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PHÁP LUẬT VỀ TỪ THIỆN TỪ CÂU CHUYỆN THỦY TIÊN 

 Luật sư Mai Quốc Việt – Công ty Luật FDVN 

 

HẠN CHẾ TRỤC LỢI, NHÀ NƯỚC 

CẤM ĐOÁN? 

Do vị thế địa lý nên khu vực miền Trung 

của Việt Nam hằng năm phải gánh chịu 

nhiều thiên tai, thời tiết khắc nghiệt, trong 

đó lũ lụt, mưa bão. Hoạt động kêu gọi, vận 

động quyên góp tài sản, vật chất để tổ chức 

từ thiện là nghĩa cử cao đẹp và nguồn đóng 

góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân là một 

trong nguồn tài chính để phòng, chống thiên 

tai. 

Theo đó, tại Điều 8 Luật Phòng, chống 

thiên tai 2013, về nguồn tài chính cho 

phòng, chống thiên tai thì ngoài nguồn ngân 

sách nhà nước, nguồn Qũy phòng, chống 

thiên tai thì có “Nguồn đóng góp tự nguyện 

của tổ chức, cá nhân”. Dường như để khẳng 

định sự khuyến khích trong việc đóng góp 

cho phòng, chống thiên tai thì đối với các 

khoản đóng góp này nhà nước có chính sách 

miễn, giảm thuế thu nhập.1 

Để hoạt động huy động nguồn lực từ xã 

hội, và sử dụng nguồn lực này minh bạch, 

có sự kiểm soát, đạt “hiệu quả” nên theo quy 

định hiện nay việc vận động, quyên góp và 

                                              
1 Khoản 5 Điều 5 Luật Phòng chống thiên tai năm 

2013; Điều 13 Nghị định 65/2013/NĐ-CP. 

phân bổ chỉ có “bóng dáng” cơ quan nhà 

nước, các tổ chức. 

Theo đó, tại Điều 13 Nghị định 

160/2018/NĐ-CP thể hiện: “Việc vận động, 

quyên góp và phân bổ nguồn lực từ cộng 

đồng thực hiện theo quy định của pháp luật 

về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử 

dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ 

nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai 

và các quy định của pháp luật về hoạt động 

của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội chữ 

thập đỏ Việt Nam.” 

Theo quy định tại Điều 5 Nghị định 

64/2008/NĐ-CP thì các tổ chức, đơn vị 

được tiếp nhận và phân phối tiền, hàng cứu 

trợ chỉ đang liệt kê gồm có cơ quan nhà 

nước, tổ chức như: Ủy ban Trung ương Mặt 
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trận Tổ quốc Việt Nam; Hội chữ thập đỏ 

Việt Nam; Các Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện. 

Đối với cơ quan thông tin, báo đài thì chỉ 

được tiếp nhận tiền, hàng cứu trợ của các tổ 

chức, cá nhân trong nước, nước ngoài chứ 

không được tổ chức phân phối tiền, hàng 

cứu trợ đó (trừ những khoản tiền hỗ trợ trực 

tiếp cho các bệnh nhân mắc bệnh hiểm 

nghèo theo địa chỉ cụ thể) 2. Và quy định 

cũng nêu rõ, ngoài các tổ chức, đơn vị nêu 

trên, không một tổ chức, đơn vị, cá nhân nào 

được quyền tổ chức tiếp nhận tiền, hàng cứu 

trợ. 

Lũ lụt tại Miền Trung. Nguồn: internet 

Như vậy, quy định nêu trên lại bỏ ngỏ 

vai trò “cá nhân” trong việc vận động, tiếp 

nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng 

góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục 

khó khăn do thiên tai. 

Có thể cơ quan nhà nước cho rằng việc 

quy định, giao cho cá nhân có quyền được 

tiếp nhận, phân phối hàng cứu trợ thì không 

                                              
2 Điểm 4 Thông tư 72/2008/TT-BTC 

kiểm soát được việc các cá nhân này sử 

dụng nguồn tiền, và không minh bạch thông 

tin. 

Trong khi, đối với cơ quan nhà nước khi 

tiếp nhận các nguồn đóng góp, thì nguồn 

kinh phí được sử dụng để cứu trợ phải được 

công khai, sử dụng đúng mục đích, có chế 

độ báo cáo và quản lý tài chính. Cụ thể phải 

thể hiện được số tiền, hàng đã huy động 

được và số tiền, hàng đã sử dụng, nội dung 

chi cho từng mục tiêu (cứu trợ dân sinh, xử 

lý môi trường…); số tiền, hàng còn dư (nếu 

có).3 

Vậy nên, việc để cá nhân đứng ra huy 

động, kêu gọi quyên góp nhưng không quản 

lý được sẽ dẫn đến trường hợp có người sẽ 

trục lợi, gian dối trong việc sử dụng các 

nguồn tiền. Dẫn đến người dân, xã hội sẽ có 

cái nhìn tiêu cực đối với việc từ thiện. 

Điều này là có cơ sở, bởi trong năm 

2016, một MC nổi tiếng khi kêu gọi mọi 

người ủng hộ đồng bào miền Trung, đã 

quyên góp được số tiền lên đến hàng chục tỉ 

đồng. Tuy nhiên sau đó, những lùm xùm đã 

phát sinh khi rất nhiều người hoài nghi, cho 

rằng MC này đã trục lợi số tiền mà mình kêu 

gọi quyên góp, ủng hộ. Cho đến hiện nay, 

mỗi lần MC này đứng ra kêu gọi quyên góp, 

ủng hộ thì cộng đồng mạng lại “dậy sóng”. 

3 Điều 13, 14 Nghị định 64/2008/NĐ-CP; Điểm 7, 

8 và 9 Thông tư 72/2008/TT-BTC 
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QUY CHUẨN NÀO CHO HOẠT 

ĐỘNG HUY ĐỘNG, VẬN ĐỘNG TỪ 

THIỆN CỦA CÁ NHÂN 

Việc cứu trợ người dân khi xảy ra thiên 

tai, hỏa hoạn… không chỉ là công việc của 

cơ quan nhà nước, tổ chức đoàn thể nào 

khác mà cần phải có sự huy động mọi nguồn 

lực trong xã hội, khuyến khích được tinh 

thần lá lành đùm lá rách, khơi gợi lòng yêu 

thương đồng bào. 

