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(TBKTSG) - Cơ chế “Sandbox” lần đầu tiên
được giới thiệu trong Quyết định 999/QĐ-
TTg ngày 12-8-2019 của Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế
chia sẻ. “Sandbox” là một khái niệm khá lạ
lẫm tại Việt Nam nhưng có thể coi là một đặc
sản của nền kinh tế 4.0.
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Nghị định 75 nêu cụ thể các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh & Quy định về xử phạt

 Hành vi vi phạm quy định về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh

• Đối với các hành vi vi phạm quy định thỏa thuận hạn chế cạnh tranh của doanh nghiệp trên cùng thị trường liên quan, thì doanh nghiệp có thể bị phạt tiền từ 01%
đến 10% tổng doanh thu trên thị trường liên quan trong năm tài chính liền kề trước năm thực hiện hành vi vi phạm;

• Đối với các hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh của các doanh nghiệp kinh doanh ở các công đoạn khác nhau trong cùng một chuỗi sản xuất, phân phối, cung
ứng đối với một loại hàng hóa, dịch vụ nhất định, thì doanh nghiệp có thể Phạt tiền từ 01% đến 05% tổng doanh thu trên thị trường liên quan trong năm tài chính
liền kề trước năm thực hiện hành vi vi phạm;

 Hành vi vi phạm quy định về lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, lạm dụng vị trí độc quyền;

• Đối với các hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, doanh nghiệp hoặc từng doanh nghiệp thuộc nhóm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường có thể bị
phạt tiền từ 01% đến 10% tổng doanh thu trên thị trường liên quan trong năm tài chính liền kề trước năm thực hiện hành vi vi phạm.

• Đối với các hành vi lạm dụng vị trí độc quyền, doanh nghiệp có thể bị phạt tiền từ 01% đến 10% tổng doanh thu trên thị trường liên quan trong năm tài chính liền
kề trước năm thực hiện hành vi vi phạm;

 Hành vi vi phạm quy định về tập trung kinh tế;

• Nghị định 75 quy định phạt tiền doanh nghiệp từ 01% đến 10% tổng doanh thu trên thị trường liên quan trong năm tài chính liền kề trước năm thực hiện các hành
vi: (i) sáp nhập doanh nghiệp bị cấm; (ii) hợp nhất doanh nghiệp bị cấm; (iii) mua lại doanh nghiệp bị cấm; (iv) liên doanh giữa các doanh nghiệp bị cấm; (v)
không thông báo tập trung kinh tế;

• Đối với các hành vi vi phạm pháp luật về tập trung kinh tế khác thì doanh nghiệp có thể bị phạt tiền từ 0,5% đến 03% tổng doanh thu trên thị trường liên quan
trong năm tài chính liền kề trước năm thực hiện hành vi vi phạm.

 Hành vi vi phạm quy định về cạnh tranh không lành mạnh;

• Phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 300 triệu đồng đối với hành vi tiếp cận, xâm phạm thông tin bí mật trong kinh doanh;

• Phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 300 triệu đồng đối với hành vi ép buộc trong kinh doanh, phạt tiền gấp 2 lần mức trên trường hợp hành vi vi phạm được thực hiện
trên phạm vi từ 2 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên;

• Phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 300 triệu đồng đối với hành vi cung cấp thông tin không trung thực về doanh nghiệp khác, phạt tiền gấp 2 lần mức trên trường
hợp hành vi vi phạm được thực hiện trên phạm vi từ 2 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở;

• Đối với hành vi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ dưới giá thành toàn bộ có mức phạt từ 800 triệu đồng đến 1 tỷ đồng, và phạt tiền gấp 2 lần tức là lên đến 2 tỷ đồng
nếu hành vi vi phạm được thực hiện trên phạm vi từ 2 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên;

• Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với hành vi lôi kéo khách hàng bất chính;

• Phạt tiền từ 800.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng đối với hành vi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ dưới giá thành toàn bộ dẫn đến hoặc có khả năng dẫn đến
loại bỏ doanh nghiệp khác cùng kinh doanh loại hàng hóa, dịch vụ đó.



