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BÀN VỀ HÌNH THỨC CỦA VĂN BẢN UỶ QUYỀN THAM GIA 
TỐ TỤNG TRONG VỤ ÁN DÂN SỰ 

Công ty Luật FDVN 

TỔNG HỢP 42 LOẠI VĂN BẢN BẮT BUỘC PHẢI CÔNG 

CHỨNG, CHỨNG THỰC 

Nguyễn Thị Sương 
Công ty Luật FDVN 

1. CHUYỂN NHƯỢNG PHẦN VỐN GÓP DO THÀNH VIÊN 

CÔNG TY BỊ PHÁ SẢN? 

2. CÁ NHÂN, HỘ GIA ĐÌNH ĐƯỢC CHỦ ĐẦU TƯ GIAO 

KHOÁN ĐẤT ĐỂ TRỒNG CÂY HẰNG NĂM CÓ ĐƯỢC 

BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT 

KHÔNG? 

3. THỜI HIỆU KHỞI KIỆN HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM TÍNH 

TỪ THỜI ĐIỂM NÀO? 

4. KHI NÀO ĐƯỢC SỬ DỤNG NGOẠI TỆ TRONG THANH 

TOÁN CÁC GIAO DỊCH TẠI VIỆT NAM? 
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1. Hình thức của văn bản uỷ quyền 

tham gia tố tụng trong vụ án Dân sự 

1.1. Về việc công chứng, chứng thực 

văn bản uỷ quyền 

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 86 Bộ 

Luật Tố tụng Dân sự năm 2015 (BLTTDS 

2015) thì “Người đại diện theo ủy quyền trong 

tố tụng dân sự thực hiện quyền, nghĩa vụ tố tụng 

dân sự của đương sự theo nội dung văn bản ủy 

quyền”. 

Căn cứ vào quy định trên thì việc uỷ 

quyền cho người khác tham gia tố tụng phải 

được lập thành văn bản. Rà soát toàn bộ các 

điều khoản trong BLTTDS 2015, chỉ có duy 

nhất một điều luật quy định là bắt buộc phải 

công chứng, chứng thực văn bản uỷ quyền 

(hoặc bắt buộc phải lập tại Toà án) trong trường 

hợp uỷ quyền thực hiện việc kháng cáo. Cụ thể, 

Khoản 6 Điều 272 BLDS [Đơn kháng cáo] quy 

định:  

“6. Việc ủy quyền quy định tại các khoản 

3, 4 và 5 Điều này phải được làm thành văn bản 

NGUYỄN CÔNG TÍN 

CÔNG TY LUẬT FDVN 

“BLTTDS 2015 không bắt buộc phải 

công chứng, chứng thực văn bản uỷ 

quyền tham gia tố tụng (trừ trường 

hợp uỷ quyền thực hiện việc kháng 

cáo). Do đó, việc Toà án buộc các 

đương sự phải công chứng, chứng 

thực văn bản uỷ quyền để tham gia 

tố tụng là không đúng pháp luật.” 

Theo quy định của Bộ Luật Tố tụng Dân sự 2015 thì cá nhân, 

tổ chức có quyền được uỷ quyền cho người khác đại diện mình 

tham gia tố tụng tại Toà án, việc uỷ quyền phải được lập thành 

văn bản và chỉ bắt buộc phải công chứng, chứng thực trong trường 

hợp ủy quyền để thực hiện việc kháng cáo. Tuy nhiên, trên thực 

tế vẫn còn tồn tại nhiều nhận thức khác nhau, dẫn đến tình trạng 

áp dụng pháp luật thiếu thống nhất liên quan đến hình thức của 

văn bản uỷ quyền, ngay cả chính trong nội bộ ngành Toà án. 

Trong phạm vi bài viết, tác giả sẽ nêu ra các quy định của 

pháp luật hiện hành quy định về hình thức của văn bản uỷ quyền 

tham gia tố tụng; bàn về thực trạng và nguyên nhân Toà án buộc 

các đương sự phải công chứng, chứng thực văn bản uỷ quyền, để 

từ đó đưa ra các kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật.  
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có công chứng, chứng thực hợp pháp, trừ 

trường hợp văn bản ủy quyền đó được lập tại 

Tòa án có sự chứng kiến của Thẩm phán hoặc 

người được Chánh án Tòa án phân công. Trong 

văn bản ủy quyền phải có nội dung đương sự ủy 

quyền cho người đại diện theo ủy quyền kháng 

cáo bản án, quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ 

giải quyết vụ án của Tòa án cấp sơ thẩm.” 

Như vậy, theo quy định của BLTTDS 

2015 thì văn bản uỷ quyền tham gia tố tụng 

không buộc phải công chứng, chứng thực, trừ 

trường hợp uỷ quyền thực hiện việc kháng cáo. 

