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Hà Thị Hải
Luật sư Cộng sự

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 09/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật
thương mại và Luật quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa
(MBHH) và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà
đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (“Nghị
Định 09”) vào ngày 15/01/2018, thay thế Nghị định 23/2007/NĐ-CP ngày 12
tháng 02 năm 2007 về hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan
trực tiếp đến mua bán hàng hoá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
tại Việt Nam (“Nghị định 23”). Điều đặc biệt là Nghị định 09 có hiệu lực ngay từ
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ngày ban hành, khiến cho các doanh nghiệp và cơ quan có liên quan đang phải
gấp rút nghiên cứu thực hiện.
Nhìn chung so với Nghị định 23, Nghị định 09 đã có một số quy định tiến bộ và
tạo thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước
ngoài, thể hiện chính sách của Chính phủ Việt Nam trong việc thực hiện Cam kết
gia nhập WTO về mở cửa thị trường phân phối tại Việt Nam. Các điểm chính
như sau:
Thu hẹp phạm vi hoạt động phải xin cấp Giấy phép kinh doanh
Một trong những điểm tiến bộ lớn nhất của Nghị định 09 là thu hẹp phạm vi
hoạt động phải xin Giấy phép kinh doanh của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước
ngoài. Nếu trước đây các doanh nghiệp FDI phải xin cấp Giấy phép kinh doanh
khi thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn,
bán lẻ hàng hóa, thì nay doanh nghiệp FDI không cần phải xin Giấy phép kinh
doanh đối với hoạt động xuất khẩu, và hầu như cũng không phải xin Giấy phép
này cho hoạt động nhập khẩu và phân phối bán buôn (chỉ phải xin đối với
trường hợp nhập khẩu, phân phối bán buôn hàng hóa là dầu mỡ bôi trơn).
Về các hoạt động liên quan đến hoạt động mua bán hàng hóa, Nghị định 23 đã
quy định về Giấy phép kinh doanh đối với các hoạt động liên quan đến hoạt
động mua bán hàng hóa thuộc Chương IV, Chương V, Chương VI của Luật
Thương mại, tuy nhiên trên thực tế hầu như các cơ quan cấp phép địa phương
không thực hiện thủ tục này vì lý do chưa có hướng dẫn cụ thể. Nay Nghị định
09 quy định cụ thể hơn về các hoạt động liên quan đến hoạt động mua bán
hàng hóa thuộc diện phải xin cấp Giấy phép kinh doanh, và phạm vi các hoạt
động phải xin Giấy phép này được thu hẹp hơn so với phạm vi quy định tại Nghị
định 23. Các hoạt động liên quan đến mua bán hàng hóa phải xin Giấy phép kinh
doanh theo Nghị định 09 bao gồm:
1. Cung cấp dịch vụ logistics, trừ các phân ngành dịch vụ logistics mà Việt
Nam có cam kết mở cửa thị trường trong các Điều ước quốc tế mà Việt
Nam là thành viên;
2. Cho thuê hàng hóa, không bao gồm cho thuê tài chính; trừ cho thuê
trang thiết bị xây dựng có người vận hành;
3. Cung cấp dịch vụ xúc tiến thương mại, không bao gồm dịch vụ quảng
cáo;
4. Cung cấp dịch vụ trung gian thương mại;
5. Cung cấp dịch vụ thương mại điện tử;
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6. Cung cấp dịch vụ tổ chức đấu thầu hàng hóa, dịch vụ.
Giảm thủ tục hành chính và thời gian thực hiện
Cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh đã được điều chỉnh từ Ủy ban nhân dân cấp
tỉnh thành phố trực thuộc TW (“UBND”) thành Sở Công Thương nơi doanh
nghiệp FDI đặt trụ sở hoặc địa điểm bán lẻ. Sự điều chỉnh này sẽ giúp giảm bớt
thủ tục hành chính vì thực tế trước nay mặc dù UBND tỉnh là cơ quan cấp phép
nhưng thường giao cho Sở Công Thương hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận
xử lý hồ sơ và báo cáo UBND tỉnh. Việc điều chỉnh thành Sở Công Thương trực
tiếp cấp Giấy phép kinh doanh còn giúp rút ngắn thời gian giải quyết. Thời gian
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thực hiện thủ tục rút ngắn còn 10 ngày làm việc đối với trường hợp không phải
hỏi ý kiến Bộ công thương và Bộ chuyên ngành, trong trường hợp phải hỏi ý
kiến thì thời gian giải quyết là khoảng 28 ngày, theo Nghị Định 23 tổng thời gian
45 ngày như vậy đã giảm được khoảng 17 ngày.