Ngày 15 tháng 08 năm 2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 69/2019/NĐ-CP (“Nghị định 69”) quy định về việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho
Nhà đầu tư khi thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (“Dự án BT”) sẽ có hiệu lực từ ngày 01 tháng
10 năm 2019 và có một số quy định đáng chú ý như sau:

Tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện Dự án BT gồm:

► Quỹ đất, cụ thể gồm: (i) Quỹ đất thanh toán cho Nhà đầu tư áp dụng hình thức Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất
thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê theo quy định của pháp luật về đất đai; (ii) Quỹ đất thanh toán cho Nhà đầu tư là đất chưa giải
phóng mặt bằng hoặc đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng;

► Đất, nhà và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi là trụ sở làm việc) của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị lực lượng vũ
trang nhân dân, cơ quan Đảng cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã
hội - nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội (sau đây gọi là cơ quan, tổ chức, đơn vị).

► Tài sản kết cấu hạ tầng phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng;

► Các loại tài sản công khác theo quy định của Luật quản lý, sử dụng tài sản công.

Đối tượng áp dụng

► Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (“Hộp đồng BT”);

► Cơ quan, tổ chức, đơn vị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ủy quyền ký kết Hợp đồng BT hoặc giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, đàm
phán, ký kết Hợp đồng BT và thực hiện Hợp đồng BT;

► Nhà đầu tư thực hiện Hợp đồng BT;

► Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thực hiện Dự án BT.

Nghị định 69 quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện Dự án BT phải tuân thủ các nguyên tắc sau:

► Bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công; theo hình thức đấu thầu rộng rãi; chỉ được thực hiện khi cơ quan
có thẩm quyền cho phép;

► Thanh toán theo nguyên tắc ngang giá, giá trị Dự án BT tương đương với giá trị tài sản công;

► Việc thanh toán phải được tổng hợp vào ngân sách Nhà nước;

► Thời điểm thanh toán với trường hợp thanh toán bằng quỹ đất là thời điểm có quyết định giao đất, cho thuê đất;

► Khoản lãi vay trong phương án tài chính của Hợp đồng BT đối với phần giá trị công trình hoàn thành theo tiến độ, chấm dứt từ ngày có quyết
định giao đất, cho thuê đất, giao tài sản;

► Việc giao tài sản công để thanh toán phải thực hiện sau khi Dự án hoàn thành hoặc tương ứng với khối lượng đã hoàn thành.



Thời hạn vay vốn

► Thời hạn vay vốn ưu đãi từ Quỹ quốc gia về việc làm tối đa là
120 tháng (hiện hành thời hạn vay vốn tối đa chỉ là 60 tháng).

► Thời hạn vay vốn cụ thể do Ngân hàng Chính sách xã hội và
đối tượng vay vốn thỏa thuận căn cứ vào nguồn vốn, chu kỳ
sản xuất, kinh doanh và khả năng trả nợ của đối tượng vay
vốn.

Lãi Suất vay vốn

Đối với đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 12 Luật việc làm, lãi
suất vay vốn bằng lãi suất vay vốn đối với hộ cận nghèo theo quy
định pháp luật về tín dụng đối với hộ cận nghèo. (hiện hành thì lãi
suất vay vốn bằng lãi suất vay vốn đối với hộ nghèo)

Ngày 19 tháng 09 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quyết
định 2402/QĐ-BTP về danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn
đối với tài sản chưa đủ tiêu chuẩn nhận biết là tài sản cố định
(TSCĐ), TSCĐ đặc thù và vô hình thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư
pháp. Nội dung cụ thể như sau:

Tài sản chưa đủ tiêu chuẩn nhận biết là tài sản cố định

► Tài sản thuộc 01 trong 02 trường hợp sau đây thì được xác định
là tài sản chưa đủ tiêu chuẩn nhận biết là TSCĐ thuộc phạm vi
quản lý của Bộ Tư pháp:

► Tài sản (trừ nhà, công trình xây dựng, vật triến trúc) có nguyên
giá từ 5 triệu đồng đến dưới 10 triệu đồng và có thời gian sử
dụng từ 01 năm trở lên.