Tuy nhiên, nhìn vào tất cả các hồ sơ tố tụng tại 

Toà án hiện nay dễ khiến cho người ta nhầm 

tưởng rằng pháp luật bắt buộc phải công chứng, 

chứng thực văn bản uỷ quyền tham gia tố tụng, 

khi mà hầu hết các Toà án chỉ tiếp nhận các văn 

bản uỷ quyền có công chứng, chứng thực. 

 

1.2. Văn bản uỷ quyền tham gia tố tụng 

là “Giấy uỷ quyền” hay “Hợp đồng uỷ 

quyền”? 

                                                           
1 Thông tư 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020 quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 
23/2015/nđ-cp ngày 16 tháng 02 năm 2015 của chính phủ 

Văn bản uỷ quyền tham gia tố tụng thường 

được ghi nhận dưới 02 hình thức là Giấy uỷ 

quyền và Hợp đồng uỷ quyền. Giấy uỷ quyền 

và Hợp đồng uỷ quyền mà tác giả đề cập trong 

phạm vi bài viết này được phân biệt rõ nét nhất 

qua đặc điểm pháp lý sau: Giấy uỷ quyền chỉ 

cần chứng thực chữ ký của Bên uỷ quyền; còn 

Hợp đồng uỷ quyền thì phải công chứng, chứng 

thực nội dung của hợp đồng và phải có đầy đủ 

02 bên (Bên uỷ quyền và Bên được uỷ quyền) 

ký vào văn bản. 

BLTTDS 2015 quy định việc uỷ quyền 

phải được lập thành văn bản, không nói rõ là 

hình thức văn bản như thế nào, do đó các Toà 

án chấp nhận cả 02 hình thức là Giấy uỷ quyền 

và Hợp đồng uỷ quyền. Tuy nhiên, kể từ ngày 

Thông tư 01/2020/TT-BTP1 ngày 03/03/2020 

của Bộ Tư pháp có hiệu lực (có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 20/4/2020), các cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền công chứng, chứng thực lại 

không được phép tiến hành chứng thực chữ ký 

trên “Giấy uỷ quyền” trong trường hợp uỷ 

quyền tham gia tố tụng. Cụ thể theo Điều 14 

Thông tư 01/2020/TT-BTP của Bộ Tư pháp quy 

định chỉ được chứng thực chữ ký trên Giấy uỷ 

quyền trong 04 trường hợp: 

- Ủy quyền về việc nộp hộ, nhận hộ hồ sơ, 

giấy tờ, trừ trường hợp pháp luật quy định 

không được ủy quyền; 

- Ủy quyền nhận hộ lương hưu, bưu phẩm, 

trợ cấp, phụ cấp; 

- Ủy quyền nhờ trông nom nhà cửa; 

về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, 
chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch 

NO!!!!!!!! 
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- Ủy quyền của thành viên hộ gia đình để 

vay vốn tại Ngân hàng chính sách xã hội. 

Đối với việc ủy quyền không thuộc một 

trong các trường hợp nêu trên thì không được 

yêu cầu chứng thực chữ ký trên giấy ủy quyền; 

người yêu cầu chứng thực phải thực hiện các 

thủ tục theo quy định về chứng thực hợp đồng, 

giao dịch. 

Thông tư 01/2020/TT-BTP ngày 

03/03/2020 của Bộ Tư pháp là Thông tư hướng 

dẫn Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 

tháng 02 năm 2015 của Chính Phủ về cấp bản 

sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, 

chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, 

giao dịch. Trong khi Nghị định 23/2015/NĐ-CP 

cho phép chứng thực chữ ký trong Giấy ủy 

quyền tham gia tố tụng nếu thuộc trường hợp 

ủy quyền không có thù lao, không có nghĩa vụ 

bồi thường của bên được ủy quyền và không 

liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu tài sản, 

quyền sử dụng bất động sản2 thì Thông tư 

01/2020/TT-BTP lại bó hẹp phạm vi của Nghị 

định 23/2015/NĐ-CP, chỉ cho phép chứng thực 

chữ ký trên Giấy uỷ quyền trong 4 trường hợp 

nêu tại Điều 14 Thông tư này. 

Rõ ràng, Điều 14 Thông tư 01/2020/TT-

BTP không những trái với BLTTDS 2015 mà 

còn thiếu thống nhất với văn bản quy phạm 

pháp luật chuyên ngành có hiệu lực pháp lý cao 

hơn là Nghị định 23/2015/NĐ-CP. Theo 

nguyên tắc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật 

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 

                                                           
2 Điểm d Khoản 4 Điều 24 Nghị định 23 ngày 16 tháng 02 
năm 2015 của Chính Phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng 

cao hơn. Trong trường hợp này, Nghị định 

23/2015/NĐ-CP phải được ưu tiên áp dụng, 

đương sự được quyền chứng thực chữ ký trên 

Giấy uỷ quyền để uỷ quyền tham gia tố tụng 

nếu có nhu cầu chứng thực. 

