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      Rèn luyện kỹ năng áp dụng pháp 
luật và xử lý xung đột pháp luật cho sinh 
viên ngành luật 

“Qua thực tế tham gia công tác giảng dạy, chúng 
tôi nhận thấy sinh viên Luật hiện nay đang gặp nhiều 
lúng túng trong các vụ việc mà các sự kiện pháp lý 
phát sinh trong một khoảng thời gian dài hoặc trong 
các tình huống mà pháp luật có sự xung đột giữa các 
văn bản. Khi đó, người học chưa có kỹ năng để lựa 
chọn và áp dụng văn bản quy phạm pháp luật một 
cách hiệu quả. Bài viết nêu ra tầm quan trọng của 
việc rèn luyện kỹ năng áp dụng pháp luật, xử lý xung 
đột pháp luật, phân tích thực trạng giảng dạy và đào 
tạo kỹ năng về vấn đề này từ đó đề xuất một số nội 

dung cần trang bị cho sinh viên ngành luật để rèn luyện, nâng cao kỹ năng áp dụng pháp luật 
và xử lý xung đột pháp luật.”

3.

             Sĩ quan Quân đội biên phòng có được thành lập Hộ kinh doanh cá thể không?

            Người lao động tiếp tục làm việc sau khi hết thời gian thử việc thì có được xem 
là đã được nhận làm việc chính thức không?

Kính chào Công ty Luật FDVN, mong Công ty luật FDVN tư vấn cho tôi vấn đề sau: 
Tháng 01/03/2020 tôi ký hợp đồng thử việc tại Công ty M, thời gian thử việc 1 tháng, công 
việc của tôi là Trợ lý Giám đốc công ty, mức lương là 8.000.000đ/1 tháng, nếu thử việc 
đạt yêu cầu, Công ty M thỏa thuận sẽ ký hợp đồng lao động với thời hạn 02 năm. Sau khi 
kết thúc thời gian thử việc, công ty không ký hợp đồng lao động chính thức với tôi, tôi vẫn 
đi làm và nghĩ rằng tôi đã được làm việc chính thức. Đến ngày 20/04/2020 tôi nhận được 
quyết định chấm dứt hợp đồng thử việc với lý do thử việc không đạt yêu cầu. Vậy việc Công 
ty M chấm hợp đồng thử việc với tôi sau khi hết thời hạn thử việc đã thỏa thuận có phù hợp 
với quy định của pháp luật không? Trong trường hợp này Tôi có thể làm gì để bảo vệ quyền 
lợi của mình? 

               Đang cải tạo không giam giữ có được thay đổi nơi cư trú?

                   Quy trình cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn, an ninh tật tự

13.
15.  

16.
20.
                   Thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm21.
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RÈN LUYỆN KỸ NĂNG ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VÀ XỬ LÝ XUNG ĐỘT 
PHÁP LUẬT CHO SINH VIÊN NGÀNH LUẬT

LS. Lê Cao
LS. Lê Hồng Sơn - Công ty Luật TNHH MTV FDVN

1. NHẬN DIỆN VẤN ĐỀ
Để pháp luật đi vào đời sống và điều 

chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh thì hoạt 
động áp dụng pháp luật phải được thực hiện. 
Áp dụng pháp luật được hiểu là một hoạt 
động có tính tổ chức, quyền lực nhà nước, 
do các cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có 
thẩm quyền tiến hành theo trình tự, thủ tục 
do pháp luật quy định nhằm cá biệt hóa các 
quy phạm pháp luật hiện hành vào những 
trường hợp cụ thể, đối với các cá nhân, tổ 
chức cụ thể1. Như vậy, áp dụng pháp luật 
chính là việc đưa các quy phạm pháp luật 
vào để giải quyết các trường hợp cụ thể. 
1  Nguyễn Thị Hồi (2009), Áp dụng pháp 
luật ở Việt Nam hiện nay - Một số vấn đề lý 
luận và thực tiễn, NXB. Tư pháp, Hà Nội, tr. 30.

Hiểu đơn giản nhất, với một tình huống thực 
tiễn đã phát sinh, sẽ áp dụng quy định nào 
để điều chỉnh. Quá trình áp dụng pháp luật, 
đôi khi có sự xung đột pháp luật diễn ra, 
đó là sự mâu thuẫn giữa hai hay nhiều văn 
bản quy phạm pháp luật khi cùng điều chỉnh 
về một vấn đề. Chẳng hạn, cùng vấn đề về 
phạt vi phạm hợp đồng nhưng Bộ luật Dân 
sự (BLDS) lại có quy định khác với Luật 
Thương mại hay Luật Xây dựng. Từ đây, 
người áp dụng phải có kỹ năng để giải quyết 
các xung đột đó.

Thực trạng giảng dạy trong chương trình 
cử nhân Luật hiện nay cho thấy, ở một số 
học phần, giảng viên thường chỉ chú trọng 
trang bị cho sinh viên các quy định của pháp 
luật hiện hành. Do đó, các ví dụ minh họa, 

Qua thực tế tham gia công tác giảng dạy, chúng tôi nhận thấy sinh viên Luật hiện nay 
đang gặp nhiều lúng túng trong các vụ việc mà các sự kiện pháp lý phát sinh trong một 
khoảng thời gian dài hoặc trong các tình huống mà pháp luật có sự xung đột giữa các 
văn bản. Khi đó, người học chưa có kỹ năng để lựa chọn và áp dụng văn bản quy phạm 
pháp luật một cách hiệu quả. Bài viết nêu ra tầm quan trọng của việc rèn luyện kỹ năng 
áp dụng pháp luật, xử lý xung đột pháp luật, phân tích thực trạng giảng dạy và đào tạo 
kỹ năng về vấn đề này từ đó đề xuất một số nội dung cần trang bị cho sinh viên ngành 
luật để rèn luyện, nâng cao kỹ năng áp dụng pháp luật và xử lý xung đột pháp luật.

Từ khóa: Kỹ năng, áp dụng pháp luật, xung đột pháp luật.
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bài tập thảo luận cũng chỉ nhằm làm rõ các 
quy định đó. Vấn đề xung đột pháp luật 
hay lựa chọn các văn bản quy phạm pháp 
luật thường không đặt ra. Ví dụ: để giảng 
dạy nội dung về hợp đồng, các giảng viên 
thường lấy các tình huống minh họa và sinh 
viên mặc nhiên áp dụng BLDS 2015 để giải 
quyết. Nhưng với một tình huống pháp lý, 
vụ án trên thực tế, không phải lúc nào BLDS 
2015 cũng được dùng để giải quyết mà đôi 
khi phải áp dụng BLDS 2005, BLDS 1995 
thậm chí phải áp dụng Pháp lệnh Hợp đồng 
kinh tế 1989, Pháp lệnh Hợp đồng dân sự 
1991… Hoặc khi giải quyết một vụ án thừa 
kế, đôi khi Tòa án phải áp dụng Luật Hôn 
nhân và gia đình năm 1959 để xác định 
quan hệ vợ chồng hợp pháp, phải áp dụng 
BLDS 1995 để xác định tính hợp pháp của 
di chúc, phải áp dụng Bộ luật tố tụng dân 
sự (BLTTDS) 2015 để thực hiện các thủ tục 
tố tụng… Khi đó, đòi hỏi người giải quyết 
phải có kỹ năng và nắm rõ các nguyên tắc 
áp dụng pháp luật. Qua nghiên cứu quy 
định về chuẩn đầu ra đào tạo trình độ đại 
học ngành Luật của các trường Đại học Luật 
hiện nay, chúng tôi nhận thấy yêu cầu về kỹ 
năng đối với sinh viên tốt nghiệp là phải có 
kỹ năng tra cứu, phân tích luật, lựa chọn và 
áp dụng đúng các quy định của pháp luật 
để giải quyết những vấn đề phát sinh trong 
thực tiễn2. Tuy nhiên, hiện nay trong các học 
phần của chương trình cử nhân Luật, chúng 
tôi chưa thấy có sự chú trọng, rèn luyện kĩ 
năng này cho người học, cũng như chưa có 
một môn học nào trang bị cho sinh viên các 
kỹ năng này3.
2  Xem quy định về chuẩn đầu ra đào tạo 
trình độ đại học ngành Luật, Luật Kinh tế của 
Trường Đại học Luật, Đại học Huế được ban 
hành theo Quyết định số 207/QĐ-ĐHL-ĐT 
ngày 29/5/2017 hoặc chuẩn đầu ra chương trình 
đào tạo trình độ đại học ngành Luật của Đại học 
Luật Hà Nội được ban hành kèm theo Quyết 
định số 3773/QĐ-ĐHLHN ngày 09/10/2019.
3  Chúng tôi đã khảo sát một số chương 
trình đào tạo cử nhân Luật của một số trường 

Thực tiễn xét xử hiện nay cho thấy, 
không ít trường hợp Tòa án vẫn có sự nhầm 
lẫn trong áp dụng pháp luật4 hoặc việc lựa 
chọn văn bản được áp dụng khi có xung đột 
pháp luật không chính xác5 dẫn đến bản án 
bị hủy, sửa. Do đó, nắm vững những nguyên 
tắc và có kỹ năng áp dụng pháp luật cũng 
như giải quyết xung đột pháp luật là vấn đề 
quan trọng đối với những người làm công 
tác pháp luật. Vì vậy, cần tập trung rèn 
luyện các kỹ năng này ngay từ khi còn trên 
ghế nhà trường.

