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Trong hoạt động kinh doanh, để tối đa hóa lợi nhuận,

doanh nghiệp thường xuyên cắt giảm chi phí, hạn chế tối

đa việc nộp thuế hay thực hiện nghĩa vụ tài chính với cơ

quan nhà nước. Việc “né” nộp bảo hiểm xã hội cũng diễn

ra thường xuyên, dẫn đến người lao động sẽ chịu nhiều

thiệt thòi, quyền lợi bị ảnh hưởng.

Luật sư Mai Quốc Việt - Công ty Luật FDVN
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QUAN HỆ LAO ĐỘNG, NHƯNG 
KHÔNG KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 

Theo Bản tin cập nhật thị trường lao 
động Việt Nam số 26 Qúy II/2020 – của Bộ 
Lao động Thương binh & Xã hội0F

1 thì tính 
đến Qúy II năm 2020, lực lượng lao động 
(từ 15 tuổi trở lên) của nước ta là 53,15 triệu 
người, số người có việc làm là 51,81 triệu 
người.  

Tỉ lệ người Lao động làm công hưởng 
lương (có nghĩa là người lao động làm việc 
theo Hợp đồng lao động, hưởng lương và 
chịu sự quản lý điều hành từ người sử dụng 
lao động) trên tổng số người có việc làm là 
48,11%.  

Điều này cho thấy một số lượng lớn lực 
lượng lao động, chưa được điều chỉnh bởi 
các quy định của Bộ luật Lao động. Dẫn đến 
các thiệt thòi cho người lao động xảy ra khi 
các quy định về tiền lương, thời giờ làm 
việc, kỷ luật lao động, giải quyết tranh chấp 
lao động,.. chưa được làm rõ, và không 
được người sử dụng lao động ghi nhận. Đây 
là những sự tiềm ẩn, rủi ro cho người lao 
động trên thị trường lao động. 

Phần lớn lực lượng lao động này làm 
việc trong các khu vực phi chính thức, là 
người lao động tự kiếm việc làm, là làm việc 
theo các hình thức liên kết kinh doanh với 

                                              
1 Xem thêm lại trang website: 
http://www.molisa.gov.vn/Pages/solieu/thitruonglaodon
g.aspx 

các doanh nghiệp công nghệ số (như lái xe 
công nghệ Grab, Uber,…). 

Và trong phần lớn lực lượng lao động 
phi chính thức thì có không nhỏ, một bộ 
phận người lao động thực hiện các công việc 
mang tính chất thường xuyên, có hưởng lợi 
ích vật chất đều đặn, nhưng lại không được 
đơn vị sử dụng lao động ký kết Hợp đông 
lao động, mà lại ký các loại Hợp đồng tư 
vấn, dịch vụ để lách luật, hoặc pháp luật 
không điều chỉnh như đối với các loại hợp 
đồng đối tác – lái xe công nghệ. 

Theo đó, hiện nay các tài xế công nghệ 
đang làm việc dưới hình thức là đối tác độc 
lập cho các Công ty dịch vụ công nghệ. Với 
loại hình này, Công ty sẽ cung cấp dịch vụ 

Luật sư Mai Quốc Việt 
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công nghệ để “kết nối” giữa lái xe và người 
có nhu cầu di chuyển; còn lái xe là bên cung 
cấp dịch vụ vận chuyển, cước phí di chuyển 
người sử dụng sẽ trả cho lái xe, và lái xe sẽ 
trả cho Công ty một khoản phí vì đã cung 
ứng hệ thống/ứng dụng kết nối giữa lái xe 
và người dùng. Như vậy, mối quan hệ ở đây 
giữa Công ty cung cấp dịch vụ công nghệ, 
và tài xế là quan hệ hợp tác. 

 

Chính từ việc, xác định là quan hệ hợp 
tác, nên vừa qua đã xảy ra hàng loạt sự việc 
lái xe công nghệ bị sát hại thì các cơ quan 
chức năng rất lúng túng, và khó có thể yêu 
cầu các hãng xe công nghệ này phải thực 
hiện các nghĩa vụ, trách nhiệm của mình 
như người sử dụng lao động theo các quy 
định của bộ luật lao động. 

