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Trong số này 
Nội dung chính 

Nghiên cứu và trao đổi 

Những điểm mới về Giấy phép lao động của 

người nước ngoài tại Việt Nam 

Pháp luật và thực tiễn 

- Nghĩa vụ xác minh địa chỉ của bị đơn?

- Có được kháng cáo Quyết định áp dụng

BPKCTT?

- Sử dụng phương tiện điện tử trong tội đánh

bạc?

- Xử lý như thế nào với trường hợp người ủy

quyền ký Hợp đồng thế chấp chết?

Quy định cần biết 

Tổng hợp 67 thời hạn, thời hiệu khi giải quyết 

vụ án hành chính 
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Hà Thị Hiền 
Công ty Luật FDVN 

NHỮNG ĐIỂM MỚI VỀ GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CỦA NGƯỜI 
NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ 
LUẬT LAO ĐỘNG 2019 VÀ LUẬT ĐẦU TƯ 2020 

Công ty Luật FDVN 

TỔNG HỢP 67 THỜI HẠN, THỜI HIỆU KHI GIẢI QUYẾT 

VỤ ÁN HÀNH CHÍNH 

Hoàng Thị Quỳnh 
Công ty Luật FDVN 

1. NGHĨA VỤ XÁC MINH ĐỊA CHỈ CƯ TRÚ CỦA BỊ ĐƠN

THUỘC TÒA ÁN HAY ĐƯƠNG SỰ?

2. CÓ ĐƯỢC KHÁNG CÁO QUYẾT ĐỊNH TIẾP TỤC DUY

TRÌ BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI TRONG BẢN ÁN

SƠ THẨM KHÔNG?

3. THẾ NÀO LÀ SỬ DỤNG MẠNG VIỄN THÔNG, PHƯƠNG

TIỆN ĐIỆN TỬ ĐỂ PHẠM TỘI ĐÁNH BẠC?

4. XỬ LÝ NHƯ THẾ NÀO VỚI TRƯỜNG HỢP NGƯỜI ỦY

QUYỀN KÝ HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP CHẾT?

DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT | SỐ 07 – THÁNG 9 NĂM 2020

 MỤC LỤC BẢN TIN 
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Hà Thị Hiền – Công ty Luật FDVN 

 “Thực tế chỉ ra rằng các Nhà đầu tư nước ngoài (sau đây gọi là “NĐTNN”) đang tạo ra một 

nguồn lực kinh tế mạnh mẽ để Việt Nam phát triển hơn về mọi mặt. Các nguồn vốn đầu tư của các nhà 

đầu tư nước ngoài những năm qua đã tạo nên nhiều giá trị về tăng trưởng kinh tế, phát triển hạ tầng, 

nâng cao đời sống xã hội, tạo nguồn lực việc làm … Do vậy, pháp luật Việt Nam có chiều hướng ngày 

càng mở ra các điều kiện để sẵn sàng đón nhận các nhà đầu tư nước ngoài đến với Việt Nam.  

Bên cạnh những vấn đề tích cực cơ bản, vẫn còn có những trường 

hợp người nước ngoài lợi dụng chính sách đầu tư của Việt Nam để vào 

nước ta với những mục đích khác, mặc dù không đủ điều kiện làm việc 

ở Việt Nam, nhưng bằng cách lợi dụng các quy định của pháp luật hiện 

hành, họ đã ở lại Việt Nam sinh sống và làm việc nhưng thực tế không 

đúng với bản chất đối tượng được làm việc tại Việt Nam. Hậu quả là, 

phát sinh các vấn đề về đời sống xã hội, an ninh trật tự, an ninh quốc 

phòng được đặt ra rất nhức nhối, cần có những quy định của pháp luật 

nhằm tạo điều kiện tốt nhất thu hút các nguồn lực đầu tư đồng thời 

kiểm soát được hoạt động của người nước ngoài ở Việt Nam nhằm đảm 

bảo các vấn đề an ninh trật tự, an ninh quốc phòng của đất nước.  

Bài viết này chúng tôi muốn trao đổi về một số vấn đề của Bộ Luật Lao động 2019 và Luật Đầu 

tư 2020 đã được ban hành với những vấn đề đáng chú ý liên quan đến Giấy phép lao động (sau đây 

gọi là “GPLĐ”) và quy định về NĐTNN đáng lưu ý”. 

1. Các quy định về Nhà đầu tư nước

ngoài, Giấy phép lao động được quy định 

trong Bộ luật Lao động 2012 và Luật Đầu tư 

2014 

Theo quy định tại Khoản 14 Điều 3 Luật 

Đầu tư 2014 quy định: “Nhà đầu tư nước ngoài 

là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức 

thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện 

hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.” 