đại học lớn như Đại học Luật Hà Nội, Đại học 
Luật Hồ Chí Minh, Đại học Luật, Đại học Huế 
nhưng không thấy có môn học hay chuyên đề 
nào chuyên sâu về rèn luyện kỹ năng áp dụng 
pháp luật và xử lý xung đột pháp luật.
4  Chẳng hạn theo một bản án: “Về việc áp dụng 
pháp luật: Thời điểm giao dịch được xác lập, nguyên đơn 
mua trúng đấu giá tài sản và bị đơn Đội T không giao tài 
sản cho người mua trúng đấu giá là năm 2001, nên Luật 
nội dung được áp dụng để điều chỉnh trong vụ án này là 
Bộ luật dân sự năm 1995, nhưng cấp sơ thẩm áp dụng 
Bộ luật dân sự năm 2005 là thời điểm nguyên đơn nộp 
đơn khởi kiện để giải quyết là áp dụng pháp luật không 
đúng”. (Bản án số 150/2019/DS-PT ngày 27/8/2019 của 
Tòa án nhân dân thành phố CT về “Tranh chấp đòi bồi 
thường thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra”). 
5  Chẳng hạn theo một Quyết định giám 
đốc thẩm: “Ngoài ra, Hợp đồng số 16/HĐTC/12 
ngày 22/02/2012 giữa Công ty Quang M và 
Công ty Tây Ng liên quan đến hoạt đồng xây 
dựng, được xác lập trên cơ sở Hợp đồng thi công 
xây dựng số 01/HP-XD/HĐ ngày 18/8/2011 
giữa Công ty Cổ phần Điện Tam L với Công 
ty Quang M, nhưng Tòa án cấp sơ thẩm lại áp 
dụng Luật thương mại để giải quyết vụ án là 
không đúng. Trong trường hợp này, cần xác 
định quan hệ tranh chấp liên quan đến lĩnh vực 
xây dựng, nên cần áp dụng pháp luật xây dựng. 
Trường hợp pháp luật xây dựng không quy định 
thì áp dụng Bộ luật dân sự để giải quyết” (Quyết 
định giám đốc thẩm số 12/2019/KDTM-GĐT 
ngày 24/9/2019 của HĐTP TANDTC về “Tranh 
chấp bồi thường thiệt hại hợp đồng khoan phá 
đá”).
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2. MỘT SỐ NỘI DUNG CẦN CHÚ 
TRỌNG KHI RÈN LUYỆN KỸ NĂNG 
ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VÀ XỬ LÝ 
XUNG ĐỘT PHÁP LUẬT CHO SINH 
VIÊN NGÀNH LUẬT

Từ thực trạng nêu trên, chúng tôi cho 
rằng, cần lồng ghép các kỹ năng áp dụng 
pháp luật và xử lý xung đột pháp luật vào 
các môn học chuyên ngành cho sinh viên 
ngành Luật hoặc thiết kế thành một chuyên 
đề riêng để sinh viên được tiếp cận các 
nguyên tắc và rèn luyện các kỹ năng này. 
Khi đó, với mỗi môn học sinh viên được 
tiếp cận ngay với các kỹ năng áp dụng pháp 
luật và giải quyết xung đột pháp luật. Từ đó, 
có cái nhìn tổng quan về hệ thống pháp luật 
chứ không gói gọn trong việc học và tiếp 
nhận các quy định của văn bản quy phạm 
pháp luật đang có hiệu lực.

Về mặt nội dung, thông qua việc hệ thống 
hóa các quy định của pháp luật hiện hành 
cũng như kinh nghiệm thực tiễn hành nghề, 
chúng tôi cho rằng cần trang bị cho sinh 
viên các nguyên tắc, kỹ năng áp dụng pháp 
luật và xử lý xung đột pháp luật sau đây:

2.1. Nguyên tắc áp dụng văn bản quy 
phạm pháp luật tại thời điểm xảy ra hành 
vi, trừ trường hợp có quy định về hiệu lực 
hồi tố

Đây là nguyên tắc và kỹ năng cơ bản 
nhất khi lựa chọn văn bản quy phạm pháp 
luật để giải quyết các vụ việc mà người giải 
quyết cần nắm vững và hiểu rõ. Nguyên 
tắc này được quy định cụ thể tại khoản 1 
Điều 156 Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật 2015, sửa đổi bổ sung 2020 (Luật 
BHVBQPPL). Do đó, cần lưu ý văn bản 
quy phạm pháp luật được áp dụng là văn 
bản đang có hiệu lực tại thời điểm xảy ra 
hành vi. Cụ thể:

Về tố tụng: Tòa án giải quyết vụ việc tại 
thời điểm nào thì áp dụng Bộ luật tố tụng dân 
sự (BLTTDS) đang có hiệu lực tại thời điểm 

đó. Vì hành vi xảy ra ở đây chính là hành vi 
tố tụng, giải quyết vụ việc. Chẳng hạn, Tòa 
án thụ lý vụ án và xét xử sơ thẩm vào năm 
2015 thì phải áp dụng BLTTDS 2004 (sửa 
đổi, bổ sung 2011) là văn bản đang có hiệu 
lực thi hành vào năm 2015. Tuy nhiên, sau 
ngày 01/7/2016 (ngày BLTTDS 2015 có 
hiệu lực), vụ án nêu trên mới được Tòa án 
cấp phúc thẩm xét xử thì phải áp dụng các 
quy định tương ứng của BLTTDS 2015.

Về nội dung: với nguyên tắc áp dụng văn 
bản quy phạm pháp luật đang có hiệu lực 
tại thời điểm xảy ra hành vi, cần xác định 
mối quan hệ tranh chấp, các hành vi, sự kiện 
pháp lý cần áp dụng pháp luật để xác định 
các hành vi, sự kiện pháp lý đó xảy ra vào 
thời điểm nào. Từ đó, lựa chọn văn bản đang 

có hiệu lực tại thời điểm đó để điều chỉnh.
Ví dụ 1: Ông A và bà B sống chung như 

vợ chồng từ năm 1980 và có 02 con chung. 
Đến năm 2017 ông A khởi kiện ra Tòa yêu 
cầu được ly hôn với bà B. Trong ví dụ này, 
để xác định quan hệ vợ chồng giữa A và B 
có hợp pháp hay không thì cần đối chiếu 
văn bản đang có hiệu lực tại thời điểm họ 
xác lập quan hệ vợ chồng (năm 1980) là 
Luật Hôn nhân và Gia đình năm 1959. Còn 
để xác định ông A có căn cứ để ly hôn với 
bà B hay không, các nguyên tắc xử lý quan 
hệ hôn nhân, tài sản, con cái như thế nào thì 
phải áp dụng văn bản đang có hiệu lực pháp 
luật tại thời điểm thực hiện hành vi ly hôn là 
Luật Hôn nhân và gia đình 2014.
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Ví dụ 2: Ông A lập di chúc vào năm 1999 
và đến năm 2010 thì ông A chết. Năm 2020, 
các đồng thừa kế của ông A tranh chấp và 
khởi kiện ra Tòa án. Trường hợp này để xem 
xét di chúc của ông A có hiệu lực không thì 
phải căn cứ vào văn bản đang có hiệu lực tại 
thời điểm ông A lập di chúc (BLDS 1995). 
Để xác định nguyên tắc chia di sản, diện, 
hàng thừa kế, di sản thừa kế…. thì phải áp 
dụng văn bản pháp luật có hiệu lực tại thời 
điểm mở thừa kế (thời điểm ông A chết) là 
BLDS 2005 chứ không áp dụng văn bản 
đang có hiệu lực tại thời điểm xét xử là 
BLDS 2015 (trừ trường hợp các nội dung 
liên quan của BLDS 2015 quy định giống 
với BLDS 2005).

Ví dụ 3: Đối với hợp đồng thì cần áp 
dụng văn bản đang có hiệu lực tại thời điểm 
các bên giao kết hợp đồng. Chẳng hạn theo 
một bản án: “Hợp đồng thuê mặt bằng số 
07-97/TMB ngày 02/7/1997 được ký giữa 
Tổng công ty Dệt may Việt N và Công ty 
Hải V không được chứng thực tại cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền. Đến nay thời hạn 
hợp đồng đã hết. Cho nên việc buộc các bên 
làm thủ tục công chứng hợp đồng là không 

cần thiết. Mặt khác, hợp đồng này được ký 
kết và phát sinh tranh chấp trước khi BLDS 
2005 có hiệu lực pháp luật, do đó quan hệ 
hợp đồng này được điều chỉnh bởi Pháp 
lệnh hợp đồng kinh tế 1989. Đối chiếu với 
những quy định tại Điều 8 Pháp lệnh hợp 
đồng kinh tế thì thấy không có căn cứ để 
coi Hợp đồng thuê mặt bằng số 07-97/TMB 

ngày 02/7/1997 là vô hiệu”6. Tương tự, theo 
một bản án: “Trong vụ án này, thời điểm 
nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, 
nghĩa vụ liên quan xác lập các giao dịch là 
thời điểm Bộ luật Dân sự năm 1995 đang có 
hiệu lực áp dụng. Căn cứ quy định tại điểm 
b khoản 2 Nghị quyết số 45/2005/QH11 
ngày 14 tháng 6 năm 2005 của Quốc hội về 
việc thi hành Bộ luật Dân sự năm 2005 và 
điểm a khoản 1 Điều 688 của Bộ luật Dân 
sự 2015, thì luật nội dung được áp dụng để 
xem xét, giải quyết các tranh chấp là Bộ luật 
Dân sự năm 1995 và văn bản hướng dẫn Bộ 
luật Dân sự năm 1995”7.