Nếu như trước đây muốn được cấp Giấy phép kinh doanh đối với hoạt động
phân phối thì cơ quan cấp phép đều phải lấy ý kiến Bộ Công Thương, thì nay
Nghị định 09 đã không còn yêu cầu cơ quan cấp phép lấy ý kiến Bộ Công
Thương khi cấp Giấy phép kinh doanh đối với hoạt động phân phối bán lẻ hầu
hết các mặt hàng, trừ một số mặt hàng nhạy cảm (gạo đường, vật phẩm đã ghi
hình, sách báo tạp chí). Sự thay đổi này giảm đáng kể thời gian thực hiện thủ
tục hành chính cho các doanh nghiệp FDI.
Quy định cụ thể về trường hợp doanh nghiệp Việt Nam có cơ sở bán lẻ tiếp
nhận vốn góp nước ngoài
Nghị định 09 bổ sung quy định cụ thể về trường hợp doanh nghiệp Việt Nam có
cơ sở bán lẻ nhận vốn góp nước ngoài trở thành doanh nghiệp FDI cũng phải
thực hiện thủ tục xin Giấy phép kinh doanh và Giấy phép lập cơ sở bán lẻ. Đối
với trường hợp đặc biệt này, Nghị định 09 đã bổ sung một thủ tục đặc biệt là
thủ tục cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho phép cơ sở bán lẻ được tiếp tục
hoạt động. Đây là cơ sở pháp lý cho các thương vụ nhà đầu tư nước ngoài muốn
mua lại các chuỗi bán lẻ tại Việt Nam. Đáng chú ý là, thủ tục cấp Giấy phép lập
cơ sở bán lẻ cho phép cơ sở bán lẻ được tiếp tục hoạt động dường như không
bao gồm thủ tục Kiểm tra Nhu cầu Kinh tế.
Cấp phép cho một số mặt hàng chưa cam kết mở cửa thị trường bao gồm Dầu,
mỡ bôi trơn; gạo; đường; vật phẩm đã ghi hình; sách, báo và tạp chí
Trước đây các mặt hàng nêu trên thuộc diện cấm doanh nghiệp FDI nhập khẩu
phân phối tại Việt Nam. Tuy nhiên Nghị định 09 đã tạo hành lang pháp lý mới
cho phép nhập khẩu phân phối các mặt hàng trên trong một số trường hợp
đặc biệt như doanh nghiệp FDI sản xuất dầu, mỡ bôi trơn tại Việt Nam được
xem xét cấp phép nhập khẩu, phân phối bán buôn; doanh nghiệp FDI có cơ sở
bán lẻ dưới hình thức siêu thị được xem xét cấp phép để phân phối bán lẻ gạo,
đường, vật phẩm ghi hình, sách báo tạp chí tại cơ sở bán lẻ…
Bổ sung một số định nghĩa
Nghị định 09 quy định cụ thể một số định nghĩa như Cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở
bán lẻ thứ nhất, Cửa hàng tiện lợi, Siêu thị mini, Trung tâm thương mại … Tuy
nhiên, diễn giải các định nghĩa này cũng như sự khác biệt giữa các định nghĩa
tại Nghị định 09 và các văn bản pháp luật hiện hành đang là vấn đề còn gây tranh
luận.
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Mặc dù Nghị Định 09 đã có những thay đổi tích cực so với Nghị Định 23, tuy
nhiên, vẫn còn một số vấn đề bất cập và có thể gây vướng mắc trong quá trình
áp dụng.
