  

Trong thực hiện quy 

định về giao đất, cho 

thuê đất 

Theo quy định tại khoản 3 và khoản 5 Điều 68 Nghị định số 43/2014/NĐ-

CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của 
Luật Đất đai thì người được giao đất, cho thuê đất có trách nhiệm hoàn thành 

nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng 

đất, nộp tiền thuê đất đối với trường hợp cho thuê đất trước khi được cơ quan 

nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và bàn giao đất trên thực địa. 

Trong trường hợp chậm nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất sẽ bị phạt chậm nộp 

theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của 

Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất và Điều 26 Nghị định số 

46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, 

thuê mặt nước. 

Đề nghị bổ sung quy định 

về trách nhiệm đền bù thiệt 

hại của Nhà nước trong 

trường hợp chậm bàn giao 

đất cho người được giao 

đất, cho thuê đất mà do lỗi 

của cơ quan nhà nước. 
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Tuy nhiên, pháp luật hiện hành chưa có quy định để xử lý đối với trường 

hợp người được giao đất, cho thuê đất đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, nhưng 

chậm được cơ quan nhà nước bàn giao đất để sử dụng, dẫn đến thiệt hại cho 

người được giao đất, cho thuê đất. 

II LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

3.  

Trong thực hiện quy 

định về tạm ngừng 

hoạt động của hợp 

tác xã, chi nhánh, 

văn phòng đại diện, 

địa điểm kinh doanh 

của hợp tác xã 

Quy định của pháp luật hiện hành về thành lập, tổ chức và hoạt động của 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã mới chỉ có quy định về trình tự, thủ tục thông 

báo việc tạm ngừng hoạt động hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa 
điểm kinh doanh của hợp tác xã3, chưa có quy định điều chỉnh trong trường 

hợp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp 

tác xã trở lại hoạt động trước thời hạn so với thông báo tạm ngừng hoạt động 

hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã. 

Ví dụ, trong trường hợp hợp tác xã đã gửi thông báo đến cơ quan có thẩm 

quyền thông báo việc tạm ngừng hoạt động trong thời hạn 1 năm, tuy nhiên khi 

chưa hết thời hạn 1 năm này hợp tác xã thực hiện hoạt động, kinh doanh trở lại, 

nhưng quy định của pháp luật hiện hành chưa có quy định về trách nhiệm của 

Hợp tác xã phải thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc tiếp 

tục hoạt động trước thời hạn này, dẫn đến khó khăn cho cả phía cơ quan nhà 

nước (trong việc quản lý hoạt động, thu thuế, thu nộp tiền bảo hiểm xã hội…) 

và hợp tác xã (trong việc sử dụng hóa đơn, chứng từ, kê khai thuế, đóng bảo 

Đề nghị nghiên cứu, bổ 
sung quy định về trình tự, 

thủ tục thông báo việc hợp 

tác xã, chi nhánh, văn 

phòng đại diện, địa điểm 

kinh doanh của hợp tác xã 

trở lại hoạt động trước thời 

hạn so với thời hạn trong 

thông báo tạm ngừng hoạt 

động tương tự như quy 

định đối với doanh nghiệp. 

 

                                                 
3 Được quy định tại Điều 15 Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình 

hoạt động của hợp tác xã, như sau: 

“Điều 15. Tạm ngừng hoạt động hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã  

1. Khi tạm ngừng hoạt động hợp tác xã, tạm ngừng hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, hợp tác xã gửi thông báo theo mẫu 

quy định tại Phụ lục I-11 đến cơ quan đăng ký hợp tác xã nơi đã cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng  đại diện, đ ịa  đ iểm 

kinh doanh cho hợp tác xã ít nhất 15 (mười lăm) ngày trước khi tạm ngừng hoạt động. 

Kèm theo thông báo là nghị quyết của đại hội thành viên hoặc quyết định bằng văn bản của hội đồng quản trị về việc tạm ngừng hoạt động hợp tác xã, tạm ngừng  hoạt  

động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã. 

2. Khi nhận thông báo, cơ quan đăng ký hợp tác xã trao giấy biên nhận và lưu vào hồ sơ đăng ký của hợp tác xã để theo dõi.  

3. Sau khi hết thời hạn đã thông báo, nếu vẫn tiếp tục tạm ngừng hoạt động thì hợp tác xã phải thô ng báo tiếp cho cơ quan đăng ký hợp tác xã. Tổng thời gian tạm 

ngừng hoạt động liên tiếp không được quá một năm”. 
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hiểm xã hội…). 

4.  

Trong việc thực hiện 

biện pháp cưỡng chế 

thi hành quyết định 

hành chính thuế 

Điểm g khoản 1 Điều 125 Luật Quản lý thuế năm 2019 quy định “Thu hồi 

giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, 

giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy 

phép thành lập và hoạt động, giấy phép hành nghề” là một trong các biện pháp 

cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế. Khoản 2 Điều 126 Luật Quản 

lý thuế năm 2019 quy định “Việc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác 

xã, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy phép thành lập và hoạt động, giấy 

phép hành nghề quy định tại điểm g khoản 1 Điều 125 của Luật này được thực 

hiện theo quy định của pháp luật”. 