Cần lưu ý nguyên tắc áp dụng văn bản 
quy phạm pháp luật đang có hiệu lực tại thời 
điểm xảy ra hành vi cũng có một số ngoại lệ 
nhất định:

+ Ngoại lệ 01: Trường hợp pháp luật 
có quy định về hiệu lực hồi tố thì áp dụng 
hồi tố. Hồi tố hay còn gọi là hiệu lực trở 
về trước. Hiểu đơn giản là áp dụng văn bản 
quy phạm pháp luật hiện hành (được ban 
hành sau) cho một hành vi đã xảy ra trước 
thời điểm văn bản đó được ban hành và có 
hiệu lực. Ví dụ: mục 5 Nghị quyết thi hành 
BLDS 1995 và hướng dẫn tại điểm c, khoản 
2 mục I Thông tư liên tịch 03/TTLN ngày 
10/8/1996 quy định: “Những quy định của 
BLDS 1995 về chuyển quyền sử dụng đất 
có hiệu lực áp dụng kể từ ngày Luật Đất đai 
năm 1993 có hiệu lực”. Luật đất đai 1993 
có hiệu lực từ ngày 15/10/1993. Như vậy, 
khi có tranh chấp phát sinh từ việc chuyển 
quyền sử dụng đất, thì cần xác định thời 
điểm xác lập việc chuyển quyền sử dụng đất 
đó, nếu việc chuyển quyền sử dụng đất được 
6  Xem Quyết định giám đốc thẩm số 
07/2008/KDTM-GĐT ngày 30/9/2008 của Tòa 
kinh tế Tòa án nhân dân tối cao về “Tranh chấp 
hợp đồng thuê mặt bằng”.
7  Xem Bản án số 194/2020/DS-PT ngày: 
24-3-2020 của Tòa án nhân dân thành phố Hồ 
Chí Minh về “Tranh chấp hợp đồng mua bán 
nhà và Hợp đồng thế chấp”.
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xác lập từ ngày 15/10/1993, thì áp dụng các 
quy định của BLDS 1995 để giải quyết.

Trong lĩnh vực hình sự, hiệu lực hồi tố 
thường áp dụng đối với các quy định có lợi 
cho người phạm tội, chẳng hạn: Các điều 
khoản của Bộ luật Hình sự năm 2015 xóa 
bỏ một tội phạm, một hình phạt, một tình 
tiết tăng nặng; quy định hình phạt nhẹ 
hơn, tình tiết giảm nhẹ mới; miễn trách 
nhiệm hình sự, miễn hình phạt, giảm hình 
phạt, xóa án tích và các quy định khác có lợi 
cho người phạm tội thì được áp dụng đối với 
cả những hành vi phạm tội xảy ra trước 0 
giờ 00 phút ngày 01 tháng 01 năm 2018 mà 
sau thời điểm đó mới bị phát hiện, đang bị 
điều tra, truy tố, xét xử hoặc đối với người 
đang được xét giảm thời hạn chấp hành hình 
phạt, xóa án tích8.

Về vấn đề này cần liên hệ quy định tại 
khoản 4 Điều 156 Luật BHVBQPPL, theo 
đó, trường hợp văn bản quy phạm pháp luật 
mới không quy định trách nhiệm pháp lý 
hoặc quy định trách nhiệm pháp lý nhẹ hơn 
đối với hành vi xảy ra trước ngày văn bản 
có hiệu lực thì áp dụng văn bản mới. Không 
quy định trách nhiệm pháp lý hoặc quy định 
trách nhiệm pháp lý nhẹ hơn được hiểu là 
không gây bất lợi cho các chủ thể liên quan 
khác. Trường hợp quy định trách nhiệm nhẹ 
hơn đối với một chủ thể nhưng đồng thời 
tăng trách nhiệm cho chủ thể tương ứng thì 
không thể coi là thuộc trường hợp nêu trên.

Ví dụ: khoản 2 Điều 146 BLDS 1995 
quy định về hậu quả pháp lý của giao dịch 
dân sự vô hiệu: “Tùy từng trường hợp, xét 
tính chất của giao dịch dân sự vô hiệu, tài 
sản giao dịch và hoa lợi, lợi tức thu được 
có thể bị tịch thu theo quy định của pháp 
luật”. Cũng về vấn đề này, BLDS 2005 quy 
định tại khoản 2 Điều 137: “Khi giao dịch 
dân sự vô hiệu thì các bên khôi phục lại tình 

8  Xem điểm b, khoản 1 Điều 2 Nghị 
quyết số 41/2017/QH14 ngày 20 tháng 6 năm 
2017 của Quốc hội về thi hành Bộ luật Hình sự.

trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì 
đã nhận; nếu không hoàn trả được bằng hiện 
vật thì phải hoàn trả bằng tiền trừ trường hợp 
tài sản giao dịch, hoa lợi, lợi tức thu được bị 
tịch thu theo quy định của pháp luật”.

Như vậy, quy định của BLDS 2005 về 
trường hợp bị tịch thu có nội dung chỉ tịch 
thu khi có quy định của pháp luật. Đây là 
quy định có tính giảm nhẹ trách nhiệm pháp 
lý của người có tài sản, hoa lợi, lợi tức thuộc 
giao dịch vô hiệu so với quy định của BLDS 
1995. Quy định này có lợi cho các bên tham 
gia vào giao dịch vô hiệu chứ không làm 
tăng trách nhiệm của chủ thể nào. Vì vậy, 
quy định của BLDS 2005 được áp dụng cho 
cả những giao dịch vô hiệu xác lập trước 
khi bộ luật này có hiệu lực. Đó cũng là lý 
do hình thành hướng giải quyết của Tòa 
án (từ 01/01/2006) cho người đứng tên hộ 
trong giao dịch mua nhà, chuyển nhượng 
quyền sử dụng đất và người nhờ đứng tên 
được chia nhau khoản lợi từ việc mua nhà, 
chuyển nhượng đất (chênh lệch giá giữa thời 
điểm tranh chấp với thời điểm giao dịch) mà 
không bị tịch thu khoản lợi này9.

Thực tiễn xét xử Tòa án cũng áp dụng văn 
bản pháp luật ban hành sau nếu văn bản này 
có lợi hơn cho các chủ thể tham gia quan 
hệ pháp luật. Chẳng hạn theo một bản án: 
“Năm 1994 Công ty xây dựng và phát triển 
nhà Quận 4 ký hợp đồng chuyển nhượng cho 
ông Thuận nhà đất. Vào thời điểm này các 
hợp đồng chuyển nhượng nhà đất phải công 
chứng, tuy nhiên hợp đồng này không được 
công chứng”. Khi giải quyết vụ án này, Hội 
đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã 
nhận định: “Mặc dù tại thời điểm giao kết, 
hợp đồng chuyển nhượng nhà đất nêu trên 
không được công chứng hoặc chứng thực 
của cơ quan có thẩm quyền, nhưng theo quy 
9  Chu Xuân Minh, Nguyên tắc chung về 
áp dụng pháp luật khi xét xử, Tạp chí Tòa án 
điện tử https://tapchitoaan.vn/bai-viet/phap-lu-
at/nguyen-tac-chung-ve-ap-dung-phap-luat-
khi-xet-xu truy cập ngày 30/12/2020.
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định tại Điều 67 Luật Kinh doanh bất động 
sản có hiệu lực từ 01/01/2007 thì hợp đồng 
nêu trên không bắt buộc phải công chứng, 
chứng thực (do công ty có chức năng kinh 
doanh bất động sản), nên hiện nay hợp đồng 
sang nhượng nhà và đất giữa công ty với 
ông Thuận không vi phạm điều kiện về hình 
thức”10.

Như vậy về nguyên tắc chung, hợp đồng 
được xác lập vào năm 1994 thì phải áp dụng 
văn bản quy phạm pháp luật đang có hiệu 
lực tại thời điểm năm 1994. Tuy nhiên, Hội 
đồng thẩm phán lại áp dụng Luật kinh doanh 
bất động sản 2006 để điều chỉnh hợp đồng 
này mặc dù Luật Kinh doanh bất động sản 
2006 không có bất kì quy định nào cho phép 
áp dụng hồi tố. Tuy nhiên, việc áp dụng như 
vậy lại có lợi hơn cho các bên tham gia quan 
hệ hợp đồng, do đó hướng giải quyết này 
được đánh giá là rất thuyết phục, cần được 
duy trì và phát triển cho hoàn cảnh tương 
tự11.