Theo quy định trên, NĐTNN bao gồm cá 

nhân và tổ chức kinh tế, khi đầu tư vào Việt 

Nam, NĐTNN có thể đầu tư theo 04 hình thức 

NHỮNG ĐIỂM MỚI VỀ GIẤY PHÉP 

LAO ĐỘNG CỦA NGƯỜI NƯỚC 

NGOÀI TẠI VIỆT NAM THEO QUY 

ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 

2019 VÀ LUẬT ĐẦU TƯ 2020 
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là: Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế; Đầu tư theo 

hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp 

vào tổ chức kinh tế; Đầu tư theo hình thức hợp 

đồng PPP; Đầu tư theo hình thức hợp đồng 

BCC. Khi đầu tư vào Việt Nam, NĐTNN cần 

lưu ý các ngành nghề đầu tư có điều kiện được 

quy định tại Phụ lục 4 Luật Đầu tư 2014 và các 

ngành nghề, dịch vụ nhà đầu tư nước ngoài 

không được đầu tư tại Việt Nam được quy định 

rải rác trong các văn bản Luật, Nghị định, 

Thông tư như: kinh doanh sổ số1, thành lập nhà 

xuất bản2, dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp3, 

dịch vụ giám định sở hữu công nghiệp4… 

Nhằm tạo điều kiện để quá trình đầu tư 

được diễn ra thuận lợi hơn, thu hút thêm nhà 

đầu tư nước ngoài, tại Điều 172 Bộ luật lao 

động 2012 quy định về các trường hợp công dân 

nước ngoài làm việc tại Việt Nam không thuộc 

diện cấp GPLĐ, trong đó có:  

“1. Là thành viên góp vốn hoặc là chủ sở 

hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn; 

2. Là thành viên Hội đồng quản trị của

công ty cổ phần”. 

Theo quy định trên, nhà đầu tư nước ngoài 

đầu tư theo hai hình thức: Đầu tư thành lập tổ 

chức kinh tế và Đầu tư theo hình thức góp vốn, 

mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế 

sẽ không thuộc diện cấp GPLĐ.  

 Từ các quy định nêu trên, thực tế áp dụng 

đã xảy ra những vấn đề bất cập được nêu sau 

đây:  

1 Quyết định 58/2016/QĐ-TTg về tiêu chí phân loại doanh nghiệp 

nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và danh mục doanh 

nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016 – 2020. 
2 Điều 12 Luật Xuất bản 2012. 
3 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ 

năm 2019. 

Thứ nhất, việc quy đinh nhà đầu tư nước 

ngoài đầu tư vào Việt Nam theo hình thức là 

thành lập tổ chức kinh tế và góp vốn, mua cổ 

phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế không 

thuộc diện cấp GPLĐ là quy định giúp thúc đẩy 

quá trình đầu tư vào Việt Nam được diễn ra 

nhanh hơn, khi người nước ngoài vào Việt Nam 

thuộc diện phải xin GPLĐ, họ sẽ phải chuẩn bị 

rất nhiều giấy tờ để xin GPLĐ quy định tại Điều 

10 Nghị định 11/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về 

lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam 

(“Nghị định 11/2016/NĐ-CP”) như: (1) Văn 

bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người 

sử dụng lao động theo quy định của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội; (2) Giấy chứng 

nhận sức khỏe; (3) Phiếu lý lịch tư pháp hoặc 

văn bản xác nhận người lao động nước ngoài 

không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu 

trách nhiệm hình sự của nước ngoài cấp; (4) 

Văn bản chứng minh là nhà quản lý, giám đốc 

điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật; 

(5) Bản sao có chứng thực hộ chiếu hoặc giấy

tờ có giá trị thay hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá

trị đi lại quốc tế còn giá trị theo quy định của

pháp luật; (6) Các giấy tờ liên quan đến người

lao động nước ngoài.

Mặt khác, Việt Nam chỉ cấp GPLĐ cho 

các đối tượng có trình độ chuyên môn, tay nghề 

cao như: nhà quản lý, giám đốc điều hành, 

chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật.5 Như vậy, 

4 Điều 1 Thông tư 04/2012/TT-BKHCN Sửa đổi, bổ sung một số 

quy định của Thông tư số 01/2008/TT/BKHCN ngày 25/02/2008. 
5 Một trong bốn điều kiện để cấp giấy phép lao động quy định tại 

Điều 9 Nghị định 11/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Bộ Luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt 

Nam. 
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đối tượng người lao động nước ngoài làm việc 

tại Việt Nam là những người có trình độ cao.  

Trong khi đó, hồ sơ để xác nhận người 

nước ngoài không thuộc diện cấp GPLĐ chỉ bao 

gồm6: (1) Văn bản đề nghị xác nhận người lao 

động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy 

phép lao động; (2) Danh sách trích ngang về 

người lao động nước ngoài với nội dung: họ, 

tên; tuổi; giới tính; quốc tịch; số hộ chiếu; ngày 

bắt đầu và ngày kết thúc làm việc; vị trí công 

việc của người lao động nước ngoài; (3) Các 

giấy tờ để chứng minh người lao động nước 

ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động. 

