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           Bàn về việc giải quyết tranh chấp về lợi nhuận 
trong hợp đồng hợp tác kinh doanh
3.

            Tình huống pháp lý: Có được hưởng chế độ thai sản và bảo hiểm thất nghiệp cùng 
một lúc không?

Chào Luật sư FDVN, em giao kết hợp đồng không xác định thời hạn với Công ty TNHH 
MTV ACB. Em nghỉ thai sản từ ngày từ ngày 01/04/2022 đến hết 01/10/2022, vì một số lý do 
nên em xin nghỉ việc từ ngày 02/10/2022 và được công ty thống nhất cho nghỉ việc. Trong thời 
gian 24 tháng trước khi chấm dứt Hợp đồng lao động em đã đóng đủ 16 tháng BHTN. Vậy cho 
em hỏi có được hưởng Bảo hiểm thất nghiệp không?

      Tình huống pháp lý. Người nổi tiếng quảng cáo sản phẩm sai sự thật bị xử lý như 
thế nào?

Hiện nay, trên nền tảng Tiktok và nhiều mạng xã hội khác, tôi thấy có nhiều Tiktoker trẻ, 
đẹp thu hút lượng người theo dõi lớn thường xuyên quảng cáo những món hàng không rõ 
nguồn gốc, xuất xứ. Đặc biệt là những loại mĩ phẩm trắng da, thực phẩm chức năng,… có công 
dụng thần thánh, rất khó tin và không rõ nguồn gốc. Luật sư cho tôi hỏi, những người này lợi 
dụng sức ảnh hưởng của mình để thực hiện quảng cáo sai sự thật, thổi phồng công dụng sản 
phẩm như vậy có vi phạm pháp luật không? Có chế tài nào xử phạt những hành vi này?

       Tình huống pháp lý. Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Do bất cẩn nên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất của tôi bị rách nát. Hiện nay, tôi rất cần giấy tờ này để thế chấp tại ngân hàng 
nhưng tôi chưa biết làm thế nào để được làm lại giấy tờ nêu trên. Rất mong sự trợ giúp từ phía 
Luật sư FDVN.

         Tổng hợp 32 ngành nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư

13.

14.   

15.

17.

Mục đích của hoạt động kinh doanh là lợi nhuận. 
Khác với quan hệ đầu tư khác, quan hệ hợp đồng hợp 
tác kinh doanh chủ thể ràng buộc nhau chủ yếu thông 
qua cam kết trong hợp đồng và ít chịu sự điều chỉnh 
của pháp luật. Do vậy, hợp đồng trong các thương vụ 
hợp tác đầu tư trở thành cơ sở chủ yếu cho phép xác 
định quyền, nghĩa vụ, lợi ích của các bên và cũng chính 
là căn cứ để giải quyết các tranh chấp phát sinh từ việc 
thực hiện hoạt động hợp tác đầu tư. Thực tế cho thấy 
có rất nhiều các tranh chấp phát sinh liên quan đến các 
thỏa thuận lợi nhuận trong các hợp đồng này và việc 
giải quyết các tranh chấp này nhiều trường hợp tùy 
thuộc vào nhận định của cơ quan giải quyết tranh chấp. 
Trước thực tiễn còn nhiều vấn đề cần gợi mở thêm, 
nhóm tác giả đã lựa chọn đề tài “Bàn về việc giải quyết 
tranh chấp về lợi nhuận trong hợp đồng hợp tác kinh 
doanh”.
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BÀN VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ LỢI NHUẬN 
TRONG HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH

     Luật sư Trần Hậu
Nguyễn Thị Huyền Trang

Tống Nguyên Thọ
Công ty Luật FDVN

Mục đích của hoạt động kinh doanh là lợi nhuận. Khác với quan hệ đầu tư khác, quan 
hệ hợp đồng hợp tác kinh doanh chủ thể ràng buộc nhau chủ yếu thông qua cam kết trong 
hợp đồng và ít chịu sự điều chỉnh của pháp luật. Do vậy, hợp đồng trong các thương vụ hợp 
tác đầu tư trở thành cơ sở chủ yếu cho phép xác định quyền, nghĩa vụ, lợi ích của các bên 
và cũng chính là căn cứ để giải quyết các tranh chấp phát sinh từ việc thực hiện hoạt động 
hợp tác đầu tư. Thực tế cho thấy có rất nhiều các tranh chấp phát sinh liên quan đến các 
thỏa thuận lợi nhuận trong các hợp đồng này và việc giải quyết các tranh chấp này nhiều 
trường hợp tùy thuộc vào nhận định của cơ quan giải quyết tranh chấp. Trước thực tiễn 
còn nhiều vấn đề cần gợi mở thêm, nhóm tác giả đã lựa chọn đề tài “Bàn về việc giải quyết 
tranh chấp về lợi nhuận trong hợp đồng hợp tác kinh doanh” để tham gia Hội thảo này.

The purpose of doing business is profit. Different from other investment relations, 
as for relations in business cooperation contracts, the parties are bound mainly through 
commitments as agreed in the contract rather than the provisions of the law. Therefore, 
contracts in investment cooperation deals become the main base for determining the rights, 
obligations, and benefits of parties, and also are grounds to resolve disputes arising when 
performing investment cooperation. In practice, there are many arising disputes related to 
profit agreements in these contracts, and the resolution of these disputes in many cases still 
depends on the findings of dispute resolution bodies. Many issues need to be specified, so 
the authors decided to choose the topic: “Discussing the settlement of disputes over profits 
in contracts of business cooperation” to participate in this workshop.

Thứ nhất, quy định pháp luật Việt 
Nam về thỏa thuận phân chia lợi nhuận 
trong hợp đồng hợp tác kinh doanh

Theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015 
tại Điều 504 có quy định hợp đồng hợp tác 
là sự thỏa thuận giữa các cá nhân, pháp nhân 
về việc cùng đóng góp tài sản, công sức để 
thực hiện công việc nhất định, cùng hưởng 
lợi và cùng chịu trách nhiệm. Trong khi đó, 
tại khoản 14 Điều 3 Luật Đầu tư 2020 có 

định nghĩa hợp đồng hợp tác kinh doanh 
(BCC) là hợp đồng được ký giữa các nhà 
đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh phân chia 
lợi nhuận, phân chia sản phẩm mà không 
thành lập tổ chức kinh tế. 