+ Ngoại lệ 02: cần lưu ý về điều khoản 
chuyển tiếp, theo đó trong một số trường 
hợp văn bản quy phạm pháp luật mới ban 
hành cũng có thể được áp dụng để điều chỉnh 
các hành vi đã xảy ra trước đó nếu văn bản 
đó có quy định về việc áp dụng trong điều 
khoản chuyển tiếp. Ví dụ: điểm b khoản 1 
Điều 688 BLDS 2015 quy định đối với giao 
dịch dân sự được xác lập trước ngày Bộ luật 
này có hiệu lực nhưng chưa được thực hiện 
hoặc đang được thực hiện mà có nội dung và 
hình thức phù hợp với quy định của Bộ luật 
này thì áp dụng quy định của Bộ luật này. 
Tuy nhiên, việc áp dụng quy định về điều 
khoản chuyển tiếp tại điểm b khoản 1 Điều 
688 BLDS 2015 hiện nay vẫn còn nhiều 
quan điểm khác nhau, mặc dù thực tiễn xét 
10  Xem Quyết định giám đốc thẩm số 
23/2008/DS-GĐT ngày 28/8/2008 của Hội 
đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.
11  Đỗ Văn Đại (2017), Luật Hợp đồng 
Việt Nam, Bản án và Bình luận bản án, NXB 
Hồng Đức, tr.181.

xử Tòa án vẫn áp dụng quy định này để giải 
quyết và áp dụng cho các giao dịch đã xác 
lập trước ngày 01/01/201712 nhưng vẫn có 
quan điểm của thành viên Hội đồng thẩm 
phán Tòa án nhân dân tối cao cho rằng quy 
định này mặc dù không nêu rõ giành cho các 
chủ thể của giao dịch như điểm a, khoản 1 
Điều 688 BLDS 2015 nhưng việc có vị trí 
tiếp theo điểm a, quy định cùng về vấn đề 
giao dịch xác lập trước khi bộ luật mới có 
hiệu lực, “chưa thực hiện” hoặc “đang thực 
hiện”, chỉ khác là trường hợp có nội dung, 
hình thức giao dịch phù hợp với bộ luật mới 
thì cần được hiểu đây cũng là quy định cho 

chủ thể của giao dịch; không phải quy định 
áp dụng pháp luật để giải quyết tranh chấp13. 
Do đó, việc áp dụng quy định về điều khoản 
chuyển tiếp trong thời gian tới cần có hướng 
dẫn chính thức từ Hội đồng thẩm phán Tòa 
án nhân dân tối cao hoặc cần có Án lệ để 
thống nhất trong cách hiểu và áp dụng.

Cần lưu ý rằng điều khoản chuyển tiếp 
chỉ áp dụng cho các giao dịch dân sự, không 
12  Xem Bản án số 197/2019/DS-PT ngày 
18/10/2019 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng 
về “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng 
đất”; Bản án số 03/2019/DS-PT ngày  16/01/2019 của Tòa 
án nhân dân tỉnh Bắc Giang về “Tranh chấp Hợp đồng 
vay tài sản”; Bản án số 07/2020/DS-ST ngày 29/9/2020 
của Tòa án nhân dân huyện Hải Lăng về “Tranh chấp hợp 
đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất”…
13  Chu Xuân Minh (2019), Điều khoản 
chuyển tiếp (Điều 688) thi hành Bộ luật Dân sự 
năm 2015, Tạp chí Tòa án điện tử https://www.
tapchitoaan.vn/bai-viet/phap-luat/dieu-khoan-
chuyen-tiep-dieu-688-thi-hanh-bo-luat-dan-su-
nam-2015 truy cập ngày 30/12/2020.
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áp dụng cho các quan hệ pháp luật khác. 
Thực tiễn xét xử có Tòa án vẫn nhầm lẫn 
và áp dụng cho cả quan hệ bồi thường thiệt 
hại ngoài hợp đồng dẫn đến bản án bị hủy, 
sửa14. Bên cạnh đó, điều khoản chuyển tiếp 
chỉ áp dụng đối với các giao dịch dân sự 
chưa thực hiện hoặc đang thực hiện. Nếu 
giao dịch đó đã xác lập và thực hiện xong 
trước ngày BLDS 2015 có hiệu lực thi hành 
mà phát sinh tranh chấp thì không áp dụng 
BLDS 2015 để giải quyết.

2.2. Nguyên tắc áp dụng văn bản quy 
phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao hơn

Theo quy định tại khoản 2 Điều 156 Luật 
BHVBQPPL thì trong trường hợp các văn 
bản quy phạm pháp luật có quy định khác 
nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản 
có hiệu lực pháp lý cao hơn. Để xác định thứ 
bậc hiệu lực pháp lý của văn bản quy phạm 
pháp luật có thể căn cứ vào Điều 4 của Luật 
BHVBQPPL. Theo đó, văn bản quy phạm 
pháp luật có giá trị pháp lý cao nhất là Hiến 
pháp và văn bản quy phạm pháp luật có giá 
trị pháp lý thấp nhất trong hệ thống văn 
bản quy phạm pháp luật là Quyết định của 
UBND cấp xã. Khi xác định thứ bậc này, 
cần lưu ý các văn bản được xếp trong cùng 
một khoản của Điều 4 nêu trên thì có giá 
trị pháp lý như nhau. Ví dụ: khoản 2 Điều 
4 Luật BHVBQPPL quy định Bộ luật, luật 
(sau đây gọi chung là luật), nghị quyết của 
Quốc hội là các văn bản có giá trị pháp lý 

14  Cụ thể: “Về việc áp dụng pháp luật: Căn cứ lời 
khai của các đương sự và tài liệu có trong hồ sơ vụ án xác 
định thời gian xảy ra sự kiện pháp lý dẫn đến việc khởi 
kiện của ông Nguyễn Văn Nh là vào đầu tháng 9 năm 
2015. Thời điểm này, Bộ luật Dân sự năm 2005 đang có 
hiệu lực nên phải áp dụng Bộ luật Dân sự năm 2005 để 
giải quyết tranh chấp. Bản án sơ thẩm đã áp dụng Điều 
688 của Bộ luật Dân sự 2015 quy định về điều khoản 
chuyển tiếp để áp dụng Bộ luật này giải quyết tranh chấp 
là không đúng vì tranh chấp trong vụ án là tranh chấp bồi 
thường thiệt hại ngoài hợp đồng, không phải tranh chấp 
về giao dịch dân sự” (Bản án số 41/2018/DS-PT ngày 
21-12-2018 của Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng về 
“Tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng”).

ngang nhau. Ví dụ: Ngày 15 tháng 05 năm 
2013 Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương 
binh và Xã hội ban hành Thông tư 05/2013/
TT-BLĐTBXH hướng dẫn về thủ tục lập hồ 
sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi 
người có công với cách mạng và thân nhân. 
Theo đó, Điều 42 Thông tư này quy định 
người có công hoặc thân nhân đang hưởng 
trợ cấp, phụ cấp ưu đãi nếu không có điều 
kiện trực tiếp nhận trợ cấp, phụ cấp thì phải 
lập giấy ủy quyền có xác nhận của Ủy ban 
nhân dân cấp xã nơi cư trú. Giấy ủy quyền 
có thời hạn 3 tháng đối với người có công 
hoặc thân nhân hiện đang cư trú trong nước 
và thời hạn 6 tháng đối với trường hợp đang 
cư trú ở nước ngoài. Khi hết thời hạn được 
ủy quyền, trong thời gian không quá 3 tháng 
nếu chưa có giấy ủy quyền mới thì Sở Lao 
động - Thương binh và Xã hội ra quyết định 
tạm đình chỉ chế độ trợ cấp.

Tuy nhiên, BLDS năm 2015 không có 
quy định nào giới hạn thời hạn đại diện theo 

ủy quyền của cá nhân. Do Thông tư 05 nêu 
trên quy định về thời hạn ủy quyền trái với 
BLDS và BLDS là văn bản do Quốc hội ban 
hành có giá trị pháp lý cao hơn Thông tư 
do Bộ trưởng ban hành nên trường hợp này 
BLDS sẽ được ưu tiên áp dụng so với Thông 
tư 05 nêu trên.

2.3. Nguyên tắc áp dụng văn bản quy 
phạm pháp luật được ban hành sau

Theo quy định tại khoản 3 Điều 156 Luật 
BHVBQPPL thì trường hợp các văn bản 
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quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan 
ban hành có quy định khác nhau về cùng 
một vấn đề thì áp dụng quy định của văn 
bản quy phạm pháp luật ban hành sau. Do 
đó, nếu các văn bản có cùng giá trị pháp lý 
mà có quy định khác nhau về cùng một vấn 
đề thì cần kiểm tra thời điểm ban hành, văn 
bản nào được ban hành sau sẽ là văn bản 
được ưu tiên áp dụng.

Ví dụ: Theo Điều 492 BLDS 2005 thì 
hợp đồng thuê nhà ở phải được lập thành 
văn bản, nếu thời hạn thuê từ 6 tháng trở 
lên thì phải có công chứng hoặc chứng thực 
và phải đăng ký, trừ trường hợp pháp luật 
có quy định khác. Tuy nhiên, theo khoản 2, 
Điều 122, Luật Nhà ở năm 2014  thì đối với 
trường hợp cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ, 
ủy quyền quản lý nhà ở thì không bắt buộc 
phải công chứng, chứng thực hợp đồng, trừ 
trường hợp các bên có nhu cầu.

