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    Ngô Mỹ Trâm – Công ty Luật FDVN 
rên thực tế, với nhiều mục đích khác nhau như: Chuyển 

nhượng đất cho người thân, bạn bè, chuyển đất gấp để giải 

quyết công việc cá nhân, gia đình,… hoặc với lý do tiêu cực hơn là 

để trốn tránh nghĩa vụ với cơ quan Nhà nước, các bên tham gia 

trong giao dịch đã thỏa thuận giá đất thấp hơn giá nhà nước quy 

định theo Quyết định của UBND tỉnh tại thời điểm chuyển nhượng. 

Trong bài viết này, tác giả tập trung phân tích vấn đề pháp lý đặt ra 

là trong trường hợp có sự thỏa thuận giá đất công chứng thấp hơn 

giá đất thực tế các bên thỏa thuận thì hợp đồng chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất công chứng có bị xác định là vô hiệu hay không? 

 

1. Quy định pháp luật về giá đất, giá 

tính thuế TNCN, lệ phí trước bạ 

Tại Luật Giá 2012 và Luật Đất đai 2013 

có quy định, Nhà nước sẽ ban hành khung giá 

đất, bảng giá đất và quyết định giá đất cụ thể. 

Bảng giá đất, giá đất cụ thể do Nhà nước ban 

hành sẽ được sử dụng để làm căn cứ cho các 

trường hợp quy định tại Điều 114 Luật Đất 

đai 2013 như tính tiền sử dụng đất, tính thuế 

sử dụng đất, tính phí và lệ phí trong quản lý 

sử dụng đất, tính tiền xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực đất đai… Theo các quy 

định này, giá đất khi các bên chuyển nhượng, 

mua bán đất sẽ không bắt buộc phải áp theo 

giá đất cho Nhà nước ban hành, giá chuyển 

nhượng đất sẽ do các bên thỏa thuận. 

Tuy nhiên, khác với các hoạt động mua 

bán tài sản, hàng hóa thông thường khác, khi 

chuyển nhượng đất sẽ phát sinh nghĩa vụ nộp 

thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh 

nghiệp (trường hợp bên chuyển nhượng là 

doanh nghiệp), lệ phí trước bạ, trong đó một 

trong các căn cứ tính các loại thuế, phí này là 

giá đất. 

Hiện nay, tại Điểm a Khoản 1 Điều 17 

Thông tư số 92/2015/TT-BTC, sửa đổi, bổ 

sung Điều 12 Thông tư số 111/2013/TT-BTC 

về căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ 

chuyển nhượng bất động sản thì: 

 “a) Giá chuyển nhượng đối với chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất không có công 

trình xây dựng trên đất là giá ghi trên hợp 

T 

CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LÝ ĐẶT RA KHI GIÁ CHUYỂN 

NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRONG HỢP ĐỒNG 

CÔNG CHỨNG THẤP HƠN GIÁ THỰC TẾ THỎA THUẬN 
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đồng chuyển nhượng tại thời điểm chuyển 

nhượng. 

Trường hợp trên hợp đồng chuyển 

nhượng không ghi giá hoặc giá trên hợp đồng 

chuyển nhượng thấp hơn giá đất do Uỷ ban 

nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời điểm 

chuyển nhượng thì giá chuyển nhượng sẽ 

được xác định theo bảng giá đất do Uỷ ban 

nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời điểm 

chuyển nhượng.” 

Như vậy, khi xác định nghĩa vụ tài chính 

của các bên chuyển nhượng, Cơ quan nhà 

nước sẽ căn cứ theo giá của các bên trong 

Hợp đồng chuyển nhượng. Trong trường hợp 

giá đất chuyển nhượng thấp hơn khung giá 

đất do UBND cấp tỉnh quy định tại thời điểm 

chuyển nhượng thì sẽ được xác định theo 

bảng giá đất do UBND cấp tỉnh quy định tại 

thời điểm chuyển nhượng. 