Có thể hiểu Hợp đồng hợp tác kinh do-
anh là hợp đồng được ký kết giữa các nhà 
đất tư nhằm hợp tác kinh doanh trên cơ sở 
hợp đồng, theo đó các bên cùng góp vốn, 
cùng quản lý kinh doanh, cùng chịu rủi ro, 
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cùng phân chia kết quả thu được mà không 
thành lập bất kỳ một pháp nhân mới nào. 
Nội dung của hợp đồng hợp tác kinh doanh 
theo điểm c khoản 1 Điều 28 Luật Đầu tư 
2020 và khoản 5 Điều 505 Bộ luật Dân sự 
2015 bắt buộc phải có nội dung thỏa thuận 

phân chia kết quả đầu tư kinh doanh giữa 
các bên. 

Như vậy, pháp luật chỉ dừng lại ở mức 
quy định một trong các nội dung chủ yếu của 
hợp đồng hợp tác kinh doanh cần phải có là 
phân chia kết quả đầu tư kinh doanh giữa 
các bên, còn thỏa thuận cụ thể như thế nào 
thì nguyên tắc chung là pháp luật để các bên 
tự do thỏa thuận. Điều này là phù hợp với 
một trong các nguyên tắc cơ bản của pháp 
luật dân sự là được nêu tại khoản 2 Điều 
3 Bộ luật Dân sự 2015  là “Cá nhân, pháp 
nhân xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, 
nghĩa vụ dân sự của mình trên cơ sở 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”. 

Tuy nhiên với một số hình thức hợp tác, 

pháp luật cũng có các quy định cụ thể về 
thỏa thuận phân chia lợi nhuận mà các bên 
cần tuân thủ.

Lấy ví dụ như đối với hợp đồng dầu khí: 
Hợp đồng dầu khí được ký kết dưới các hình 
thức hợp đồng chia sản phẩm, hợp đồng liên 
doanh hoặc các hình thức khác1. Pháp luật 
còn quy định hợp đồng mẫu của Hợp đồng 
chia sản phẩm dầu khí2, về phần thỏa thuận 
lợi nhuận, hợp đồng mẫu này quy định lợi 
nhuận tính theo %“Điều 1.3: Quyền lợi 
Tham gia của các Bên Nhà thầu vào Ngày 
Hiệu lực như sau:

- [……………….]: [………..]%
- [……………….]: [………..]%”
Như hợp đồng phân chia sản phẩm dầu 

khí Lô 39&40/2 của PVN, PVN và các đối 
tác Nhật Bản đạt được thỏa thuận về các 
điều kiện kinh tế, kỹ thuật và thương mại 
của Hợp đồng Chia Sản phẩm Dầu khí Lô 
39 &40/02, theo đó Idemitsu nắm giữ 75% 
quyền lợi tham gia và là nhà điều hành dự 
án, Sumitomo nắm giữ 25%. Petrovietnam 
có quyền lựa chọn tham gia tới 30% trong 
tổng số 100% Quyền lợi Tham gia của Nhà 
thầu khi có Phát hiện Thương mại đầu tiên 
trong diện tích hợp đồng (back-in right)3.

Hoặc đối với hình thức hợp tác kinh do-

1  Theo Điều 15 Luật dầu khí năm 1993, được sửa 
đổi năm 2000, 2008, 2018. 
2  Nghị đinh số 33/2013/NĐ-CP, (Chính 
phủ, ngày 22 tháng 4 năm 2013) Ban hành 
Hợp đồng mẫu của Hợp đồng chia sản phẩm 
dầu khí. 

3  https://petrovietnam.petrotimes.vn/
pvn-ky-hop-dong-phan-chia-san-pham-dau-
khi-lo-39402-314021.html
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anh để huy động vốn phát triển nhà ở thương 
mai phải tuân thủ các điều kiện theo quy 
định của Luật Nhà ở và tại Điểm a Khoản 
2 và Khoản 3, Khoản 4 Điều 19 Nghị định 
99/2015/NĐ-CP4, cụ thể: Bên tham gia góp 
vốn, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên 
doanh, liên kết chỉ được phân chia lợi nhuận 
(bằng tiền hoặc cổ phiếu) trên cơ sở tỷ lệ 
vốn góp theo thỏa thuận trong hợp đồng; 
chủ đầu tư không được áp dụng hình thức 
huy động vốn này hoặc các hình thức huy 
động vốn khác để phân chia sản phẩm nhà 
ở hoặc để ưu tiên đăng ký, đặt cọc, hưởng 
quyền mua nhà ở hoặc để phân chia quyền 
sử dụng đất trong dự án cho bên được huy 
động vốn, trừ trường hợp góp vốn thành lập 
pháp nhân mới để được Nhà nước giao làm 
chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở.

Đối với việc huy động vốn cho phát 
triển nhà ở để phục vụ tái định cư thì Trường 
hợp huy động vốn thông qua hình thức góp 
vốn, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên 
doanh, liên kết thì các bên phải ký kết hợp 
đồng góp vốn hoặc hợp đồng hợp tác đầu 
tư hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh; bên 
tham gia góp vốn theo các hợp đồng này chỉ 
được phân chia lợi nhuận (bằng tiền hoặc 
cổ phiếu) trên cơ sở tỷ lệ vốn góp theo thỏa 
thuận trong hợp đồng, trừ trường hợp các 
chủ sở hữu nhà ở tham gia góp vốn, hợp tác 
đầu tư, hợp tác kinh doanh để phá dỡ nhà ở 
và đầu tư xây dựng nhà ở phục vụ tái định 
cư theo quy định của Luật Nhà ở và pháp 

4  Nghị định 99/2015/NĐ-CP, (Chính 
phủ, ngày 20 tháng 10 năm 2015) Quy định 
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 
Luật Nhà ở (“Nghị định 99/2015/NĐ-CP”).

luật về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.5

Như vậy, pháp luật hiện chỉ đang giới 
hạn về thỏa thuận phân chia lợi nhuận cho 
một số trường hợp cụ thể, còn về nguyên tắc 
các bên khi tham gia hợp tác với nhau thì 
các nội dung về lợi nhuận, cách thức phân 
chia và phương thức thụ hưởng được xác 
lập và thực hiện theo sự tự do thỏa thuận 
của các bên.