Hình ảnh Thủy Tiên trong chuyến đi cứu trợ 

lũ lụt tại miền Trung. Nguồn: internet 

Những ngày qua, có nhiều ý kiến cho 

rằng, cá nhân, tổ chức không thuộc trường 

hợp được tổ chức tiếp nhận tiền, hàng cứu 

trợ nhưng lại thực hiện hành vi này là vi 

phạm pháp luật. Cụ thể, theo quy định tại 

khoản 2, Điều 21 Nghị định 64/2008/NĐ-

CP thể hiện: “Xử lý vi phạm: các tổ chức, cá 

nhân huy động, quản lý và phân phối sử 

dụng tiền, hàng cứu trợ trái với quy định tại 

Nghị định này thì tùy theo mức độ vi phạm 

                                              
4 Điều 116, Điều 119, Điều 194 Bộ luật Dân sự 

2015. 

sẽ bị xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách 

nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.” 

Thế nhưng, cần nhìn nhận vấn đề này ở 

nhiều chiều của các vấn đề pháp lý đang 

phát sinh để hiểu rõ bản chất thực sự của 

việc một số cá nhân làm từ thiện bằng tấm 

lòng của họ. Bản chất của việc mọi người 

dân ủng hộ, quyên góp để giúp cho đồng bào 

thiên tai, lũ lụt chính là hoạt động tặng cho. 

Theo đó, những người ủng hộ, quyên góp tài 

sản là Bên tặng cho, bởi họ đã dịch chuyển 

tài sản thuộc quyền sở hữu của mình sang 

cho người khác. Người dân nhận được tiền 

bạc, nhu yếu phẩm là Bên nhận tặng cho, 

bởi người dân nhận được tài sản được 

chuyển giao từ một người khác, có quyền sử 

dụng đối với tài sản này. Còn đối với người 

kêu gọi ủng hộ, đi trao các nhu yếu phẩm, 

thì đây là bên trung gian nhận và giao tài 

sản. Bởi người này là cầu nối để kết nối, 

chuyển giao tài sản từ những nhà hảo tâm 

sang cho người dân. Hoạt động từ thiện, 

tặng cho này có thể được thể hiện thông qua 

hành vi như nhắn tin chuyển khoản,.. mà 

không cần phải xác lập bằng văn bản.4 

Bên cạnh đó, trong nguyên tắc cơ bản 

của pháp luật dân sự có thể hiện: “Cá nhân, 

pháp nhân xác lập, thực hiện, chấm dứt 

quyền, nghĩa vụ dân sự của mình trên cơ sở 



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

 
www.fdvn.vn | www.fdvnlawfirm.vn 

www.diendanngheluat.vn SỐ 15 – THÁNG 10/2020 

tự do, tự nguyện cam kết, thỏa thuận. Mọi 

cam kết, thỏa thuận không vi phạm điều cấm 

của luật, không trái đạo đức xã hội có hiệu 

lực thực hiện đối với các bên và phải được 

chủ thể khác tôn trọng” 5. Do đó, một cá 

nhân, pháp nhân có quyền được xác lập, 

thực hiện, hay chấm dứt quyền dân sự của 

mình trên cơ sở tự do, tự nguyện, không vi 

phạm điều cấm của luật thì phải được chủ 

thể khác tôn trọng. 

Theo nguyên tắc áp dụng pháp luật, 

người dân được làm những gì mà pháp luật 

không cấm và hiện không có quy định pháp 

luật nào cấm việc cá nhân đứng ra làm từ 

thiện. Do đó, việc cá nhân đứng ra ủng hộ, 

kêu gọi mọi người tham gia quyên góp, ủng 

hộ, thực hiện từ thiện hoàn toàn không vi 

phạm pháp luật. 

Bên cạnh đó, theo quy định tại điểm d, 

khoản 2, Điều 5 Thông tư 72/2008/TT-BTC 

thì: “Trong trường hợp các tổ chức, cá nhân 

hỗ trợ trực tiếp cho các nạn nhân, gia đình 

nạn nhân, các đối tượng bảo trợ xã hội cần 

sự giúp đỡ thì Ban Cứu trợ có trách nhiệm 

hướng dẫn để các tổ chức, cá nhân đó 

chuyển trực tiếp số tiền, hàng cứu trợ đến 

các đối tượng theo yêu cầu của các tổ chức, 

cá nhân cứu trợ.” 

Như vậy, cá nhân có quyền hỗ trợ trực 

tiếp cho người cần được cứu trợ, chỉ thông 

                                              
5 Khoản 2, Điều 3 Bộ luật Dân sự 2015 

qua Ban cứu trợ để được hướng dẫn, không 

bắt buộc phải chuyển nguồn tiền về cơ quan 

nhà nước.  

Nguồn: internet 

Ngoài ra, cũng theo quy định tại khoản 

1 Điều 21 Nghị định 64/2008/NĐ-CP thì tổ 

chức, cá nhân có thành tích trong việc vận 

động đóng góp; ủng hộ, tiếp nhận, quản lý 

và sử dụng nguồn cứu trợ hỗ trợ nhân dân 

trong và ngoài nước và các địa phương bị 

thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố 

nghiêm trọng gây ra, các bệnh nhân mắc 

bệnh hiểm nghèo được khen thưởng theo 

quy định của Luật Thi đua khen thưởng. Có 

thể nhận thấy, hoạt động từ thiện, pháp luật 

không cấm mà còn khuyến khích, còn khen 

thưởng nếu có thành tích.  

Chúng tôi cho rằng hoạt động tự nguyện 

tự phát do cá nhân, tổ chức đứng ra thực 

hiện không thường xuyên mỗi khi có thiên 

tai, dịch bệnh, hỏa hoạn là quan hệ dân sự,  

không bắt buộc phải thành lập các Quỹ xã 

hội, Quỹ từ thiện, không cần phải xin phép, 
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đạt được sự chấp thuận của cơ quan nhà 

nước. 

Bởi, hoạt động từ thiện của cá nhân chỉ 

mang tính tức thời, giải quyết được vấn đề 

mà xã hội đang cần nhanh chóng, việc 

chuyển giao tài sản là quan hệ dân sự về 

hoạt động tặng cho. Trong khi đó, đối với 

các Qũy từ thiện thì phải được đăng ký, 

thành lập, hoạt động theo đúng điều lệ và 

Qũy từ thiện có tư cách pháp nhân, có bộ 

máy tổ chức hoạt động6 . Điều này nhằm 

giám sát, cũng như nhằm mục đích phòng 

ngừa, ngăn cấm các trường hợp lợi dụng 

hoạt động của Qũy để thực hiện các hành vi 

làm ảnh hưởng đến uy tín của nhà nước, cơ 

quan, tổ chức, cộng đồng; gây phương hại 

đến lợi ích quốc gia, an ninh, quốc phòng, 

khối đại đoàn kết dân tộc; rửa tiền, các hoạt 

động trái pháp luật thì pháp luật quy định, 

đưa ra nhiều tiêu chuẩn khi tiến hành thành 

lập Quỹ7.  