Do BLDS và Luật Nhà ở đều do Quốc 
hội ban hành, có giá trị pháp lý ngang nhau 
nhưng Luật Nhà ở 2014 ban hành sau BLDS 
2005 nên Luật Nhà ở sẽ được ưu tiên áp 
dụng trong trường hợp này.

2.4. Nguyên tắc áp dụng văn bản hướng 
dẫn thi hành khi văn bản được hướng dẫn 
hết hiệu lực

Theo quy định tại khoản 4 Điều 154 Luật 
BHVBQPPL thì trường hợp văn bản quy 
phạm pháp luật hết hiệu lực thì văn bản quy 
phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành văn 
bản đó cũng đồng thời hết hiệu lực. Ví dụ: 
Nghị định 163/2006/NĐ-CP và Nghị định 
11/2012/NĐ-CP là các văn bản hướng dẫn 
BLDS 2005 về giao dịch bảo đảm. BLDS 
2005 hết hiệu lực từ ngày 01/01/2017, theo 
quy định nêu trên của Luật BHVBQPPL thì 
Nghị định 163/2006/NĐ-CP và Nghị định 
11/2012/NĐ-CP hết hiệu lực kể từ ngày 
BLDS 2005 hết hiệu lực thi hành.

Tuy nhiên, trong thực tiễn áp dụng có 
nhiều trường hợp văn bản hướng dẫn thi 

hành luật cũ, mặc dù luật cũ hết hiệu lực 
nhưng chưa có văn bản hướng dẫn mới 
để thay thế cho văn bản hướng dẫn đó thì 
văn bản hướng dẫn đó vẫn được áp dụng 
nếu các hướng dẫn đó không trái với luật 
mới. Ví dụ: Nghị quyết 03/2012/NQ-HĐTP 
ngày 03/12/2012 của Hội đồng thẩm phán 
Tòa án nhân dân tối cao là văn bản hướng 
dẫn BLTTDS 2004 (sửa đổi, bổ sung 2011). 
Mặc dù BLTTDS 2004 (sửa đổi, bổ sung 
2011) đã hết hiệu lực kể từ ngày BLTTDS 
2015 có hiệu lực thi hành (01/7/2016) tuy 
nhiên hiện nay Hội đồng thẩm phán Tòa án 
nhân dân tối cao vẫn chưa ban hành văn bản 
để thay thế Nghị quyết 03/2012/NQ-HĐTP. 
Do đó thực tiễn xét xử vẫn áp dụng nghị 
quyết 03/2012/NQ-HĐTP để hướng dẫn 
cho các nội dung mà BLTTDS 2004 (sửa 
đổi, bổ sung 2011) không trái với BLTTDS 

2015. Việc áp dụng này là phù hợp với quan 
điểm của Chính phủ tại phiên họp thường 
kỳ tháng 4 năm 201615.

Như vậy, khi áp dụng pháp luật, cần lưu 
ý đối với các trường hợp tương tự thì có thể 
tiếp tục áp dụng văn bản hướng dẫn đã hết 
hiệu lực nhưng chưa bị thay thế bởi văn bản 
khác (trong thực tiễn xét xử thông thường 
là các Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán 
15  Theo đó, Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 
09/5/2016 của Chính phủ thể hiện rõ: “Đối với các văn 
bản quy định chi tiết của các luật, pháp lệnh đã hết hiệu 
lực nhưng chưa ban hành kịp thời văn bản thay thế, Chính 
phủ thống nhất tiếp tục áp dụng nếu không trái với tinh 
thần của luật, pháp lệnh mới được ban hành”.
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Tòa án nhân dân tối cao).
2.5. Nguyên tắc ưu tiên áp dụng luật 

chuyên ngành (Luật chung – Luật riêng), 
mối quan hệ giữa BLDS, Luật Thương mại 
và Luật chuyên ngành khác

Khác với các nguyên tắc khác đã được ghi 
nhận cụ thể tại Luật BHVBQPPL, nguyên 
tắc “ưu tiên áp dụng luật chuyên ngành” 
không được quy định một cách rõ ràng mà 
nằm rải rác trong một số văn bản. Chẳng 
hạn, theo khoản 1 Điều 4 BLDS năm 2015 
thì: “Bộ luật này là luật chung điều chỉnh 
các quan hệ dân sự”. Tiếp đó, khoản 2 Điều 
4 BLDS năm 2015 quy định: “Luật khác có 
liên quan điều chỉnh quan hệ dân sự trong 
các lĩnh vực cụ thể không được trái với các 
nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự quy 
định tại Điều 3 của Bộ luật này” và khoản 
3 Điều 4 quy định: “Trường hợp luật khác 
có liên quan không quy định hoặc có quy 
định nhưng vi phạm khoản 2 Điều này thì 
quy định của Bộ luật này được áp dụng”. 
Như vậy, BLDS được xác định là luật chung 
trong các quan hệ pháp luật dân sự.

Theo đó, do đặc thù của quan hệ chuyên 
ngành, các quan hệ có cùng bản chất pháp 
lý, luật riêng/chuyên ngành có thể quy định 
khác BLDS, nhưng không được trái với 
các nguyên tắc chung của luật dân sự. Ví 
dụ, liên quan đến vấn đề lãi suất, Điều 468 
BLDS năm 2015 quy định việc áp dụng 
mức trần lãi suất vay 20%, trừ “trường hợp 
luật khác có liên quan quy định khác”, “luật 
khác” ở đây được hiểu là luật riêng/chuyên 
ngành (Luật Ngân hàng nhà nước, Luật Các 
tổ chức tín dụng…)16.

Nguyên tắc ưu tiên áp dụng luật chuyên 
ngành còn được thể hiện ở một số văn 
bản sau: Điều 3 Luật Doanh nghiệp 2014 
(Luật Doanh nghiệp 2020 có hiệu lực từ 

16  Nguyễn Văn Hiển (2020), Nguyên tắc áp dụng 
pháp luật trong trường hợp các văn bản do cùng một chủ 
thể ban hành có quy định khác nhau về cùng một vấn đề, 
Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 07 (407), tháng 04/2020.

01/01/2021 vẫn giữ nguyên quy định này 
chỉ thay từ “luật chuyên ngành” thành “luật 
khác”); Điều 4 Luật Thương mại 2005; 
Khoản 2 Điều 1 Bộ luật Hàng hải 2015; 
Khoản 2 Điều 4 Luật Đầu tư 2014 (nay là 
khoản 2, 3, 4 Luật Đầu tư 2020)… Như vậy, 
về nguyên tắc, luật chuyên ngành sẽ ưu tiên 
áp dụng so với luật chung nếu luật chuyên 
ngành hoặc luật chung có quy định.

Nếu xem xét đồng thời cả nguyên tắc luật 
ban hành sau và nguyên tắc luật chung - luật 
riêng thì về cơ bản, các nguyên tắc sau về 
trình tự áp dụng pháp luật sẽ được áp dụng17:

(i) Trong trường hợp Luật Thương mại 
và các luật chuyên ngành không quy định 
về vấn đề pháp lý có liên quan hoặc có quy 
định khác với BLDS mà các quy định này 
trái với nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân 
sự thì BLDS được ưu tiên áp dụng so với 
Luật Thương mại và các luật chuyên ngành;

(ii) Trong trường hợp Luật Thương mại 
và các luật chuyên ngành có quy định khác 
BLDS về vấn đề pháp lý có liên quan và các 
quy định này không trái với nguyên tắc cơ 
bản của pháp luật dân sự thì Luật Thương 
mại và các luật chuyên ngành được ưu tiên 
áp dụng so với BLDS;

(iii) Trong trường hợp các luật chuyên 
ngành có quy định khác Luật Thương mại 
về vấn đề pháp lý có liên quan và các quy 
định này không trái với nguyên tắc cơ bản 
của pháp luật dân sự thì luật chuyên ngành 
được ưu tiên áp dụng so với Luật Thương 
mại; và

(iv) Trong trường hợp các luật chuyên 
ngành không quy định về vấn đề pháp lý có 
liên quan nhưng Luật Thương mại có quy 
định về vấn đề đó và quy định của Luật 
Thương mại không trái với nguyên tắc cơ 

17  Trương Nhật Quang, Lê Trần Quỳnh 
Thi (2020), Nguyên tắc giải quyết xung đột 
pháp luật về hợp đồng, Tạp chí Nghiên cứu lập 
pháp, số 17 (417), tháng 9/2020.
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bản của pháp luật dân sự thì Luật Thương 
mại được ưu tiên áp dụng so với BLDS 
(ngay cả khi BLDS cũng có quy định điều 
chỉnh vấn đề đó).