Mục đích để các bên không tiến hành ký 
kết Hợp đồng lao động là nhằm né tránh 

                                              
2 Xem thêm quy định tại điểm b khoản 1 Điều 2; 
khoản 1 Điều 124 Luật Bảo hiểm xã hội 2014. 
3 Xem thêm tại Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 
2017 Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, 

việc đóng Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, 
bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. 
Hiện nay, khi người lao động có hợp đồng 
lao động từ đủ 1 tháng trở lên thì đã phải 
thực hiện đóng các khoản BHXH, BHYT, 
bảo hiểm thất nghiệp,… (trước ngày 
01.01.2018, thì hợp đồng lao động từ đủ 3 
tháng trở lên mới phải thực hiện đóng bảo 
hiểm) 1F

2. 

Tỉ lệ đóng các khoản bảo hiểm BHXH, 
BHYT, bảo hiểm thất nghiệp được trích vào 
chi phí của người sử dụng lao động là 21.5 
% tiền lương; đối với người sử dụng lao 
động là 10.5 % tiền lương.2F

3 Vậy nên, nếu 
phải không đóng khoản chi phí này, thì 
người sử dụng lao động có một nguồn tiền 
rất lớn, và cũng chính một bộ phận người 
lao động cũng đồng thuận, thỏa thuận với 
người sử dụng lao động không đóng các 
khoản chi phí trên. Với việc chỉ nhìn cái lợi 
trước mắt, không nhìn được sâu xa nên 
quyền lợi về sau khi người lao động hết độ 
tuổi lao động, hoặc xảy ra các sự cố khi lao 
động không được đặt ra. 

Vậy tại sao đã biết có số lượng lớn 
người lao động tham gia quan hệ lao động, 
nhưng chưa được ký hợp đồng lao động 
nhưng các mối quan hệ, giao dịch này chưa 
bị xử lý. Câu trả lời đơn giản, pháp luật lao 

bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, 
bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo 
hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành 
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động hiện hành, chưa có các quy định bao 
quát, mở rộng các phạm vi để điều chỉnh các 
quan hệ lao động. Trong khi đó, nhiều loại 
hình công việc, phương thức làm việc có sự 
thay đổi, bản chất về quan hệ lao động cũng 
có sự thay đổi trong thời đại công nghệ 4.0. 

Hiện tại, hợp đồng lao động theo Điều 
15, Bộ luật Lao động 2012 được giải thích 
như sau: “Hợp đồng lao động là sự thoả 
thuận giữa người lao động và người sử 
dụng lao động về việc làm có trả lương, điều 
kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi 
bên trong quan hệ lao động.” 

Như vậy, quy định này chỉ thể hiện hợp 
đồng lao động được hình thành từ sự thỏa 
thuận của các bên về làm việc có lương, điều 
kiện làm việc, nghĩa vụ của các bên, chỉ là 
mô tả những điều thể hiện ra bên ngoài, 
nhưng lại không đi sâu vào bản chất của mối 
quan hệ lao động. 

ĐI SÂU VÀ BẢN CHẤT QUAN HỆ 
LAO ĐỘNG ĐỂ ĐIỀU CHỈNH 

Trong quá trình sửa đổi, điều chỉnh lại 
Bộ luật Lao động, để phù hợp với thời cuộc 
và khắc phục các tình trạng mà Bộ luật lao 
động chưa làm rõ về quan hệ lao động thì 
một số nội dung, điểm mới đã được ghi nhận 
trong Bộ luật lao động 2019. Theo đó, ngày 
20/11/2019, với 435/453 đại biểu tán thành, 
chiếm 90,06%, Quốc hội khóa XIV đã chính 

thức thông qua Bộ luật Lao động 2019, có 
hiệu lực ngày 01.01.2021. 

Hợp đồng lao động theo Bộ luật Lao 
động 2019 tại Điều 13 được thể hiện như 
sau: 

“1. Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận 
giữa người lao động và người sử dụng lao 
động về việc làm có trả công, tiền lương, 
điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của 
mỗi bên trong quan hệ lao động. 

Trường hợp hai bên thỏa thuận bằng 
tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về 
việc làm có trả công, tiền lương và sự quản 
lý, điều hành, giám sát của một bên thì được 
coi là hợp đồng lao động. 

2. Trước khi nhận người lao động vào 
làm việc thì người sử dụng lao động phải 
giao kết hợp đồng lao động với người lao 
động.” 