Thứ hai, thực tiễn giải quyết tranh 
chấp về lợi nhuận trong hợp đồng hợp tác 
kinh doanh

Xuất phát từ việc pháp luật mở rộng 
quyền tự do thỏa thuận về phân chia lợi 

nhuận mà trên thực tế các thỏa thuận của 
các bên tham gia hợp tác đầu tư về vấn đề 
này rất đa dạng, muôn màu muôn vẻ và từ 
đó, khi phát sinh tranh chấp, nhiều trường 
hợp dẫn đến các nhận định, quan điểm của 
cơ quan giải quyết tranh chấp trong đó có 
Tòa án khác nhau khi đánh giá về các thỏa 
thuận này. 

Đối với các thỏa thuận phân chia lợi 
nhuận vi phạm các quy định pháp luật cụ 
5  Khoản 5 điều 29 Nghị định 99/2015/
NĐ-CP.  
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thể, Tòa án thường không chấp nhận các 
thỏa thuận này, tuyên vô hiệu một phần 
hoặc toàn bộ hợp đồng mà các bên đã ký 
kết. Điển hình nhất là những hợp đồng góp 
vốn để thực hiện dự án các kinh doanh Bất 
Động Sản mà chủ đầu tư hứa hẹn sẽ trả lợi 
nhuận chính là những Bất động sản hình 
thành trong tương lai.

Lấy ví dụ tranh chấp hợp đồng góp vốn 
đầu tư dự án A giữa Nguyên đơn là ông Trần 
Việt H và bị đơn là Công ty cổ phần L (Nay 
tên mới Công ty cổ phần Ph).

Theo hợp đồng góp vốn số 28/3009/
HĐGV-TĐT giữa Ông Trần Việt H và Công 
ty cổ phần L thì Ông H góp vốn để mua 11 
căn hộ (Có phụ lục mô tả ký hiệu của các 
căn hộ đính kèm hợp đồng) và số tiền góp 
vào để thực thi công phần móng của dự án 
A.

Trong vụ án này Tòa án sơ thẩm (Tòa án 
nhân dân quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh) nhận định: Dự án A, quận T do Công 
ty L làm chủ đầu tư, được UBND thành phố 
Hồ Chí Minh chấp thuận cho sử dụng đất để 
đầu tư xây dựng khu căn hộ thu nhập thấp 
và tái định cư T, phường H, quận P. Ngoài 
việc Tòa án xét đến điều kiện để được mua 

nhà ở hình thành trong tương lai thì Tòa 
xem xét đến việc chủ đầu tư huy động vốn 
để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuất đối với 
diện tích xây dựng nhà ở và đầu tư xây dựng 
nhà ở trong khu nhà ở, khu đô thị thì chỉ 
được huy động vốn theo hình thức ký hợp 
đồng góp vốn để đầu tư xây dựng nhà ở, 
bên tham gia góp vốn chỉ được phân chia lợi 
nhuận (bằng tiền hoặc cổ phiếu) hoặc được 
phân chia sản phẩm là nhà ở trên cơ sở tỷ lệ 
vốn góp theo thỏa  thuận; trong trường hợp 
các bên thảo thuận phân chia sản phẩm là 
nhà ở thì chủ đầu tư chỉ được phân chia cho 
các đối tượng thuộc diện được sở hữu nhà ở 
tại Việt Nam theo quy định của Luật Nhà ở 
và phải tuân thủ quy định về số lượng nhà 
ở được phân chia. Từ đó xác định giao dịch 
là hợp đồng góp vốn theo hình thức mua 
nhà ở hình thành trong tương lai chưa đảm 
bảo các điều kiện theo quy định pháp luật 
tại thời điểm xác lập giao dịch. Thỏa thuận 
không phát sinh hiệu lực.6

Trường hợp khác, nhiều Tòa án có cách 
nhìn nhận khác nhau khi đánh giá về nội 
dung hợp tác kinh doanh của các bên, điều 
khoản thỏa thuận về lợi nhuận, việc phân 
chia lợi nhuận có căn cứ vào kết quả kinh 
doanh hay không để xét đến bản chất hợp 
đồng hai bên đã ký kết từ đó áp dụng điều 

6  Bản án số 04/2022/DS-ST, (Toàn án 
nhân dân quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh, ngày 14 tháng 01 năm 2022) V.v tranh 
chấp hợp đồng góp vôn mua bán căn hộ giữa 
ông Trần Việt H và Công ty cổ phần L (Nay tên 
mới Công ty cổ phần Ph), link: https://cong-
bobanan.toaan.gov.vn/2ta954698t1cvn/chi-ti-
et-ban-an lần truy cập gần nhất 11h32p ngày 
25/10/2022.
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kiện có hiệu lực của hợp đồng đó để xem xét 
hiệu lực của hợp đồng và hiệu lực của thỏa 
thuận về lợi nhuận của các bên. 

Lấy ví dụ vụ án tranh chấp hợp đồng 
hợp tác kinh doanh giữa Nguyên đơn là 
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc 
Nland với bị đơn là Công ty Cổ phần Văn 
hóa NNX.

Theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh 
ngày 04/4/2017 giữa Công ty Cổ phần Tập 
đoàn Đầu tư Địa ốc Nland với Công ty Cổ 
phần Văn hóa NNX thì Công ty NNX đồng 
ý giao mặt bằng tại địa chỉ Quận 3, thành 
phố HCM cho Nland để C Nland tiến hành 
sửa chữa mặt bằng và triển khai sử dụng mặt 
bằng vào mục đích làm văn phòng làm việc 
và kinh doanh khai thác các dịch vụ khác 
theo quy định của pháp luật. Về lợi nhuận 
hàng tháng Nland phải thanh toán số tiền 
388.280.000 đồng cho Công ty NNX mà 
không phụ thuộc vào kết quả của hoạt động 
khai thác, sử dụng mặt bằng kinh doanh của 
Nland, ngoài ra Nland còn đặt cọc cho Công 
ty NNX số tiền 2.329.690.000 đồng để đảm 
bảo việc thực hiện nghĩa vụ hợp đồng. Sau 
một thời gian hợp tác thì Công ty Nland do 
mâu thuẫn với Công ty NNX cho nên khởi 
kiện yêu cầu tuyên bố chấm dứt hợp đồng 
hợp tác và yêu cầu Công ty NNX trả lại 
số tiền cọc là 2.329.690.000 đồng.  Công 
ty NNX có yêu cầu phản tố buộc Công ty 
Nland phải bồi thường số tiền khoán doanh 
thu Công ty Nland chưa thanh toán.