Đơn cử, khi thành lập Quỹ, thì Ban sáng 

lập Quỹ phải bảo đảm số tài sản đóng góp 

thành lập Quỹ được chuyển vào tài khoản 

tối thiếu 50% giá trị quy đổi mà pháp luật 

đã quy định. Ví dụ: Quỹ của cá nhân, tổ 

chức Việt Nam thành lập với phạm vi toàn 

quốc, liên tỉnh số tiền là 5 tỷ đồng; Quỹ có 

tài sản của công dân, tổ chức nước ngoài 

                                              
6 Điều 7, Điều 10 Nghị định 93/2019/NĐ-CP 

cũng với phạm vi nêu trên thì số tiền là 7 tỷ 

đồng. 

Khi hoàn thiện bộ hồ sơ với phạm vi 

toàn quốc, liên tỉnh, có yếu tố nước ngoài 

thì Bộ trưởng Bộ Nội vụ sẽ cấp phép. Đối 

với phạm vi hoạt động còn lại của Quỹ thì 

Chủ tịch UBND tỉnh có thẩm quyền cấp 

phép. 

Chính việc đặt ra các tiêu chuẩn khi tiến 

hành thành lập Quỹ nên có thể nhận thấy các 

Quỹ hoạt động mang tính chuyên nghiệp, 

lâu dài, có phương hướng, kế hoạch, mục 

đích. Điều này là hoàn toàn phù hợp, bởi 

những thiên tai, hỏa hoạn, sự cố xảy ra 

thường lâu dài. Do đó, cần phải có đơn vị, 

tổ chức hoạt động lâu dài, chuyên nghiệp, 

có đủ nhân sự để thực hiện các hoạt động 

thiện nguyện. 

Nhưng, cũng từ việc quy định quá khắt 

khe, và khó khăn trong việc cấp phép, dẫn 

dến rất nhiều trường hợp cá nhân, tổ chức 

muốn hoạt động từ thiện một cách chuyên 

nghiệp nhưng cũng không được. Đơn cử, 

Qũy từ thiện: Quỹ trò nghèo vùng cao (Cơm 

Có Thịt) hoàn thành bộ hồ sơ gửi vào tháng 

05/2012, theo quy định khi tiếp nhận hồ sơ 

về quỹ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì 

trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ 

khi tiếp nhận hồ sơ cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền phải có văn bản trả lời và nêu 

7 Điều 9 Nghị định 93/2019/NĐ-CP 
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rõ lý do8. Nhưng mãi đến tháng 02/2014 thì 

Qũy từ thiện nêu trên mới được cấp Giấy 

phép thành lập, thời gian để được cấp phép 

kéo dài gần 02 năm.9 

Bên cạnh đó, để ngăn chặn, xử lý hành 

vi vi phạm trong hoạt độn vận động, tiếp 

nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng 

góp tự nguyện thì tại Điều 3 Nghị định 

64/2008/NĐ-CP có quy định các hành vi bị 

nghiêm cấm như:  

“1. Cản trở hoặc ép buộc tổ chức, cá 

nhân tham gia hoạt động cứu trợ nhân đạo. 

2. Báo cáo sai sự thật, gian lận, chiếm 

đoạt, sử dụng trái phép tiền, hàng do các tổ 

chức, cá nhân trong nước, ngoài nước ủng 

hộ, đóng góp. 

3. Lợi dụng hoạt động cứu trợ để vụ 

lợi.” 

Như vậy, pháp luật có quy định cấm các 

hành vi cản trở cá nhân tham gia hoạt động 

cứu trợ nhân đạo, và việc một cá nhân đứng 

ra kêu gọi quyên góp, trên danh nghĩa, uy 

tín của chính mình chứ không giả mạo hay 

mượn danh của một tổ chức, cơ quan nhà 

nước thì không vi phạm pháp luật. Nếu cá 

nhân lợi dụng việc vận động để quyên góp, 

vụ lợi, gian dối để chiếm đoạt tài sản thì sẽ 

chịu trách nhiệm với hành vi mình đã thực 

hiện. 

                                              
8 Điều 16 Nghị định 30/2012/NĐ-CP, hiện nay 

Nghị định 30/2012/NĐ-CP đã hết hiệu lực. 

HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN CỦA CÁ 

NHÂN VÀ VÀ VẤN ĐỀ QUẢN LÝ CỦA 

NHÀ NƯỚC 

Qua theo dõi số tiền kêu gọi ủng hộ, cứu 

trợ đồng bào miền Trung trong đợt lũ lụt 

mới nhất thì vai trò của các cá nhân trong 

việc huy động nguồn lực của xã hội là rất 

lớn. Đơn cử, đến ngày 20/10/2020 thì MC 

Trấn Thành đã huy động quyên góp được 

3.2 tỷ đồng; ca sĩ Thủy Tiên huy động quyên 

góp được hơn 105 tỷ đồng; vợ chồng ca sĩ 

Lý Hải huy động quyên góp được hơn 3.5 

tỷ đồng…. Và chính sự tham gia của mọi 

thành phần trong xã hội, trong đó những cá 

nhân có sức ảnh hưởng thì việc hỗ trợ đã 

được diễn ra rất nhanh, việc sử dụng nguồn 

tiền chi cho hỗ trợ cũng nhanh chóng, kịp 

thời. 

Trước đây, tại thời điểm Nghị định 

64/2008/NĐ-CP được ban hành thì các 

phương thức để kêu gọi, vận động các 

nguồn lực còn mang tính truyền thống như 

thông qua báo, đài, truyền hình. Trong khi 

hiện nay, với sự bùng nổ các trang mạng xã 

hội thì việc kêu gọi, vận động từ thiện rất 

linh động, và sâu rộng. Vậy nên, thời điểm 

đó, vai trò của các “cá nhân” đang còn yếu 

nên chính sách, quy định này là phù hợp. 

Tuy nhiên, hiện nay các quy định này đang 

9 https://fundme.vn/ và https://thekymoi.vn/clb-

com-co-thit-va-hanh-trinh-4-nam-di-theo-menh-

lenh-tu-trai-tim/ 

https://fundme.vn/
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dần thể hiện những điểm lạc hậu, cần phải 

thay đổi, và bổ trợ cho các cá nhân hoạt 

động thiện nguyện. 

