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          Băn khoăn về tội danh mà ông Đỗ Anh Dũng 
bị khởi tố

"Sự kiện bắt ông Đỗ Anh Dũng và 6 nghi can khác, 
theo thông tin ban đầu cho rằng, theo kết quả điều tra 
xác định từ tháng 7-2021 đến tháng 3-2022, bị can Đỗ 
Anh Dũng và các cá nhân tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh 
đã có hành vi gian dối, sử dụng 3 công ty thành viên 
gồm: Công ty TNHH đầu tư bất động sản Ngôi Sao 
Việt, Công ty CP đầu tư và dịch vụ khách sạn Soleil, 
Công ty CP Cung Điện Mùa Đông và các công ty liên 
quan, phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật, 
tổng trị giá 10.300 tỉ đồng, để huy động tiền của nhà 
đầu tư nhưng không sử dụng vào các hoạt động kinh 
doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu. 

Từ đó, ngày 5-4, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công 
an đã ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt 
tài sản xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh và các tổ 
chức, đơn vị liên quan. Như vậy, có thể hiểu ông Đỗ 

03.

               Tình huống pháp lý: Điều kiện gia nhập dân quân tự vệ?
       "Bây giờ em muốn tham gia dân quân tự vệ nhưng em muốn vừa đi làm ở công ty 

may vừa tham gia dân quân tự vệ được không. Gia đình em khó khăn nên em phải vừa làm 
vừa tham gia dân quân tự vệ không biết có được không? Em đi làm ở Công ty may nguyên một 
tuần chỉ có thể đi dân quân vào ngày chủ nhật hoặc tối thử bảy không biết có bị ảnh hưởng gì 
không ạ?"

                Tình huống pháp lý: Thế nào là xuất khẩu hàng hóa?
       "Sắp tới công ty tôi dự kiến sẽ cung cấp mặt hàng thực phẩm cho các công ty nước 

ngoài không có trụ sở tại Việt Nam nhưng giao hàng tại Việt Nam. Đối tác nước ngoài sẽ thanh 
toán công nợ bằng ngoại tệ qua tài khoản công ty. Như vậy trường hợp công ty ký hợp đồng 
và phân phối mặt hàng thực phẩm cho công ty nước ngoài không có trụ sở tại Việt Nam nhưng 
giao hàng tại Việt Nam theo hình thức giao hàng cho các du thuyền nước ngoài neo tại Cảng 
Việt Nam thì có được xem là hình thức xuất khẩu hay không ?"

                 Tình huống pháp lý: Điều kiện thuê người khác mang thai hộ?
       "Tôi năm nay 24 tuổi, chưa lập gia đình. Tôi muốn hỏi là nếu như tôi chưa có vợ 

nhưng muốn thuê người khác mang thai hộ cho mình - nghĩa là ký hợp đồng mang thai hộ với 
một người phụ nữ khác trên 18 tuổi, giao cấu và sinh sản - thì có bị vi phạm pháp luật không? 
Nếu có, thì tôi sẽ bị xử lý như thế nào?"

              11 trường hợp được miễn giấy phép xây dựng.

08.

08. 

09.

10.

Anh Dũng và các nghi can đang bị áp dụng Điều 174 của Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ 
sung năm 2017) về Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản để điều tra xử lý. Từ câu chuyện này đặt ra 
những băn khoăn ở khía cạnh pháp lý, cụ thể đó là liệu tội danh mà ông Đỗ Anh Dũng bị khởi 
tố liệu đã phù hợp với các thông tin về hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật được truyền thông 
mô tả hay không?"
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BĂN KHOĂN VỀ TỘI DANH MÀ ÔNG ĐỖ ANH DŨNG BỊ KHỞI TỐ 

Luật sư Lê Cao - Công ty Luật Hợp Danh FDVN

Sự kiện bắt ông Đỗ Anh Dũng và 6
nghi can khác, theo thông tin ban 

đầu cho rằng, theo kết quả điều tra xác 
định từ tháng 7-2021 đến tháng 3-2022, 
bị can Đỗ Anh Dũng và các cá nhân tại 
Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã có hành 
vi gian dối, sử dụng 3 công ty thành viên 
gồm: Công ty TNHH đầu tư bất động 
sản Ngôi Sao Việt, Công ty CP đầu tư 
và dịch vụ khách sạn Soleil, Công ty CP 
Cung Điện Mùa Đông và các công ty 
liên quan, phát hành 9 đợt trái phiếu trái 
quy định pháp luật, tổng trị giá 10.300 tỉ 
đồng, để huy động tiền của nhà đầu tư 
nhưng không sử dụng vào các hoạt động 
kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái 
phiếu. 