Như vậy, theo quy định mới thì trường 
hợp hai bên thỏa thuận bằng tên gọi khác 
nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có 
trả công, tiền lương và sự quản lý, điều 
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hành, giám sát của một bên thì được coi là 
hợp đồng lao động. 

Điều đó có nghĩa rằng, nếu các bên có 
xác lập, thỏa thuận bằng một dạng hợp đồng 
khác như hợp đồng dịch vụ, khoán việc 
nhưng bản chất có trả công, tiền lương, chịu 
sự quản lý, giám sát điều hành từ một bên 
thì về bản chất được xem là một hợp đồng 
lao động. 

Điều này là hoàn toàn phù hợp và giải 
quyết một phần nào những sự “lách luật” 
trước đây của người sử dụng lao động. Bởi 
nếu về bản chất là quan hệ cung cấp dịch vụ, 
thì bên cung cấp dịch vụ chỉ hưởng mức phí, 
tiền dịch vụ, không phải chịu sự quản lý, 
điều hành từ bên sử dụng dịch vụ mà có thể 
tự tổ chức để thực hiện công việc và có thể 
nhờ, thuê, mướn người khác thực hiện công 
việc đó. Trách nhiệm chỉ đặt ra nếu không 
thực hiện đúng công việc, cung cấp dịch vụ 
không đảm bảo thì đã chịu các cơ chế phạt 
vi phạm, hoặc bồi thường thiệt hại theo hợp 
đồng đã thỏa thuận. 

Do vậy, quy định này sẽ hạn chế được 
việc các bên lách luật không ký hợp đồng 
lao động, bảo vệ được quyền và lợi ích cho 
người lao động. 

LÁCH LUẬT BẰNG KÝ PHỤ LỤC 
HỢP ĐỒNG 

                                              
4 Xem thêm tại Điều 37, Điều 38 Bộ luật Lao động 
2012. 

Theo quy định tại Điều 22 Bộ luật Lao 
động 2012 thì hợp đồng lao động gồm có 
hợp đồng lao động không xác định thời hạn, 
hợp đồng lao động xác định thời hạn và hợp 
đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một 
công việc nhất định có thời hạn dưới 12 
tháng. Thông dụng nhất và người sử dụng 
lao động, người lao động hay ký kết, xác lập 
giao dịch là không xác định thời hạn, và xác 
định thời hạn. 

Tùy theo loại hợp đồng được xác lập thì 
quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao 
động, người lao động sẽ khác nhau. Cụ thể, 
khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao 
động đối với hợp đồng xác định thời hạn thì 
thời hạn phải báo trước là 30 ngày; còn 
không xác định thời hạn thì thời hạn phải 
báo trước là 45 ngày 3F

4. 

 
Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao 

động, với hợp đồng có thời hạn thì người lao 
động phải có lý do; còn với hợp đồng lao 
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động không xác định thời hạn thì không cần 
lý do. 

Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, 
người sử dụng lao động bị xác định đơn 
phương chấm dứt Hợp đồng lao động trái 
pháp luật thì “phải nhận người lao động trở 
lại làm việc theo hợp đồng lao động đã giao 
kết và phải trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, 
bảo hiểm y tế trong những ngày người lao 
động không được làm việc cộng với ít nhất 
02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao 
động.”4F

5 

Như vậy, thời gian trả tiền lương trong 
quá trình tranh chấp đối với hợp đồng xác 
định thời hạn được giới hạn từ khi người lao 
động không được làm việc, đến khi giải 
quyết tranh chấp xong và theo thời gian tại 
hợp đồng lao động; còn đối với hợp đồng 
không xác định thời hạn thì từ khi không 
được làm việc cho đến khi giải quyết tranh 
chấp xong, không có giới hạn về mặt thời 
gian. 

                                              
5 Xem thêm tại khoản 1, Điều 42 Bộ luật Lao động 
2012. 

Từ những điểm sơ lược nêu trên, có thể 
nhận thấy với Hợp đồng lao động không xác 
định thời hạn thì trách nhiệm, nghĩa vụ, sự 
ràng buộc của người sử dụng lao động với 
người lao động sẽ cao hơn. Do vậy, người 
sử dụng lao động không muốn ký kết hợp 
đồng lao động không xác định thời hạn, 
nhưng vẫn muốn người lao động làm việc 
với mình lâu dài. Vậy nên, đã hình thành 
nên sự việc ký kết phụ lục hợp đồng để kéo 
dài thời hạn của hợp đồng lao động. 