Bổ sung thêm các nội dung ghi nhận trên Giấy phép kinh doanh
Mẫu Giấy phép kinh doanh mới quy định tại Nghị định 09 mặc dù đã bỏ nội dung
ghi nhận thông tin các cơ sở bán lẻ, nhưng lại có thêm nhiều nội dung mới được
ghi nhận so với mẫu Giấy phép kinh doanh trước đây. Một số nội dung được ghi
nhận thêm như: người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, thông tin về
chủ sở hữu/thành viên góp vốn/cổ đông sáng lập bao gồm tên, nơi đăng ký
thành lập hoặc quốc tịch, giá trị vốn góp và tỷ lệ… Thay đổi bất kỳ nội dung nào
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trong các thông tin trên đều phải làm thủ tục điều chỉnh Giấy phép kinh doanh.
Như vậy mẫu Giấy phép mới đã tạo thêm thủ tục hành chính so với quy định cũ.
Cách ghi hàng hóa trong hồ sơ và trên Giấy phép kinh doanh
Nghị định 23 có phụ lục hướng dẫn cụ thể cách ghi hàng hóa thực hiện quyền
xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối theo tên nhóm hàng kèm theo mã HS theo đó
trước đây các doanh nghiệp FDI phải xuất trình giấy phép có mã HS hàng hóa
để thực hiện thủ tục nhập khẩu hàng với cơ quan hải quan. Nghị định 09 đã bỏ
hướng dẫn này và không có quy định rõ về cách ghi hàng hóa trên giấy phép
khiến cho doanh nghiệp và các cơ quan cấp phép có thể gặp vướng mắc trong
quá trình áp dụng.
Chồng chéo trong việc lấy ý kiến các Bộ ngành
Nghị định 09 yêu cầu Sở Công Thương phải lấy ý kiến Bộ Công Thương trong đa
số các trường hợp cấp Giấy phép kinh doanh, chỉ trừ trường hợp hoạt động bán
lẻ hàng hóa không phải là gạo, đường, vật phẩm ghi hình, sách báo tạp chí. Tuy
nhiên, đáng lưu ý rằng đối với các hoạt động kinh doanh mà Việt Nam chưa có
cam kết mở cửa thị trường cho nhà đầu tư nước ngoài (ví dụ hoạt động cho
thuê hàng hóa, trung gian thương mại, thương mại điện tử …) thì để thực hiện
hoạt động kinh doanh này, doanh nghiệp FDI vừa phải thực hiện thủ tục bổ sung
mục tiêu dự án tại cơ quan cấp phép đầu tư, vừa phải xin cấp Giấy phép kinh
doanh, và cả 02 thủ tục này đều yêu cầu phải có ý kiến của các Bộ ngành trong
đó có Bộ Công Thương. Quy định này gây chồng chéo trong việc lấy ý kiến của
các Bộ ngành và kéo dài thủ tục hành chính, nếu như thực tế không có một cơ
chế cho phép tham chiếu ý kiến mà các Bộ đã ban hành.
Cơ sở bán lẻ thứ nhất cũng phải xin Giấy phép lập cơ sở bán lẻ
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Đây là quy định mới của Nghị định 09 so với Nghị định 23 vốn trước đây không
yêu cầu cơ sở bán lẻ thứ nhất phải xin Giấy phép lập cơ sở bán lẻ. Quy định này
sẽ khắc phục tình trạng nhiều doanh nghiệp lách việc cấp Giấy phép lập cơ sở
bán lẻ và lách việc kiểm tra quy hoạch thương mại bằng cách lập ra nhiều doanh
nghiệp giống nhau và mỗi doanh nghiệp vận hành một cơ sở bán lẻ. Vấn đề
đáng quan tâm hơn nữa là các doanh nghiệp FDI hiện đang vận hành cơ sở
bán lẻ thứ nhất khi có điều chỉnh các nội dung của cơ sở bán lẻ (tên, mã số,
địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp; tên, địa chỉ, loại hình, quy mô của cơ
sở bán lẻ …) sẽ phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho
cơ sở bán lẻ thứ nhất đang hoạt động, trong đó có việc rà soát sự phù hợp với
quy hoạch có liên quan tại khu vực thị trường địa lý. Nếu như cơ sở bán lẻ thứ
nhất đang hoạt động mà không đáp ứng điều kiện về phù hợp quy hoạch khi xin
cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ theo Nghị định 09 thì hệ quả pháp lý sẽ như thế
nào và trách nhiệm của các cơ quan cấp phép cũng như cơ quan quản lý ngành
trong quá trình hoạt động của cơ sở đó liệu có được đặt ra?