Đơn cử, ưu điểm của huy động thông 

qua cá nhân thì số tiền huy động nhanh, việc 

sử nguồn tiền, ứng cứu sẽ kịp thời. Do các 

cá nhân sẽ tự chủ động sử dụng nguồn tiền, 

không cần thông qua một đơn vị, tổ chức 

nào. 

Nguồn: internet 

Trong khi, theo phương thức hiện nay 

thì khi có nguồn tiền phân phối, ủng hộ về 

thì được gửi về các số tài khoản của các cơ 

quan, tổ chức đang vận động. Sau đó, được 

tập trung về Ban cứu trợ các cấp, được mở 

tài khoản tại Kho bạc nhà nước. Trên cơ sở 

số tiền, hàng cứu trợ nhận được và mức độ 

thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố 

nghiêm trọng gây ra Ban cứu trợ, các cơ 

quan sẽ họp để phân phối tiền, hàng cứu trợ. 

Tuy nhiên, đi kèm với sự linh động, chủ 

động thì do các cá nhân thực hiện hoạt động 

từ nguyện riêng lẻ, nên có thể thông tin 

những người cần sự giúp đỡ sẽ bị hạn chế 

hơn cơ quan chức năng. Do đó, sẽ xảy ra 

trường hợp có người cần được trợ giúp thì 

không được trợ giúp và ngược lại. 

Bên cạnh đó, đối với mỗi đợt thiên tai 

xảy ra, có nhiều nguồn lực được huy động, 

sử dụng để hỗ trợ khẩn cấp cũng như lâu dài 

cho người dân vùng bị thiệt hại như ngân 

sách nhà nước; dự trữ quốc gia; Quỹ phòng, 

chống thiên tai; nguồn vận động của các tổ 

chức, cá nhân trong và ngoài nước; nguồn 

hỗ trợ của các Quỹ xã hội, từ thiện. 

Vậy nên, nếu không có sự thống nhất về 

danh sách cứu trợ, thì có rất nhiều khả năng 

sẽ xảy ra phần chi trùng lặp, sự chênh lệch 

về việc hỗ trợ giữa các người dân và các 

khoản hỗ trợ chưa có thể đảm bảo ổn định 

đời sống cho người dân. Như ngoài việc 

được cần được hỗ trợ về nhu yếu phẩm, thì 

người dân khu vực bị thiệt hại cũng cần có 

các cơ sở hạ tầng thiết yếu như trường hợp, 

trạm xá,… 

Để thực hiện có hiệu quả công tác về từ 

thiện thì nhà nước cần có những quy định 

mới, những sự thay đổi để ghi nhận rõ việc 

cá nhân, tổ chức có quyền huy động, vận 

động các nguồn lực của xã hội để thực hiện 

các hoạt động từ thiện. Nhằm bảo đảm số 

tiền cứu trợ sẽ được tới tận những người có 

nhu cầu, đúng đối tượng, bảo đảm công 

bằng. Như quy định việc phối hợp giữa các 

cá nhân, tổ chức với cơ quan nhà nước khi 

tiến hành các công tác từ thiện, cung cấp 

thông tin, đối chiếu thông tin, danh sách 
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những đối tượng được cứu trợ; quy định về 

việc minh bạch thông tin tài chính, quy định 

về phương thức xử lý vi phạm,… 

Chính việc phân định, quy định rõ cho 

các cá nhân, tổ chức được thực hiện các 

động từ thiện cũng góp phần giảm tải, giảm 

gánh nặng cho cơ quan nhà nước. 

Về nguyên tắc, chuyện từ thiện thực sự 

là chuyện của lòng yêu thương, việc tự 

nguyện gửi tiền cho các cá nhân lan tỏa yêu 

thương là biểu hiện của lòng tin rất cần nâng 

niu trân quý, nếu pháp luật ngăn cản, cấm 

đoán hay muốn chi phối sự độc quyền làm 

việc từ thiện thì sẽ ngăn cản các phương 

thức chuyển tải tình yêu thương của con 

người đến con người trong những hoàn cảnh 

ngặt nghèo như thiên tai lũ lụt. Pháp luật cần 

dự lường những điều gì để đảm bảo lòng 

yêu thương lan tỏa rộng rãi, nhưng cũng cần 

có những cách thức để phòng tránh những 

hành vi lợi dụng, trục lợi phạm pháp … 

DANH MỤC CĂN CỨ PHÁP LÝ, 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

 

1. Bộ luật Dân sự năm 2015. 

2. Luật Phòng, chống thiên tai năm 

2013. 

3. Nghị định 93/2019/NĐ-CP về tổ 

chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ 

thiện. 

4. Nghị định 65/2013/NĐ-CP hướng 

dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu 

nhập cá nhân. 

5. Nghị định 64/2008/NĐ-CP về việc 

vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng 

các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân 

dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa 

hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân 

mắc bệnh hiểm nghèo. 

6. Nghị định 30/2012/NĐ-CP về tổ 

chức, hoạt động của quỹ xã hội, từ thiện. 

7. Thông tư 72/2008/TT-BTC hướng 

dẫn Nghị định 64/2008/NĐ-CP về vận 

động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các 

nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân 

khắc phục khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, 

sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc 

bệnh hiểm nghèo do Bộ Tài chính ban hành. 

7. https://fundme.vn/ 

8. https://thekymoi.vn/clb-com-co-thit-

va-hanh-trinh-4-nam-di-theo-menh-lenh-

tu-trai-tim/ 
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https://thekymoi.vn/clb-com-co-thit-va-hanh-trinh-4-nam-di-theo-menh-lenh-tu-trai-tim/
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TÌNH HUỐNG PHÁP LÝ. XÂY 

NHÀ GÂY HƯ HẠI NHÀ BÊN CẠNH 

CÓ PHẢI BỒI THƯỜNG? 

Gia đình hàng xóm xây nhà khiến  nhà 

tôi bị nứt vách, sụt lún một phần bếp và vỡ 

ngói gây nguy hiểm, tôi đã nhiều lần than 

phiền và yêu cầu bồi thường thiệt hại nhưng 

không được gia đình hàng xóm hợp tác. Tôi 

muốn Luật sư tư vấn trách nhiệm xây dựng 

nhà cũng như nghĩa vụ nếu bên xây dựng 

gây hư hại nhà hàng xóm.  

 

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. Quy định của pháp luật về trách 

nhiệm bồi thường thiệt hại khi xây dựng 

ảnh hưởng đến công trình liền kề 

(i). Về nguyên tắc xây dựng, tại Điều 

174 Bộ luật Dân sự 2015 quy định: “Khi xây 

dựng công trình, chủ sở hữu, chủ thể có 

quyền khác đối với tài sản phải tuân theo 

pháp luật về xây dựng, bảo đảm an toàn, 

không được xây vượt quá độ cao, khoảng 

cách mà pháp luật về xây dựng quy định và 

không được xâm phạm đến quyền, lợi ích 

hợp pháp của chủ sở hữu, người có quyền 

khác đối với tài sản là bất động sản liền kề 

và xung quanh”. 