Thông thường, giá đất thực tế các bên 

chuyển nhượng sẽ luôn cao hơn nhiều lần giá 

đất do Nhà nước quy định, tuy nhiên phần lớn 

các bên sẽ thỏa thuận ghi đúng bằng giá đất 

Nhà nước trong hợp đồng công chứng để theo 

quy định nêu trên sẽ tính thuế thu nhập cá 

nhân, lệ phí trước bạ theo giá Nhà nước, từ đó 

mỗi bên đều có lợi khi đóng phần thuế, lệ phí 

thấp hơn quy định. 

2. Thực tiễn giải quyết tranh chấp 

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng 

đất 

 

Thực tế cho thấy, các giao dịch chuyển 

nhượng “hai giá” này rất phổ biến và hầu như 

sẽ không bị phát hiện nếu các bên không phát 

sinh tranh chấp. Thường có các trường hợp 

một trong các bên chuyển nhượng có yêu cầu 

Tòa án tuyên bố giao dịch chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất vô hiệu với lý do hợp đồng 

giả tạo nhằm trốn tránh nghĩa vụ với người 

thứ ba (cụ thể là nghĩa vụ thuế với cơ quan 

Nhà nước). Hiện nay để giải quyết các tranh 

chấp này, Tòa án hiện vẫn đang còn 02 quan 

điểm: 

Quan điểm 1: Không xác định hợp 

đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất 

công chứng vô hiệu do giả tạo. 

Quan điểm này Tòa án dựa trên các căn 

cứ cho rằng việc chuyển nhượng quyền sử 

dụng đất mặc dù có thấp hơn giá nhà nước 

quy định nhưng cơ quan Thuế đã xem xét và 

áp dụng quy định của pháp luật để xác định 

nghĩa vụ tài chính của các bên, các bên đã 

hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo đơn giá 

quy định của nhà nước nên không thể tuyên 

hợp đồng đã ký là vô hiệu. Ví dụ như thể hiện 

trong các Bản án: 

Bản án 01/2018/HC-ST ngày 12/02/2018 

của TAND thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh 

Phúc 1về yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, Tòa án có nhận định: Về giá 

chuyển nhượng: Theo hợp đồng thể hiện giá 

chuyển nhượng là 50 triệu đồng. Tuy nhiên, 

thực tế giữa hai bên thỏa thuận và thanh toán 

với giá 650 triệu đồng và bên chuyển nhượng 

đã nhận đủ số tiền 650 triệu đồng theo Biên 

bản giao nhận tiền và chuyển giao quyền sử 

dụng đất ngày 24/9/2014 và Giấy chuyển 

nhượng nhà đất ngày 21/10/2014 trước đó. Vì 

vậy, việc tự thỏa thuận về giá chuyển nhượng 

trên được thực hiện theo quy định tại Điều 

690 Bộ luật dân sự năm 2005. Tuy nhiên, các 

bên khi xác lập Hợp đồng tại Văn phòng công 

chứng đã thể hiện giá thấp hơn giá thực tế 

các bên thỏa thuận, mục đích để giảm thuế 

                                                           
1Xem tại:  https://thuvienphapluat.vn/banan/ban-an/ban-an-

012018hcst-ngay-12022018-ve-yeu-cau-huy-giay-chung-

nhan-quyen-su-dung-dat-14151 

https://thuvienphapluat.vn/banan/ban-an/ban-an-012018hcst-ngay-12022018-ve-yeu-cau-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-14151
https://thuvienphapluat.vn/banan/ban-an/ban-an-012018hcst-ngay-12022018-ve-yeu-cau-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-14151
https://thuvienphapluat.vn/banan/ban-an/ban-an-012018hcst-ngay-12022018-ve-yeu-cau-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-14151
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khi làm thủ tục sang tên. Việc ghi số tiền thấp 

hơn trong Hợp đồng cũng không được Chi 

cục thuế xem xét mà Chi cục thuế tính theo 

giá quy định của Nhà nước để làm cơ sở tính 

thuế, vì vậy, không ảnh hưởng đến sự thỏa 

thuận của hai bên trong Hợp đồng về điều 

khoản giá.” 