Siết chặt quản lý đối với cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini
Một trong những điểm đáng lưu ý của Nghị định 09 là việc bổ sung các quy định
mới nhằm quản lý mô hình siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi trong bối cảnh các
chuỗi cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini có yếu tố nước ngoài được phát triển rầm
rộ trong vài năm gần đây. Ngoài việc bổ sung định nghĩa cụ thể về Cửa hàng tiện
lợi và Siêu thị mini, Nghị định 09 yêu cầu các cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini
(ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất), thường có diện tích dưới 500m2, kể cả được
đặt trong các trung tâm thương mại đã có quy hoạch thương mại, cũng phải
thực hiện Kiểm tra Nhu cầu Kinh tế (ENT), trong khi trước đây không phải thực
hiện ENT theo Nghị định 23. Sự khác nhau về quản lý nhà nước trong việc trong
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cùng một trung tâm thương mại mà cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini thì phải thực
hiện ENT, cơ sở bán lẻ khác dưới 500m2 lại không phải thực hiện ENT cho thấy
sự xiết chặt quản lý của Chính phủ đối với loại hình kinh doanh đang phát triển
này.
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Tuyên bố Trách nhiệm
Bản tin này cùng với các nội dung trong bản tin chỉ nhằm mục đích cung cấp
thông tin chung. Chúng tôi không cam kết hoặc bảo đảm về tính chính xác,
tính thời sự hoặc sự hoàn chỉnh của các thông tin được cung cấp trong bản tin
này. Không có thông tin nào trên bản tin này thể hiện quan điểm hay ý kiến
chính thức của chúng tôi và không phải là tư vấn pháp luật của chúng tôi. Bạn
không nên sử dụng những tài liệu đó để thay thế cho việc tham khảo ý kiến tư
vấn pháp luật của chúng tôi hoặc của luật sư của bạn. Việc bạn sử dụng các
thông tin hay tài liệu trong bản tin này không hình thành mối quan hệ “luật sư
– khách hàng” giữa bạn và chúng tôi trừ khi và cho đến khi một thoả thuận
được ký giữa bạn và chúng tôi để tư vấn một vấn đề cụ thể của bạn.
Tại bất kỳ thời điểm nào chúng tôi giữ quyền sửa đổi, tạm ngừng hoặc ngừng
vĩnh viễn hoạt động của bản tin này hoặc bất kỳ phần nào của bản tin mà
không có thông báo trước. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối
với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về các sửa đổi, tạm ngừng hoặc ngừng
vĩnh viễn hoạt động của bản tin này hoặc bất kỳ nội dung nào của bản tin này.
Nếu bạn có bất kỳ vấn đề nào cần tư vấn, bạn nên liên hệ với chúng tôi hoặc
yêu cầu luật sư của bạn tư vấn về vấn đề đó cho bạn. Người tiếp cận được bản
tin này tự chịu trách nhiệm về việc sử dụng thông tin, hiểu và đồng ý rằng
chúng tôi và bizconsult Law Firm không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các
khiếu nại, tổn thất phát sinh từ việc sử dụng thông tin của bản tin này.
Tất cả các quyền, bao gồm nhưng không hạn chế, quyền tác giả, quyền liên
quan và quyền sở hữu công nghiệp đối với các tài liệu, thông tin và thiết kế
của bản tin này cũng như thiết kế của các tài liệu của bản tin này, thuộc chúng
tôi và bizconsult Law Firm, được bảo hộ theo Luật Sở hữu Trí tuệ Việt nam và
các hiệp định, hiệp ước quốc tế liên quan mà Chính phủ Việt nam đã ký kết.
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