Tuy nhiên, trên thực tế các tổ chức, cơ 

quan có thẩm quyền công chứng, chứng thực lại 

không đủ “dũng cảm” để chứng thực chữ ký 

trên Giấy uỷ quyền tham gia tố tụng do tâm lý 

sợ sai – sai với Thông tư hướng dẫn chuyên 

ngành của Bộ Tư pháp. Vướng mắt này đến nay 

vẫn chưa được tháo gỡ. Điều này dẫn đến một 

bất cập là Tòa án vẫn chấp nhận Giấy ủy quyền 

tham gia tố tụng, nhưng các tổ chức, cơ quan có 

thẩm quyền công chứng, chứng thực lại không 

thực hiện thủ tục chứng thực chữ ký trên Giấy 

ủy quyền tham gia tố tụng. 

2. Thực trạng, nguyên nhân các Toà án 

yêu cầu đương sự phải công chứng, chứng 

thực văn bản uỷ quyền 

Pháp luật về tố tụng dân sự không bắt 

buộc văn bản uỷ quyền phải công chứng, chứng 

thực (trừ trường hợp uỷ quyền thực hiện quyền 

kháng cáo). Tuy nhiên, thực tế là hầu hết các 

Toà án chỉ chấp nhận tư cách tham gia tố tụng 

thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng 
thực hợp đồng, giao dịch 
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của người được uỷ quyền khi văn bản uỷ quyền 

được công chứng, chứng thực. 

Theo tác giả, đây là sự thận trọng quá mức 

cần thiết của các Toà án nhưng là sự thận trọng 

nửa vời và có nguy cơ xâm phạm đến quyền lợi 

của các đương sự. 

Vì sao tác giả cho rằng đây là sự thận 

trọng nửa vời? 

Thực tế tố tụng tại các Toà án có thể thấy 

đối với trường hợp pháp nhân uỷ quyền cho một 

người khác tham gia tố tụng thì văn bản uỷ 

quyền chỉ cần có chữ ký của người đại diện theo 

pháp luật của pháp nhân và có đóng dấu của 

pháp nhân là được Toà án chấp nhận, không cần 

phải công chứng, chứng thực như văn bản uỷ 

quyền của cá nhân. Có thể quan điểm của Toà 

án là văn bản uỷ quyền của pháp nhân đã có 

đóng dấu của pháp nhân nên không cần công 

chứng, chứng thực, pháp nhân phải tự chịu 

trách nhiệm với việc uỷ quyền của mình khi đã 

đóng dấu vào văn bản uỷ quyền. Quan điểm này 

là cực kỳ sai lầm, bởi nếu đúng là con dấu của 

pháp nhân nhưng chữ ký không phải là chữ ký 

của người đại diện hợp pháp của pháp nhân thì 

văn bản uỷ quyền này cũng không có giá trị 

pháp lý. Mặc khác, không có cơ sở để Toà án 

xác định đó có phải là con dấu của pháp nhân 

hay không, đặc biệt là trong bối cảnh mà Luật 

Doanh nghiệp 2020 (đã được Quốc Hội thông 

qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực từ ngày 

01/01/2021) đã bãi bỏ quy định về công bố mẫu 

dấu và trong tương lai có thể là sẽ bãi bỏ luôn 

các quy định về đăng ký con dấu của doanh 

nghiệp. 

Toà án đã thận trọng khi yêu cầu các 

đương sự là cá nhân phải công chứng, chứng 

thực văn bản uỷ quyền nhưng lại không buộc 

đương sự là pháp nhân phải công chứng, chứng 

thực văn bản uỷ quyền. Đây là sự thận trọng nửa 

vời và có phần bất bình đẳng giữa đương sự là 

pháp nhân và đương sự là cá nhân trong cách 

nhận thức của các Toà án. 

Sự thận trọng của Toà án là vượt quá 

yêu cầu của pháp luật và có nguy cơ xâm 

phạm đến quyền lợi của các đương sự? 