Bản án 152/2019/DS-PT ngày 

01/07/2019 của TAND tỉnh Bình Dương 2về 

tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền 

sử dụng đất, Tòa án có nhận định: “Việc Chi 

cục Thi hành án dân sự huyện D cho rằng 

hợp đồng có sự gian dối trốn thuế (thỏa thuận 

giá 750.000.000 đồng nhưng hợp đồng chỉ 

có 30.000.000 đồng), đề nghị xem lại tính 

không đúng pháp lý của hợp đồng, xét việc 

hợp đồng ghi giá chuyển nhượng thấp hơn 

giá thực tế giao dịch không phải là điều kiện 

để hợp đồng bị vô hiệu, khi các đương sự 

ghi không bằng giá quyền sử dụng đất theo 

mức giá mà Nhà nước quy định thì cơ quan 

thuế sẽ buộc người có nghĩa vụ thuế nộp 

thuế theo giá quyền sử dụng đất mà Nhà 

nước quy định.” 

Quan điểm này dựa trên các quy định 

của pháp luật về cách tính thuế, phí khi 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Dù cho có 

khai thuế thấp hơn thực tế nhưng các bên 

tham gia cũng hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ tài 

chính theo quy định của pháp luật. 

Quan điểm 2: Xác định hợp đồng 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất ghi “hai 

giá” vô hiệu 

Quan điểm này dựa trên lập luận về các 

điều kiện có hiệu lực của hợp đồng, cụ thể là 

“mục đích” của hợp đồng trong giao dịch. 

Khi các bên xác lập giao dịch dân sự giả tạo 

                                                           
2Xem tại: https://thuvienphapluat.vn/banan/ban-an/ban-an-

1522019dspt-ngay-01072019-ve-tranh-chap-hop-dong-

chuyen-nhuong-quyen-su-dung-dat-99571 

nhằm trốn tránh nghĩa vụ với người thứ ba thì 

giao dịch dân sự đó vô hiệu.3 

Ví dụ như trong vụ việc tranh chấp 

quyền sử dụng đất giữa nguyên đơn bà Lê Thị 

Thanh H và ông Nguyễn Văn D , bị đơn ông 

Lê Tr và bà Trần Thị X được Tòa án nhân 

dân huyện N xét xử sơ thẩm. Tòa sơ thẩm đã 

cho rằng  “Giá trong hợp đồng chuyển 

nhượng ghi 50.000.000 đồng nhằm mục đích 

trốn thuế nên đây là hợp đồng giả tạo đã  vi 

phạm điều cấm của pháp luật; bà H cũng đều 

biết là đất tranh chấp nhưng vẫn đồng ý 

chuyển nhượng là cũng có lỗi” và Tòa án cấp 

sơ thẩm đã chấp nhận yêu cầu khởi kiện tuyên 

Hợp đồng vô hiệu. Tuy nhiên sau đó, Tòa án 

nhân dân tỉnh Ninh Thuận xét xử phúc thẩm 

đã bác bỏ lập luận này của Tòa sơ thẩm, sửa 

bản án sơ thẩm với nhận định “Theo Điều 18 

Luật đất đai 2013 Nhà nước thực hiện quyền 

quản lý nhà nước đối với đất đai đó là: Nhà 

nước ban hành khung giá đất, bảng giá đất và 

quyết định giá đất cụ thể cho từng vị trí thửa 

đất. Theo nguyên tắc tính thuế, nếu trong hợp 

đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất các 

bên trong hợp đồng ghi giá thấp hơn giá đất 

do Nhà nước quy định thì khi tính thuế 

sẽ áp dụng giá đất do Nhà nước quy định để 

tính thuế. Vì vậy, việc Tòa án cấp 

sơ thẩm cho rằng các bên đương sự ghi giá 

thấp nhằm mục đích để trốn thuế là 

vi phạm điều cấm của pháp luật là không 

đúng.”. 4 

                                                           
3 Khoản 2 Điều 124 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 
4 Xem tại: 

http://congbobanan.toaan.gov.vn/5ta153250t1cvn/AN_HO

AI___TRAN_.pdf 

https://thuvienphapluat.vn/banan/ban-an/ban-an-1522019dspt-ngay-01072019-ve-tranh-chap-hop-dong-chuyen-nhuong-quyen-su-dung-dat-99571
https://thuvienphapluat.vn/banan/ban-an/ban-an-1522019dspt-ngay-01072019-ve-tranh-chap-hop-dong-chuyen-nhuong-quyen-su-dung-dat-99571
https://thuvienphapluat.vn/banan/ban-an/ban-an-1522019dspt-ngay-01072019-ve-tranh-chap-hop-dong-chuyen-nhuong-quyen-su-dung-dat-99571
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Theo tác giả, về hậu quả pháp lý của 