Trong vụ án này, cả Tòa án cấp sơ 
thẩm (Tòa án nhân dân quận 3) và Tòa án 
cấp phúc thẩm (Tòa án nhân dân thành phố 
Hồ Chí Minh) đều không xem xét đến bản 

chất của hợp đồng hợp tác kinh doanh mà 
Công ty Nland và Công ty NNX đã ký kết 
là hợp đồng thuê mặt bằng, không xem xét 
đến điều khoản thỏa thuận về lợi nhuận có 
đúng tinh thần “cùng hưởng lợi, cùng chịu 
trách nhiệm” hay không mà đều công nhận 
điều khoản thỏa thuận lợi nhuận của các bên 
và đánh giá Công ty Nland đã tự ý chấm 
dứt hợp đồng hợp tác kinh doanh mà không 
phải do lỗi của Công ty NNX do đó đã bác 
yêu cầu khởi kiện của Công ty Nland và 
buộc Công ty Nland phải tiếp tục thanh toán 
số tiền lợi nhuận hàng tháng còn thiếu như 
đã thỏa thuận trong Hợp đồng hợp tác cho 
Công ty NNX.7 

Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh 
cũng có nhận định tương tự trong trong vụ 
án “Tranh chấp hợp đồng hợp tác kinh do-
anh” giữa Công ty Cổ phần HPH và Công 
ty Cổ phần ML. 

Nội dung vụ án: Công ty HPH và Công 
ty ML có hợp tác với nhau về việc khai 
thác khu nhà khách của Bộ Tư Lệnh. Theo 
đó Công ty ML sẽ được hưởng toàn bộ lợi 
nhuận, lợi íc  thu được từ hoạt động kinh 
doanh và từ năm 2017 đến năm 2020 chia 
lợi nhuận cho Công ty HPH là 28.000 (hai 
mươi tám ngàn) USD/tháng, từ năm 2020 
đến năm 2022 là 30.800 (ba mươi ngàn tám 
trăm) USD/tháng. Công ty HPH có nhận số 

7  Bản án số 426/2021/KDTM-PT, (Tòa 
án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 
tháng 4 năm 2021) V.v tranh chấp hợp đồng 
hợp tác kinh doanh giữa Công ty Cổ phần Tập 
đoàn Đầu tư Địa ốc N và Công ty Cổ phần văn 
hóa NNX, link https://congbobanan.toaan.gov.
vn/2ta867389t1cvn/chi-tiet-ban-an; lần truy cập 
gần nhất 15h00 ngày 20/10/2022.
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tiền cọc của Công ty ML là 3.184.300.000 
(ba tỷ một trăm tám mươi bốn triệu ba trăm 
ngàn) đồng (tương đương 140.000 (một 
trăm bốn mươi ngàn) USD theo tỷ giá USD 
tại thời điểm hai bên giao nhận).

Ngay sau khi ký kết hợp đồng, Công 
ty HPH đã tiến hành bàn giao toàn bộ công 
trình và trang thiết bị đầu tư tại đây cho Công 
ty ML để tiến hành việc kinh doanh khách 
sạn. Quá trình thực hiện hợp đồng hợp tác 
nêu trên Công ty ML vẫn thanh toán số tiền 
chia lợi nhuận đầy đủ bằng tiền đồng Việt 
Nam qua tài khoảm của Công ty HPH. Đến 
tháng 6/2018 thì Công ty ML không thanh 
toán tiền lợi nhuận mặc dù vẫn đang tiếp 
tục hoạt động kinh doanh tại đây. Do nhiều 
lần yêu cầu Công ty ML thực hiện nghĩa 
vụ theo Hợp đồng hợp tác nêu trên nhưng 
không được nên Công ty HPH khởi kiện yêu 
cầu Chấm dứt hợp đồng hợp tác kinh doanh 
số 01/HĐHT-HPH/2017 ngày 06/6/2017 
và giao trả lại mặt bằng cho Công ty HPH, 
thanh toán tiền phân chia lợi nhuận còn 
thiếu tính từ tháng 06/2018 cho đến ngày 
Tòa xét xử theo thỏa thuận hợp đồng, thanh 

toán cho Công ty ML khoản tiền lãi do chậm 
thanh toán và chậm bàn giao mặt bằng.

Trong vụ án này Tòa án công nhận điều 
khoản thỏa thận về lợi nhuận của các bên và 
xác định Công ty ML chưa thực hiện việc 
phân chia lợi nhuận từ tháng 6/2018 đến 
thời điểm xét xử phúc thẩm (tháng 10 năm 
2019) theo thỏa thuận là vi phạm nghĩa vụ 
nên chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn.8 

Ngược với nhận định trong các vụ án 
trên, trong vụ án “Tranh chấp hợp đồng hợp 
tác kinh doanh” giữa Công ty C và Công 
ty T do Tòa án nhân dân quận T xét xử sơ 
thẩm và Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội 
xét xử phúc thẩm lại có hướng đánh giá vụ 
việc khác.

 Nội dung vụ án: Ngày 01/10/2008, 
Công ty C và Công ty T ký Hợp đồng hợp 
tác kinh doanh với nội dung công ty C đồng 
ý chuyển toàn bộ nhà xưởng, hạ tầng và 
quyền quản lý tài sản trên diện tích 2000m2 
đất nằm trong khuôn viên thuộc quyền quản 
lý, sử dụng của Công ty C tại xã L, huyện T, 
Hà Nội (nay là phường L, quận B) để hợp 
tác với công ty T Định kỳ 12 tháng/1 lần, 
Công ty T sẽ thanh toán cho Công ty C một 
khoản tiền hợp tác theo thỏa thuận trong 
hợp đồng, không phụ thuộc vào kết quả sản 
xuất kinh doanh mà Công ty T thực hiện. 