 

Nguyên tắc thực thi pháp luật là Cơ quan 

Nhà nước chỉ được làm những gì pháp luật cho 

phép. Rõ ràng Toà án buộc các đương sự phải 

công chứng, chứng thực văn bản uỷ quyền là 

vượt quá yêu cầu của pháp luật và có nguy cơ 

xâm phạm đến lợi ích của đương sự. Thực tế, 

có nhiều trường hợp đương sự không thể đến 

các tổ chức hành nghề công chứng hoặc uỷ ban 

nhân dân các cấp (hoặc cơ quan đại diện ngoại 

giao ở nước ngoài đối với đương sự là người 

nước ngoài) để thực hiện việc công chứng, 

chứng thực do có cách trở về địa lý, bị khuyết 

tật về thể chất, việc đi lại khó khăn, giấy tờ nhân 

thân không đầy đủ hoặc không có đủ thời gian 

để làm thủ tục công chứng, chứng thực…, đó là 
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chưa kể đến việc các tổ chức, cơ quan có thẩm 

quyền công chứng, chứng thực còn có nhận 

thức chưa thống nhất về hình thức của văn bản 

uỷ quyền tham gia tố tụng (Giấy uỷ quyền hay 

Hợp đồng uỷ quyền), gây khó khăn trong thủ 

tục công chứng, chứng thực văn bản uỷ quyền 

tham gia tố tụng. Do đó, việc Toà án buộc 

đương sự phải công chứng, chứng thực hợp 

đồng uỷ quyền sẽ có nguy cơ làm phức tạp thêm 

tình hình của đương sự. 

Nguyên nhân dẫn đến sự thận trọng của 

Toà án (buộc các đương sự phải công chứng, 

chứng thực văn bản uỷ quyền) có thể xuất phát 

từ lý do văn bản uỷ quyền có thể bị làm giả mạo, 

dẫn đến ý chí được xác lập trong văn bản uỷ 

quyền không phải là của đương sự. Trong khi 

đó, hậu quả pháp lý do hành vi của người được 

uỷ quyền trong tố tụng gây ra là rất lớn. Bất cứ 

một sự quyết định nào của người được uỷ quyền 

cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp và nghiêm 

trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của đương 

sự (Ví dụ: rút đơn khởi kiện, thay đổi yêu cầu 

khởi kiện, thương lượng dẫn đến giảm nghĩa vụ 

cho đương sự khác…).  

Rõ ràng Toà án có lý khi đặt ra nghi ngờ 

về tính trung thực của văn bản uỷ quyền, thà 

thận trọng còn hơn để xảy ra hậu quả khó có thể 

khắc phục. Việc làm này của Toà án, theo 

hướng tích cực cũng sẽ bảo đảm được quyền lợi 

của các đương sự, tránh được sự giả mạo uỷ 

quyền tham gia tố tụng. 

3. Kiến nghị hoàn thiện pháp luật 

Rõ ràng có sự chênh nhau trong quy định 

của pháp luật và thực tế áp dụng, thực hiện pháp 

luật liên quan đến hình thức của văn bản uỷ 

quyền tham gia tố tụng. Để bảo đảm thủ tục uỷ 

quyền là minh bạch, thống nhất và để bảo đảm 

văn bản uỷ quyền tham gia tố tụng là đáng tin 

cậy, hạn chế những rủi ro cho chính các đương 

sự do hành vi giả mạo uỷ quyền gây ra, theo tác 

giả pháp luật cần phải có những thay đổi sau 

đây: 

Thứ nhất, bãi bỏ hiệu lực của Điều 14 

Thông tư 01/2020/TT-BTP ngày 03/03/2020 

của Bộ Tư pháp: Điều Luật có nội dung trái với 

BLTTDS năm 2015 và Nghị định số 

23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính 

Phủ, làm hạn chế quyền lựa chọn hình thức văn 

bản uỷ quyền của đương sự. 

Thứ hai, Pháp luật về tố tụng Dân sự nên 

có sự điều chỉnh theo hướng cho phép đương sự 

lựa chọn một trong hai hình thức uỷ quyền sau 

đây: 

- Uỷ quyền ngoài Toà án: Nếu việc uỷ 

quyền được thực hiện ngoài Toà án thì phải 

được lập thành văn bản và có công chứng, 

chứng thực hợp pháp. Văn bản uỷ quyền có thể 

là Giấy uỷ quyền hoặc Hợp đồng uỷ quyền. 

- Uỷ quyền tại Toà án: Nếu việc uỷ quyền 

được thực hiện tại Toà án thì phải được lập 

thành văn bản trước sự chứng kiến của Thẩm 

phán hoặc người được Chánh án Tòa án phân 

công. Thẩm phán xác nhận việc chứng kiến 

bằng việc ký tên, đóng dấu (con dấu của Toà 

án) vào văn bản uỷ quyền và ghi rõ: “Tôi đã 

chứng kiến việc lập văn bản uỷ quyền này”. 

Trên đây là một số bình luận của tác giả 

liên quan đến hình thức của văn bản uỷ quyền 

tham gia tố tụng tại Toà án trong vụ án Dân sự. 

Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của Quý 

độc giả./.
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I. CHUYỂN NHƯỢNG PHẦN VỐN 

GÓP DO THÀNH VIÊN CÔNG TY BỊ PHÁ 

SẢN? 