Thủ tục xác nhận cũng đơn giản hơn được quy 

định tại Điều 8 Nghị định 11/2016/NĐ-CP là 

trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ đề nghị xác nhận không thuộc 

diện cấp giấy phép lao động, Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội nơi người nước ngoài 

dự kiến làm việc có văn bản xác nhận gửi người 

sử dụng lao động. Trường hợp không xác nhận 

thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.  

Chính vì những lý do trên mà một bộ phận 

không nhỏ người lao động phổ thông nước 

ngoài (không đủ điều kiện cấp GPLĐ) đầu tư, 

góp một khoản tiền nhỏ vào công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên trở lên để không thuộc 

diện cấp GPLĐ. Đây là những nhà đầu tư “ảo”, 

khi đầu tư không những không mang lại lợi ích 

cho nền kinh tế Việt Nam mà còn lấy đi cơ hội 

làm việc của công nhân Việt Nam. Thực trạng 

người nước ngoài là lao động phổ thông góp 

một phần vốn nhỏ vào công ty trách nhiệm hữu 

hạn để trở thành thành viên góp và làm việc tại 

Việt Nam rất phổ biến. Như ông Mai Xuân Trí, 

                                                           
6 Khoản 3 Điều 8 Nghị định 11/2016/NĐ-CP. 

Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã 

hội tỉnh Khánh Hòa cho biết, hiện nay Luật Đầu 

tư và Luật Doanh nghiệp không quy định mức 

góp vốn nên nhiều người nước ngoài đã tham 

gia góp vốn vào doanh nghiệp chỉ từ 1 triệu 

đồng trở lên là nghiễm nhiên họ không thuộc 

diện cấp giấy phép lao động. Vì góp bao nhiêu 

cũng là góp, 1 đồng cũng trở thành thành viên 

góp vốn và được làm việc tại Việt Nam. Vào 

năm 2017 tại tỉnh Khán Hòa, khi kiểm tra phát 

hiện tại Công ty TNHH Shree Yashoda 

Investments (phường Lộc Thọ, Thành Phố Nha 

Trang) có 3 người nước ngoài đang làm việc. 

Cả 3 người này đều là thành viên góp vốn của 

công ty với mức góp chỉ… 3 triệu đồng/người.7 

Thứ hai, pháp luật quy định nhà đầu tư 

nước ngoài đầu tư theo hai hình thức: Đầu tư 

thành lập tổ chức kinh tế và đầu tư theo hình 

thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào 

tổ chức kinh tế sẽ không thuộc diện GPLĐ, 

nhưng chưa làm rõ hai hình thức đầu tư còn lại 

của nhà đầu tư nước ngoài là đầu tư theo hình 

thức hợp đồng PPP và đầu tư theo hình thức hợp 

đồng BCC có phải là trường hợp không thuộc 

diện cấp GPLĐ hay không.  

Đối chiếu với quy định tại Điều 172 Bộ 

luật Lao động 2012 về các trường hợp không 

thuộc diện cấp giấy phép lao động thì rõ ràng 

việc đầu tư theo hợp đồng PPP và BCC không 

nằm trong các trường hợp không thuộc diện cấp 

GPLĐ. Như vậy, quy định này dường như đã 

tạo ra sự bất bình đẳng giữa các nhà đầu tư khi 

đầu tư vào Việt Nam.  

7 Báo Người lao động, Lỗ hổng quản lý lao động nước ngoài làm 

việc chui đăng ngày 20/06/2017. 
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2. Các quy định về Nhà đầu tư nước 

ngoài, Giấy phép lao động được quy định 

trong Bộ luật Lao động 2019 và Luật Đầu tư 

2020 cùng có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021. 

 

Tại khoản 19 Điều 3 Luật Đầu tư 2020 quy 

định “Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc 

tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật 

nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh 

doanh tại Việt Nam.” 

Cũng giống như quy định về NĐTNN tại 

Luật Đầu tư 2014, nhà đầu tư nước ngoài bao 

gồm hai chủ thể là cá nhân có quốc tịch người 

nước ngoài và tổ chức thành lập theo pháp luật 

nước ngoài. NĐTNN có thể đầu tư vào Việt Nam 

thông qua 05 hình thức đầu tư gồm: Đầu tư thành 

lập tổ chức kinh tế; Đầu tư góp vốn, mua cổ phần, 

mua phần vốn góp; Thực hiện dự án đầu tư; Đầu 

tư theo hình thức hợp đồng BCC; Các hình thức 

đầu tư, loại hình tổ chức kinh tế mới theo quy 

định của Chính phủ. 

Nhằm tạo điều kiện để nhà đầu tư nước 

ngoài đầu tư vào Việt Nam, theo quy định tại 

Khoản 1, 2 Điều 154 Bộ luật Lao động 2019 quy 

định về các trường hợp nhà đầu tư nước ngoài 

không thuộc diện cấp GPLĐ gồm có:  

“1. Là chủ sở hữu hoặc thành viên góp vốn 

của công ty trách nhiệm hữu hạn có giá trị góp 

vốn theo quy định của Chính phủ;  

2. Là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thành 

viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần có giá 

trị góp vốn theo quy định của Chính phủ.”  