Theo đó, tại Điều 24 Bộ luật Lao động 
2012 có quy định về Phụ lục Hợp đồng lao 
động như sau: 

“1. Phụ lục hợp đồng lao động là một 
bộ phận của hợp đồng lao động và có hiệu 
lực như hợp đồng lao động. 

2. Phụ lục hợp đồng lao động quy định 
chi tiết một số điều khoản hoặc để sửa đổi, 
bổ sung hợp đồng lao động. 

Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động 
quy định chi tiết một số điều, khoản của hợp 
đồng lao động mà dẫn đến cách hiểu khác 
với hợp đồng lao động thì thực hiện theo nội 
dung của hợp đồng lao động. 

Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động 
dùng để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động 
thì phải ghi rõ nội dung những điều khoản 
sửa đổi, bổ sung và thời điểm có hiệu lực.” 
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Theo quy định tại khoản 2 Điều 35 Bộ 
luật Lao động 2012: “Trong trường hợp hai 
bên thỏa thuận được thì việc sửa đổi, bổ 
sung hợp đồng lao động được tiến hành 
bằng việc ký kết phụ lục hợp đồng lao động 
hoặc giao kết hợp đồng lao động mới.” 

Như vậy, trong quá trình thực hiện hợp 
đồng thì các bên có thể thỏa thuận về việc 
sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động có việc 
điều chỉnh về thời hạn lao động. Ví dụ, 
trường hợp hai bên ký kết Hợp đồng có thời 
hạn 36 tháng, khi gần hết hạn Hợp đồng hai 
bên lại ký tiếp một phụ lục hợp đồng để điều 
chỉnh lại thời hạn này, và khi phụ lục lại gần 
hết hạn thì các bên lại tiếp tục ký phụ lục 
tiếp. 

Đối chiếu với quy định tại khoản 2 Điều 
22 Bộ luật Lao động 2012 thì “Khi hợp đồng 
lao động quy định tại điểm b và điểm c 
khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao 
động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 
30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết 
hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động 
mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động 
mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định 
tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp 
đồng lao động không xác định thời hạn và 
hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm 
c khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao 
động xác định thời hạn với thời hạn là 24 
tháng. 

Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao 
động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì 
cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu 
người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải 
ký kết hợp đồng lao động không xác định 
thời hạn.” 

Như vậy, xét về mặt câu từ thì việc đặt 
ra ký tiếp, xác định loại Hợp đồng lao động 
chỉ đặt ra khi Hợp đồng lao động xác định 
thời hạn, hoặc Hợp đồng lao động mùa vụ 
“hết hạn” mà người lao động vẫn tiếp tục 
làm việc. Ở đây sẽ có hai quan điểm, Phụ 
lục Hợp đồng là một bộ phận của hợp đồng, 
do vậy việc điều chỉnh tại phụ hợp là hợp 
pháp, nên thời hạn các bên điều chỉnh lại 
phụ lục vẫn được công nhận và hợp đồng 
chưa “hết hạn” do được phụ lục điều chỉnh. 
Và một quan điểm đối nghịch, đó là hợp 
đồng đã hết hạn, việc các bên ký kết phụ lục 
được xem là một hợp đồng. 

Chính việc không quy định rõ trong Bộ 
luật Lao động 2012 nên trong quá trình thực 
thi sau này, cơ quan nhà nước đã có sự điều 
chỉnh. Theo đó, tại Điều 5 Nghị định 
05/2015/NĐ-CP thể hiện: “thời hạn hợp 
đồng lao động chỉ được sửa đổi một lần 
bằng phụ lục hợp đồng lao động và không 
được làm thay đổi loại hợp đồng đã giao 
kết, trừ trường hợp kéo dài thời hạn hợp 
đồng lao động với người lao động cao tuổi 
và người lao động là cán bộ công đoàn 
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không chuyên trách quy định tại Khoản 6 
Điều 192 của Bộ luật Lao động.” 

Như vậy, hiện nay người sử dụng lao 
động và người lao động có thể ký phụ lục 
hợp đồng lao động để sửa đổi thời hạn hợp 
đồng lao động (bao gồm kéo dài hoặc rút 
ngắn thời hạn của hợp đồng lao động đã ký 
kết), nhưng bị giới hạn là 01 lần, và đảm bảo 
không làm thay đổi loại hợp đồng lao động 
đã ký kết. 