 

Tình huống pháp lý: 

Công ty A và 2 Công ty được thành lập tại 

Hàn Quốc là Công ty B và Công ty C ký hợp 

đồng liên doanh thành lập Công ty Trách nhiệm 

hữu hạn ABC (Công ty TNHH ABC) tại Việt 

Nam. Việc thành lập Công ty TNHH ABC đã 

được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư vào 

tháng 8/2007. Năm 2015, hai Công ty B và Công 

ty C bị Tòa án Hàn quốc tuyên bố phá sản, ngày 

16/3/2016 Quản Tài viên được Tòa án Hàn Quốc 

chỉ định đã nhân danh B và C ký các hợp đồng 

chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của B và 

C trong Công ty ABC cho Công ty M do 2 công 

ty này còn nợ M một khoản tiền. Hợp đồng 

chuyển nhượng phần góp vốn ngày 16/3/2016 đã 

được Hội đồng thành viên công ty ABC ra Nghị 

quyết có nội dung thay đổi thành viên mới là M 

với vốn góp 80%, bao gồm 62% của B và 18% 

của C. Hợp đồng đã được dịch và chứng thực 

theo quy định. Ngày 29/4/2016 Sở Kế hoạch và 

Đầu tư Thành phố X cấp Giấy chứng nhận đăng 

ký đầu tư mới thay cho Giấy chứng nhận đầu tư 

đã được cấp, chứng nhận chủ đầu tư mới là A và 

M. 

Biết Điều lệ của công ty ABC giống với 

Luật Doanh nghiệp 2014, các bên thỏa thuận áp 

dụng luật Việt Nam trong hợp đồng liên doanh. 

Vấn đề pháp lý: Hợp đồng chuyển nhượng 

phần góp vốn của B và C trong ABC cho Công 

ty M như nêu trên có đúng luật không?  

Trả lời:  

Việc chuyển nhượng phần vốn góp của 

Công ty B, Công ty C trong Công ty ABC thành 

lập tại Việt Nam được thực hiện theo pháp luật 

Việt Nam, cụ thể Luật Doanh nghiệp 2014. Cụ 

thể: 

Theo khoản 3 Điều 54 Luật Doanh nghiệp 

2014, một trong các trường hợp phần vốn góp 

của thành viên được Công ty mua lại hoặc 

chuyển nhượng phần vốn góp là khi thành viên 

là tổ chức đã giải thể hoặc phá sản. 

- Quy định về Công ty mua lại phần vốn 

góp của thành viên được nêu tại Điều 52 Luật 

Doanh nghiệp 2014: Thành viên yêu cầu Công 

ty mua lại phần vốn góp của mình. Nếu không 

thỏa thuận được về giá thì Công ty phải mua lại 

phần vốn góp của thành viên đó theo giá thị 

trường hoặc giá được định theo nguyên tắc quy 

định tại Điều lệ công ty trong thời hạn 15 ngày, 

kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trường hợp công 

ty không mua lại phần vốn góp thì thành viên đó 

có quyền tự do chuyển nhượng phần vốn góp của 

mình cho thành viên khác hoặc người khác 

không phải là thành viên. 

- Quy định về chuyển nhượng phần vốn 

góp phải thực hiện theo trình tự nêu tại khoản 1 

Điều 53 Luật Doanh nghiệp 2014: a) Phải chào 

bán phần vốn đó cho các thành viên còn lại theo 

tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong 

công ty với cùng điều kiện; b) Chỉ được chuyển 

nhượng với cùng điều kiện chào bán đối với các 

thành viên còn lại quy định tại điểm a khoản này 

cho người không phải là thành viên nếu các 

thành viên còn lại của công ty không mua hoặc 

không mua hết trong thời hạn 30 ngày, kể từ 

ngày chào bán. 

Như vậy dù theo hình thức yêu cầu Công 

ty ABC mua lại hay chuyển nhượng phần vốn 
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góp của Công ty B, Công ty C trong Công ty 

ABC thì Công ty B, Công ty C đều phải yêu 

cầu/chào bán phần vốn của mình cho Công ty 

ABC hoặc các thành viên còn lại của Công ty 

ABC. Trường hợp các đối tượng này không mua 

lại thì mới được quyền chuyển nhượng cho 

người không phải là thành viên Công ty (Công 

ty M). 

Việc Quản tài viên Hàn Quốc đã nhân danh 

B và C ký các hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ 

phần vốn góp của B và C trong ABC cho Công 

ty M trong khi hợp đồng liên doanh thỏa thuận 

chọn luật Việt Nam áp dụng đã vi phạm pháp 

luật Việt Nam (pháp luật các bên thỏa thuận áp 

dụng) về chuyển nhượng phần góp vốn. 

 Theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Dân 

sự 2015 thì giao dịch chuyển nhượng phần góp 

vốn của B và C trong ABC cho Công ty M vô 

hiệu do vi phạm điều cấm của luật. 