8  Bản án số 913/2019/KDTM-PT, (Tòa 
án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 
tháng 10  năm 2019) V.v tranh chấp hợp đồng 
hợp tác kinh doanh giữa Công ty Cổ phần 
HPH và Công ty Cổ phần ML; link: https://
congbobanan.toaan.gov.vn/2ta420489t1cvn/
chi-tiet-ban-an; lần truy cập gần nhất 15h30 
ngày 20/10/2022. 
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Khi giải quyết yêu cầu khởi kiện của 
Công ty C, hai cấp Tòa án đều đánh giá bản 
chất hợp đồng mà Công ty C và Công T đã 
ký kết thực chất là hợp đồng cho thuê đất 
bởi không có điều khoản nào thể hiện nội 
dung hợp tác kinh doanh là phân chia lợi 
nhuận và chịu rủi ro mà chỉ thể hiện một 
bên được sử dụng đất, một bên được hưởng 
một khoản tiền cố định. Do vậy hai cấp Tòa 
án đã căn cứ các quy định pháp luật về điều 
kiện có hiệu lực của hợp đồng thuê đất để 
xác định hợp đồng này trái pháp luật, do đó 
vô hiệu từ thời điểm ký kết.9

Cùng lấy tiêu chí về nội dung thỏa thuận 
về lợi nhuận không theo nguyên tắc “cùng 
hưởng lợi, cùng chịu trách nhiệm” để xác 
định bản chất hợp đồng, TAND thành phố 
Hồ Chí Minh đã xác định hợp đồng hợp tác 
kinh doanh ngày 20/6/2018 giữa bà Vũ Thị 
L và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng B 
trong vụ án “Tranh chấp hợp đồng hợp tác 
kinh doanh” thụ lý số 134/2021/TLPT-DS, 
ngày 19/4/2021 không phải là hợp đồng hợp 
tác.

 Theo nội dung vụ án này: Bà L là chủ 
sử dụng đất ký kết Hợp đồng hợp tác kinh 
doanh số 06/HĐHTKD.18 về việc hợp tác  
khai  thác  khu  đất  để  kinh  doanh  nhà  
hàng  ăn  uống. Theo thỏa thuận lợi nhuận 

9  Bản án số 61/2017/KDTM-PT, (Tòa án 
nhân dân thành phố Hà Nội, ngày 28 tháng 7 
năm 2017) V.v tranh chấp hợp đồng hợp tác 
kinh doanh giữa Công ty cổ phần sản xuất và 
dịch vụ du lịch C và Công ty cổ phần đầu tư 
và phát triển T, link: https://congbobanan.toaan.
gov.vn/2ta41283t1cvn/chi-tiet-ban-an; lần truy 
cập gần nhất 15h00 ngày 20/10/2022. 

Công ty B thanh toán lợi nhuận cho bà L là 
280.000.000 đồng/tháng (không phụ thuộc 
vào kết quả kinh doanh) kể từ tháng 9/2018 
cho đến khi kết thúc thời gian hợp tác. Tuy 

nhiên TAND thành phố Hồ Chí Minh đã 
nhận định: hợp đồng hợp tác kinh doanh 
ngày 20/6/2018 tuy thể hiện là hợp tác  kinh  
doanh  nhưng không  có  điều  khoản nào 
quy  định  cụ  thể phân  chia  lợi nhuận  từ  
hoạt  động  kinh  doanh  như  thế  nào?  Lợi  
nhuận  sẽ được  chia  cho  các bên theo tỷ lệ 
% được hưởng trên tổng lợi nhuận sau khi 
đã hoàn thành nghĩa vụ ra  sao? Mà chỉ ấn 
định chung số tiền hàng tháng nguyên đơn 
được nhận là 280.000.000 đồng…. Nội dung 
của Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa bà L 
và Công ty B ký ngày 20/6/2018 không phù 
hợp với các quy định từ Điều 504 -509 Bộ 
luật dân sự về hợp tác kinh doanh mà thực 
chất là hợp đồng thuê đất.10 Vì vậy, tương 

10  Bản án số 685/2021/DS-PT, (Tòa án 
nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 
tháng 12 năm 2021) Về việc tranh chấp hợp đồng 
hợp tác kinh doanh giữa bà Vũ Thị L và Công ty 
Cổ phần Đầu tư Xây dựng B; link: https://cong-
bobanan.toaan.gov.vn/2ta999424t1cvn/chi-ti-
et-ban-an, truy cấp gần nhất 16h30 phút ngày 
20/10/2022.
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tự như vụ án “Tranh chấp hợp đồng hợp tác 
kinh doanh” giữa Công ty C và Công ty T 
nêu trên, Tòa án đã áp dụng quy định pháp 
luật về hợp đồng thuê đất để xác định Hợp 

đồng hợp tác kinh doanh ngày 20/6/2018 vô 
hiệu do vi phạm điều cấm của luật.

 Như vậy, với việc phân tích các vụ 
án nêu trên có thể thấy, hiện nay còn tồn tại 
nhiều hướng đánh giá, nhận định khác nhau 
giữa các cơ quan Tòa án liên quan đến việc 
xác định như thế nào là hợp đồng hợp tác, 
đặc biệt trong các vụ án các thỏa thuận của 
các bên có hướng thiên về một hợp đồng có 
nội dung khác được pháp luật quy định rõ 
ràng về điều kiện hiệu lực hợp đồng. Nhiều 
nhận định xác định có phải là hợp đồng hợp 
tác hay không được dựa trên căn cứ điều 
khoản thỏa thuận về lợi nhuận của các bên 
có đúng tinh thần “cùng hưởng lợi, cùng 
chịu trách nhiệm” theo quy định tại Điều 
504 Bộ luật Dân sự 2015? Từ hướng giải 
quyết này dẫn đến cách hiểu về hợp đồng 
hợp tác phải là các thỏa thuận phân chia lợi 
nhuận căn cứ vào kết quả thu được từ hoạt 
động hợp tác. Điều này vô hình chung làm 
giới hạn quyền tự do thỏa thuận của các chủ 
thể dân sự vừa thực tế cũng sẽ gây khó khăn 

cho Tòa án khi giải quyết bởi việc xác định 
kết quả lợi nhuận thu được trên thực tế là 
câu chuyện không hề đơn giản. 