Từ đó, ngày 5-4, Cơ quan cảnh sát 
điều tra Bộ Công an đã ra quyết định 
khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản 
xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh và 
các tổ chức, đơn vị liên quan. Như vậy, 
có thể hiểu ông Đỗ Anh Dũng và các 
nghi can đang bị áp dụng Điều 174 của 
Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 
năm 2017) về Tội lừa đảo chiếm đoạt tài 
sản để điều tra xử lý. Từ câu chuyện này 
đặt ra những băn khoăn ở khía cạnh pháp 
lý, cụ thể đó là liệu tội danh mà ông Đỗ 
Anh Dũng bị khởi tố liệu đã phù hợp với 
các thông tin về hành vi có dấu hiệu vi 
phạm pháp luật được truyền thông mô tả 
hay không? 

Về phương diện khoa học pháp lý, 
đặc trưng, dấu hiệu cấu thành tội lừa 
đảo chiếm đoạt tài sản nằm ở chỗ, người 

nào đó đã dùng thủ đoạn gian dối để đưa 
thông tin không có thật nhằm làm cho 
người khác tin đó là sự thật và từ đó giao 
tài sản, khi nhận được tài sản thì người 
này đã chiếm đoạt tài sản đó. Việc chiếm 
đoạt tài sản này gắn liền và có mối quan 
hệ nhân quả với việc dùng thủ đoạn gian 
dối trước đó. Còn trường hợp nếu có hành 
vi gian dối nhưng không chiếm đoạt tài 
sản thì không phải là dấu hiệu của tội lừa 
đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại 
Điều 174 Bộ luật hình sự. 

Vì vậy, cần phải xem xét là liệu Tân 
Hoàng Minh đã có thủ đoạn gian dối để 
chiếm đoạt tài sản của khách hàng đầu tư 
trái phiếu hay không, và đó là những vấn 
đề mà có lẽ hồ sơ vụ án, các hoạt động 
nghiệp vụ của Cơ quan điều tra đang thực 
hiện để chứng minh cho cơ sở xác định 
tội danh của những người bị bắt. Tuy 
nhiên, nếu theo mô tả về những vi phạm 
mà Tân Hoàng Minh được truyền thông 
nêu, chúng ta có thể thấy một số vấn đề 
pháp lý cần được xem xét như sau: 

Thứ nhất, theo Ủy ban Chứng khoán 
Nhà nước, lý do hủy 9 đợt phát hành 
chào bán trái phiếu của 3 công ty thuộc 
Tập đoàn Tân Hoàng Minh vì “có hành 
vi công bố thông tin sai sự thật, che giấu 
thông tin trong hoạt động phát hành trái 
phiếu riêng lẻ”.1

Nếu chiếu theo thông tin này, các cá 

1. [nguồn: https://tuoitre.vn/bat-chu-
tich-tap-doan-tan-hoang-minh-do-anh-
dung-20220404151226145.htm]
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nhân liên quan của Tân Hoàng Minh có 
dấu hiệu dễ nhận thấy hơn là có thể bị 
xử lý trách nhiệm về các tội danh theo 
quy định tại Bộ luật hình sự 2015 liên 
quan đến hoạt động chứng khoán, như: 
Một là, Điều 209 (tội cố ý công bố thông 
tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong 
hoạt động chứng khoán); Hai là, Điều 
212 (Tội làm giả tài liệu trong hồ sơ chào 
bán, niêm yết chứng khoán). 

Hiện nay, Bộ luật hình sự 2015 đã cụ 
thể hóa các tội danh liên quan đến hoạt 
động chứng khoán, nếu các tội danh theo 
Điều 209 và Điều 212 đã cụ thể hóa, gọi 
đúng tên, chỉ đúng vi phạm rồi thì tại sao 
không khởi tố về hai tội danh này? 