Hợp đồng khi giá thực tế thấp hơn giá của 

nhà nước cần căn cứ vào mục đích của các 

bên khi xác lập hợp đồng. Trường hợp khi 

xác định giá đất, hai bên tự nguyện thỏa thuận 

không vi phạm điều cấm của pháp luật, không 

trái đạo đức xã hội, đảm bảo hình thức của 

hợp đồng (đã được công chứng tại Tổ chức 

hành nghề công chứng), kê khai và thực hiện 

nghĩa vụ tài chính đầy đủ với cơ quan Nhà 

nước theo khung giá đất UBND tỉnh ban hành 

nên Hợp đồng này không bị vô hiệu theo quy 

định của pháp luật. 

Trong trường hợp các bên xác lập hơp 

đồng, kê khai giá thấp hơn giá thực tế nhằm 

để giảm tiền thuế phải nộp thì tác giả đồng ý 

với quan điểm thứ hai về việc tuyên hợp đồng 

vô hiệu. Bởi hiện nay, nghĩa vụ tài chính của 

các bên khi tham gia giao dịch chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất không phải căn cứ 

vào khung giá đất của UBND tỉnh ban hành, 

mà căn cứ trên giá chuyển nhượng mà các 

bên thỏa thuận tham gia giao dịch. Khi có đầy 

đủ các căn cứ chứng minh hợp đồng chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất có giá được thỏa 

thuận trong hợp đồng thấp hơn giá thực tế 

nhằm giảm tiền thuể, phí tức là các bên đã có 

hành vi trốn tránh nghĩa vụ với bên thứ ba - 

Nhà nước thì đây là hợp đồng giả tạo, sẽ bị vô 

hiệu. Còn giao dịch bị che giấu vẫn có hiệu 

lực pháp luật nếu đáp ứng đủ các điều kiện 

pháp luật, các bên liên quan vẫn thực hiện 

theo đúng quy định của pháp luật, tức là phải 

kê khai đúng giá trị thực tế của hợp đồng và 

đóng thuế thu nhập cá nhân, lệ phí cước bạ. 

Đồng thời, phải chịu trách nhiệm hành chính 

hoặc hình sự tùy theo mức độ vi phạm của 

hành vi mà mình gây ra: 

- Theo quy định tại Khoản 5 Điều 143 

Luật quản lý thuế 2019: “Sử dụng chứng từ, 

tài liệu không phản ánh đúng bản chất giao 

dịch hoặc giá trị giao dịch thực tế để xác định 

sai số tiền thuế phải nộp, số tiền thuế được 

miễn, số tiền thuế được giảm, số tiền thuế 

được hoàn, số tiền thuế không phải nộp.”, 

Theo quy định tại Điểm c Điều 6 Thông tư số 

166/2013/TT-BTC: “ Đối với hành vi trốn 

thuế, gian lận thuế: Phạt từ 1 đến 3 lần số 

tiền thuế trốn đối với hành vi trốn thuế, gian 

lận thuế. Mức phạt tiền quy định tại Điều 13 

Thông tư này là mức phạt tiền áp dụng đối 

với người nộp thuế là tổ chức, mức phạt tiền 

đối với người nộp thuế là hộ gia đình, cá 

nhân bằng ½ mức phạt tiền đối với tổ chức.”  

- Đồng thời, theo quy định tại Điều 200 

BLHS 2015, sửa đổi, bổ sung 2017, trường 

hợp trốn thuế từ 100 triệu đồng đến dưới 300 

triệu đồng thì bị phạt tiền từ 100.000.000 

đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 

03 tháng đến 01 năm. Phạt tiền từ 

500.000.000 đồng đến 1.500.000.000 đồng 

hoặc phạt tù từ 01 năm đến 03 năm nếu trốn 

thuế từ 300.000.000 đồng đến dưới 

1.000.000.000 đồng.  Phạm tội trốn thuế với 

số tiền 1.000.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt 

tiền từ 1.500.000.000 đồng đến 4.500.000.000 

đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 07 năm. 

Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt 

tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 

đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành 

nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm 

đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn 

bộ tài sản. 

Trường hợp nếu việc chuyển nhượng 

xong, các bên đã hoàn thành thủ tục đăng ký 

quyền sở hữu tại cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền, bên nhận chuyển nhượng đã chuyển 

nhượng tiếp cho bên thứ ba ngay tình và 

người này căn cứ vào việc đăng ký đó mà xác 

lập, thực hiện giao dịch thì giao dịch với 

người thứ ba không bị vô hiệu.5 

                                                           
5 Khoản 2 Điều 133 Bộ luật dân sự 2015 
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3. Giải pháp pháp lý bảo vệ các bên 

khi tham gia giao dịch chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất 

Như các quy định đã được phân tích nêu 

trên, khi tham gia giao dịch chuyển nhượng, 

giá đất ghi trong hợp đồng thấp hơn giá thực 

tế, nếu thuộc trường hợp khai hai giá để trốn 

tránh trách nhiệm thì giao dịch này có khả 

năng bị tuyên bố vô hiệu. Như vậy, bên nhận 

chuyển nhượng sẽ dễ đối diện với nguy cơ 

“Đất không có, tiền khó đòi”. Để đảm bảo 

thực thi đúng quy định của pháp luật, tránh 

các rủi ro pháp lý không đáng có, các bên 

tham gia giao dịch chuyển nhượng quyền sử 

dụng đất cần: 

- Thỏa thuận rõ ràng về giá cả trên thực 

tế mà các bên thỏa thuận giao dịch, phương 

thức thanh toán, không vì lợi ích nhỏ trước 

mắt về giảm được tiền thuế mà kê khai giá sai 

với giá trị thực tế. Sau khi thực hiện đầy đủ 

nghĩa vụ thanh toán, cần phải có giấy biên 

nhận từ bên mua, hoặc biên lai chuyển tiền 

nếu giao dịch thông qua ngân hàng. 

- Tuân thủ đầy đủ các quy định về trình 

tự, thủ tục chuyển nhượng, nhận chuyển 

nhượng, đăng ký quyền sử dụng đất tại các cơ 

quan có thẩm quyền, thực hiện đầy đủ nghĩa 

vụ tài chính theo quy định của pháp luật.  

Theo Ngô Mỹ Trâm - Công ty Luật FDVN 
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TÌNH HUỐNG PHÁP LÝ: CÓ ĐƯỢC 

ĐẶT TÊN NƯỚC NGOÀI TRONG GIẤY 

KHAI SINH? 

Vợ chồng tôi mới sinh con và có ý định 

đặt tên cho con bằng tiếng Anh. Chúng tôi có 

thể làm khai sinh cho cháu bằng tên tiếng 

Anh hay không? Mong Qúy Công ty tư vấn 

giúp 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: 

Theo khoản 3 Điều 26 Bộ luật Dân sự 

năm 2015 quy định về quyền có họ, tên như 

sau: 

“1.Cá nhân có quyền có họ, tên (bao 

gồm cả chữ đệm, nếu có). Họ, tên của một 

người được xác định theo họ, tên khai sinh 

của người đó. 

3. Việc đặt tên bị hạn chế trong trường 

hợp xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp 

của người khác hoặc trái với các nguyên tắc 

cơ bản của pháp luật dân sự quy định tại 

Điều 3 của Bộ luật này. 

Tên của công dân Việt Nam phải bằng 

tiếng Việt hoặc tiếng dân tộc khác của Việt 

Nam; không đặt tên bằng số, bằng một số ký 

tự mà không phải là chữ. 

4. Cá nhân xác lập, thực hiện quyền, 

nghĩa vụ dân sự theo họ, tên của mình. 

5. Việc sử dụng bí danh, bút danh không 

được gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp 

pháp của người khác.” 

Chiếu theo quy định trên, do tên của 

công dân Việt Nam phải bằng tiếng Việt hoặc 

tiếng dân tộc khác của Việt Nam nên bạn 

không thể khai sinh cho con bằng tiếng Anh. 

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: CON BỊ 

ỐM THÌ BỐ MẸ ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ 

ĐỘ ỐM ĐAU THẾ NÀO? 