(ii). Điều 605 Bộ luật Dân sự 2015 quy 

định bồi thường thiệt hại do nhà cửa, công 

trình xây dựng khác gây ra: 

“Chủ sở hữu, người chiếm hữu, người 

được giao quản lý, sử dụng nhà cửa, công 

trình xây dựng khác phải bồi thường thiệt 

hại do nhà cửa, công trình xây dựng khác 

đó gây thiệt hại cho người khác. 

Khi người thi công có lỗi trong việc để 

nhà cửa, công trình xây dựng khác gây thiệt 

hại thì phải liên đới bồi thường.” 

Chủ thể có trách nhiệm bồi thường 

thiệt hại là chủ sở hữu/người chiếm 

hữu/người được giao quản lý công trình xây 

dựng. Trường hợp thiệt hại phát sinh trong 

quá trình thi công thì người thi công có lỗi 

sẽ phải liên đới bồi thường. 

(iii). Tại Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 

05/2015/TT-BXD, ngày 30/10/2015 Quy 

định về quản lý chất lượng xây dựng và bảo 

trì nhà ở riêng lẻ có nội dung như sau: 

 “1. Trước khi thi công xây dựng, chủ 

nhà chủ động liên hệ với các chủ sở hữu 

hoặc người quản lý, sử dụng công trình liền 

kề, lân cận để kiểm tra hiện trạng và ghi 

nhận các khuyết tật của công trình liền kề, 

lân cận (nếu có). Chủ sở hữu hoặc người 

quản lý, sử dụng công trình liền kề, lân cận 

có trách nhiệm phối hợp với chủ nhà để 

kiểm tra, ghi nhận hiện trạng công trình làm 

căn cứ giải quyết các tranh chấp (nếu có). 

2. Trong quá trình thi công xây dựng, 

nếu công trình liền kề, lân cận có dấu hiệu 

bị lún, nứt, thấm, dột hoặc có nguy cơ sập 

đổ do ảnh hưởng của việc xây dựng nhà ở 

gây ra, chủ nhà phải phối hợp với chủ sở 

hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình 

liền kề, lân cận để kiểm tra, xác định nguyên 
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nhân và thống nhất biện pháp khắc phục. 

Trường hợp các bên không thống nhất thì 

tranh chấp phát sinh được giải quyết theo 

quy định của pháp luật.” 

Như vậy, chủ công trình xây dựng cần 

có trách nhiệm phối hợp với chủ sở 

hữu/người quản lý công trình liền kề để 

kiểm tra, xác định nguyên nhân và thống 

nhất biện pháp khắc phục khi công trình liền 

kề bị ảnh hưởng do xây dựng, có dấu hiệu 

bị lún, nứt, thấm, dột hoặc có nguy cơ sập 

đổ. 

(iv). Căn cứ để phát sinh trách nhiệm 

bồi thường thiệt hại về tài sản được quy định 

tại Điều 584 Bộ luật Dân sự 2015, theo đó: 

- Người nào có hành vi xâm phạm tài 

sản của người khác mà gây thiệt hại thì phải 

bồi thường; 

- Người gây thiệt hại không phải chịu 

trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong 

trường hợp thiệt hại phát sinh là do sự kiện 

bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên 

bị thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận 

khác hoặc luật có quy định khác. 

2. Về nguyên tắc bồi thường thiệt 

hại (Điều 585 Bộ luật Dân sự 2015) 

- Thiệt hại thực tế phải được bồi 

thường toàn bộ và kịp thời. Các bên có thể 

thỏa thuận về mức bồi thường, hình thức bồi 

thường bằng tiền, bằng hiện vật hoặc thực 

hiện một công việc, phương thức bồi thường 

một lần hoặc nhiều lần, trừ trường hợp pháp 

luật có quy định khác. 

- Người chịu trách nhiệm bồi thường 

thiệt hại có thể được giảm mức bồi thường 

nếu không có lỗi hoặc có lỗi vô ý và thiệt 

hại quá lớn so với khả năng kinh tế của 

mình. 

- Khi mức bồi thường không còn phù 

hợp với thực tế thì bên bị thiệt hại hoặc bên 

gây thiệt hại có quyền yêu cầu Tòa án hoặc 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác thay 

đổi mức bồi thường. 

- Khi bên bị thiệt hại có lỗi trong việc 

gây thiệt hại thì không được bồi thường 

phần thiệt hại do lỗi của mình gây ra. 

- Bên có quyền, lợi ích bị xâm phạm 

không được bồi thường nếu thiệt hại xảy ra 

do không áp dụng các biện pháp cần thiết, 

hợp lý để ngăn chặn, hạn chế thiệt hại cho 

chính mình. 

Như vậy, trước hết các mức bồi 

thường, hình thức bồi thường sẽ do các bên 

tự thỏa thuận với nhau. Trong trường hợp 

không thỏa thuận được thì có quyền yêu cầu 

Tòa án giải quyết. 

3. Cách xác định các thiệt hại do tài 

sản bị xâm phạm (Điều 589 Bộ luật Dân 

sự 2015) 

Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm, bao 

gồm  

(i) Tài sản bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư 

hỏng. 

(ii)   Lợi ích gắn liền với việc sử dụng, 

khai thác tài sản bị mất, bị giảm sút. 

(iii) Chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế 

và khắc phục thiệt hại. 

(iv) Thiệt hại khác do luật quy định. 

4. Xử lý trong trường hợp chủ công 

trình gây thiệt hại không hợp tác giải 

quyết 

(i) Có thể bị xử phạt vi phạm hành 

chính theo khoản 3 Điều 15 Nghị 

định 139/2017/NĐ-CP: 

Theo đó: Hành vi tổ chức thi công xây 

dựng công trình vi phạm quy định về quản 
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lý chất lượng công trình xây dựng gây lún, 

nứt hoặc hư hỏng công trình hạ tầng kỹ 

thuật, công trình lân cận (mà các bên không 

thỏa thuận được việc bồi thường theo quy 

định của pháp luật dân sự); gây sụp đổ hoặc 

có nguy cơ gây sụp đổ công trình lân cận 

nhưng không gây thiệt hại về sức khỏe, tính 

mạng của người khác như sau: 

a) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 

5.000.000 đồng đối với cá nhân (6.000.000 

đồng đến 10.000.000 đồng đối với tổ chức) 

đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông 

thôn hoặc công trình xây dựng khác không 

thuộc trường hợp quy định tại điểm b, điểm 

c khoản này; 

b) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 

20.000.000 đồng với cá nhân (30.000.000 

đồng đến 40.000.000 đồng với tổ chức) đối 

với xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị; 

c) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 

30.000.000 đồng với cá nhân (40.000.000 

đồng đến 60.000.000 đồng với tổ chức) đối 

với xây dựng công trình có yêu cầu phải lập 

báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng 

hoặc lập dự án đầu tư xây dựng. 