 Thứ ba, các kỹ năng soạn thảo điều 
khoản thỏa thuận về phân chia lợi nhuận 
trong hợp đồng hợp tác kinh doanh nhìn 
từ thực tiễn xét xử của Tòa án.

 Từ thực tiễn giải quyết còn nhiều 
hướng nhận định khác nhau, nhóm tác giả 
mạnh dạn đề xuất các lưu ý kỹ năng khi soạn 
thảo điều khoản thỏa thuận về phân chia lợi 
nhuận trong hợp đồng hợp tác kinh doanh 
như sau:

 Thứ nhất: Khi ký kết hợp đồng hợp 
tác kinh doanh cần xem xét đến quan hệ 
của hợp đồng, tìm hiểu kỹ pháp luật chuyên 
ngành có quy định về thỏa thuận phân chia 
lợi nhuận tránh việc thỏa thuận không phù 
hợp với quy định pháp luật. Ví dụ như hợp 
đồng góp vốn bằng hình thức hợp tác kinh 
doanh của chủ đầu tư kinh doanh nhà ở 
thương mại thì phải thỏa thuận lợi nhuận 
bằng tiền hoặc cổ phiếu trên cơ sở tỷ lệ góp 
vốn theo thỏa thuận của hợp đồng. Tránh 
tình trạng thỏa thuận phân chia lợi nhuận 
trái quy định pháp luật dẫn đến hợp đồng 
bị vô hiệu phần thỏa thuận phân chia lợi 
nhuận.

 Thứ hai: Lựa chọn loại hợp đồng 
ký kết căn cứ vào bản chất thỏa thuận của 
các bên, tránh tình trạng khi chưa xác định 
rõ quan hệ giao dịch các bên sẽ thiết lập 
đã vội ký kết hợp đồng với tên gọi hợp tác 
kinh doanh nhưng nội dung lại là hợp đồng 
khác.   Xem xét bản chất của Hợp đồng hợp 
tác kinh doanh là cùng nhau góp vốn, cùng 
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nhau phân chia lợi nhuận và cùng nhau chịu 
rủi ro. Đảm bảo được cân bằng lợi ích và 
nghĩa vụ của các bên mỗi quan hệ hợp tác 
mới bền vững. Vì vậy khi thỏa thuận phân 
chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm cần lưu 
ý cân bằng lợi ích của của bên, trường hợp 
các bên thỏa thuận lợi nhuận không phụ 
thuộc vào kết quả kinh doanh nhiều trường 
hợp như nêu trên khi xảy ra tranh chấp sẽ dễ 
dẫn đến những nhận định khác nhau. 

 Thứ ba: Hợp đồng nên phải thể hiện 
rõ ràng tỷ lệ phân chia lợi nhuận, phân chia 
sản phẩm là bao nhiêu, cơ sở phân chia là 
sản phẩm tạo ra, tổng doanh thu; hay tổng 
lợi nhuận sau khi đã trừ đi các chi phí nhất 
định như nhân công; tiền thuê mặt bằng….  
để phân chia lợi nhuận.

 Thứ tư: Hình thức hợp tác kinh do-
anh không lập một pháp nhân mới, vì vậy 
khi các bên cần thiết lập các điều khoản hợp 
đồng cụ thể và rõ ràng về việc tách bạch, 
kiểm soát doanh thu, lợi nhuận ròng, vấn đề 
về khai thuế, trách nhiệm nộp thuế của mỗi 
bên.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM 
KHẢO

I. Các văn bản quy phạm pháp luật 
1. Bộ Luật Dân Sự 2015;
1. Luật Đầu tư 2020;
2. Luật Dầu khí năm 1993, được sửa 

đổi năm 2000, 2008, 2018;
3. Nghị đinh số 33/2013/NĐ-CP ngày 

22 tháng 04 năm 2013 Nghị định ban hành 
hợp đồng mãu của hợp đồng chia sản phẩm 
dầu khí;

4. Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20 

tháng 10 năm 2015 Nghị định quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 
luật nhà ở;

II. Các văn bản áp dụng pháp luật
5. Bản án số 04/2022/DS-ST, (Toàn 

án nhân dân quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh, ngày 14 tháng 01 năm 2022) 
V.v tranh chấp hợp đồng góp vôn mua bán 
căn hộ giữa ông Trần Việt H và Công ty 
cổ phần L (Nay tên mới Công ty cổ phần 
Ph), link: https://congbobanan.toaan.gov.
vn/2ta954698t1cvn/chi-tiet-ban-an lần truy 
cập gần nhất 11h32p ngày 25/10/2022.

6. Bản án số 426/2021/KDTM-PT, (Tòa 
án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, ngày 
29 tháng 4 năm 2021) V.v tranh chấp hợp 
đồng hợp tác kinh doanh giữa Công ty Cổ 
phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc N và Công ty 
Cổ phần văn hóa NNX, link https://congbo-
banan.toaan.gov.vn/2ta867389t1cvn/chi-ti-
et-ban-an; lần truy cập gần nhất 15h00 ngày 
20/10/2022.

7. Bản án số 913/2019/KDTM-PT, 
(Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, 
ngày 15 tháng 10  năm 2019) V.v tranh 
chấp hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa 
Công ty Cổ phần HPH và Công ty Cổ phần 
ML; link: https://congbobanan.toaan.gov.
vn/2ta420489t1cvn/chi-tiet-ban-an ; lần 
truy cập gần nhất 15h30 ngày 20/10/2022. 

