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Phần 1

Những câu chuyện pháp lý điển hình đối với các

doanh nghiệp XNK Việt Nam trong đại dịch Covid-19

✍Câu chuyện 1: DNXK của Việt Nam không thực hiện hợp đồng hoặc

thực hiện không đúng hợp đồng do tác động của đại dịch Covid 19

✍Câu chuyện 2: Hợp đồng XK vẫn có thể thực hiện được nhưng phát

sinh thêm nhiều chi phí

✍Câu chuyện 3: Doanh nghiệp XK Việt Nam bị hoãn/ huỷ hợp đồng



Câu chuyện 1: DNXK của Việt Nam không thực

hiện hợp đồng hoặc thực hiện không đúng hợp

đồng do tác động của đại dịch Covid 19

⁉Câu hỏi: Covid 19 có được xem là sự kiện bất khả kháng/ Force

majeure để doanh nghiệp được miễn thực hiện nghĩa vụ theo hợp

đồng?

❗Giải đáp: Covid 19 có được xem là sự kiện bất khả kháng/ Force

majeure hay không tuỳ thuộc vào từng hợp đồng



Câu chuyện 1: 

DNXK của Việt Nam không thực hiện hợp đồng hoặc thực

hiện không đúng hợp đồng do tác động của đại dịch Covid 19

DN cần xác định những vấn đề sau:

• Hợp đồng có quy định về điều khoản bất khả kháng/ Force majeure không?

Điều khoản này có thể có các tên gọi khác như: Act of God, unforeseen events, exceptions.

• Quy định và yêu cầu về điều khoản bất khả kháng theo hợp đồng/ luật điều chỉnh cho

hợp đồng là gì?

Nếu bên nhập khẩu có trụ sở/địa điểm kinh doanh tại các quốc gia thành viên của CISG1980 (Công ước

Viên 1980 về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế) thì có thể viện dẫn Điều 79 của Công ước này. Một

trở ngại được xem là miễn trách phải đồng thời thoả mãn 3 điều kiện sau:

(1) Xảy ra ngoài tầm kiểm soát của các bên;

(2) Không thể lường trước một cách hợp lí tại thời điểm kí kết hợp đồng;

(3) Sự kiện và hậu quả của nó không thể tránh được hoặc không thể khắc phục được



Câu chuyện 1: 
DNXK của Việt Nam không thực hiện hợp đồng hoặc thực

hiện không đúng hợp đồng do tác động của đại dịch Covid 19

DN cần xác định những vấn đề sau (tiếp):

• Nghĩa vụ thông báo về sự kiện bất khả kháng:

Bên vi phạm hợp đồng cần có nghĩa vụ thông báo ngay cho đối tác biết về sự kiện

bất khả kháng.

Nếu không thông báo hoặc thông báo không kịp thời mà gây ra thiệt hại thì phải bồi

thường.

• Nghĩa vụ chứng minh:

Bên vi phạm hợp đồng phải chứng minh sự ảnh hưởng của bất khả kháng đến khả

năng thực hiện hợp đồng của mình.

Chứng minh đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép mà vẫn không

thực hiện được hợp đồng.



Một số trường hợp cụ thể

✍DN không thể xuất khẩu gạo cho đối tác do thực hiện lệnh tạm

dừng khẩu gạo của Chính phủ

✍DN không thể giao hàng theo đúng quy định của hợp đồng

(Do gián đoạn sản xuất, do hoạt động chuyên chở bị ngưng trệ,…)



Lệnh tạm dừng khẩu gạo của Chính phủ thoả mãn các

điều kiện để được coi là sự kiện bất khả kháng/ Force majeure:

(1) Xảy ra ngoài tầm kiểm soát của các bên;

(2) Không thể lường trước tại thời điểm kí kết hợp đồng;

(3) Hậu quả của sự kiện đó không thể khắc phục được mặc dù áp

dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép

�Tuy nhiên, DN không mặc nhiên được hưởng miễn trách

✍TH1: DN không thể xuất khẩu gạo cho đối tác



✔DN XK gạo sẽ được hưởng miễn trách nếu

• Hợp đồng có quy định về bất khả kháng hoặc luật áp dụng có quy

định về bất khả kháng

• DN thông báo kịp thời cho đối tác về lệnh tạm dừng XK gạo của

Chính phủ Việt Nam

oNội dung của thông báo có thể bao gồm: các minh chứng đi kèm về

lệnh của Chính phủ, các giải pháp đi kèm,…

✍TH1: DN không thể xuất khẩu gạo cho đối tác



✔Hướng giải quyết: Cần đàm phán với đối tác hoặc dựa vào hợp đồng/

quy định của luật điều chỉnh cho hợp đồng để đưa ra giải pháp cụ thể:

• Một là kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng cho đến khi kết thúc lệnh

tạm dừng XK gạo/ hoặc cho đến khi doanh nghiệp xin được hạn ngạch

xuất khẩu

• Hai là chấm dứt hợp đồng nếu lệnh tạm dừng này kéo dài quá một thời

gian nào đó tùy vào từng hợp đồng.