KẾT LUẬN
Qua phân tích một số nội dung về kỹ 

năng áp dụng pháp luật và giải quyết xung 
đột pháp luật, tác giả nhận thấy đây là một 
vấn đề phức tạp, đòi hỏi phải có kỹ năng xử 
lý. Thực tiễn xét xử cho thấy, việc lựa chọn 
áp dụng văn bản quy phạm pháp luật nào 
luôn là vấn đề được đặt ra khi giải quyết 
các vụ việc. Đôi khi, giữa các văn bản đó lại 
có sự mâu thuẫn hay xung đột lẫn nhau. Do 

đó, trang bị cho sinh viên ngành luật các kỹ 
năng này là vấn đề cấp thiết và đòi hỏi phải 
có sự nghiên cứu kỹ lưỡng. Các kỹ năng áp 
dụng pháp luật cũng như giải quyết xung đột 
pháp luật không chỉ dừng lại ở các nội dung 
mà bài viết đề cập, còn nhiều vấn đề chuyên 
sâu và mâu thuẫn từ chính các quy định của 
Luật BHVBQPPL mà trong phạm vi bài 
viết, chúng tôi chưa có điều kiện đề cập. Do 
đó, hi vọng rằng trong thời gian tới, việc ng-
hiên cứu về kỹ năng năng áp dụng pháp luật 
và xử lý xung đột pháp luật sẽ được quan 
tâm để cập nhật, trang bị cho sinh viên ngay 
từ các môn học trong chương trình đào tạo./.
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Tình huống pháp lý: Sĩ quan Quân đội 
biên phòng có được thành lập Hộ kinh 
doanh cá thể không ?

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 ng-
hiên cứu các quy định pháp luật liên quan, 
FDVN có một số trao đổi như sau:

1. Tại Khoản 1 Điều 1 Luật sĩ quan Quân 
đội nhân dân Việt Nam 1999 sửa đổi 2008 
định nghĩa: “Sĩ quan Quân đội nhân dân 
Việt Nam (sau đây gọi chung là sĩ quan) là 
cán bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 
hoạt động trong lĩnh vực quân sự, được Nhà 
nước phong quân hàm cấp Úy, cấp Tá, cấp 
Tướng.”

2. Về quyền thành lập doanh nghiệp của 

Sĩ quan quân đội biên phòng
a. Theo Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020 

quy định về quyền thành lập, góp vốn, mua 

cổ phần, mua phần vốn góp và quản lý do-
anh nghiệp, như sau:

“1. Tổ chức, cá nhân có quyền thành lập 
và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo 
quy định của Luật này, trừ trường hợp quy 
định tại khoản 2 Điều này.

2. Tổ chức, cá nhân sau đây không có 
quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp 
tại Việt Nam:

b) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy 
định của Luật Cán bộ, công chức và Luật 
Viên chức;

c) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên 
nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng 
trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội 
nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan 
chuyên nghiệp, công nhân công an trong 
các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân 
dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại 
diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp 
của Nhà nước tại doanh nghiệp hoặc quản 
lý tại doanh nghiệp nhà nước.”

b. Tiếp đó, tại Điều 20 Luật Cán bộ, công 
chức 2008 về những việc khác cán bộ, công 
chức không được làm, thể hiện: “Ngoài 
những việc không được làm quy định tại 
Điều 18 và Điều 19 của Luật này, cán bộ, 
công chức còn không được làm những việc 
liên quan đến sản xuất, kinh doanh, công 
tác nhân sự quy định tại Luật phòng, chống 
tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí và những việc khác theo quy 
định của pháp luật và của cơ quan có thẩm 
quyền.”

Tại khoản 2, Điều 3 Luật Phòng, chống 
tham nhũng 2018 thì Người có chức vụ, 
quyền hạn là người do bổ nhiệm, do bầu cử, 
do tuyển dụng, do hợp đồng hoặc do một 
hình thức khác, có hưởng lương hoặc không 
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hưởng lương, được giao thực hiện nhiệm 
vụ, công vụ nhất định và có quyền hạn nhất 
định trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ 
đó, bao gồm:

“a) Cán bộ, công chức, viên chức;
b) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, 

công nhân, viên chức quốc phòng trong cơ 
quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ 
quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ 
quan chuyên môn kỹ thuật, công nhân công 
an trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an 
nhân dân”

Theo đó, Sĩ quan Quân đội nhân dân 
Việt Nam (Bao gồm cả Bộ đội Biên phòng) 
không được làm những việc sau đây: “2. 
Người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, 
tổ chức, đơn vị không được làm những việc 
sau đây:

b) Thành lập, tham gia quản lý, điều hành 
doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm 
hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, 
hợp tác xã, trừ trường hợp luật có quy định 
khác;

4. Người đứng đầu, cấp phó của người 
đứng đầu cơ quan nhà nước không được 
góp vốn vào doanh nghiệp hoạt động trong 
phạm vi ngành, nghề mà người đó trực tiếp 
thực hiện việc quản lý nhà nước hoặc để vợ 
hoặc chồng, bố, mẹ, con kinh doanh trong 
phạm vi ngành, nghề do người đó trực tiếp 
thực hiện việc quản lý nhà nước.” (Khoản 2, 
Khoản 4  Điều 20 Luật Phòng, chống tham 
nhũng 2018).

Từ những quy định trên có thể thấy Sĩ 
quan Quân đội nhân dân Việt Nam không 
được thực hiện các hoạt động thành lập 
hoặc góp vốn để thành lập doanh nghiệp, 
và không được là người quản lý công ty và 
người quản lý doanh nghiệp tư nhân, bao 

gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên 
hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, 
thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch 
công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành 
viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng 
giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý 
khác có thẩm quyền nhân danh công ty ký 
kết giao dịch của công ty theo quy định tại 
Điều lệ công ty.

3. Về quyền thành lập hộ kinh doanh 
của sĩ quan quân đội biên phòng

Tại Điều 79 Nghị định 01/2021/NĐ-CP 
về đăng ký doanh nghiệp, có định nghĩa về 
Hộ kinh doanh như sau:

“Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc các 
thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập 
và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản 
của mình đối với hoạt động kinh doanh của 
hộ. Trường hợp các thành viên hộ gia đình 
đăng ký hộ kinh doanh thì ủy quyền cho một 
thành viên làm đại diện hộ kinh doanh. Cá 
nhân đăng ký hộ kinh doanh, người được 
các thành viên hộ gia đình ủy quyền làm đại 
diện hộ kinh doanh là chủ hộ kinh doanh.”

Theo đó, quyền thành lập hộ kinh doanh 
và nghĩa vụ đăng ký hộ kinh doanh được 
quy định tại Điều 80 Nghị định 01/2021/
NĐ-CP, như sau:

“1. Cá nhân, thành viên hộ gia đình là 
công dân Việt Nam có năng lực hành vi dân 
sự đầy đủ theo quy định của Bộ luật Dân sự 
có quyền thành lập hộ kinh doanh theo quy 
định tại Chương này, trừ các trường hợp 
sau đây:

a) Người chưa thành niên, người bị hạn 
chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất 
năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn 
trong nhận thức, làm chủ hành vi;

b) Người đang bị truy cứu trách nhiệm 
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hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình 
phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý 
hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, 
cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa 
án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề 
hoặc làm công việc nhất định;

c) Các trường hợp khác theo quy định
của pháp luật có liên quan.

2. Cá nhân, thành viên hộ gia đình quy
định tại khoản 1 Điều này chỉ được đăng 
ký một hộ kinh doanh trong phạm vi toàn 
quốc và được quyền góp vốn, mua cổ phần, 
mua phần vốn góp trong doanh nghiệp với 
tư cách cá nhân.

3. Cá nhân, thành viên hộ gia đình đăng
ký hộ kinh doanh không được đồng thời là 
chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp 
danh của công ty hợp danh trừ trường hợp 
được sự nhất trí của các thành viên hợp 
danh còn lại.”

Như vậy, trong danh sách các loại hình tổ 
chức kinh doanh mà Sĩ quan Quân đội nhân 
dân Việt Nam bị cấm không được thành lập 
hoặc quản lý thì Hộ kinh doanh không được 
liệt kê nên được hiểu Sĩ quan Quân đội nhân 
dân Việt Nam không bị cấm đăng ký thành 
lập Hộ kinh doanh trừ trường hợp gây ảnh 
hưởng đến uy tín, bí mật của nhà nước.

Do đó, trong trường hợp này, bạn vẫn 
có thể đăng ký thành lập Hộ kinh doanh và 
không thuộc trường hợp vi phạm pháp luật 
nếu đáp ứng đủ điều kiện để thành lập hộ 
kinh doanh: là công dân Việt Nam đủ 18 
tuổi và có năng lực pháp luật và năng lực 
hành vi dân sự đầy đủ; đồng thời bạn chỉ 
được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, 
sử dụng dưới mười lao động và chịu trách 
nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với 
hoạt động kinh doanh.

Trên đây là ý kiến tư vấn của FDVN liên 
quan đến yêu cầu tư vấn của Qúy Khách trên 
cơ sở nghiên cứu các quy định pháp luật. Hy 
vọng ý kiến tư vấn của FDVN sẽ hữu ích 
cho Qúy Khách.

Theo Hoàng Trần Ngọc Anh - Công ty 
Luật FDVN

Tình huống pháp lý: Em tên là Trần Thị 
Duyên, ba mẹ em đặt tên lót là “Thị” theo 
tập quán “nam - văn, nữ - thị” ngày xưa. Tuy 
nhiên, em cảm thấy rất mặc cảm vì tên của 
mình, các bạn xung quanh em đều có tên 
hay, nghe rất sang trọng. Vậy em có quyền 
đổi tên lót trong tên của mình không ?