8. Bản án số 61/2017/KDTM-PT, (Tòa 
án nhân dân thành phố Hà Nội, ngày 28 
tháng 7 năm 2017) V.v tranh chấp hợp đồng 
hợp tác kinh doanh giữa Công ty cổ phần 
sản xuất và dịch vụ du lịch C và Công ty 
cổ phần đầu tư và phát triển T, link: https://
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congbobanan.toaan.gov.vn/2ta41283t1cvn/
chi-tiet-ban-an; lần truy cập gần nhất 15h00 
ngày 20/10/2022 

9. Bản án số 685/2021/DS-PT, (Tòa 
án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, ngày 
10 tháng 12 năm 2021) Về việc tranh chấp 
hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa bà Vũ 
Thị L và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 
B; link: https://congbobanan.toaan.gov.
vn/2ta999424t1cvn/chi-tiet-ban-an , truy 
cấp gần nhất 16h30 phút ngày 20/10/2022.

III. Các nguồn tài liệu tham khảo 
khác

11. PVN ký hợp đồng phân chia sản phẩm 
dầu khí Lô 39&40/2; link https://petroviet-
nam.petrotimes.vn/pvn-ky-hop-dong-phan-
chia-san-pham-dau-khi-lo-39402-314021.
html  truy cập gần nhất ngày 20/10/2022.

*Hình minh họa: Nguồn Internet

NGHIÊN CỨU & TRAO ĐỔI



13

Tình huống pháp lý: Có được hưởng 
chế độ thai sản và bảo hiểm thất nghiệp 
cùng một lúc không?

Chào Luật sư FDVN, em giao kết hợp 
đồng không xác định thời hạn với Công ty 
TNHH MTV ACB. Em nghỉ thai sản từ ngày 
từ ngày 01/04/2022 đến hết 01/10/2022, vì 
một số lý do nên em xin nghỉ việc từ ngày 
02/10/2022 và được công ty thống nhất cho 
nghỉ việc. Trong thời gian 24 tháng trước khi 
chấm dứt Hợp đồng lao động em đã đóng đủ 
16 tháng BHTN. Vậy cho em hỏi có được 
hưởng Bảo hiểm thất nghiệp không?

Trả lời: 
Căn cứ Điều 49 Luật việc làm 2013, 

người lao động được hưởng trợ cấp thất ng-
hiệp khi đủ các điều kiện sau:

- Người lao động phải tham gia bảo hiểm 
thất nghiệp (BHTN) khi làm việc theo hợp 
đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc 
không xác định thời hạn hoặc có xác định 
thời hạn.

- Chấm dứt HĐLĐ hoặc hợp đồng làm 
việc, trừ trường hợp người lao động đơn 
phương chấm dứt HĐLĐ, hợp đồng làm 
việc trái pháp luật.

- Đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên 
trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt 
hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

- Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.
- Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể 

từ ngày nộp hồ sơ hưởng BHTN.
Khoản 2 Điều 12 Nghị định 28/2015/

NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 4 
Điều 1 Nghị định 61/2020/NĐ-CP như sau:

“2. Người lao động được xác định là đang 
đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại 
Điều 49 Luật Việc làm khi thuộc một trong 
các trường hợp sau:

a) Người lao động đã đóng bảo hiểm thất 
nghiệp của tháng chấm dứt hợp đồng lao 
động hoặc hợp đồng làm việc và được cơ 
quan bảo hiểm xã hội xác nhận trên sổ bảo 

hiểm xã hội;
b) Người lao động đã đóng bảo hiểm thất 

nghiệp của tháng liền kề trước tháng chấm 
dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm 
việc và được cơ quan bảo hiểm xã hội xác 
nhận trên sổ bảo hiểm xã hội;

c) Người lao động có tháng liền kề trước 
tháng chấm dứt hợp đồng lao động, hợp 
đồng làm việc hoặc tháng chấm dứt hợp 
đồng lao động, hợp đồng làm việc mà nghỉ 
việc do ốm đau, thai sản từ 14 ngày làm việc 
trở lên trong tháng, không hưởng tiền lương 
tháng tại đơn vị và được cơ quan bảo hiểm 
xã hội xác nhận trên sổ bảo hiểm xã hội;

d) Người lao động có tháng liền kề trước 
tháng chấm dứt hợp đồng lao động, hợp 
đồng làm việc hoặc tháng chấm dứt hợp 
đồng lao động, hợp đồng làm việc mà nghỉ 
việc không hưởng lương từ 14 ngày làm 
việc trở lên trong tháng tại đơn vị và được 
cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận trên sổ 
bảo hiểm xã hội;

đ) Người lao động có tháng liền kề trước 
tháng chấm dứt hợp đồng lao động, hợp 
đồng làm việc hoặc tháng chấm dứt hợp 
đồng lao động, hợp đồng làm việc mà tạm 

hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc 
hợp đồng làm việc từ 14 ngày làm việc trở 
lên trong tháng tại đơn vị và được cơ quan 
bảo hiểm xã hội xác nhận trên sổ bảo hiểm 
xã hội.

Như vậy, đối chiếu theo quy định pháp 
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luật thì khi đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất 
nghiệp, Quý khách có thể nộp hồ sơ để được 
giải quyết và việc hưởng trợ cấp thai sản 
không ảnh hưởng đến trợ cấp thất nghiệp 
của Quý khách.

Theo Nguyễn Thị Lan Anh - Công ty 
Luật FDVN

Tình huống pháp lý. Người nổi tiếng 
quảng cáo sản phẩm sai sự thật bị xử lý 
như thế nào?

Hiện nay, trên nền tảng Tiktok và nhiều 
mạng xã hội khác, tôi thấy có nhiều Tiktok-
er trẻ, đẹp thu hút lượng người theo dõi lớn 
thường xuyên quảng cáo những món hàng 
không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Đặc biệt là 
những loại mĩ phẩm trắng da, thực phẩm 
chức năng,… có công dụng thần thánh, rất 
khó tin và không rõ nguồn gốc. Luật sư cho 
tôi hỏi, những người này lợi dụng sức ảnh 
hưởng của mình để thực hiện quảng cáo sai 
sự thật, thổi phồng công dụng sản phẩm như 

vậy có vi phạm pháp luật không? Có chế tài 
nào xử phạt những hành vi này?