Theo Hà Thị Hiền - Công ty Luật FDVN 

 

II. CÁ NHÂN, HỘ GIA ĐÌNH ĐƯỢC 

CHỦ ĐẦU TƯ GIAO KHOÁN ĐẤT ĐỂ 

TRỒNG CÂY HẰNG NĂM CÓ ĐƯỢC 

BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ KHI NHÀ 

NƯỚC THU HỒI ĐẤT KHÔNG? 

 

Tình huống pháp lý: 

Công ty A được nhà nước giao đất để quản 

lý, tổ chức, sản xuất và không thu tiền sử dụng 

đất. Năm 2002, Công ty A giao khoán đất trồng 

cà phê cho hộ ông B với diện tích 4.674m2. 

Ngày 12/5/2004, chủ tịch UBND tỉnh X ban 

hành quyết định về việc thu hồi đất của Công ty 

A giao cho UBND thành phố Y để giải quyết đất 

cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ, trong diện 

tích đất thu hồi có phần diện tích đất Công ty A 

đã giao khoán cho hộ ông B. Sau đó UBND tỉnh 

không thực hiện thu hồi đất ngoài thực địa nên 

Công ty A tiếp tục ký hợp đồng giao khoán với 

hộ ông B để sản xuất trồng cây cà phê và ông B 

vẫn nộp sản lượng cà phê cho Công ty A hằng 

năm.  

Đến năm 2012, UBND tỉnh X có quyết 

định thu hồi 14.873,2 m2 đất của Công ty A để 

giao UBND thành phố Y quản lý xây dựng công 

trình Trung tâm chỉ huy cảnh sát tỉnh X, trong đó 

thu hồi toàn bộ phần diện tích đất hộ ông B đang 

canh tác. 

Vấn đề pháp lý: 

1. Công ty A hay hộ ông B được bồi thường 

về đất khi thu hồi? 

2. Theo quy định pháp luật, hộ ông B có 

được hỗ trợ khoản tiền nào khi Nhà nước thu đất 

không? 

Trả lời: 

1. Công ty A là chủ thể được Nhà nước 

bồi thường về đất 

Nguồn gốc đất bị thu hồi là nhà nước giao 

đất cho Công ty A quản lý, tổ chức sản xuất và 

không thu tiền sử dụng đất. Sau khi được giao 

đất, Công ty A ký kết hợp đồng giao khoán cho 

ông B để trồng cà phê. Như vậy, Công ty A chỉ 

giao khoán cho Hộ ông B để trồng cây hằng năm 

trên đất chứ không phải là giao quyền sử dụng 

đất.  

Do vậy, Công ty A là chủ sử dụng đất nên 

khi nhà nước thu hồi đất vì mục đích phát triển 

kinh tế - xã hội, lợi ích quốc gia, công cộng thì 

Công ty A đươc bồi thường về đất, còn hộ ông B 
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không được bồi thường theo quy định tại Điều 

75, 76, 77, 78, 82 Luật đất đai 2013.  

2. Theo quy định tại khoản 2 Điều 83 Luật 

Đất đai 2013 quy định các khoản hỗ trợ khi Nhà 

nước thu hồi bao gồm:  

a) Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất; 

b) Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm 

kiếm việc làm đối với trường hợp thu hồi đất 

nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp 

sản xuất nông nghiệp; thu hồi đất ở kết hợp kinh 

doanh dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân mà phải 

di chuyển chỗ ở; 

c) Hỗ trợ tái định cư đối với trường hợp thu 

hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt 

Nam định cư ở nước ngoài mà phải di chuyển 

chỗ ở; 

d) Hỗ trợ khác. 

Trong đó đối với khoản hỗ trợ đào tạo, 

chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm cho hộ gia 

đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất, khoản 1 

Điều 84 Luật Đất đai 2013 có quy định: “Hộ gia 

đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, khi 

Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp mà không có 

đất nông nghiệp để bồi thường thì ngoài việc 

được bồi thường bằng tiền còn được hỗ trợ đào 

tạo, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm”. 

Hộ ông B trực tiếp sử dụng đất từ năm 

2002, tính đến thời điểm thu hồi là hơn 14 năm. 

Sau khi hết hạn hợp đồng hộ ông B vẫn tiếp tục 

sản xuất trồng cây hằng năm trên diện tích đất 

này đến khi có thông báo thu hồi đất và ông B 

chủ yếu sinh sống vào sản xuất nông nghiệp. 

Trong trường hợp hộ ông B không còn đất nông 

nghiệp nào khác thì có đủ căn cứ theo khoản 1 

Điều 84 Luật Đất đai 2013, hộ ông B được hỗ 

trợ tiền đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm 

việc làm. 