(ii) Buộc khôi phục lại tình trạng ban 

đầu và bồi thường thiệt hại cho 

hành vi của mình. 

Cụ thể được hướng dẫn tại Điều 3 

Thông tư 03/2018/TT-BXD, ngày 

24/4/2018: 

     Việc bồi thường thiệt hại do Chủ 

đầu tư và bên bị thiệt hại tự thỏa thuận. 

Trường hợp các bên không thỏa thuận 

được thì việc bồi thường thiệt hại được 

giải quyết theo quy định của pháp luật 

dân sự. 

    Trường hợp gây sụp đổ hoặc có 

nguy cơ gây sụp đổ công trình lân cận 

thì chủ đầu tư phải dừng thi công xây 

dựng công trình và có biện pháp di dời 

ngay người và tài sản của công trình 

lân cận. Chủ đầu tư có trách nhiệm 

thuê và trả chi phí thuê nhà ở cho bên 

bị thiệt hại. Nhà được thuê phải đảm 

bảo các yếu tố về khoảng cách đi lại, 

diện tích, hạ tầng xã hội để bên bị thiệt 

hại ổn định cuộc sống. Nếu bên bị thiệt 

hại tự tìm chỗ ở (tương đương nơi ở bị 

ảnh hưởng) thì chủ đầu tư có trách 

nhiệm trả cho bên bị thiệt hại số tiền 

tương ứng với số tiền thuê nhà và chi 

phí di chuyển tài sản. 

    Sau khi biên bản vi phạm hành chính 

được lập, Chủ đầu tư và bên bị thiệt 

hại không tự thỏa thuận được về việc 

bồi thường thiệt hại và một bên có đơn 

yêu cầu gửi Chủ tịch UBND cấp xã 

giải quyết thì được thực hiện theo trình 

tự như sau: 

a.  Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày 

nhận được đơn yêu cầu, Chủ tịch 

UBND cấp xã có trách nhiệm tổ chức 

thỏa thuận lần đầu; 

b.  Hết thời hạn 07 ngày kể từ ngày thỏa 

thuận lần đầu không thành hoặc không 

tổ chức được thỏa thuận lần đầu do 

một trong các bên vắng mặt, Chủ tịch 

UBND cấp xã tổ chức thỏa thuận lần 

hai; 

c.  Tại buổi thỏa thuận lần hai mà một 

trong các bên vắng mặt không có lý do 

chính đáng thì Chủ tịch UBND cấp xã 

quyết định thuê tổ chức tư vấn, có tư 

cách pháp nhân để xác định mức bồi 

thường thiệt hại. Chi phí thuê do Chủ 

đầu tư chi trả. Sau khi xác định mức 

bồi thường thiệt hại, Chủ tịch UBND 

cấp xã có trách nhiệm yêu cầu Chủ đầu 

tư chuyển tiền vào tài khoản bảo lãnh 

tại ngân hàng do UBND cấp xã làm 
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chủ tài khoản. Chủ đầu tư chỉ được 

tiếp tục thi công xây dựng sau khi đã 

chuyển đủ số tiền vào tài khoản bảo 

lãnh tại ngân hàng; 

d.  Tại buổi thỏa thuận lần hai mà hai bên 

không thống nhất được mức bồi 

thường thiệt hại thì hai bên thống nhất 

thuê một tổ chức tư vấn, có tư cách 

pháp nhân để xác định mức bồi thường 

thiệt hại. Trường hợp hai bên không 

thống nhất về tổ chức tư vấn được thuê 

hoặc mức bồi thường thiệt hại do tổ 

chức tư vấn được thuê xác định thì 

Chủ tịch UBND cấp xã thuê một tổ 

chức tư vấn xác định mức bồi thường 

thiệt hại. Chi phí thuê do Chủ đầu tư 

chi trả. Căn cứ kết quả xác định mức 

bồi thường thiệt hại, Chủ tịch UBND 

cấp xã có trách nhiệm yêu cầu Chủ đầu 

tư chuyển tiền vào tài khoản bảo lãnh 

tại ngân hàng do UBND cấp xã làm 

chủ tài khoản. Chủ đầu tư chỉ được 

tiếp tục thi công xây dựng sau khi đã 

chuyển đủ số tiền vào tài khoản bảo 

lãnh tại ngân hàng; 

e.  Trường hợp một bên không thống 

nhất với mức bồi thường thiệt hại thì 

có quyền khởi kiện tại Tòa án. 

    Trường hợp Chủ đầu tư không bị xử 

phạt vi phạm hành chính thì khuyến 

khích áp dụng quy định tại nêu trên để 

giải quyết việc bồi thường thiệt hại. 

     Bên vi phạm chỉ được tiếp tục thi 

công xây dựng khi các bên đạt được 

thỏa thuận và đã hoàn thành việc bồi 

thường thiệt hại hoặc đã tuân thủ trình 

tự giải quyết quy định nêu trên. 

(iii) Giải quyết tranh chấp tại Tòa 

án có thẩm quyền 

Quý Công ty có thể gửi đơn yêu cầu 

Tòa án nhân dân có thẩm quyền để giải 

quyết. Mức bồi thường phải được căn cứ 

vào mức thiệt hại thực tế do chủ sở hữu gây 

ra, các chi phí để sửa chữa công trình... 

Đồng thời để có cơ sở giải quyết cần thiết 

xác định mức độ hư hại công trình được xác 

định căn cứ vào kết quả do Hội đồng định 

giá xem xét, giám định. Theo quy định tại 

Điều 102 Bộ luật tố tụng Dân sự 2015: 

“1. Đương sự có quyền yêu cầu Tòa án 

trưng cầu giám định hoặc tự mình yêu cầu 

giám định sau khi đã đề nghị Tòa án trưng 

cầu giám định nhưng Tòa án từ chối yêu cầu 

của đương sự. Quyền tự yêu cầu giám định 

được thực hiện trước khi Tòa án ra quyết 

định đưa vụ án ra xét xử theo thủ tục sơ 

thẩm, quyết định mở phiên họp giải quyết 

việc dân sự. 