Trả lời:
Cảm ơn Quý khách đã tin tưởng và gửi 

câu hỏi đến Công ty Luật FDVN (“FDVN”), 
sau khi tìm hiểu các quy định pháp luật, 
FDVN có những thông tin trao đổi sau:

Theo điểm a khoản 1 Điều 10 Luật Bảo 
vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010, hành vi 
quảng cáo không đầy đủ, sai lệch, không 
chính xác về hành hoá, dịch vụ cung cấp là 
một trong những hành vi bị cấm: 

“Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, 
dịch vụ lừa dối hoặc gây nhầm lẫn cho 
người tiêu dùng thông qua hoạt động quảng 
cáo hoặc che giấu, cung cấp thông tin không 
đầy đủ, sai lệch, không chính xác về một 
trong các nội dung sau đây:

a) Hàng hóa, dịch vụ mà tổ chức, cá nhân 
kinh doanh hàng hóa, dịch vụ cung cấp;

b) Uy tín, khả năng kinh doanh, khả năng 
cung cấp hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá 
nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ;

c) Nội dung, đặc điểm giao dịch giữa 
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người tiêu dùng với tổ chức, cá nhân kinh 
doanh hàng hóa, dịch vụ.”

Tại Điều 8 Luật Quảng cáo 2012, hành vi 
Quảng cáo không đúng hoặc gây nhầm lẫn 
về khả năng kinh doanh, khả năng cung cấp 
sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, 
cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, 
dịch vụ; về số lượng, chất lượng, giá, công 
dụng, kiểu dáng, bao bì, nhãn hiệu, xuất xứ, 
chủng loại, phương thức phục vụ, thời hạn 
bảo hành của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ 
đã đăng ký hoặc đã được công bố là hành vi 
bị cấm trong hoạt động quảng cáo.

Như vậy, hành vi quảng cáo hàng hoá, 
dịch vụ không đúng, sai sự thật là hành vi bị 
nghiêm cấm theo pháp luật Việt Nam. Tùy 
theo tính chất, mức độ vi phạm mà người vi 
phạm có thể bị xử phạt vi phạm hành chính 
hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu 
gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy 
định của pháp luật.

* Về xử phạt hành chính
Theo khoản 5 Điều 34 Nghị định số 

38/2021/NĐ-CP quy định, hành vi quảng 
cáo không đúng hoặc gây nhầm lẫn về khả 
năng kinh doanh, khả năng cung cấp sản 
phẩm, hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá 
nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch 
vụ; về số lượng, chất lượng, giá, công dụng, 
kiểu dáng, bao bì, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng 
loại, phương thức phục vụ, thời hạn bảo 
hành của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã 
đăng ký hoặc đã được công bố có thể bị phạt 
từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng.

* Về truy cứu trách nhiệm hình sự
Hành vi quảng cáo sai sự thật có thể bị 

truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định 
tại Điều 197 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, 
bổ sung năm 2017) với mức phạt lên đến 
100.000.000 đồng, cải tạo không giam giữ 

“Điều 197. Tội quảng cáo gian dối
1. Người nào quảng cáo gian dối về hàng 

hóa, dịch vụ, đã bị xử phạt vi phạm hành 

chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về 
tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi 
phạm, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng 
đến 100.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo 
không giam giữ đến 03 năm.

2. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền 
từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, 
cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất 
định từ 01 năm đến 05 năm.”

Trên đây là ý kiến tư vấn của FDVN liên 
quan đến yêu cầu tư vấn của Quý khách trên 
cơ sở nghiên cứu các quy định pháp luật. Hy 
vọng ý kiến tư vấn của FDVN sẽ hữu ích 
cho Quý khách. 

Theo Thanh Trà – Công ty Luật FDVN

Tình huống: Thủ tục cấp đổi Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất

Do bất cẩn nên Giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 
khác gắn liền với đất của tôi bị rách nát. 
Hiện nay, tôi rất cần giấy tờ này để thế chấp 
tại ngân hàng nhưng tôi chưa biết làm thế 
nào để được làm lại giấy tờ nêu trên. Rất 
mong sự trợ giúp từ phía Luật sư FDVN. 

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

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

Điểm b, Khoản 1 Điều 76 Nghị định 
43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 (được sửa 
đổi, bổ sung bởi Nghị định 01/2017/NĐ-CP 
và Nghị định 148/2020/NĐ-CP) quy định:

1. Việc cấp đổi Giấy chứng nhận, Giấy 
chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng 
nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã 
cấp được thực hiện trong các trường hợp 
sau:

b) Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận 
quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận 
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quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp bị 
ố, nhòe, rách, hư hỏng;

Như vậy, trường hợp của Quý khách phải 
thực hiện thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận. 
Hồ sơ, thủ tục thực hiện như sau:

- Hồ sơ đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận 
(khoản 1 Điều 10 TT 24/2014/TT-BTNMT)

+ Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận 
theo Mẫu số 10/ĐK;

+ Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.
- Nơi tiếp nhận hồ sơ: Chi nhánh văn 

phòng đăng ký đất đai hoặc Uỷ ban nhân 
dân cấp xã nơi có đất.

- Thời gian thực hiện:

+ Căn cứ khoản 40 Điều 2 Nghị định 
01/2017/NĐ-CP thời gian thực hiện thủ tục 
Cấp đổi Giấy chứng nhận là không quá 07 
ngày. Thời gian này được tính kể từ ngày 
nhận được hồ sơ hợp lệ; không tính thời 
gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định 
của pháp luật; không tính thời gian tiếp 
nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa 
vụ tài chính của người sử dụng đất; không 
tính thời gian xem xét xử lý đối với trường 
hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời 
gian trưng cầu giám định.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa 
hợp lệ thì trong thời gian không quá 03 ngày 
làm việc, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải 
thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ 
sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng 
sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã 
hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã 
hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện 
đối với thủ tục này được tăng thêm 10 ngày.

Trên đây là toàn bộ ý kiến tư vấn của 
FDVN, FDVN rất hân hạnh được hỗ trợ 
bạn!

Theo Hồ Thị Thương – Công ty Luật 
FDVN

PHÁP LUẬT & THỰC TIỄN
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