Có quan điểm cho rằng, việc thực hiện 
các hành vi che dấu thông tin, công bố 
thông tin sai sự thật như một dạng thủ 
đoạn để chiếm đoạt tài sản của nhà đầu 
tư, do đó có cơ sở để khởi tố theo Điều 
174 chứ không khởi tố các tội danh theo 
Điều 209 hay 212 của Bộ luật hình sự. 
Quan điểm này không thuyết phục ở 
chỗ, khi đã có tội danh cá biệt và hành vi 
phạm tội phù hợp với cấu thành của các 
tội danh cá biệt cụ thể đó, thì về nguyên 
tắc áp dụng luật cần áp dụng quy định 
của các tội danh đã cá biệt hóa hành vi cụ 
thể đó. Vấn đề thu lợi bất chính, gây thiệt 
hại cho nhà đầu tư mua trái phiếu cũng 
được quy định rõ trong các Điều 209 hay 
212 của Bộ luật hình sự. Vậy không cớ 
gì dùng một điều luật chung về tội lừa 
đảo chiếm đoạt tài sản để điều chỉnh cho 
hành vi cụ thể vi phạm pháp luật trong 
hoạt động chứng khoán. 

Thứ hai, chiếu theo Điều 174 Bộ luật 
hình sự thì phải có dấu hiệu chiếm đoạt 
tài sản của người bị hại, ở đây cứ cho 

rằng việc phát hành 10.300 tỉ đồng trái 
phiếu để thu tiền về thì cần xác định bị 
hại là ai, các bị hại đã bị chiếm đoạt tài 
sản hay chưa, thời điểm tài sản bị chiếm 
đoạt đã xảy ra hay chưa. 

Trong khi đó, có thông tin chỉ ra rằng, 
thực chất việc các nhà đầu tư bỏ tiền để 
đầu tư trái phiếu theo kiểu hợp tác với 
một chủ thể khác có quyền sở hữu trái 
phiếu. Cụ thể, có công ty thuộc tập đoàn 
Tân Hoàng Minh đứng ra mua trái phiếu 
của các doanh nghiệp thuộc Tân Hoàng 
Minh phát hành, xong rồi các nhà đầu tư 
cá nhân nhỏ lẻ đóng tiền thông qua một 
“hợp đồng đầu tư trái phiếu”, việc thực 
hiện quyền và nghĩa vụ của các bên thực 
hiện theo hợp đồng này, bản thân các cá 
nhân đầu tư không phải là người sở hữu 
trái phiếu.2 

Trong khi đó, theo Luật chứng khoán 
2019, Trái phiếu là loại chứng khoán 
xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của 
người sở hữu đối với một phần nợ của tổ 
chức phát hành trái phiếu. Chủ sở hữu 
trái phiếu, hay trái chủ (bondholder) là 

2. [Nguồn: https://tuoitre.vn/trai-
phieu-cua-tan-hoang-minh-bi-huy-
bo-khach-hang-duoc-hoan-tien-ra-
sao-20220406073252775.htm]

Ảnh: Soha.vn
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người cho nhà phát hành trái phiếu vay 
tiền thông qua việc mua trái phiếu của họ. 
Đổi lại, các trái chủ nhận được các khoản 
thanh toán tiền lãi không phụ thuộc vào 
kết quả kinh doanh của công ty và khoản 
vốn gốc khi trái phiếu đáo hạn. 

Thế nhưng, có những thông tin cho 
thấy các nhà đầu tư đang bị kẹt lại nguồn 
vốn đầu tư ở Tân Hoàng Minh thực sự 
họ có một giao dịch hợp tác đầu tư trái 
phiếu, họ không phải là chủ sở hữu trái 
phiếu đó, do vậy vấn đề xác định xem 
tài sản của họ bị chiếm đoạt hay chưa, 
chiếm đoạt vào thời điểm nào cần phải 
dựa vào nội dung các hợp đồng hợp tác 
đầu tư, dựa vào thực tế các cá nhân, tổ 
chức liên quan đến Tân Hoàng Minh có 
dấu hiệu thực tế thực hiện hành vi chiếm 
đoạt tài sản hay không, hay đó là quan hệ 
hợp đồng giữa các bên. Việc xác định có 
chiếm đoạt tài sản hay không, xác định 
thời điểm chiếm đoạt tài sản nếu có là 
vấn đề rất quan trọng để xác định được 
dấu hiệu hành vi phạm tội cụ thể. 