2. Theo yêu cầu của đương sự hoặc khi 

xét thấy cần thiết, Thẩm phán ra quyết định 

trưng cầu giám định. Trong quyết định 

trưng cầu giám định phải ghi rõ tên, địa chỉ 

của người giám định, đối tượng cần giám 

định, vấn đề cần giám định, các yêu cầu cụ 

thể cần có kết luận của người giám định.” 

Để giải quyết tranh chấp này các bên 

có thể tự thỏa thuận với nhau để mức bồi 

thường, hình thức bồi thường. Trong trường 

hợp không thể thỏa thuận được mức bồi 

thường trước khi đưa ra các cơ quan Nhà 

nước giải quyết, các bên có thể thỏa thuận 

thuê một đơn vị có chức năng thẩm định, 

đánh giá hiện trạng tài sản làm căn cứ để xác 

định mức bồi thường thỏa đáng. 

Trường hợp các bên không thể thỏa 

thuận được thì có thể đưa vụ việc đến 

UBND cấp xã hoặc khởi kiện vụ án dân sự 

tại Tòa án nhân dân cấp có thẩm quyền để 

được giải quyết theo các quy định pháp luật 

đã trích dẫn nêu trên. 
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Đồng thời Qúy Công ty cần tiến hành 

ghi nhận lại hiện trạng tài sản hư hỏng (chụp 

ảnh, quay video, lập vi bằng…) để thu thập 

chứng cứ phòng trường hợp sự việc phải 

nhờ đến sự giải quyết của cơ quan Nhà 

nước. 

 Trên đây là ý kiến tư vấn cũng như 

cách nhìn nhận chủ quan của FDVN liên 

quan đến yêu cầu tư vấn của Qúy Khách trên 

cơ sở nghiên cứu các quy định pháp luật. Hi 

vọng ý kiến tư vấn của FDVN sẽ hữu ích 

cho Qúy Khách. 

Theo Ngô Thị Mỹ Trâm - Công ty 

Luật FDVN 

 

TÌNH HUỐNG PHÁP LÝ. BỊ TAI 

NẠN GIAO THÔNG NHƯNG KHÔNG 

ĐƯỢC BỒI THƯỜNG THỎA ĐÁNG 

CÓ THỂ KHỞI KIỆN KHÔNG? 

Tôi bị tai nạn giao thông, tôi đi bộ và 

đúng luật đã xuất viện sau 03 ngày, do thỏa 

thuận với người gây tai nạn giải quyết tình 

cảm từ đầu nên không báo công an giao 

thông, cuối cùng người ta giải quyết không 

vừa ý nên muốn làm đơn khởi kiện được 

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]. Quy định pháp luật về vấn đề 

bồi thường thiệt hại khi bị tai nạn giao 

thông 

Căn cứ theo Điều 3 Bộ luật dân sự 

2015 quy định về nguyên tắc cơ bản của 

pháp  

Căn cứ theo Điều 584 Bộ luật dân sự 

2015 về căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi 

thường thiệu hại khi: 

“1. Người nào có hành vi xâm phạm 

tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, 

uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác 

của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi 

thường, trừ trường hợp Bộ luật này, luật 

khác có liên quan quy định khác. 

2. Người gây thiệt hại không phải chịu 

trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong 

trường hợp thiệt hại phát sinh là do sự kiện 

bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của 

bên bị thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa 

thuận khác hoặc luật có quy định khác. 

3. Trường hợp tài sản gây thiệt hại thì 

chủ sở hữu, người chiếm hữu tài sản phải 

chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, trừ 

trường hợp thiệt hại phát sinh theo quy định 

tại khoản 2 Điều này.” 

Nếu như Anh/Chị chứng minh được 

lỗi của người gây thiệt hại và hành vi đó là 

nguyên nhân dẫn đến thiệt hại cho Anh/Chị 

thì Anh/Chị sẽ được bồi thường thiệt hại 

thỏa đáng. 

[2]. Có thể khởi kiện khi bồi thường 

không thỏa đáng? 

Thiệt hại của Anh/Chị sẽ được bồi 

thường theo nguyên tắc: “Thiệt hại thực tế 
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phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. 

Các bên có thể thoả thuận về mức bồi 

thường, hình thức bồi thường bằng tiền, 

bằng hiện vật hoặc thực hiện một công việc, 

phương thức bồi thường một lần hoặc nhiều 

lần, trừ trường hợp pháp luật có quy định 

khác.” (Khoản 1 Điều 585 Bộ luật dân sự 

2015). 

Do hai bên thỏa thuận giải quyết bằng 

tình cảm, nhưng không nói rõ mức bồi 

thường. Do vậy, mức bồi thường có thể áp 

dụng theo quy định pháp luật. Như thông tin 

do Anh/Chị cung cấp thì Anh/Chị đi bộ và 

bị xe đâm. Theo đó, Anh/Chị sẽ được bồi 

thường thiệt hại về sức khỏe được quy định 

tại Điều 590 Bộ luật dân sự 2015 như sau: 

“Thiệt hại do sức khoẻ bị xâm phạm 

bao gồm: 

a) Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, 

bồi dưỡng, phục hồi sức khoẻ và chức năng 

bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại; 

 b) Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị 

giảm sút của người bị thiệt hại; nếu thu nhập 

thực tế của người bị thiệt hại không ổn định 

và không thể xác định được thì áp dụng mức 

thu nhập trung bình của lao động cùng loại; 

c) Chi phí hợp lý và phần thu nhập 

thực tế bị mất của người chăm sóc người bị 

thiệt hại trong thời gian điều trị; nếu người 

bị thiệt hại mất khả năng lao động và cần 

phải có người thường xuyên chăm sóc thì 

thiệt hại bao gồm cả chi phí hợp lý cho việc 

chăm sóc người bị thiệt hại; 

d) Thiệt hại khác do luật quy định. 

Cùng với đó, người chịu trách nhiệm 

bồi thường một khoản tiền khác để bù đắp 

tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu. 

Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần 

do các bên thoả thuận; nếu không thoả thuận 

được thì mức tối đa cho một người có sức 

khỏe bị xâm phạm không quá năm mươi lần 

mức lương cơ sở do Nhà nước quy định. 

Trong trường hợp hai bên không thỏa 

thuận cụ mức bồi thường thì áp dụng theo 

quy định pháp luật. Nếu như bên gây thiệt 

hại không thực hiện nghĩa vụ hoặc thực hiện 

không đúng nghĩa vụ bồi thường thì 

Anh/Chị có thể nộp đơn khởi kiện ra Tòa án 

để giải quyết. 