Mức hỗ trợ tiền đào tạo, chuyển đổi nghề 

và tìm kiếm việc làm được quy định tại khoản 6 

Điều 4 Nghị định 01/2017/NĐ-CP, ngày 

06/01/2017 Sửa đổi, bổ sung 1 số Nghị định quy 

định chi tiết thi hành Luật Đất đai là: 

a) Hỗ trợ bằng tiền không quá 05 lần giá 

đất nông nghiệp cùng loại trong bảng giá đất của 

địa phương đối với toàn bộ diện tích đất nông 

nghiệp thu hồi; diện tích được hỗ trợ không vượt 

quá hạn mức giao đất nông nghiệp tại địa 

phương theo quy định tại Điều 129 của Luật đất 

đai; 

b) Mức hỗ trợ cụ thể do Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh quy định căn cứ điều kiện thực tế của 

địa phương. 

Theo Hoàng Ngọc Anh - Công ty Luật FDVN 

 

III. THỜI HIỆU KHỞI KIỆN HỢP 

ĐỒNG BẢO HIỂM TÍNH TỪ THỜI ĐIỂM 

NÀO? 

 

Tình huống pháp lý: 
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Tôi có ký hợp đồng bảo hiểm với công ty 

bảo hiểm vận chuyển AQ về việc vận chuyển 

hành hóa xuất khẩu, sau đó có phát sinh vi phạm 

hợp đồng do hàng hóa bị hư hỏng trong quá trình 

vận chuyển nhưng không thông báo và bồi 

thường thiệt hại như hợp đồng đã quy định. Đến 

tháng 03/2017, khi bên đối tác gửi thống kê hàng 

hóa đã nhận thì tôi mới biết vấn đề này nên có 

làm việc với Công ty vận chuyển AQ. Tính đến 

tháng 07 năm 2020, do không thỏa thuận được 

và có nhiều vấn đề khác xảy ra giữa 2 bên, tôi 

muốn nộp đơn khởi kiện ra tòa. Tuy nhiên, khi 

kiểm tra thời hiệu khởi kiện tôi thấy luật có 

những quy định khác nhau về thời hiệu theo quy 

định của Bộ Luật tố tụng dân sự, Luật kinh 

doanh bảo hiểm,… nên không biết vụ việc của 

tôi còn thời hiệu khởi kiện hay không. 

Vấn đề pháp lý: Thời điểm bắt đầu tính 

thời hiệu khởi kiện của hợp đồng bảo hiểm áp 

dụng theo quy định pháp luật nào? 

Trả lời: 

Theo quy định tại Điều 184 và Điều 185 

của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 thì thời 

hiệu khởi kiện, thời hiệu yêu cầu giải quyết việc 

dân sự được thực hiện theo quy định của Bộ luật 

Dân sự. 

Tại Điều 429 của Bộ luật Dân sự năm 2015 

có quy định: “Thời hiệu khởi kiện để yêu cầu 

Tòa án giải quyết tranh chấp hợp đồng dân sự là 

03 năm, kể từ ngày người có quyền yêu cầu biết 

hoặc phải biết quyền và lợi ích hợp pháp của 

mình bị xâm phạm”. 

Trong khi đó, tại Điều 30 của Luật Kinh 

doanh bảo hiểm năm 2000, sửa đổi, bổ sung năm 

2010 thì “Thời hiệu khởi kiện về hợp đồng bảo 

hiểm là 03 năm kể từ thời điểm phát sinh tranh 

chấp”. 

Như vậy, Luật Kinh doanh bảo hiểm và Bộ 

luật Dân sự năm 2015 có quy định khác nhau về 

thời điểm bắt đầu tính thời hiệu khởi kiện. Trên 

thực tế hai thời điểm này không đồng nhất: khi 

người yêu cầu biết sự kiện pháp lý xảy ra xâm 

phạm quyền, lợi ích hợp pháp của họ nhưng họ 

chưa thực hiện quyền khởi kiện ngay mà sẽ thực 

hiện thỏa thuận, hòa giải, thống nhất cách giải 

quyết trong một thời gian nhất định. Khi không 

thống nhất được cách giải quyết thì mới phát 

sinh tranh chấp. Thông thường thời điểm phát 

sinh tranh chấp phát sinh sau thời điểm người có 

quyền biết hoặc phải biết quyền và lợi ích của 

mình bị xâm phạm.  

Nếu áp dụng theo quy định tại Bộ luật Dân 

sự 2015 thì tháng 03/2017 bạn biết sự vi phạm 

nên đến tháng 07/2020 mới khởi kiện là hết thời 

hiệu khởi kiện. Nhưng nếu áp dụng theo Luật 

Kinh doanh bảo hiểm với quy định nêu trên, thời 

điểm phát sinh tranh chấp là tháng 07/2020 nên 

còn thời hiệu khởi kiện. 