Do vậy, theo chúng tôi Cơ quan điều 
tra cần làm rõ vấn đề chiếm đoạt tài sản 
trong trường hợp này là chiếm đoạt của 
ai, trong quan hệ hợp đồng giữa người sở 
hữu trái phiếu thực sự với các nhà đầu 
tư hợp tác thì có phát sinh thủ đoạn lừa 
dối nào hay không, hoạt động hợp tác đó 
đang diễn ra đã có dấu hiệu chiếm đoạt 
tài sản chưa, việc thực hiện trả tiền gốc, 
lãi có đúng cam kết hay không và có điều 
gì chứng minh việc chiếm đoạt này. 

Thứ ba, theo các thông tin được nêu, 
các công ty có liên quan của Tân Hoàng 
Minh đã thiết lập hợp đồng với các nhà 
đầu tư để xác lập hợp đồng đầu tư trái 
phiếu, sau khi xác lập hợp đồng rồi thì 

mới chiếm đoạt tài sản, thì còn một khả 
năng được đặt ra nữa là liệu các cá nhân 
có liên quan đến Tân Hoàng Minh có dấu 
hiệu phạm Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm 
đoạt tài sản theo Điều 175 Bộ luật hình 
sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) hay 
không cần được làm rõ. 

Theo các dấu hiệu phạm tội được nêu 
tại Điều 175 Bộ luật hình sự thì, các dấu 
hiệu hành vi phạm tội này được xác định 
là: (i) Vay, mượn, thuê tài sản của người 
khác hoặc nhận được tài sản của người 
khác bằng hình thức hợp đồng rồi dùng 
thủ đoạn gian dối hoặc bỏ trốn để chiếm 
đoạt tài sản đó hoặc đến thời hạn trả lại tài 
sản mặc dù có điều kiện, khả năng nhưng 
cố tình không trả; (ii) Vay, mượn, thuê tài 
sản của người khác hoặc nhận được tài 
sản của người khác bằng hình thức hợp 
đồng và đã sử dụng tài sản đó vào mục 
đích bất hợp pháp dẫn đến không có khả 
năng trả lại tài sản.

Như vậy, vấn đề “huy động tiền của 
nhà đầu tư nhưng không sử dụng vào các 
hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát 
hành trái phiếu” có dấu hiệu gần hơn 
với tội danh theo Điều 175 Bộ luật hình 
sự, nếu như trên thực tế các cá nhân liên 
quan đã có hành vi chiếm đoạt tài sản 
hoặc sử dụng tài sản vào mục đích bất 
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hợp pháp, đồng thời thỏa mãn các dấu 
hiệu khác được nêu ở trên. Vấn đề là, liệu 
Tân Hoàng Minh sau khi huy động vốn 
thì dùng tài sản đó vào những mục đích 
nào, có bất hợp pháp hay không, hay sau 
khi nhận được tài sản của các nhà đầu tư 
rồi dùng thủ đoạn gian dối, bỏ trốn hoặc 
cố tình không trả dù có tài sản, những 
vấn đề này phải được xác định mới đảm 
bảo dấu hiệu của tội lạm dụng tín nhiệm 
chiếm đoạt tài sản. 

Thứ tư, có một vấn đề cần đặt ra, đó 
là với các hành vi huy động vốn thông 
qua hoạt động phát hành trái phiếu, pháp 
nhân đứng ra thực hiện, vậy trách nhiệm 
hình sự quy cho pháp nhân hay là cá 
nhân? 

Vấn đề này lại liên quan đến dấu hiệu 
phạm tội thuộc tội danh nào, nếu thuộc 
các tội danh mà Bộ luật quy định điều 
chỉnh với pháp nhân thì mới có cơ sở 
xác định pháp nhân phạm tội, còn các 
tội danh như Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 
Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, 
Bộ luật hình sự quy định cá thể hóa đối 
với cá nhân, pháp nhân không phải là chủ 
thể của các tội phạm này, do đó không 
thể xử lý trách nhiệm pháp nhân nếu có 
các hành vi có dấu hiệu phạm tội đối với 
các tội danh này. 