✍TH1: DN không thể xuất khẩu gạo cho đối tác



Đại dịch Covid khiến cho sản xuất đình trệ, nguyên nhân là:

• Phần lớn nguyên liệu đầu vào phụ thuộc vào Trung Quốc và các quốc gia chịu ảnh

hưởng lớn bởi Covid

• Thiếu hụt nhân công

Hoạt động chuyên chở hàng hoá bị ngưng trệ:

• Do các nước thực hiện lệnh phong toả, lệnh hạn chế bay

�Hệ quả: DN không thực hiện hoặc chậm thực hiện hợp đồng

⁉DN có thể sử dụng điều khoản bất khả kháng/ Force majeure để được

hưởng miễn trách?

✍TH2: DN không thể giao hàng theo đúng

quy định của hợp đồng



DN có thể sử dụng điều khoản bất khả kháng/ Force
majeure để được hưởng miễn trách?

� Giải đáp:
Việc gián đoạn sản xuất do ảnh hưởng của Covid là sự kiện xảy ra một cách khách quan

và các bên không thể lường trước vào thời điểm ký kết hợp đồng

Tuy nhiên, DN cần chứng minh đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho
phép, VD:

• Đã tìm các nguồn nguyên liệu đầu vào từ các thị trường khác nhưng không tìm được đầu vào thay thế

• Đã thực hiện yêu cầu nhân công làm thêm ngoài giờ nhưng vẫn không đáp ứng kịp tiến độ

• Không thể thông quan hàng hoá vì lệnh phong toả

Cần phải thông báo ngay cho đối tác để hai bên cùng có biện pháp khắc phục

�Nếu DN không chứng minh nỗ lực của mình và không thông báo cho đối tác thì doanh
nghiệp không được viện dẫn bất khả kháng để hưởng miễn trách

✍TH2: DN không thể giao hàng theo đúng

quy định của hợp đồng



Câu chuyện 2: 
Hợp đồng XK vẫn có thể thực hiện được

nhưng phát sinh thêm nhiều chi phí

⁉ Câu hỏi:

Điều kiện để một sự kiện/ một hoàn cảnh được công nhận một

hoàn cảnh là thay đổi cơ bản/ hardship?

Covid 19 và những tác động của đại dịch này có được coi là

“hoàn cảnh thay đổi cơ bản”/ hardship không?

Hệ quả pháp lý của việc thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay

đổi cơ bản



DN cần xác định những vấn đề sau:
Hợp đồng có quy định về thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ

bản không

• Điều khoản này có thể thể hiện dưới các tên gọi như:

Frustration of purpose/ Change of Circumstances/ Commercial 
impracticability/ Act of God theo tiếng Anh

Wegfall der Geschaftsgrundlage theo tiếng Đức

Excessive One Rosita Sopravvenuta theo tiếng Ý 

Câu chuyện 2: Hợp đồng XK vẫn có thể thực hiện được

nhưng phát sinh thêm nhiều chi phí

⁉ Điều kiện để một sự kiện/ một hoàn cảnh được công nhận một hoàn cảnh là

thay đổi cơ bản/ hardship?



DN cần xác định những vấn đề sau (tiếp):

Quy định về hardship trong hợp đồng/ luật áp dụng là gì

• Có thể tham khảo quy định về hardship trong các văn bản sau:
Điều khoản hardship trong Bộ nguyên tắc của UNIDROIT về hợp đồng thương mại quốc

tế năm 2004 (Điều 6.2.1, Điều 6.2.2 và Điều 6.2.3)

Đ iều 6:111 khoản 2 Bộ nguyên tắc pháp luật hợp đồng của châu Âu (PECL).