Trả lời tư vấn:

Theo quy định tại Điều 28 Bộ luật Dân 
sự 2015 về quyền thay đổi tên thì cá nhân 
có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền công nhận việc thay đổi tên trong 
trường hợp sau đây:

“a) Theo yêu cầu của người có tên mà 
việc sử dụng tên đó gây nhầm lẫn, ảnh 
hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, 
quyền, lợi ích hợp pháp của người đó;

b) Theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi
về việc thay đổi tên cho con nuôi hoặc khi 
người con nuôi thôi làm con nuôi và người 
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này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại tên 
mà cha đẻ, mẹ đẻ đã đặt;

c) Theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc
người con khi xác định cha, mẹ cho con;

d) Thay đổi tên của người bị lưu lạc đã
tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình;

đ) Thay đổi tên của vợ, chồng trong quan 
hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước 
ngoài để phù hợp với pháp luật của nước 
mà vợ, chồng người nước ngoài là công dân 
hoặc lấy lại tên trước khi thay đổi;

e) Thay đổi tên của người đã xác định lại
giới tính, người đã chuyển đổi giới tính;

g) Trường hợp khác do pháp luật về hộ
tịch quy định.”

Theo quy định tại Điều 26 Luật Hộ tịch 
2014, phạm vi thay đổi hộ tịch bao gồm thay 
đổi họ, chữ đệm và tên của cá nhân trong 
nội dung khai sinh đã đăng ký khi có căn cứ 
theo quy định của pháp luật dân sự.

Do đó, nếu trường hợp chỉ vì tên xấu, bản 
thân không thích thì không được quyền thay 
đổi tên. Tuy nhiên, nếu tên xấu đó gây nhầm 
lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, danh 
dự, quyền và lợi ích hợp pháp của người đó 
thì có thể được đề nghị đổi sang tên khác.

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết việc 
thay đổi, cải chính hộ tịch là UBND cấp 
huyện nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc 
nơi cư trú của cá nhân đối với công dân Việt 
Nam từ đủ 14 tuổi trở lên cư trú ở trong 
nước (Điều 46 Luật Hộ tịch 2014).

Thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính hộ 
tịch được thực hiện theo Điều 28 Luật Hộ 
tịch 2014. Cụ thể như sau:

“Điều 28. Thủ tục đăng ký thay đổi, cải 
chính hộ tịch

1. Người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải
chính hộ tịch nộp tờ khai theo mẫu quy định 
và giấy tờ liên quan cho cơ quan đăng ký 
hộ tịch.

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể
từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định tại 
khoản 1 Điều này, nếu thấy việc thay đổi, 
cải chính hộ tịch là có cơ sở, phù hợp với 
quy định của pháp luật dân sự và pháp luật 
có liên quan, công chức tư pháp - hộ tịch 
ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người yêu cầu đăng 
ký thay đổi, cải chính hộ tịch ký vào Sổ hộ 
tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu.

Trường hợp thay đổi, cải chính hộ tịch 
liên quan đến Giấy khai sinh, Giấy chứng 
nhận kết hôn thì công chức tư pháp - hộ tịch 
ghi nội dung thay đổi, cải chính hộ tịch vào 
Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn.

Trường hợp cần phải xác minh thì thời 
hạn được kéo dài thêm không quá 03 ngày 
làm việc.

3. Trường hợp đăng ký thay đổi, cải chính
hộ tịch không phải tại nơi đăng ký hộ tịch 
trước đây thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải 
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thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao 
trích lục hộ tịch đến Ủy ban nhân dân nơi 
đăng ký hộ tịch trước đây để ghi vào Sổ hộ 
tịch.

Trường hợp nơi đăng ký hộ tịch trước 
đây là Cơ quan đại diện thì Ủy ban nhân 
dân cấp xã phải thông báo bằng văn bản 
kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến Bộ 
Ngoại giao để chuyển đến Cơ quan đại diện 
ghi vào Sổ hộ tịch.”

Ngoài ra, theo quy định tại Điều 6 Nghị 
định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ 
tịch có quy định: “Điều 6. Giá trị pháp lý 
của Giấy khai sinh

1. Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc
của cá nhân.

2. Mọi hồ sơ, giấy tờ của cá nhân có
nội dung về họ, chữ đệm, tên; ngày, tháng, 
năm sinh; giới tính; dân tộc; quốc tịch; quê 
quán; quan hệ cha, mẹ, con phải phù hợp 
với Giấy khai sinh của người đó.

3. Trường hợp nội dung trong hồ sơ, giấy
tờ cá nhân khác với nội dung trong Giấy khai 
sinh của người đó thì Thủ trưởng cơ quan, 
tổ chức quản lý hồ sơ hoặc cấp giấy tờ có 
trách nhiệm điều chỉnh hồ sơ, giấy tờ theo 
đúng nội dung trong Giấy khai sinh.”

Như vậy, giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch 
gốc của cá nhân. Mọi hồ sơ, giấy tờ có liên 
quan khác đều phải có nội dung phù hợp 
với Giấy khai sinh. Nếu các giấy tờ khác có 
thông tin khác với Giấy khai sinh thì phải 
liên hệ đề điều chỉnh lại các giấy tờ đó cho 
phù hợp với Giấy khai sinh.

Do đó, sau khi được đổi tên trong Giấy 
khai sinh, bạn phải làm thêm các thủ tục 

thay đổi thông tin trên các giấy tờ khác có 
thông tin khác với Giấy khai sinh như chứng 
minh thư nhân dân, bằng cấp, sổ hộ khẩu,…

Theo Duyên Trần – Công ty Luật FDVN

Tình huống pháp lý: Đang cải tạo 
không giam giữ có được thay đổi nơi cư 
trú?

Tôi hiện cư trú ở xã Phong Hiền, huyện 
Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, đầu năm 
2020 tôi bị Tòa án nhân dân huyện xử phạt 
12 tháng cải tạo không giam giữ về tội Đánh 
bạc. Nay gia đình tôi chuyển nhà về xã khác 
của huyện để ở và tôi muốn được thay đổi 
nơi cư trú cùng gia đình. Tôi muốn hỏi rằng 
tôi đang bị cải tạo không giam giữ như thế 
này thì thay đổi nơi cư trú có được không? 
Trình tự, thủ tục của việc thay đổi nơi cư trú 
với trường hợp của tôi được thực hiện như 
thế nào?. Mong Công ty Luật FDVN tư vấn. 
Xin trân 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 ng-
hiên cứu các quy định pháp luật liên quan, 
FDVN có một số trao đổi như sau:

[1]. Các trường hợp được xem xét, giải 
quyết thay đổi nơi cư trú

Theo như thông tin Anh/Chị cung cấp thì 
Anh/Chị đang là người chấp hành án, tức 
là người bị kết án, phải chịu hình phạt theo 
bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực 
pháp luật và đã có quyết định thi hành (Theo 
Khoản 1 Điều 3 Luật thi hành án hình sự 
2019).

Theo quy định tại Điều 3 Thông tư 
64/2019/TT-BCA thì Người chấp hành án 
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được xem xét, giải quyết thay đổi nơi cư trú 
nếu đảm bảo các yêu cầu sau:

“1. Bảo đảm các yêu cầu theo quy định 
của pháp luật về cư trú.

2. Có lý do chính đáng mà phải thay đổi
nơi cư trú, thuộc một trong các trường hợp 
sau:

a) Đang sinh sống cùng gia đình mà gia
đình chuyển cư trú sang nơi khác;

b) Chuyển đến nơi cư trú với vợ hoặc
chồng sau khi kết hôn; chuyển nơi cư trú 
khác sau khi ly hôn;

c) Chuyển đến nơi cư trú cùng cha, mẹ,
ông, bà, con để thực hiện nghĩa vụ chăm 
sóc, nuôi dưỡng trong trường hợp cha, mẹ, 
ông, bà, con bị bệnh hiểm nghèo mà không 
có người khác chăm sóc, nuôi dưỡng hoặc 
trường hợp già yếu không nơi nương tựa;

d) Chuyển đến nơi cư trú khác để đảm
bảo việc công tác, học tập;

đ) Không còn nơi cư trú vì bị giải tỏa, 
thiên tai, hỏa hoạn, địch họa;

e) Buộc phải bán nhà để khắc phục hậu
quả hoặc đảm bảo cuộc sống;

g) Vì lý do dịch bệnh hoặc đảm bảo yêu
cầu về quốc phòng an ninh;

h) Các trường hợp khác do Cơ quan quản
lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an 
quyết định.

3. Nơi cư trú chuyển đến phải có địa chỉ
cụ thể, rõ ràng, ổn định lâu dài.

4. Việc giải quyết thay đổi nơi cư trú của
người chấp hành án phải đảm bảo không 
làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự; đảm 

bảo yêu cầu của công tác quản lý, giám sát, 
giáo dục người chấp hành án và việc ổn định 
cuộc sống, hòa nhập cộng đồng của người 
chấp hành án.”