Con tôi năm nay 4 tuổi, thứ 3 vừa rồi 

con tôi bị sốt xuất huyết phải nhập viện và 

đang được điều trị. Vợ chồng tôi rất lo, gia 

đình sống xa nội ngoại nên phải tự túc chăm 

con ốm. Quý công ty cho tôi hỏi trong trường 

hợp của tôi, cả hai đều đang đóng bảo hiểm 

xã hội thì sẽ hưởng chế độ khi con ốm như 

thế nào? 

Trả lời: 

Cảm ơn Quý khách đã tin tưởng và gửi 

câu hỏi đến Công ty Luật FDVN (“FDVN”), 

sau khi tìm hiểu các quy định pháp luật, 

chúng tôi có những thông tin trao đổi sau: 

Theo Khoản 1 Điều 27 Luật Bảo hiểm 

xã hội năm 2014 quy định như sau: “Thời 

gian hưởng chế độ khi con ốm đau trong một 

năm cho mỗi con được tính theo số ngày 

chăm sóc con tối đa là 20 ngày làm việc nếu 

con dưới 03 tuổi; tối đa là 15 ngày làm việc 

nếu con từ đủ 03 tuổi đến dưới 07 tuổi.” 

Theo đó, trong trường hợp này, con Quý 

khách năm nay 4 tuổi thì thời gian hưởng chế 

độ khi con ốm đau trong một năm cho mỗi 

con được tính số ngày chăm sóc con tối đa là 

15 ngày làm việc. 
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Khi cả hai vợ chồng đều đang đóng bảo 

hiểm xã hội mà có con bị ốm thì căn cứ theo 

Điểm b, điểm c Điều 5 Thông tư số 

59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo 

hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc thì: 

“Điều 5. Thời gian hưởng chế độ khi 

con ốm đau 

… 

b) Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham 

gia bảo hiểm xã hội thì tùy theo điều kiện của 

mỗi người để luân phiên nghỉ việc chăm sóc 

con ốm đau, thời gian tối đa hưởng chế độ khi 

con ốm đau trong một năm của người cha 

hoặc người mẹ cho mỗi con theo quy định 

tại khoản 1 Điều 27 của Luật bảo hiểm xã 

hội. 

Ví dụ 7: Hai vợ chồng bà B đều đang 

tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Ngày 

nghỉ hàng tuần của vợ chồng bà B là ngày 

Chủ nhật. Con bà B được 5 tuổi, bị ốm phải 

điều trị ở bệnh viện thời gian từ ngày 11/01 

đến ngày 05/02/2016. Do điều kiện công việc, 

vợ chồng bà B phải bố trí thay nhau nghỉ 

chăm sóc con như sau: 

- Bà B nghỉ chăm con từ ngày 11/01 đến 

ngày 17/01/2016 và từ ngày 25/01 đến ngày 

05/02/2016; 

- Chồng bà B nghỉ chăm con từ ngày 

18/01 đến ngày 24/01/2016. 

Như vậy, thời gian hưởng chế độ khi con 

ốm đau của vợ chồng bà B được tính như 

sau: 

+ Đối với bà B: tổng số ngày nghỉ chăm 

sóc con là 19 ngày, trừ 02 ngày nghỉ hàng 

tuần vào ngày Chủ nhật, còn lại 17 ngày. Tuy 

nhiên, do con bà B đã được 5 tuổi nên thời 

gian nghỉ việc hưởng chế độ khi con ốm đau 

trong một năm tối đa là 15 ngày. Do vậy, thời 

gian hưởng chế độ khi con ốm đau của bà B 

được tính hưởng là 15 ngày. 

+ Đối với chồng bà B: tổng số ngày 

nghỉ chăm sóc con là 7 ngày, trừ 01 ngày 

nghỉ hàng tuần vào ngày Chủ nhật, còn lại 06 

ngày. Do vậy, thời gian hưởng chế độ khi con 

ốm đau của chồng bà B được tính hưởng là 

06 ngày. 

c) Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham 

gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, cùng nghỉ việc 

để chăm sóc con ốm đau thì cả cha và mẹ đều 

được giải quyết hưởng chế độ khi con ốm 

đau; thời gian tối đa hưởng chế độ khi con 

ốm đau trong một năm của người cha hoặc 

người mẹ cho mỗi con theo quy định 

tại khoản 1 Điều 27 của Luật bảo hiểm xã 

hội. 