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 

TÌNH HUỐNG PHÁP LÝ. BƯU 

ĐIỆN LÀM MẤT BƯU PHẨM THÌ 

PHẢI BỒI THƯỜNG BAO NHIÊU? 

Vừa qua tôi có đến Bưu điện huyện 

gửi bưu phẩm trị giá 200.000 đồng cho 

khách hàng ở trong nước, nhưng 02 ngày 

sau tôi nghe bên Bưu điện báo là bưu phẩm 

này đã bị thất lạc. Khi đến giải quyết đại 

diện của Bưu điện chỉ thanh toán lại cho tôi 

số tiền bằng 04 lần cước gửi. Việc thanh 

toán như thế này có phù hợp hay không? 

Mong Quý Công ty Luật FDVN sớm phản 

hồi. 

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: 

 

Nguyên tắc bồi thường thiệt hại trong 

cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính 
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được quy định tại Điều 40 Luật Bưu chính 

2010, cụ thể: 

“1. Việc bồi thường thiệt hại trong 

trường hợp bưu gửi bị mất, hư hỏng hoặc bị 

tráo đổi toàn bộ được xác định theo mức 

giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại 

toàn bộ đối với dịch vụ đó. 

… 

3. Tiền bồi thường thiệt hại là đồng 

Việt Nam, việc chi trả được thực hiện một 

lần, trừ trường hợp các bên có thoả thuận 

khác. 

… 

5. Mức bồi thường thiệt hại do doanh 

nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công bố 

và áp dụng, nhưng không được thấp hơn 

mức bồi thường do cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền quy định.” 

Như vậy, việc Bưu điện làm thất lạc 

bưu phẩm của Anh/Chị gửi thì Bưu điện 

phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại 

được xác định theo mức giới hạn trách 

nhiệm bồi thường thiệt hại toàn bộ khi 

Anh/Chị có chứng từ xác nhận việc chấp 

nhận bưu gửi hoặc có chứng từ chứng minh 

việc sử dụng dịch vụ của bưu điện (Theo 

quy định tại Điều 24 Nghị định 

47/2011/NĐ-CP hướng dẫn luật bưu chính). 

Mức giới hạn trách nhiệm bồi thường 

thiệt hại tối thiểu được quy định tại Khoản 

1 Điều 25 Nghị định 47/2011/NĐ-CP 

hướng dẫn luật bưu chính đối với dịch vụ 

bưu chính trong nước như sau: 

“a) Đối với dịch vụ bưu chính trong 

nước: 04 lần cước (đã bao gồm hoàn trả lại 

cước dịch vụ đã sử dụng) của dịch vụ đã sử 

dụng;” 

Theo quy định của Luật bưu chính 

hiện hành và các văn bản hướng dẫn thì 

không quy định về việc bồi thường giá trị 

hàng hóa khi bị thất lạc mà Anh/Chị đã gửi, 

theo đó Bưu điện chỉ phải bồi thường với 

mức không thấp hơn mức tối thiểu 04 lần 

cước của dịch vụ đã sử dụng. Thời hạn bồi 

thường thiệt hại không quá 30 ngày kể từ 

ngày các bên lập văn bản xác định trách 

nhiệm bồi thường thiệt hại, quá thời hạn bồi 

thường thiệt hại này thì bên phải bồi thường 

thiệt hại còn phải trả tiền lãi chậm thanh 

toán theo quy định của pháp luật (Theo quy 

định tại Điều 26 Nghị định 47/2011/NĐ-CP 

hướng dẫn luật bưu chính). 

Trường hợp, giá trị hàng hóa lớn hơn 

so với mức được nhận bồi thường thì 

Anh/Chị có thể gửi khiếu nại yêu cầu chi trả 

giá trị hàng hóa bị mất kèm theo chứng từ 

chứng minh giá trị hàng hóa đến Bưu điện 

nơi Anh/Chị đã gửi bưu phẩm để được giải 

quyết. 

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 

  



TỔNG HỢP 40
THỜI HẠN TRONG

LUẬT ĐẦU TƯ
2014 - LUẬT ĐẦU

TƯ 2020

PHẦN III.
QUY ĐỊNH
CẦN BIẾT

Nguyễn Thị Thanh Thanh Trà
Công ty Luật FDVN



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

 
www.fdvn.vn | www.fdvnlawfirm.vn 

www.diendanngheluat.vn SỐ 15 – THÁNG 10/2020 



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

 
www.fdvn.vn | www.fdvnlawfirm.vn 

www.diendanngheluat.vn SỐ 15 – THÁNG 10/2020 

  



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

 
www.fdvn.vn | www.fdvnlawfirm.vn 

www.diendanngheluat.vn SỐ 15 – THÁNG 10/2020 

  



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

 
www.fdvn.vn | www.fdvnlawfirm.vn 

www.diendanngheluat.vn SỐ 15 – THÁNG 10/2020 

 



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

 
www.fdvn.vn | www.fdvnlawfirm.vn 

www.diendanngheluat.vn SỐ 15 – THÁNG 10/2020 

  



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

 
www.fdvn.vn | www.fdvnlawfirm.vn 

www.diendanngheluat.vn SỐ 15 – THÁNG 10/2020 



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

 
www.fdvn.vn | www.fdvnlawfirm.vn 

www.diendanngheluat.vn SỐ 15 – THÁNG 10/2020 

  



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

 
www.fdvn.vn | www.fdvnlawfirm.vn 

www.diendanngheluat.vn SỐ 15 – THÁNG 10/2020 

  



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

 
www.fdvn.vn | www.fdvnlawfirm.vn 

www.diendanngheluat.vn SỐ 15 – THÁNG 10/2020 

  



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

 
www.fdvn.vn | www.fdvnlawfirm.vn 

www.diendanngheluat.vn SỐ 15 – THÁNG 10/2020 

  



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

 
www.fdvn.vn | www.fdvnlawfirm.vn 

www.diendanngheluat.vn SỐ 15 – THÁNG 10/2020 



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

 
www.fdvn.vn | www.fdvnlawfirm.vn 

www.diendanngheluat.vn SỐ 15 – THÁNG 10/2020 

  



Giấy phép xuất bản số 986/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông thành
phố Đà Nẵng cấp ngày 07/10/2020 

Kỳ hạn xuất bản: 96 kỳ/năm | Số lượng: 100 bản/kỳ | Nơi in: Đà Nẵng

Chịu trách nhiệm xuất bản: Luật sư Lê Cao

FDVN LAW FIRM
Feel free to go with the truth

DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬTDIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT
Bản tin số 15, tháng 10 - 2020