Tuy nhiên, Điều 56 Luật Hợp tác xã năm 20124 quy định về các trường 

hợp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã lại không 
quy định trường hợp bị thu hồi do cưỡng chế thi hành quyết định hành chính 

thuế, gây khó khăn cho quá trình triển khai thực hiện. 

Đề nghị bổ sung trường 

hợp bị thu hồi giấy chứng 

nhận đăng ký hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã do 

cưỡng chế thi hành quyết 

định hành chính thuế tại 

Điều 56 Luật Hợp tác xã. 

 

III LĨNH VỰC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 

5.  

Trong quy định về xử 

lý trường hợp người 

trúng đấu giá quyền 

sử dụng đất chậm 

Theo quy định tại điểm d khoản 5 Điều 68 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP 

ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Đất đai (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 21 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-

CP) thì “Trường hợp người trúng đấu giá không nộp tiền hoặc không nộp đủ 

Đề nghị nghiên cứu, quy 

định thống nhất, cụ thể về 

hình thức xử lý trong 

trường hợp người trúng đấu 

                                                 
4 Điều 56 Luật Hợp tác xã năm 2012 quy định: 

“Điều 56. Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã  

Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

1. Giải thể, phá sản, bị hợp nhất, bị sáp nhập; 

2. Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không trung thực, không chính xác;  

3. Lợi dụng danh nghĩa hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã để hoạt động trái pháp luật; 

4. Hoạt động trong ngành, nghề mà pháp luật cấm; 

5. Hoạt động trong ngành nghề kinh doanh có điều kiện mà không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật;  

6. Không đăng ký mã số thuế trong thời hạn 01 năm kể từ khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký; 

7. Chuyển trụ sở chính sang địa phương khác với nơi đăng ký trong thời hạn 01 năm mà không đăng ký với cơ quan nhà nước có th ẩm quyền”. 
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nộp tiền sử dụng đất tiền theo đúng phương án đấu giá quyền sử dụng đất thì Ủy ban nhân dân cấp 

có thẩm quyền hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng 

đất theo quy định của pháp luật”. 

Điều 18 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định về thu tiền sử dụng đất5 và Điều 26 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 
15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước6 thì 

trường hợp chậm nộp tiền sử dụng đất, chậm nộp tiền thuê đất thì người sử 

dụng đất, người được thuê đất phải nộp tiền “chậm nộp”, các quy định nêu trên 

cũng không khống chế thời gian được “chậm nộp”. 

Việc quy định 02 hình thức xử lý khác nhau đối với trường hợp người 

trúng đấu giá quyền sử dụng đất “không nộp đủ tiền”, “chậm nộp” tại các văn 

bản nêu trên gây khó khăn cho cơ quan nhà nước trong quá trình tổ chức thực 

hiện, không rõ người trúng đấu giá không nộp đủ tiền trong thời gian bao lâu 

thì xử lý theo hình thức “chậm nộp”, không nộp đủ tiền trong thời gian bao lâu 

thì xử lý theo hình thức “hủy quyết định công nhận trúng đấu giá”, việc xử lý 

tiền đặt trước, tiền trúng đấu giá đã nộp trong trường hợp “hủy quyết định công 

nhận trúng đấu giá” được thực hiện như thế nào? 

Mặt khác, theo quy định tại Điều 72 Luật Đấu giá tài sản quy định về các 

trường hợp hủy kết quả đấu giá tài sản cũng không có trường hợp hủy quyết 
định công nhận trúng đấu giá khi không nộp đủ tiền theo đúng yêu cầu , dẫn 

đến lúng túng cho cơ quan nhà nước trong quá trình tổ chức thực hiện. 

giá quyền sử dụng đất 

không nộp đủ tiền trúng 

đấu giá theo hướng quy 

định rõ thời gian được 

chậm nộp, hồ sơ, trình tự 
thủ tục, thẩm quyền hủy 

quyết định công nhận trúng 

đấu giá, xử lý tiền đặt 

trước, tiền trúng đấu giá đã 

nộp khi hủy quyết định 

công nhận trúng đấu giá. 

Đồng thời đề nghị bổ sung 

quy định về việc hủy quyết 

định công nhận trúng đấu 

giá  trong trường hợp 

không nộp đủ tiền trúng 

đấu giá theo yêu cầu vào 

các trường hợp hủy kết quả 

đấu giá tại Điều 72 Luật 
Đấu giá tài sản. 

 

                                                 
5 Điều 18 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất quy định về xử lý chậm nộp như sau: “Trường hợp chậm nộp 

tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước thì người sử dụng đất phải nộp tiền chậm nộp. Việc xác định tiền chậm nộp tiền sử dụn g đất thực hiện theo mức quy định  của  Luật  

Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành”. 
6 Điều 26 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định về xử lý chậm nộp tiền thuê đất như sau : 

“Trường hợp chậm nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước vào ngân sách nhà nước thì người được thuê đất , thuê mặt nước phải nộp tiền chậm nộp. Việc xác định tiền chậm nộp 

tiền thuê đất, thuê mặt nước thực hiện theo mức quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành”.  
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