“Điều khoản mẫu về khó khăn trở ngại” tại ấn phẩm số 421 của Phòng thương mại quốc
tế (ICC)

Điều khoản trở ngại khách quan tại Điều 79 CISG1980

Câu chuyện 2: Hợp đồng XK vẫn có thể thực hiện được

nhưng phát sinh thêm nhiều chi phí

⁉ Điều kiện để một sự kiện/ một hoàn cảnh được công nhận một hoàn cảnh là

thay đổi cơ bản/ hardship?



DN cần xác định những vấn đề sau (tiếp):

Theo điều 6.2.2 của PICC năm 2010 (Principles of International Commercial
Contracts - Bộ nguyên tắc về hợp đồng thương mại quốc tế được ban hành bởi Viện
Quốc tế về Nhất thể hóa pháp luật tư UNIDROIT):

• (1) Các sự kiện này xảy ra hoặc được bên bị thiệt hại biết đến sau khi giao kết hợp
đồng;

• (2) Bên bị bất lợi đã không thể dự đoán đến các sự kiện đó khi giao kết hợp đồng;

• (3) Các sự kiện này nằm ngoài sự kiểm soát của bên bị bất lợi;

• (4) Rủi ro về các sự kiện này không được bên bị bất lợi gánh chịu

Câu chuyện 2: Hợp đồng XK vẫn có thể thực hiện được

nhưng phát sinh thêm nhiều chi phí

⁉ Điều kiện để một sự kiện/ một hoàn cảnh được công nhận một hoàn cảnh là

thay đổi cơ bản/ hardship?



DN cần xác định những vấn đề sau (tiếp):

Theo điều 6:111 khoản 2 PECL (Principles of European Contract Law – Bộ nguyên

tắc của Luật hợp đồng châu Âu, được soạn thảo bởi Ủy Ban Luật hợp đồng Châu

Âu) phiên bản 1999 - 2002 quy định về điều khoản Hardship :

Nếu việc thực hiện hợp đồng trở nên quá khó khăn bởi vì có sự thay đổi về hoàn cảnh, các bên buộc

phải tiến hành thoả thuận với quan điểm là chỉnh sửa hợp đồng hoặc chấm dứt hợp đồng, với điều

kiện là:

• (1)Việc thay đổi hoàn cảnh xảy ra sau thời gian ký kết hợp đồng;

• (2) Khả năng xảy ra sự thay đổi về hoàn cảnh không phải là một trong những tình huống mà các

bên buộc phải tính đến khi ký kết hợp đồng;

• (3) Rủi ro về sự thay đổi không phải là một tình huống, theo như hợp đồng, bên bị ảnh hưởng bị

yêu cầu là phải gánh chịu

Câu chuyện 2: Hợp đồng XK vẫn có thể thực hiện được

nhưng phát sinh thêm nhiều chi phí
⁉ Điều kiện để một sự kiện/ một hoàn cảnh được công nhận một hoàn cảnh là

thay đổi cơ bản/ hardship?



DN cần xác định những vấn đề sau (tiếp):

Theo quy định của CISG

• Hội đồng tư vấn CISG cho rằng một sự thay đổi hoàn cảnh khi không thể được tiên liệu một cách
hợp lý, dẫn đến việc thực hiện hợp đồng trở nên vô cùng khó khăn hoàn toàn có thể được xem là cơ
sở miễn trách theo Điều 79.

Theo quy định tại Điều 420 Bộ luật Dân sự Việt nam 2015, một hoàn cảnh được coi là
thay đổi cơ bản nếu thoả mãn những điều kiện sau:

• Xảy ra một cách khách quan mà các bên không thể lường trước được

• Nếu tiếp tục thực hiện hợp đồng mà không thay đổi nội dung sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng
cho một bên

• Bên bị ảnh hưởng đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép

Câu chuyện 2: Hợp đồng XK vẫn có thể thực hiện được

nhưng phát sinh thêm nhiều chi phí

⁉ Điều kiện để một sự kiện/ một hoàn cảnh được công nhận một hoàn cảnh là

thay đổi cơ bản/ hardship?



Một số trường hợp để có thể thực hiện hợp đồng, nhưng dưới tác động của Covid 19, các DN phải mất thêm

nhiều chi phí:

• Khi một cảng bị đóng để cách ly, nhưng hàng hóa vẫn có thể được vận chuyển qua các cảng khác với chi

phí cao hơn,

• Các quy định mới về hoạt động kiểm dịch, đảm bảo an toàn vệ sinh dịch tễ khiến cho chi phí tăng cao,

• …..