Tuy nhiên, nếu xác định cụ thể hành 
vi để xử lý trách nhiệm theo Điều 209 
Bộ luật hình sự về tội cố ý công bố thông 
tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong 
hoạt động chứng khoán thì tội danh này 
có quy định chủ thể phạm tội có thể 
là pháp nhân, do đó cần đánh giá xem 
hành vi thực hiện thuộc pháp nhân hay 
cá nhân, trách nhiệm cá nhân hay trách 
nhiệm pháp nhân. 

Theo quy định tại Điều 75 Bộ luật hình 
sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) thì 
pháp nhân thương mại chỉ phải chịu trách 
nhiệm hình sự khi có đủ các điều kiện 
như: Hành vi phạm tội được thực hiện 
nhân danh pháp nhân thương mại; Hành 
vi phạm tội được thực hiện vì lợi ích của 
pháp nhân thương mại; Hành vi phạm tội 
được thực hiện có sự chỉ đạo, điều hành 
hoặc chấp thuận của pháp nhân thương 
mại; Chưa hết thời hiệu truy cứu trách 
nhiệm hình sự. Về nguyên tắc, việc pháp 
nhân thương mại chịu trách nhiệm hình 
sự không loại trừ trách nhiệm hình sự 
của cá nhân. 

Như vậy, đối với những vụ án có yếu 
tố nhân danh pháp nhân thương mại, thì 
vấn đề áp dụng để truy cứu trách nhiệm 
chủ thể pháp nhân hay cá nhân cũng là 
vấn đề rất đáng quan tâm. 

Thứ năm, liên quan đến hành vi bỏ 
cọc trong vụ đấu giá đất ở Thủ Thiêm, 
có ý kiến cho rằng, đó cũng là vấn đề 
cần nghiên cứu, xem xét hoàn thiện pháp 
luật về hành vi thao túng thị trường bất 
động sản. Tuy vậy, chúng ta biết rằng 
hiện nay luật chưa quy định chế tài đối 
với hành vi thao túng thị trường bất động 
sản giống như hành vi “thao túng thị 
trường chứng khoán” do đó, nếu có các 
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dấu hiệu có liên quan nhìn thấy có thể 
có ảnh hưởng, nguy hiểm cho thị trường, 
cho nền kinh tế, nhưng luật chưa quy 
định, không điều chỉnh thì không có cơ 
sở xử lý được. Theo chúng tôi, luật hiện 
đại đang có xu hướng cụ thể hóa hành vi 
cụ thể để chế tài đối với các sai phạm, 
theo xu hướng đó sẽ tránh được tính mơ 
hồ trong vận dụng trong thực tiễn, do đó 
khi luật có quy định cá biệt cụ thể thì mới 
xử lý được, nếu không có quy định thì 
về phương diện áp dụng luật thực tiễn 
không có cơ sở pháp lý để xử lý, vấn đề 
thao túng thị trường bất động sản cũng 
là một vấn đề cần hoàn thiện để đảm bảo 
xử lý đúng với hành vi sai phạm của các 
chủ thể nếu có. 

Như vậy, từ những nội dung nêu trên, 
có thể thấy, về phương diện khoa học 

pháp lý, việc áp dụng Điều 174 Bộ luật 
hình sự 2015 để khởi tố vụ án đối với 
ông Đỗ Anh Dũng và các nghi can khác 
trong trường hợp này vẫn đặt ra những 
băn khoăn liên quan đến cấu thành tội 
phạm trên cơ sở đối chiếu với các hành 
vi được mô tả. Tuy nhiên, bên trong vụ 
án này, những vấn đề có thể thuộc bí mật 
điều tra, có thể có những thông tin khác 
mà sau này được công khai và thông tin, 
có thể chúng ta lại có những cái nhìn 
khác về phương diện pháp lý của vụ án. 

Ngoài ra, đây đang là giai đoạn điều 
tra, việc khởi tố nhưng điều tra có những 
dấu hiệu hành vi như thế nào, chủ thể 
nào vi phạm tội danh nào, một tội hay 
hai, thậm chí có tội hay là không còn phụ 
thuộc vào kết quả sau cùng của hoạt động 
điều tra và chưa thể có kết luận sau cùng. 
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Tình huống pháp lý: Điều kiện gia 
nhập dân quân tự vệ?