Như vậy, nếu Anh/Chị không bị hạn chế 
hay vi phạm các quy định của pháp luật về 
cư trú thì Anh/Chị có thể thay đổi nơi cư trú 
khi đang chấp hành hình phạt cải tạo không 
giam giữ do đang sống cùng gia đình và gia 
đình chuyển cư trú sang nơi khác. Bên cạnh 
đó, nơi cư trú mà Anh/Chị chuyển đến phải 
có địa chỉ cụ thể, rõ ràng, ổn định lâu dài và 
việc giải quyết thay đổi nơi cư trú của Anh/
Chị phải đảm bảo không làm ảnh hưởng đến 

an ninh, trật tự; đảm bảo yêu cầu của công 
tác quản lý, giám sát, giáo dục và việc ổn 
định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng của 
Anh/Chị.

[2]. Trình tư, thủ tục thay đổi nơi cư trú 
đối với người chấp hành án

Bước 1. Tiếp nhận, giải quyết đơn xin 
thay đổi nơi cư trú 

- Anh/Chị đến Công an cấp xã nơi 
đang thực hiện quản lý, giám sát, giáo dục 
Anh/Chị (nơi đi) để được hướng dẫn viết 
đơn xin thay đổi nơi cư trú, nộp cho Công 
an cấp xã. Đơn xin thay đổi nơi cư trú phải 
nêu rõ lý do thay đổi nơi cư trú.

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể 
từ ngày tiếp nhận đơn xin thay đổi nơi cư 
trú của Anh/Chị, Công an cấp xã nơi đi tham 
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mưu với Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo cơ 
quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện 
về trường hợp người chấp hành án xin thay 
đổi nơi cư trú, gửi kèm đơn xin thay đổi nơi 
cư trú của người chấp hành án.

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận được báo cáo của Ủy ban nhân 
dân cấp xã nơi đi, cơ quan thi hành án hình 
sự Công an cấp huyện nơi đi thực hiện:

•	 Tiến hành xác minh và xem xét 
giải quyết trong trường hợp xin thay đổi nơi 
cư trú trong phạm vi đơn vị hành chính cấp 
huyện;

•	 Báo cáo cơ quan thi hành án hình sự 
Công an cấp tỉnh trong trường hợp xin thay 
đổi nơi cư trú ngoài phạm vi đơn vị hành 

chính cấp huyện trong cùng phạm vi đơn vị 
hành chính cấp tỉnh.

•	 Báo cáo Cơ quan quản lý thi hành án 
hình sự thuộc Bộ Công an trong trường hợp 
xin thay đổi nơi cư trú ngoài phạm vi đơn vị 
hành chính cấp tỉnh.

- Căn cứ kết quả xác minh hoặc ý kiến 
của cơ quan thi hành án hình sự Công an 
cấp tỉnh, Cơ quan quản lý thi hành án hình 
sự thuộc Bộ Công an, cơ quan thi hành án 
hình sự Công an cấp huyện nơi đi ra quyết 
định về việc giải quyết trường hợp Anh/Chị 
xin thay đổi nơi cư trú và gửi quyết định 

đó cho Anh/Chị, Ủy ban nhân dân cấp xã 
nơi đi. Quyết định về việc giải quyết người 
chấp hành án xin thay đổi nơi cư trú phải 
nêu rõ đồng ý hay không đồng ý cho người 
chấp hành án thay đổi nơi cư trú; trường hợp 
không đồng ý phải nêu rõ lý do.

(Theo Điều 4 Thông tư 64/2019/TT-
BCA)

Bước 2. Tiếp nhận và thực hiện quyết 
định 

Trường hợp Anh/Chị được thay đổi nơi 
cư trú:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được quyết định về việc giải 
quyết người chấp hành án xin thay đổi nơi 
cư trú, Công an cấp xã nơi đi tham mưu với 
Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện:

- Nhận xét, đánh giá quá trình chấp 
hành pháp luật, chấp hành nghĩa vụ của 
người chấp hành án trong thời gian chấp 
hành án ở địa phương.

- Bàn giao hồ sơ quản lý người được 
tha tù trước thời hạn có điều kiện, hồ sơ quản 
lý người được hoãn chấp hành án phạt tù, hồ 
sơ giám sát, giáo dục người được hưởng án 
treo, hồ sơ giám sát, giáo dục người chấp 
hành án phạt cải tạo không giam giữ (sau 
đây gọi chung là hồ sơ quản lý, giám sát, 
giáo dục người chấp hành án) cho cơ quan 
thi hành án hình sự Công an cấp huyện. Việc 
bàn giao hồ sơ phải lập biên bản, lưu hồ sơ 
quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành 
án.

- Thông báo cho người chấp hành án 
biết để tiến hành các công việc chuyển nơi 
cư trú theo quy định của pháp luật về cư trú.

Trường hợp Anh/Chị không được thay 
đổi nơi cư trú
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Công an cấp xã nơi đi thực hiện:

- Lưu quyết định về việc giải quyết 
trường hợp người chấp hành án xin thay đổi 
nơi cư trú vào hồ sơ quản lý, giám sát, giáo 
dục người chấp hành án;

- Thông báo bằng văn bản cho người 
chấp hành án biết lý do không được thay đổi 
nơi cư trú và yêu cầu họ tiếp tục chấp hành 
nghiêm chỉnh nghĩa vụ chấp hành án;

- Tiếp tục thực hiện quản lý, giám sát, 
giáo dục người chấp hành án theo quy định.

(Theo Điều 5 Thông tư 64/2019/TT-
BCA)

Bước 3:  Giải quyết thay đổi nơi cư trú 

Theo thông tin Anh/Chị cung cấp thì Anh/
Chị thay đổi nơi cư trú từ xã này qua xã khác 
trong cùng phạm vi đơn vị hành chính cấp 
huyện thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận được hồ sơ quản lý, giám sát, 
giáo dục người chấp hành án do Ủy ban nhân 
dân cấp xã nơi đi bàn giao, cơ quan thi hành 
án hình sự Công an cấp huyện thực hiện:

- Thông báo, bàn giao hồ sơ quản lý, 
giám sát, giáo dục người chấp hành án cho 
Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người chấp 

hành án chuyển đến cư trú (nơi đến) để tổ 
chức quản lý, giám sát, giáo dục người chấp 
hành án. Việc bàn giao hồ sơ phải lập biên 
bản và lưu hồ sơ quản lý, giám sát, giáo dục 
người chấp hành án.

- Báo cáo cơ quan thi hành án hình sự 
Công an cấp tỉnh về việc người chấp hành 
án thay đổi nơi cư trú.

(Theo Điều 6 Thông tư 64/2019/TT-
BCA)

Bước 4: Thông báo về việc người chấp 
hành án thay đổi nơi cư trú

- Cơ quan thi hành án hình sự Công an 
cấp huyện nơi đi thông báo cho Tòa án nhân 
dân, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, Tòa 
án đã ra quyết định thi hành án, quyết định 
tha tù trước thời hạn có điều kiện về việc 
người chấp hành án thay đổi nơi cư trú.

- Cơ quan thi hành án hình sự Công 
an cấp huyện nơi đến thông báo cho Tòa án 
nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp 
về việc tiếp nhận, quản lý, giám sát, giáo 
dục đối với người chấp hành án thay đổi nơi 
cư trú.

(Theo Điều 9 Thông tư 64/2019/TT-
BCA)

Trên đây là ý kiến tư vấn của FDVN liên 
quan đến yêu cầu tư vấn của Qúy Khách trên 
cơ sở nghiên cứu các quy định pháp luật. Hy 
vọng ý kiến tư vấn của FDVN sẽ hữu ích 
cho Qúy Khách.

Theo Nguyễn Thị Sương - Công ty 
Luật FDVN

* Hình minh họa: nguồn internet



21



22

Chuẩn bị

Chờ hoàn 
thiện

Đạt

Cơ quan có thẩm quyền theo phân cấp của Bộ Công Thương, Bộ y tế,
Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

Ồ Ơ
-  Đơn đề nghị  ;
- Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết
bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn
thực phẩm;
- Giấy khám sức khỏe của chủ sở hữu, người
trực tiếp sản xuất, chế biến (bản chính hoặc bản
photo có xác nhận của cơ sở);
- Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về
an toàn thực phẩm/Giấy xác nhận kiến thức an
toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp
sản xuất, kinh doanh thực phẩm;
- Giấy chứng nhận ĐKKD (01 bản sao);
- CMND chủ sở hữu, người sản xuất, chế biến
(bản sao).

Sau khi hồ sơ
hợp lệ

Sửa đổi bổ sung
(không quá 30 ngày)

THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM

Cơ sở sản xuất, kinh doanh

Nộp

Kiểm tra tính hợp lệ (5 ngày)

Đoàn thẩm định

Không
đạt

Giấy chứng nhận 
ATVSTP

Thẩm định thực tế (trong 10 ngày,
kể từ ngày hồ sơ hợp lệ)

Yêu cầu không được
 hoạt động

Báo cáo

Kết quả thẩm định

Yêu cầu khắc phục 

Gmail    : fdvnlawfirm@gmail.com
Website: fdvn.vn --- fdvnlawfirm.vn --- diendanngheluat.vn
Địa chỉ  : 99 Nguyễn Hữu Thọ, Hải Châu, Đà Nẵng

Design by Luật sư FDVN

LUẬT SƯ FDVN

Theo Chương 5 Luật An toàn thực phẩm 2010
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