Giống với các quy định của Luật Đầu tư 

2014, Luật Đầu tư 2020 quy định nhà đầu tư nước 

ngoài là chủ sở hữu hoặc thành viên góp vốn của 

công ty trách nhiệm hữu hạn, thành viên Hội 

đồng quản trị của công ty cổ phần sẽ không thuộc 

diện cấp GPLĐ. Điểm khác biệt là Bộ luật Lao 

động 2019 đã cụ thể điều kiện nhà đầu tư nước 

ngoài phải góp vốn với một giá trị nhất định (sau 

này Chính Phủ sẽ có quy định chi tiết), đáp ứng 

đều kiện giá trị góp vốn này mới không thuộc 

diện cấp GPLĐ. Mặc dù hiện tại chưa có quy định 

hướng dẫn của Chính Phủ về giá trị góp vốn để 

không thuộc diện cấp GPLĐ nhưng quy định này 

chắc chắn sẽ đặt ra một mức vốn tối thiểu cho nhà 

đầu tư nước ngoài được góp vốn vào các doanh 

nghiệp. Sự sửa đổi này đã khắc phục những quy 

định về việc NĐTNN lợi dụng góp một phần vốn 

nhỏ vào công ty trách nhiệm hữu hạn để ở lại và 

làm việc tại Việt Nam theo Luật Đầu tư 2014. 
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Tuy nhiên, để mang lại hiệu quả tốt nhất, 

cần có quy định hướng dẫn xử lý các nhà đầu tư 

nước ngoài đầu tư vào Việt Nam trước thời điểm 

Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực và có số vốn 

không đủ theo quy định của Chính Phủ, mặt khác 

các quy định trên vẫn chưa làm rõ 03 hình thức 

còn lại khi nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt 

Nam là: Thực hiện dự án đầu tư; Đầu tư theo hình 

thức hợp đồng BCC; Các hình thức đầu tư, loại 

hình tổ chức kinh tế mới theo quy định của Chính 

phủ là những trường hợp không thuộc diện cấp 

GPLĐ hay là buộc phải cấp GPLĐ. Để tạo sự 

bình đẳng cho các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư 

vào Việt Nam, chúng tôi nghĩ rằng nên quy định 

theo hướng tất cả các hình thức nhà đầu tư nước 

ngoài đầu tư vào Việt Nam đều không thuộc diện 

cấp GPLĐ để giảm bớt thủ tục hành chính, tiếp 

kiệm thời gian cho nhà đầu tư nước ngoài, tạo 

điều kiện cho nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào 

Việt Nam được thuận lợi hơn.  

Bên cạnh đó, cần có những quy định bổ 

sung nhằm quản lý trên thực tế hoạt động cư trú, 

việc mua nhà đất và các hoạt động trên thực tiễn 

khác của NĐTNN để đảm bảo không có những 

trường hợp quản về mặt thủ tục hành chính thì 

chặt chẽ, nhưng quản về mặt thực tế cư trú, lao 

động thì lỏng lẻo dẫn đến việc thu hút đầu tư thì 

không hấp dẫn, nhưng lại tồn tại các vấn đề bất 

cập tiêu cực khi một bộ phận người nước ngoài 

vào Việt Nam sinh sống gây các hệ lụy không tốt 

cho an ninh trật tự, anh ninh quốc phòng./.  

  

     “Cần có quy định hướng dẫn xử lý các nhà đầu 

tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam trước thời điểm 

Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực và có số vốn 

không đủ theo quy định của Chính Phủ”. 
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I. NGHĨA VỤ XÁC MINH ĐỊA CHỈ CƯ 

TRÚ CỦA BỊ ĐƠN TÒA ÁN HAY ĐƯƠNG 

SỰ? 

 

Tình huống pháp lý: 

Đầu năm 2018, bà A quen biết ông B và 

cùng ông B mở công ty về gia công nội thất. 

Cuối năm 2018, do khó khăn về tài chính, ông B 

đã mượn của bà A khoản tiền 1,1 tỷ đồng, hẹn 

đầu năm 2019 sẽ hoàn tất việc thanh toán cả vốn 

lẫn lãi cho bà B. Đến giữa năm 2019, ông B vẫn 

chưa thực hiện nghĩa vụ thanh toán, mặc dù bà 

A đã nhiều lần kêu gọi, yêu cầu ông thực hiện 

nghĩa vụ. 

Vì vậy, bà A nộp đơn khởi kiện ông B tại 

Tòa án nhân dân quận C, Thành phố D. Quận C, 

thành phố D là nơi ông B đang làm việc theo 

Giấy cam kết vay tiền giữa bà A và ông B. Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nơi ông B 

đang làm việc và các hợp đồng, chứng từ giao 

dịch khác có liên quan đến ông B cũng thể hiện 

địa chỉ nơi làm việc của ông B tại quận C, thành 

phố D. Sau khi nhận được thông báo thụ lý vụ án 

từ TAND Quận C, ông B lại gửi văn bản xác 

nhận không còn làm việc tại quận C, thành phố 

D và chuyển đến sinh sống và làm việc tại quận 

E, thành phố G.  