Bây giờ em muốn tham gia dân quân 
tự vệ nhưng em muốn vừa đi làm ở công 
ty may vừa tham gia dân quân tự vệ được 
không. Gia đình em khó khăn nên em phải 
vừa làm vừa tham gia dân quân tự vệ không 
biết có được không? Em đi làm ở Công ty 
may nguyên một tuần chỉ có thể đi dân quân 
vào ngày chủ nhật hoặc tối thử bảy không 
biết có bị ảnh hưởng gì không ạ? Mong Luật 
sư giúp đỡ!

Trả lời:
Công ty Luật FDVN (FDVN) cảm ơn 

Qúy khách đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ 
tư vấn của FDVN. Đối với câu hỏi của Qúy 
khách, chúng tôi có một số trao đổi như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Luật 
Dân quân tự vệ 2019: “Dân quân tự vệ là 
lực lượng vũ trang quần chúng không thoát 
ly sản xuất, công tác, được tổ chức ở địa 
phương gọi dân quân, được tổ chức ở cơ 
quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức 
chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp, tổ chức 
kinh tế gọi là tự vệ.”  Như vậy, việc tham 
gia dân quân tự vệ không bắt buộc bạn phải 
nghỉ làm ở công ty may, bạn có thể vừa đi 
làm và vừa có thể tham gia dân quân tự vệ. 

Đồng thời, pháp luật không quy định cụ 
thể về thời gian làm việc của một dân quân 
nên bạn có thể đi dân quân vào ngày chủ 
nhật hoặc tối thử bảy hằng tuần, nhưng bạn 
phải đảm bảo thời hạn tham gia Dân quân 
tự vệ là 4 năm đối với Dân quân tự vệ tại 

chỗ, Dân quân tự vệ cơ động, Dân quân tự 
về biển, Dân quân tự vệ phòng không, pháo 
binh, trinh sát, thông tin, công bình, phòng 
hóa, y tế, còn đối với dân quân thường trực 
là 02 năm (theo quy định tại Khoản 2 Điều 
8 Luật Dân quân tự vệ năm 2019).

Sau khi phục vụ đủ thời hạn nêu trên, dân 
quân tự vệ sẽ được công nhận hoàn thành 
nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ theo Điều 
13 Luật Dân quân tự vệ năm 2019.

Theo Trần Thị Hạ - Công ty Luật 
FDVN

Tình huống pháp lý: Thế nào là xuất 
khẩu hàng hóa?

Sắp tới công ty tôi dự kiến sẽ cung cấp 
mặt hàng thực phẩm cho các công ty nước 
ngoài không có trụ sở tại Việt Nam nhưng 
giao hàng tại Việt Nam. Đối tác nước ngoài 
sẽ thanh toán công nợ bằng ngoại tệ qua tài 
khoản công ty. Như vậy trường hợp công ty 
ký hợp đồng và phân phối mặt hàng thực 
phẩm cho công ty nước ngoài không có trụ 
sở tại Việt Nam nhưng giao hàng tại Việt 
Nam theo hình thức giao hàng cho các du 
thuyền nước ngoài neo tại Cảng Việt Nam 
thì có được xem là hình thức xuất khẩu hay 
không ? Mong nhận được câu trả lời của 
luật sư! 

Trả lời:
Căn cứ theo khoản 1 Điều 28 Luật 

Thương Mại năm 2005, xuất khẩu được 
quy định như sau: “Xuất khẩu hàng hóa là 
việc hàng hoá được đưa ra khỏi lãnh thổ 
Việt Nam hoặc đưa vào khu vực đặc biệt 
nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu 
vực hải quan riêng theo quy định của pháp 
luật.”

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 86 của 
Thông tư 38/2015/TT-BTC:

“1. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại 
chỗ gồm:

a) Sản phẩm gia công; máy móc, thiết 
bị thuê hoặc mượn; nguyên liệu, vật tư dư 
thừa; phế liệu, phế phẩm thuộc hợp đồng 
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gia công theo quy định tại khoản 3 Điều 32 
Nghị định số 187/2013/NĐ-CP;

b) Hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp 
nội địa với doanh nghiệp chế xuất, doanh 
nghiệp trong khu phi thuế quan;

c) Hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp 
Việt Nam với tổ chức, cá nhân nước ngoài 
không có hiện diện tại Việt Nam và được 
thương nhân nước ngoài chỉ định giao, 
nhận hàng hóa với doanh nghiệp khác tại 
Việt Nam.”