Trong trường hợp này, Tòa án sẽ ưu tiên áp 

dụng pháp luật chuyên ngành, tức là Luật Kinh 

doanh bảo hiểm để xác định thời hiệu khởi kiện 

về hợp đồng bảo hiểm là 03 năm kể từ thời điểm 

phát sinh tranh chấp. Quy định này không trái 

với các nguyên tắc cơ bản quy định tại Điều 3 

của Bộ luật Dân sự năm 2015 (nguyên tắc bình 

đẳng; tự do, tự nguyện cam kết, thỏa thuận; thiện 

chí, trung thực; không xâm phạm đến lợi ích 

chung và của người thứ ba; tự chịu trách nhiệm). 

Ngoài ra, còn có các quy định về thời hiệu 

khởi kiện, thời hiện yêu cầu trong các luật 

chuyên ngành khác thì cũng áp dụng quy định 
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của các luật chuyên ngành này mà không áp 

dụng quy định của Bộ luật Dân sự khi xác định 

thời hiệu khởi kiện, thời hiệu yêu cầu.  

Theo Nguyễn Thanh Thanh Trà - Công ty 

Luật FDVN 

 

IV. KHI NÀO ĐƯỢC SỬ DỤNG 

NGOẠI TỆ TRONG THANH TOÁN CÁC 

GIAO DỊCH TẠI VIỆT NAM 

 

Tình huống pháp lý: 

Công ty A (Việt Nam) là nhà thầu ký hợp 

đồng xây dựng với chủ đầu tư Công ty B (Công 

ty nước ngoài đầu tư tại Việt Nam). Theo hợp 

đồng xây dựng, Công ty B thanh toán trước cho 

Công ty A 20% giá trị hợp đồng. Tuy nhiên Công 

ty B chưa có nguồn tiền để thanh toán nhà thầu 

cho Công ty A nên Công ty C (là công ty mẹ của 

Công ty B ở Trung quốc) sẽ thực hiện chuyển 

tiền thanh toán cho Công ty A trước. Sau đó, khi 

Công ty B có tiền thì thanh toán cho Công ty A 

tương ứng số tiền Công ty C đã thanh toán, Công 

ty A sẽ thực hiện thanh toán chuyển tiền ra nước 

ngoài hoàn trả Công ty C (việc thỏa thuận này sẽ 

ký thỏa thuận 3 bên). 

Vậy việc Công ty A nhận tiền từ nước 

ngoài về và chuyển tiền hoàn trả cho cty C có vi 

phạm pháp luật ngoại hối không? 

Trả lời 

Điều 22 Pháp lệnh ngoại hối 2005, sửa đổi, 

bổ sung 2013 có quy định: “Trên lãnh thổ Việt 

Nam, mọi giao dịch, thanh toán, niêm yết, quảng 

cáo, báo giá, định giá, ghi giá trong hợp đồng, 

thỏa thuận và các hình thức tương tự khác của 

người cư trú, người không cư trú không được 

thực hiện bằng ngoại hối, trừ các trường hợp 

được phép theo quy định của Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam.” 

Các trường hợp được sử dụng ngoại hối 

trên lãnh thổ Việt Nam được quy định tại Điều 4 

Thông tư 32/2013/TT-NHNN, ngày 26/12/2013, 

bổ sung tại Thông tư 03/2019/TT-NHNN, trong 

đó có trường hợp tại khoản 16: 

16. Người không cư trú thực hiện theo quy 

định sau: 

a) Được chuyển khoản bằng ngoại tệ cho 

người không cư trú khác; 

b) Được ghi giá trong hợp đồng bằng 

ngoại tệ và thanh toán tiền xuất khẩu hàng hóa, 

dịch vụ bằng ngoại tệ chuyển khoản cho người 

cư trú. Người cư trú được báo giá, định giá bằng 

ngoại tệ và nhận thanh toán bằng ngoại tệ 

chuyển khoản khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ 

cho người không cư trú. 

Trong đó doanh nghiệp nước ngoài được 

xác định là người không cư trú theo quy định tại 

khoản 3, khoản 2 Điều 4 Pháp lệnh ngoại hối. 

Trường hợp thỏa thuận 03 bên giữa Công 

ty A, Công ty B và Công ty mẹ của Công ty B 

(Công ty C) là hợp pháp thì thỏa thuận này là 
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một dạng hợp đồng trong đó có Công ty C là 

doanh nghiệp nước ngoài thanh toán cho Công 

ty A là doanh nghiệp Việt Nam nên theo quy 

định nêu trên các giao dịch này được phép sử 

dụng ngoại hối theo quy định nêu trên. Khi thực 

hiện giao dịch các bên cần cung cấp chứng từ, tài 

liệu phù hợp để đáp ứng yêu cầu pháp luật Việt 

Nam. 

Theo Hà Thị Hiền - Công ty Luật FDVN 
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