Bà A đề nghị Tòa án nhân dân quận C 

chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân quận E 

xem xét, xử lý. Tòa án nhân dân quận E nhiều 

lần triệu tập nhưng ông B trốn tránh, không có 

mặt theo yêu cầu triệu tập. Nay Tòa án nhân dân 

quận E lại yêu cầu bà A liên hệ với cơ quan công 

an phường nơi ông B sinh sống để xác nhận địa 

chỉ cư trú của ông B có đúng là tại quận E, thành 

phố G không? 

Vấn đề pháp lý đặt ra:  

1. Tòa án quận E hay bà A là người có trách 

nhiệm xác minh địa chỉ của ông B? 

2. Nếu không xác minh được địa chỉ của 

ông B, Tòa án nhân dân quận E có thể xét xử 

vắng mặt ông B không? 

Trả lời: 

1. Tại khoản 4 Điều 189 Bộ luật Tố tụng 

Dân sự 2015 quy định một trong các nội dung 

chính của đơn khởi kiện là tên, nơi cư trú, làm 

việc của người bị kiện là cá nhân hoặc trụ sở của 

người bị kiện là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, 

fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có). Trường hợp 

không rõ nơi cư trú, làm việc hoặc trụ sở của 

người bị kiện thì ghi rõ địa chỉ nơi cư trú, làm 

việc hoặc nơi có trụ sở cuối cùng của người bị 

kiện. 

Hướng dẫn cho quy định này, khoản 3 Điều 

5 Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐTP, ngày 

05/5/2017 của Hội đồng Thẩm phán TAND tối 

cao có nội dung: “Trường hợp không rõ nơi cư 

trú, làm việc hoặc trụ sở của người bị kiện thì 

ghi rõ địa chỉ nơi cư trú, làm việc hoặc nơi có 

trụ sở cuối cùng của người bị kiện, là địa chỉ 

người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan đã từng cư trú, làm việc hoặc có trụ sở mà 

người khởi kiện biết được gần nhất tính đến thời 
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điểm khởi kiện và được cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền cấp, xác nhận hoặc có căn cứ khác chứng 

minh”. 

Đồng thời tại điểm a khoản 2 Điều 6 Nghị 

quyết số 04/2017/NQ-HĐTP, ngày 05/5/2017 

của Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao có quy 

định: “Trường hợp trong đơn khởi kiện, người 

khởi kiện đã ghi đầy đủ và đúng địa chỉ nơi cư 

trú, làm việc hoặc nơi có trụ sở của người bị 

kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan theo 

địa chỉ được ghi trong giao dịch, hợp đồng 

bằng văn bản thì được coi là “đã ghi đầy đủ và 

đúng địa chỉ nơi cư trú, làm việc hoặc nơi có 

trụ sở”. Trường hợp người bị kiện, người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan thay đổi nơi cư trú, 

làm việc hoặc nơi có trụ sở gắn với việc thực 

hiện quyền, nghĩa vụ trong giao dịch, hợp đồng 

mà không thông báo cho người khởi kiện biết về 

nơi cư trú, làm việc hoặc nơi có trụ sở mới theo 

quy định tại khoản 3 Điều 40, điểm b khoản 2 

Điều 277 Bộ luật dân sự năm 2015 thì được coi 

là cố tình giấu địa chỉ và Tòa án tiếp tục giải 

quyết theo thủ tục chung mà không đình chỉ việc 

giải quyết vụ án vì lý do không tổng đạt được cho 

bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan”. 

Trong trường hợp này bà A đã ghi đúng địa 

chỉ của ông B theo các hợp đồng vay tiền đã ký 

kết, do vậy được hiểu là đã ghi đầy đủ và đúng 

địa chỉ nơi cư trú, làm việc của ông B. Cùng với 

đó, theo quy định về quyền và nghĩa vụ của 

nguyên đơn tại Điều 71 Bộ luật Tố tụng Dân sự 

2015 thì nguyên đơn không có nghĩa vụ xác 

minh địa chỉ của bị đơn. Do vậy trong trường 

hợp này bà A không có nghĩa vụ phải xác minh 

địa chỉ của ông B, trách nhiệm xác minh địa chỉ, 

tiến hành giải quyết vụ án, không được đình chỉ 

giải quyết vụ án thuộc về Tòa án theo các quy 

định nêu trên. 

2. Vì vụ án vẫn được tiếp tục giải quyết 

theo thủ tục chung nên nếu trường hợp ông B cố 

tình trốn tránh, vắng mặt dù Tòa án triệu tập hợp 

lệ đến lần thứ hai thì Tòa án được quyền xét xử 

vắng mặt ông B theo quy định tại Điều 228 Bộ 

luật Tố tụng Dân sự 2015. 