► Tài sản là trang thiết bị dễ hỏng, dễ vỡ có nguyên giá từ 10 triệu
đồng trở lên.

Danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn đối với tài sản chưa
đủ tiêu chuẩn nhận biết là TSCĐ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư
pháp thực hiện theo quy định tại Phụ lục 01, 02 kèm theo Quyết định
này.

Tài sản cố định đặc thù
► Tài sản cố định đặc thù bao gồm: Tài sản không xác định được

chi phí hình thành hoặc không xác định được giá trị nhưng yêu
cầu quản lý chặt chẽ về hiện vật; Tài sản cố định là thương hiệu
của đơn vị sự nghiệp công lập không xác định được chi phí
hình thành.

► Giá quy ước của tài sản cố định đặc thù là 10 triệu đồng, mức
giá này được sử dụng để xác định nguyên giá tài sản

Tài sản cố định vô hình
► Tiêu chuẩn nhận biết tài sản cố định vô hình là những tài sản

không có hình thái vật chất mà cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh
nghiệp đã đầu tư chi phí tạo lập tài sản hoặc được hình thành
qua quá trình hoạt động, thỏa mãn đồng thời cả 02 tiêu chuẩn là
(i) có thời gian sử dụng từ 01 năm trở lên; và (ii) có nguyên giá từ 10
triệu đồng trở lên.

► Danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định
vô hình thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp được quy định
tại Phụ lục 02 kèm theo Quyết định này.

Quyết định 2402/QĐ-BTP có hiệu lực kể từ ngày 19/9/2019,
thay thế Quyết định số 1422/QĐ-BTP ngày 01 tháng 7 năm 2016.



Vào ngày 14 tháng 08 năm 2019, Chính Phủ ban hành Nghị định 68/2019/NĐ-CP (Nghị định 68) quy định về quản lý chi phí đầu tư xây
dựng. Theo đó, Nghị định 68 quy định các khoản chi phí xác định tổng mức đầu tư xây dựng bao gồm các khoản chi phí như sau:

► Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: gồm chi phí bồi thường về đất, nhà, công trình trên đất, trên mặt nước; các khoản hỗ trợ khi
Nhà nước thu hồi đất; chi phí tái định cư; chi phí di dời, hoàn trả cho phần hạ tầng kỹ thuật đã được đầu tư xây dựng (nếu có);

► Chi phí xây dựng: gồm chi phí xây dựng các công trình, hạng mục của dự án; khu phụ trợ phục vụ thi công; chi phí phá dỡ các công
trình không thuộc phạm vi phá dỡ giải phóng mặt bằng đã được xác định trong chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

► Chi phí thiết bị: gồm chi phí mua sắm thiết bị công trình, công nghệ; chi phí đào tạo và chuyển giao công nghệ (nếu có); chi phí gia
công, chế tạo thiết bị phi tiêu chuẩn (nếu có); chi phí vận chuyển, bảo hiểm; thuế, phí;

► Chi phí quản lý dự án: gồm các chi phí để quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị, thực hiện và kết thúc để đưa công trình vào khai thác sử
dụng;

► Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: gồm chi phí tư vấn khảo sát xây dựng, thiết kế; chi phí tư vấn giám sát xây dựng công trình;
► Chi phí dự phòng: gồm chi phí dự phòng cho khối lượng công việc phát sinh và cho yếu tố trượt giá trong thời gian thực hiện dự án;
► Chi phí khác: gồm các chi phí cần thiết như rà phá bom mìn, vật nổ; bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng; các khoản phí, lệ phí

thẩm định; kiểm toán, thẩm tra, phê duyệt vốn đầu tư.