TỪ NGÀY 01/01/2021, CHẤM DỨT 
VIỆC KÝ PHỤ LỤC ĐỂ SỬA ĐỔI 
THỜI HẠN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 

Theo quy định tại khoản 2, Điều 22 Bộ 
luật Lao động 2019, về phụ lục Hợp đồng 
lao động có thể hiện: “2. Phụ lục hợp đồng 
lao động quy định chi tiết, sửa đổi, bổ sung 
một số điều, khoản của hợp đồng lao động 
nhưng không được sửa đổi thời hạn của hợp 
đồng lao động. 

Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động 
quy định chi tiết một số điều, khoản của hợp 
đồng lao động mà dẫn đến cách hiểu khác 
với hợp đồng lao động thì thực hiện theo nội 
dung của hợp đồng lao động. 

Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động 
sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của hợp 
đồng lao động thì phải ghi rõ nội dung điều, 
khoản sửa đổi, bổ sung và thời điểm có hiệu 
lực.” 

Kể từ thời điểm ngày 01/01/2021 Bộ 
luật Lao động 2019 sẽ có hiệu lực thi hành, 
và với quy định nêu trên thì các bên có 
quyền ký phụ lục Hợp đồng lao động để quy 
định chi tiết, sửa đổi, bổ sung một số điều, 
khoản của hợp đồng lao động. Tuy nhiên, 
với các nội dung về thời hạn của hợp đồng 
lao động các bên không được sửa đổi. 

Chính việc thay đổi, có các quy định 
mang tính phù hợp, “vá” được các lỗ hổng 
mà Bộ luật Lao động 2012 trước đây chưa 
điều chỉnh, thì ít nhiều những điểm mới mà 
Bộ luật lao động 2019 đem lại đã bảo vệ 
được quyền lợi của người lao động, nâng 
cao trách nhiệm của người sử dụng lao động 
trong quá trình thực hiện các quan hệ về lao 
động./. 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Bản tin cập nhật thị trường lao động 
Việt Nam số 26 Qúy II/2020 – của Bộ Lao 
động Thương binh & Xã hội - 
http://www.molisa.gov.vn/Pages/solieu/thit
ruonglaodong.aspx ; 

2. Luật Bảo hiểm xã hội 2014; 

3. Bộ luật Lao động 2012; 

4. Bộ luật Lao động 2019; 

5. Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn 
Bộ luật Lao động; 

http://www.molisa.gov.vn/Pages/solieu/thitruonglaodong.aspx
http://www.molisa.gov.vn/Pages/solieu/thitruonglaodong.aspx
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6. Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 
Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y 
tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn 

lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bảo 
hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm 
xã hội Việt Nam ban hành.

. 

  



3. Chủ nhà thu tiền điện sinh hoạt giá cao
có vi phạm pháp luật?

1. Hộ kinh doanh không làm thủ tục tạm
ngừng thì có bị phạt không?

2. Di chúc miệng hợp pháp khi nào?

BẢN TIN DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT
SỐ 21 -  THÁNG 11.2020

P H Á P  L U Ậ T  &
T H Ự C  T I Ễ N
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I. HỘ KINH DOANH KHÔNG LÀM 
THỦ TỤC TẠM NGỪNG THÌ CÓ BỊ 
PHẠT KHÔNG?  

Tình huống pháp lý. 

Gia đình tôi đang hoạt động kinh doanh 
dưới hình thức hộ kinh doanh, chúng tôi 
trong thời gian sắp tới sẽ tạm ngừng kinh 
doanh trong một thời gian. Tôi muốn hỏi 
Luật sư hộ kinh doanh của chúng tôi có cần 
làm thủ tục tạm ngừng hoạt động hay 
không, neus không làm thủ tục thì có bị ảnh 
hưởng gì không? 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: 

[1]. Đăng ký tạm ngừng kinh doanh 
theo quy định của pháp luật 

Theo quy định tại Điều 76 Nghị định số 
78/2015/NĐ-CP quy định về tạm ngừng 
kinh doanh của hộ kinh doanh của hộ gia 
đình như sau: 

“1. Trường hợp tạm ngừng kinh doanh 
từ 30 ngày trở lên, hộ kinh doanh phải thông 
báo với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp 
huyện nơi đã đăng ký kinh doanh và cơ quan 
thuế trực tiếp quản lý. Thời gian tạm ngừng 
kinh doanh không được quá 01 năm. 

2. Hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh 
gửi thông báo bằng văn bản cho cơ quan 
đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh 
doanh đã đăng ký ít nhất 15 ngày trước khi 
tạm ngừng kinh doanh. Cơ quan đăng ký 
kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận 
hồ sơ cho người nộp hồ sơ sau khi tiếp nhận 
thông báo tạm ngừng kinh doanh của hộ 
kinh doanh. Trong thời hạn 03 ngày làm 
việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ 
quan đăng ký kinh doanh cấp huyện cấp 
Giấy xác nhận về việc hộ kinh doanh đăng 
ký tạm ngừng kinh doanh cho hộ kinh 
doanh.” 

Theo quy định trên, hộ kinh doanh của 
gia đình bạn nếu muốn tạm ngừng kinh 
doanh từ 30 ngày trở lên thì phải đăng ký 
với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện 
và cơ quan thuế trực tiếp quản lý trong thời 
hạn không quá một năm. 

[2]. Xử phạt hành chính nếu không 
làm thủ tục tạm ngừng kinh doanh 

Trong trường hợp hộ kinh doanh tạm 
ngừng kinh doanh quá 30 ngày nhưng 
không làm thủ tục tạm ngừng kinh doanh, 
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theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 
50/2016/NĐ-CP quy định vi phạm về việc 
tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh: 

“1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 
đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi 
tạm ngừng kinh doanh mà không thông báo 
hoặc thông báo không đúng thời hạn bằng 
văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh 
cấp huyện nơi hộ kinh doanh đã đăng ký. 

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 
2.000.000 đồng đối với một trong các hành 
vi sau: 

a) Không tiến hành hoạt động kinh 
doanh trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày 
được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh 
doanh; 

b) Ngừng hoạt động kinh doanh quá 06 
tháng liên tục mà không thông báo với cơ 
quan đăng ký kinh doanh cấp huyện. 

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc 
gửi thông báo cho cơ quan đăng ký kinh 
doanh cấp huyện đối với hành vi vi phạm 
quy định tại Khoản 1 Điều này.” 

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 

 

II. DI CHÚC MIỆNG HỢP PHÁP 
KHI NÀO? 

Tình huống pháp lý. 

Trước khi mất, ông tôi rất yếu và không 
thể cầm bút. Chúng tôi đã tổ chức lập di 
chúc miệng cho ông dưới sự chứng kiến của 
các anh chị em trong nhà và hai cán bộ xã. 
Chúng tôi ghi âm lại lời ông nói và chép tay 
lại. Bản di chúc này có hợp pháp không? 
Nhờ luật sư 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 Điều 629 Bộ luật Dân sự năm 
2015 di chúc miệng được lập trong trường 
hợp tính mạng của một người bị cái chết đe 
dọa và không thể lập di chúc bằng văn bản. 
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Di chúc miệng được coi là hợp pháp khi đáp 
ứng các điều kiện quy định tại Điều 630 Bộ 
luật Dân sự 2015: 

1. Di chúc hợp pháp có đủ các điều kiện 
sau đây: 

a) Người lập di chúc minh mẫn, sáng 
suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, 
đe dọa, cưỡng ép; 

b) Nội dung của di chúc không vi phạm 
điều cấm của luật, không trái đạo đức xã 
hội; hình thức di chúc không trái quy định 
của luật. 

5. Di chúc miệng được coi là hợp pháp 
nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối 
cùng của mình trước mặt ít nhất hai người 
làm chứng và ngay sau khi người di chúc 
miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm 
chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm 
chỉ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ 
ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối 
cùng thì di chúc phải được công chứng viên 
hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác 
nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm 
chứng. 

Về người làm chứng, Điều 632 Bộ luật 
Dân sự 2015 quy định: Mọi người đều có 
thể làm chứng cho việc lập di chúc, trừ 
những người sau đây: 

1. Người thừa kế theo di chúc hoặc theo 
pháp luật của người lập di chúc; 

2. Người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên 
quan tới nội dung di chúc; 

3. Người chưa thành niên, người mất 
năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn 
trong nhận thức, làm chủ hành vi.” 