Theo Bùi Trần Thùy Vy - Công ty Luật FDVN 

 

II. CÓ ĐƯỢC KHÁNG CÁO QUYẾT ĐỊNH 

TIẾP TỤC DUY TRÌ BIỆN PHÁP KHẨN 

CẤP TẠM THỜI TRONG BẢN ÁN SƠ 

THẨM KHÔNG? 

 

Tình huống pháp lý: 

Sau 01 tháng quen nhau, ngày 08/03/2019 

Anh Minh và Chị Nga tiến tới hôn nhân. Trong 

quá trình chung sống, anh Minh phát hiện chị 

Nga thường xuyên có hành vi bạo lực mỗi khi 

anh đi nhậu về và ngăn cấm không cho anh đi 

chơi với bạn bè, cho nên ngày 26/8/2019, Anh 

Minh khởi kiện yêu cầu được ly hôn và chia tài 

sản chung với chị Nga. Ngày 18/10/2019, theo 

yêu cầu của anh Minh, Tòa án cấp sơ thẩm đã 

ban hành Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp 

tạm thời số 114/2019/QĐ-BPKCTT phong tỏa 
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tài sản là phần đất và ngôi nhà là tài sản trên đất 

do chị Nga đứng tên trên Giấy chứng nhận.  

Ngày 21/11/2019, vụ án đã được đưa ra xét 

xử sơ thẩm và phần quyết của bản án có nội dung 

“…Tài sản chung được chia đôi...” và “…Tiếp 

tục duy trì Quyết định áp dụng biện pháp khẩn 

cấp tạm thời số: 114/2019/QĐ-BPKCTT ngày 

18-10-2019…đến khi Tòa án có quyết định thay 

đổi, hủy bỏ việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm 

thời”. 

Sau đó, chị Nga kháng cáo các nội dung 

trên của bản án sơ thẩm vì cho rằng nhà trên đất 

là do cha, mẹ chị cho tiền mua và yêu cầu Tòa 

án nhân dân cấp phúc thẩm hủy bỏ quyết định áp 

dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 

114/2019/QĐ-BPKCTT ngày 18/10/2019 của 

Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm. 

Có 02 vấn đề pháp lý cần trao đổi: 

1. Hội đồng xét xử có được quyết định tiếp 

tục duy trì biện pháp khẩn cấp tạm thời đó trong 

Bản án sơ thẩm mặc dù đã có Quyết định áp dụng 

trước đó hay không? 

2. Chị Nga có được quyền kháng cáo đối 

với phần nội dung quyết định việc tiếp tục duy 

trì biện pháp khẩn cấp tạm thời được ghi nhận 

trong Bản án sơ thẩm không? 

Trả lời: 

1. Bản án sơ thẩm phải ghi nhận việc 

tiếp tục áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời 

đã có, vì: 

Theo Khoản 2 Điều 266 Bộ Luật tố tụng 

dân sự 2015 về Bản án sơ thẩm có quy định như 

sau: “Trong phần quyết định phải ghi rõ các căn 

cứ pháp luật, quyết định của Hội đồng xét xử về 

từng vấn đề phải giải quyết trong vụ án, về áp 

dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, án phí, chi 

phí tố tụng và quyền kháng cáo đối với bản án; 

trường hợp có quyết định phải thi hành ngay thì 

phải ghi rõ quyết định đó.” 

Như vậy, theo Bộ luật tố tụng dân sự 2015 

thì việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời là 

một trong những nội dung mà Tòa án cấp sơ 

thẩm phải ghi nhận trong phần quyết định của 

Bản án sơ thẩm, việc ghi nhận này bao gồm cả 

những biện pháp khẩn cấp tạm thời đã được Tòa 

án áp dụng trước và tại phiên tòa sơ thẩm. 

2. Chị Nga KHÔNG có quyền kháng cáo 

đối với phần quyết định tiếp tục duy trì biện 

pháp khẩn cấp tạm thời trong Bản án sơ 

thẩm, bởi: 

Tại Khoản 1 Điều 139 Bộ luật tố tụng dân 

sự 2015 đã nêu rõ: “Quyết định áp dụng, thay 

đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời có hiệu 

lực thi hành ngay”. 

Mặt khác, Mục 13.2 Nghị quyết số 

02/2005/NQ-HĐTP hướng dẫn thi hành một số 

quy định tại Chương VIII về các biện pháp khẩn 

cấp tạm thời của Bộ luật tố tụng dân sự 2004 

trước đó có quy định: “Trong trường hợp đương 

sự kháng cáo bản án, quyết định sơ thẩm mà 

trong đơn kháng cáo hoặc kèm theo đơn kháng 

cáo đương sự khiếu nại quyết định áp dụng, thay 

đổi hoặc hủy bỏ BPKCTT của Tòa án cấp sơ 

thẩm, thì Tòa án cấp phúc thẩm thông báo ngay 

cho họ biết là Tòa án cấp phúc thẩm không có 

thẩm quyền giải quyết khiếu nại và giải thích cho 

họ biết họ có quyền yêu cầu Tòa án cấp phúc 

thẩm thay đổi, áp dụng bổ sung BPKCTT; hủy 

bỏ BPKCTT đã được áp dụng hoặc ra quyết định 

áp dụng BPKCTT theo quy định chung của 

BLTTDS và hướng dẫn tại Nghị quyết này”.   