Theo thông tin mà bạn cung cấp, đối 
chiếu quy định này, Công ty bạn là doanh 
nghiệp Việt Nam có hoạt động kinh doanh, 
thương mại với tổ chức nước ngoài không 
có hiện diện thương mại tại Việt Nam, và 
Công ty bạn được tổ chức nước ngoài đó chỉ 
định giao hàng lên du thuyền  của thương 
nhân khác đang đậu tại Việt Nam. Như vậy, 
hoạt động của Công ty bạn đang thực hiện 
với doanh nghiệp nước ngoài này được xem 
là hoạt động xuất khẩu, cụ thể là xuất khẩu 
tại chỗ.

Theo Bùi Trần Thùy Vy - Công ty Luật 
FDVN

Tình hướng pháp lý: Điều kiện thuê 
người khác mang thai hộ?

Tôi năm nay 24 tuổi, chưa lập gia đình. 
Tôi muốn hỏi là nếu như tôi chưa có vợ 
nhưng muốn thuê người khác mang thai hộ 
cho mình - nghĩa là ký hợp đồng mang thai 
hộ với một người phụ nữ khác trên 18 tuổi, 
giao cấu và sinh sản - thì có bị vi phạm pháp 
luật không? Nếu có, thì tôi sẽ bị xử lý như 
thế nào? Mong Luật sư tư vấn! 

Trả lời:
Căn cứ vào mục đích của việc mang thai 

hộ, pháp luật hôn nhân gia đình chia khái 
niệm mang thai hộ thành 2 loại là mang thai 
hộ vì mục đích nhân đạo và mang thai hộ 
vì mục đích thương mại. Hai khái niệm này 
được hiểu như sau:

- Mang thai hộ vì mục đích nhân đạo là 

việc một người phụ nữ tự nguyện, không vì 
mục đích thương mại giúp mang thai cho 
cặp vợ chồng mà người vợ không thể mang 
thai và sinh con ngay cả khi áp dụng kỹ 
thuật hỗ trợ sinh sản, bằng việc lấy noãn của 
người vợ và tinh trùng của người chồng để 
thụ tinh trong ống nghiệm, sau đó cấy vào tử 
cung của người phụ nữ tự nguyện mang thai 
để người này mang thai và sinh con.

- Mang thai hộ vì mục đích thương mại là 
việc một người phụ nữ mang thai cho người 
khác bằng việc áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh 
sản để được hưởng lợi về kinh tế hoặc lợi 
ích khác. 

Như vậy để coi là mang thai hộ vì mục 
đích nhân đạo và được cho pháp luật cho 
phép thực hiện thì phải đảm bảo điều kiện: 
người yêu cầu mang thai hộ là cặp vợ chồng 
mà người vợ không thể mang thai và sinh 
con ngay cả khi áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh 
sản và người thực hiện mang theo là người 
phụ nữ tự nguyện và không vì mục đích 
thương mại. Với trường hợp của bạn, bạn 
chưa kết hôn nhưng muốn thuê và trả tiền 
yêu cầu người khác mang thai hộ có thể bị 
xác định là mang thai hộ vì mục đích thương 
mại; đây là một trong các hành vị cấm theo 
điểm g khoản 2 Điều 5 Luật Hôn nhân Gia 
đình 2014.

Hiện nay tùy theo tích chất, hành vi vi 
phạm mà hành vi mang thai hộ vì mục đích 
thương mại có thể bị xử phạt hành chính 
hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Cụ 
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*Hình minh họa: Nguồn Internet

thể, Điều 60 Nghị định 82/2020/NĐ-CP 
quy định phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 
10.000.000 đồng, bị áp dụng biện pháp khắc 
phục hậu quả là buộc nộp lại số lợi bất hợp 
pháp đối với hành vi mang thai hộ vì mục 
đích thương mại.

Đồng thời với hành vi tổ chức mang thai 
hộ vì mục đích thương mại có thể bị xem 
xét trách nhiệm hình sự theo Điều 187 Bộ 
luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung 2017 
với hình phạt tiền, phạt cải tạo không giam 
giữ hoặc phạt tù đến 05 năm.

Theo Hoàng Thúy Quỳnh - Công ty 
Luật FDVN
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