Ví dụ 8: Hai vợ chồng chị T đều tham 

gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, có con trai 5 

tuổi bị ốm phải nằm viện điều trị bệnh từ 

ngày 07/3/2016 đến ngày 11/3/2016. Trong 

thời gian con phải nằm viện điều trị bệnh, cả 

hai vợ chồng chị T đều nghỉ việc để chăm sóc 

con. 

Trong trường hợp này, cả hai vợ chồng 

chị T đều được giải quyết hưởng chế độ khi 

con ốm đau với thời gian là 05 ngày.”  

Như vậy, khi cả hai vợ chồng Quý 

khách đều đang tham gia bảo hiểm xã hội thì 

có thể luân phiên nghỉ việc hoặc cùng nghỉ 

việc để chăm sóc con ốm đau. Cả hai trường 

hợp này đều được giải quyết hưởng chế độ 

ốm đau, theo quy định tại Khoản 1 Điều 27 

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 đã nêu trên. 

Trên đây là ý kiến tư vấn của FDVN 

liên quan đến yêu cầu tư vấn của Quý khách 

trên cơ sở nghiên cứu các quy định pháp luật. 
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Hy vọng ý kiến tư vấn của FDVN sẽ hữu ích 

cho Quý khách.  

Theo Nguyễn Thị Thanh Thanh Trà 

Công ty Luật FDVN 

TÌNH HUỐNG PHÁP LÝ: THÀNH 

VIÊN HỢP DANH CÓ ĐƯỢC LÀM CHỦ 

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KHÔNG? 

Tôi là An hiện tôi là Giám đốc của một 

Công ty hợp danh, đồng thời cũng là thành 

viên hợp danh của Công ty Hợp danh. Dự 

định tôi sẽ mở thêm một mô hình Doanh 

nghiệp tư nhân. Quý công ty cho tôi hỏi 

trường hợp này thì tôi có được làm chủ doanh 

nghiệp tư nhân 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 

nghiên cứu các quy định pháp luật liên quan, 

FDVN có một số trao đổi như sau: 

[1]. Theo Điều 172 Luật doanh nghệp 

2014 quy định về Công ty Hợp danh: 

“1. Công ty hợp danh là doanh nghiệp, 

trong đó: 

a) Phải có ít nhất 02 thành viên là chủ 

sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh 

doanh dưới một tên chung (sau đây gọi là 

thành viên hợp danh). Ngoài các thành viên 

hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên 

góp vốn; 

b) Thành viên hợp danh phải là cá 

nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản 

của mình về các nghĩa vụ của công ty; 

c) Thành viên góp vốn chỉ chịu trách 

nhiệm về các khoản nợ của công 

ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty. 

2. Công ty hợp danh có tư cách pháp 

nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp. 

3. Công ty hợp danh không được phát 

hành bất kỳ loại chứng khoán nào.” 

[2]. Đối chiếu với thông tin Quý khách 

cung cấp, theo quy định tại khoản 1 Điều 175 

Luật doanh nghiệp 2014 quy định về hạn chế 

quyền đối với thành viên hợp danh, theo đó 

những việc mà thành viên hợp danh sẽ không 

được làm đó chính là: 

“1. Thành viên hợp danh không được 

làm chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thành 

viên hợp danh của công ty hợp danh khác, trừ 

trường hợp được sự nhất trí của các thành 

viên hợp danh còn lại.” 

Như vậy, nếu được sự nhất trí của các 

thành viên hợp danh còn lại thì Quý Khách dù 

đang là thành viên hợp danh cũng sẽ có quyền 

làm chủ doanh nghiệp tư nhân. 

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 Lan Anh 

Công ty Luật FDVN 



TỔNG HỢP 28  TRƯỜNG
HỢP KHÔNG ĐƯỢC ỦY

QUYỀN THEO QUY
ĐỊNH PHÁP  LUẬT

F
S Ố  1 1  •  T H Á N G  9 . 2 0 2 0

PHẦN III.
QUY ĐỊNH CẦN BIẾT
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