Đồng thời, Mục III.6 Công văn số 

212/TANDTC-PC của Tòa án nhân dân tối cao 



 
13 | D I Ễ N  Đ À N  N G H Ề  L U Ậ T |  
 

Số 07 – 09,2020 

www.fdvn.vn | www.fdvnlawfirm.vn | www.diendanngheluat.vn 

ngày 13/9/2019 về việc thông báo kết quả giải 

đáp trực tuyến một số vướng mắc trong xét xử 

quy định: “…việc áp dụng biện pháp khẩn cấp 

tạm thời được thể hiện ở một quyết định của Tòa 

án hoặc ghi nhận trong bản án và được thực hiện 

theo trình tự, thủ tục riêng biệt; quyết định áp 

dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời có hiệu lực thi 

hành ngay và không bị kháng cáo, kháng nghị 

…”.  

Do đó, cho dù việc áp dụng biện pháp khẩn 

cấp tạm thời được thể hiện dưới hình thức là một 

quyết định độc lập hoặc được ghi nhận trong Bản 

án sơ thẩm thì đương sự cũng không có quyền 

kháng cáo. Và Tòa án cấp phúc thẩm không có 

quyền xem xét kháng cáo (và cả khiếu nại) đối 

với quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm 

thời trong trường hợp nêu trên. 

Chính vì vậy, trong quá trình Tòa án nhân 

dân cấp phúc thẩm giải quyết kháng cáo của chị 

Nga về phần tài sản thì chị Nga có quyền gửi văn 

bản đề nghị Tòa án nhân dân cấp phúc thẩm hủy 

bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời đã áp dụng theo 

quyết định số 114/2019/QĐ-BPKCTT ngày 

18/10/2019 của Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm, 

nếu: 

- Chị Nga - người phải thi hành quyết định áp 

dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời nộp tài sản 

hoặc có người khác thực hiện biện pháp bảo 

đảm thi hành nghĩa vụ đối với bên có yêu 

cầu là anh Minh; hoặc 

- Chị Nga có căn cứ chứng minh rằng quyết 

định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời 

của Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm không 

đúng theo quy định của Bộ luật tố tụng dân 

sự 2015. 

(Căn cứ điểm b, điểm e Điều 138 Bộ luật tố 

tụng dân sự 2015). 

Tòa án sẽ ra ngay quyết định hủy bỏ biện 

pháp khẩn cấp tạm thời đã được áp dụng nếu có 

căn cứ và quyết định hủy bỏ biện pháp khẩn cấp 

tạm thời sẽ có hiệu lực thi hành ngay. 

Theo Nguyễn Thị Sương - Công ty Luật FDVN 

 

III. THẾ NÀO LÀ SỬ DỤNG MẠNG 

VIỄN THÔNG, PHƯƠNG TIỆN ĐIỆN TỬ 

ĐỂ PHẠM TỘI ĐÁNH BẠC? 

 

Tình huống pháp lý: Ngày 20/8/2020, anh 

Nguyễn Văn T dùng điện thoại của mình nhắn 

tin, gọi điện cho 03 đối tượng để rủ đánh bài. 

Trong thời gian chờ các đối tượng đến, anh T 

tiếp tục nhắn tin ghi số đề với 04 người với tổng 

số tiền là 9.000.000 đồng và nhắn tin cá độ bóng 

đá với 05 người với số tiền 6.000.000 đồng. Anh 

T có nói với các con bạc sau khi có kết quả thì 

đến nhà T thanh toán tiền thắng, thua. Sau đó, T 

đánh bài với các đối tượng và bị bắt quả tang, 

thu giữ tại chiếu bác số tiền đánh bài là 

10.000.000 đồng. Cùng với số tiền bị thu thì cơ 

quan điều tra cũng thu điện thoại của T và kiểm 

tra tin nhắn trong điện thoại của T và của những 

người chơi số đề và cá độ bóng đá đều có nội 

dung phù hợp nêu trên. 
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Vấn đề pháp lý trao đổi: A có bị áp dụng 

tình tiết định khung tăng nặng “Sử dụng mạng 

internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, 

phương tiện điện tử để phạm tội” cho hành vi 

đánh bạc với các tình tiết như nêu trên không? 