Đồng thời, sau 03 tháng kể từ thời điểm 
di chúc miệng mà người lập di chúc còn 
sống, minh mẫn, sáng suốt thì di chúc miệng 
mặc nhiên bị hủy bỏ. Do vậy bạn cần đối 
chiếu trường hợp của ông nội và các quy 
định pháp luật nêu trên để xác định tính hợp 
pháp của di chúc miệng. 

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 

 

III. CHỦ NHÀ THU TIỀN ĐIỆN 
SINH HOẠT GIÁ CAO CÓ VI PHẠM 
PHÁP LUẬT? 
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Tình huống pháp lý. 

Hiện nay do ảnh hưởng của dịch Covid-
19 nên tôi có nghe thông báo về việc giảm 
tiền điện, nhưng chủ nhà mà tôi đang thuê 
thì lại thu giá điện sinh hoạt cao hơn mọi khi 
để thu lợi riêng mặc dù hai bên đã thỏa 
thuận là phải thu theo giá điện sinh hoạt của 
nhà nước. Vậy việc làm này của chủ nhà tôi 
có vi phạm pháp luật hay không? Mong Quý 
công ty tư vấn. 

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: 

Để tháo gỡ khó khăn trong bối cảnh tác 
động của dịch Covid-191, Bộ Công thương 
đã có Công văn 2698/BCT-ĐTĐL về hỗ trợ 
giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách 
hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch 
Covid-19 như sau: 

“… 

- Giá bán lẻ cho các khách hàng sử 
dụng điện sinh hoạt: Giảm 10% giá bán 
Iẻ điện sinh hoạt từ bậc 1 đến bậc 4 quy định 
tại Quyết định số 648/QĐ-BCT . 

… 

3. Tổng số thời gian khách hàng được 
hỗ trợ giảm giá điện và giảm tiền điện là ba 
(03) tháng. Thời điểm giảm giá điện và 
giảm tiền điện cụ thể như sau: 

- Đối với khách hàng sử dụng điện sinh 
hoạt, sản lượng điện sử dụng của khách 
hàng có chu kỳ bắt đầu trong các tháng 4, 
tháng 5 và tháng 6 năm 2020 (xác định theo 
kỳ ghi chỉ số hàng tháng của đơn vị điện 
lực) sẽ được thực hiện giảm giá tương ứng 
tại các kỳ hóa đơn tiền điện tháng 5, tháng 
6 và tháng 7 năm 2020. 

- Đối với các khách hàng sử dụng điện 
ngoài sinh hoạt (sản xuất, kinh doanh, hành 
chính sự nghiệp...): Thực hiện từ kỳ hóa đơn 
gần nhất kể từ ngày ban hành Công văn 
này.” 

Như vậy, theo nội dung tại Công văn 
nêu trên, giá điện sinh hoạt sẽ được giảm 
10% giá bán lẻ điện sinh hoạt trong vòng ba 
(03) tháng là tháng 4, tháng 5 và tháng 6 
tương ứng tại các kỳ hóa đơn tiền điện tháng 
5, tháng 6 và tháng 7 năm 2020. 

Trường hợp, Chủ nhà của Anh/Chị có 
hành vi thu tiền điện cao hơn giá quy định 
thì người đó đã và đang có hành vi vi phạm 
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pháp luật về việc sử dụng điện. Tùy theo 
tính chất, mức độ mà người này có thể bị xử 
phạt theo quy định tại Khoản 6 Điều 12 

Nghị định 134/2013/NĐ-CP quy định về xử 
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện 
lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng 
lượng tiết kiệm và hiệu quả như sau: 

“6. Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 
10.000.000 đồng đối với người cho thuê nhà 
thu tiền điện của người thuê nhà cao hơn 
giá quy định trong trường hợp mua điện 
theo giá bán lẻ điện để phục vụ mục đích 
sinh hoạt.” 

Bên cạnh đó, chủ nhà của Anh/Chị còn 
bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là 
buộc nộp ngân sách nhà nước toàn bộ số tiền 
bất hợp pháp có được theo quy định tại 
Khoản 12 Điều 12 Nghị định nêu trên. 

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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



PHẦN III. QUY ĐỊNH CẦN BIẾT
Tổng hợp hạn mức  đất  ở ,  hạn
mức công nhận đất  ở  của  19

t ỉnh  thành miền Bắc  V iệt  Nam 

Bản tin Số 21 - 11, 2020
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