 Việc điều chỉnh tổng mức đầu tư được thực hiện
cùng với việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng
và phải tổ chức điều chỉnh khi phát sinh chi phí
vượt tổng mức đầu tư.

 Trường hợp chỉ điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi
phí gồm cả chi phí dự phòng do điều chỉnh giá theo
chỉ số giá tăng so với chỉ số giá tính trong chi phí dự
phòng trượt giá của tổng mức đầu tư nhưng không
làm vượt tổng mức đầu tư đã phê duyệt thì chủ đầu tư
tổ chức điều chỉnh và trình người có thẩm quyền phê
duyệt.

 Trường hợp làm tăng chi phí của dự án,
dự án chậm tiến độ gây thất thoát, lãng
phí do quyết định thực hiện dự án khi kế
hoạch vốn không phù hợp với kế hoạch
thực hiện dự án thì người quyết định đầu
tư, chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm trước
pháp luật.

Nghị định 68 có hiệu lực hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 10 năm 2019
và thay thế cho Nghị định số 32/2015/NĐ-CP.
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STT Tên văn bản Ngày
ban 

hành

Ngày có hiệu
lực

CHÍNH PHỦ

1 Nghị định 75/2019/NĐ-CP quy định về xử
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
cạnh tranh

26/09/2019 01/12/2019

2 Nghị định 74/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ
sung một số điều của Nghị định
61/2015/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ
trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc
làm

23/09/2019 23/09/2019

3 Nghị định 73/2019/NĐ-CP quy định quản
lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử
dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

05/09/201
9

01/01/2020

4 Nghị quyết 73/NQ-CP về chương trình
hành động triển khai Nghị quyết
60/2018/QH14 về tiếp tục hoàn thiện và
đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp
luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà
nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa
doanh nghiệp nhà nước

23/09/2019 23/09/2019

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

1 Quyết định 28/2019/QĐ-TTg sửa đổi, bổ
sung Điều 2 Quyết định 45/2017/QĐ-TTg
sửa đổi Quyết định 36/2016/QĐ-TTg quy
định việc áp dụng thuế suất thông thường
đối với hàng hóa nhập khẩu

16/09/2019 01/11/2019

2 Quyết định 27/2019/QĐ-TTg về tín dụng
đối với người lao động tại huyện nghèo đi
làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đến
năm 2020

09/09/2019 25/10/2019

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

1 Công văn 212/TANDTC-PC thông báo kết
quả giải đáp trực tuyến vướng mắc trong
xét xử

13/09/2019 13/09/2019

STT Tên văn bản Ngày ban 
hành

Ngày có 
hiệu lực

CHÍNH PHỦ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO
1 Quyết định 435/QĐ-VKSTC về Quy chế

công tác kiểm sát việc giải quyết phá sản
26/09/2019 26/09/2019

BỘ CÔNG THƯƠNG

1 Thông tư 17/2019/TT-BCT về bãi bỏ văn
bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ
Công thương ban hành, liên tịch ban hành

19/09/2019 05/11/2019

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

1 Thông tư 15/2019/TT-BTNMT quy định về
tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm
định hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tiếp cận
nguồn gen để nghiên cứu vì mục đích
thương mại, phát triển sản phẩm thương
mại

11/09/2019 28/10/2019

BỘ TÀI CHÍNH

1 Thông tư 62/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư
38/2018/TT-BTC quy định về xác định xuất
xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

05/09/2019 21/10/2019

BỘ TƯ PHÁP

1 Quyết định 2402/QĐ-BTP về danh mục, 
thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn đối với 
tài sản chưa đủ tiêu chuẩn nhận biết là tài 
sản cố định, tài sản cố định đặc thù và vô 
hình thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư
pháp

19/09/2019 19/09/2019

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

1 Quyết định 1270/QĐ-BHXH sửa đổi Quy
chế quản lý và cấp mã số bảo hiểm xã hội
cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo
hiểm y tế kèm theo Quyết định 346/QĐ-
BHXH

30/09/2019 30/09/2019
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