Trả lời: 

“Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, 

mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm 

tội” quy định tại điểm c Khoản 2 Điều 321 của 

Bộ luật Hình sự được hiểu là việc sử dụng mạng 

internet, mạng máy tính, mạng viễn thông và các 

phương tiện điện tử để đánh bạc trực tuyến (như 

hình thành nên các chiếu bạc online hoặc sử 

dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn 

thông, phương tiện điện tử để tổ chức đánh bạc, 

gá bạc). 

Việc người phạm tội sử dụng mạng 

internet, mạng máy tính, mạng viễn thông và các 

phương tiện điện tử khác như là phương tiện để 

liên lạc với nhau (ví dụ: nhắn tin qua điện thoại, 

qua email, zalo, viber.... để ghi số đề, lô tô, cá độ 

đua ngựa...) mà không hình thành nên các trò 

chơi được thua bằng tiền hoặc hiện vật trực 

tuyến thì không thuộc trường hợp “Sử dụng 

mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông 

và các phương tiện điện tử để phạm tội” quy 

định tại điểm c khoản 2 Điều 321 của Bộ luật 

Hình sự. 

Do đó, việc sử dụng mạng viễn thông vào 

đánh bạc được hiểu là phải lập các trang website 

hoặc vào các website này để rủ rê các con bạc 

khác đánh bạc qua mạng và dùng thẻ nạp tiền, 

thực hiện việc chuyển tiền ảo. Trường hợp của 

anh T không có các hành vi này do vậy không áp 

dụng tình tiết định khung tăng nặng  “Sử dụng 

mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, 

phương tiện điện tử để phạm tội” cho hành vi 

của anh T. 

Theo Đinh Thị Thông - Công ty Luật FDVN 

 

IV. XỬ LÝ NHƯ THẾ NÀO VỚI 

TRƯỜNG HỢP NGƯỜI ỦY QUYỀN KÝ 

HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP CHẾT? 

 

Khách hàng của tôi có Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất mang tên Hộ gia đình ông 

Nguyễn Văn A và bà Nguyễn Thị B (vợ ông A). 

Trước đây 4 thành viên còn lại đã làm hợp đồng 

ủy quyền cho 1 thành viên trong hộ (Con ông A 

và bà B) đại diện ký kết hợp đồng thế chấp tài 

sản đối với quyền sử dụng đất nêu trên. Tuy 

nhiên, nay 1 thành viên gia đình ký hợp đồng 

ủy quyền đã mất thì tôi nên xử lý như thế nào? 

Mong Luật sư FDVN (FDVN) có thể tư vấn 

giúp tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn! 

Trả lời: 

Cảm ơn Qúy Khách đã gửi câu hỏi đến 

Công ty Luật FDVN (FDVN). Đối với các yêu 

cầu tư vấn của Qúy Khách, sau khi nghiên cứu 

các quy định pháp luật liên quan, FDVN có một 

số trao đổi như sau: 
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Thế chấp tài sản là việc một bên dùng tài 

sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực 

hiện nghĩa vụ và không giao tài sản cho bên kia. 

Đối với thế chấp quyền sử dụng đất của hộ gia 

đình, pháp luật cho phép hộ gia đình có thể thỏa 

thuận để cử cá nhân đại diện theo ủy quyền xác 

lập, thực hiện giao dịch thế chấp. 

Theo Điều 422 Bộ luật Dân sự 2015, hợp 

đồng ủy quyền sẽ bị chấm dứt nếu một trong hai 

bên ký ủy quyền chết. Trong trường hợp của 

Quý Khách, vì có một thành viên trong gia đình 

chết nên việc ủy quyền của thành viên này cho 

người đại diện ký hợp đồng thế chấp sẽ bị chấm 

dứt. Tuy nhiên cần hiểu rõ chấm dứt hợp đồng 

ủy quyền ở đây chỉ là chấm dứt việc người đại 

diện đại diện ký hợp đồng thế chấp, không phải 

chấm dứt các nghĩa vụ của người đã mất với 

ngân hàng nhận thế chấp tài sản. 

Đồng thời tại Điều 327 Bộ luật Dân sự 

2105 có quy định, thế chấp tài sản chỉ chấm dứt 

trong các trường hợp sau đây: 

- Nghĩa vụ được bảo đảm bằng thế chấp 

chấm dứt; 

- Việc thế chấp tài sản được hủy bỏ hoặc 

được thay thế bằng biện pháp bảo đảm khác; 

- Tài sản thế chấp đã được xử lý; 

- Theo thỏa thuận của các bên. 

Như vậy việc thế chấp tài sản đã được định 

đoạt trước đó của một thành viên hộ gia đình 

nay đã chết sẽ không bị chấm dứt theo quy định 

pháp luật nêu trên. 

Trên đây là ý kiến tư vấn cũng như cách 

nhìn nhận chủ quan của FDVN liên quan đến 

yêu cầu tư vấn của Qúy Khách trên cơ sở nghiên 

cứu các quy định pháp luật. Hi vọng ý kiến tư 

vấn của FDVN sẽ hữu ích cho Qúy Khách. 

Theo Đinh Thị Thông - Công ty Luật FDVN 
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