� Hệ quả: Hợp đồng vẫn có thể thực hiện được, nhưng 1 bên DN phát sinh thêm nhiều chi phí

Các tình huống trên đều thoả mãn:

• Xảy ra một cách khách quan mà các bên không thể lường trước tại thời điểm ký kết hợp đồng

• Thiệt hại do 1 bên hoàn toàn gánh chịu

�Những tác động này có thể được xem là “hoàn cảnh thay đổi cơ bản”/ hardship

Câu chuyện 2: Hợp đồng XK vẫn có thể thực hiện được

nhưng phát sinh thêm nhiều chi phí
⁉ Covid 19 và những tác động của đại dịch này có được coi là “hoàn

cảnh thay đổi cơ bản”/ hardship không?



Hệ quả pháp lý theo PICC:

•(1) Bên bị bất lợi có quyền yêu cầu tiến hành đàm phán lại hợp đồng. Yêu cầu này phải được đưa ra không

chậm trễ và phải có căn cứ, trừ khi hoàn cảnh Hardship quá rõ ràng (Khoản 1 Điều 6.2.3 PICC).

•(2) Bên bị bất lợi không có quyền tạm đình chỉ thực hiện nghĩa vụ hợp đồng. Quyền được yêu cầu đàm phán

lại không có tương đương với quyền tạm đình chỉ thực hiện nghĩa vụ hợp đồng (Khoản 2 Điều 6.2.3 PICC)

•(4) Các bên không thỏa thuận được trong một thời hạn hợp lý tùy vào mức độ phức tạp của tình hình thì mỗi

bên có quyền yêu cầu tòa án giải quyết (Khoản 3 Điều 6.2.3 PICC)

•(4) Nếu xác định có hoàn cảnh Hardship và nếu thấy hợp lý, tòa án có thể: Chấm dứt hợp đồng vào ngày và

theo các điều kiện do Tòa án quyết định (Điểm a Khoản 4 Điều 7.3.1 PICC) hoặc sửa đổi hợp đồng nhằm

thiết lập lại sự cân bằng giữa các nghĩa vụ hợp đồng (Điểm b Khoản 4 Điều 7.3.1 PICC).

Câu chuyện 2: Hợp đồng XK vẫn có thể thực hiện được

nhưng phát sinh thêm nhiều chi phí

⁉ Hệ quả pháp lý của việc thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản



Hệ quả pháp lý theo PECL khi áp dụng quy định hardship:

Theo quy định tại Điều 6:111, khoản 3 PECL“Nếu các bên không đạt được thoả thuận

trong khoảng thời gian hợp lý, toà án có thể:

(a) chấm dứt hợp đồng vào ngày và theo những điều kiện do toà án xác định; hoặc

(b) sửa đổi hợp đồng nhằm phân chia thiệt hại và lợi ích phát sinh do hoàn cảnh thay

đổi cho các bên theo một cách thức công bằng và bình đẳng

Câu chuyện 2: Hợp đồng XK vẫn có thể thực hiện được

nhưng phát sinh thêm nhiều chi phí

⁉ Hệ quả pháp lý của việc thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản



Hệ quả pháp lý theo CISG khi áp dụng quy định hardship:

• Khi xảy ra Hardship, thực tiễn xét xử cho thấy toà án và trọng tài có xu 

hướng cân nhắc việc giảm trừ hay miễn trách một cách tương thích với 

Điều 79 của CISG và dựa trên các nguyên tắc chung của CISG.

Câu chuyện 2: Hợp đồng XK vẫn có thể thực hiện được

nhưng phát sinh thêm nhiều chi phí

⁉ Hệ quả pháp lý của việc thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản



Hệ quả pháp lý khi xảy ra hoàn cảnh thay đổi cơ bản theo quy định tại Điều 420 Bộ luật Dân

sự Việt Nam 2015 (khoản 2, khoản 3, khoản 4):

2. Trong trường hợp hoàn cảnh thay đổi cơ bản, bên có lợi ích bị ảnh hưởng có quyền yêu cầu

bên kia đàm phán lại hợp đồng trong một thời hạn hợp lý.

3. Trường hợp các bên không thể thỏa thuận được về việc sửa đổi hợp đồng trong một thời hạn

hợp lý, một trong các bên có thể yêu cầu Tòa án:

a) Chấm dứt hợp đồng tại một thời điểm xác định;

b) Sửa đổi hợp đồng để cân bằng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên do hoàn cảnh thay đổi cơ bản.

Tòa án chỉ được quyết định việc sửa đổi hợp đồng trong trường hợp việc chấm dứt hợp đồng sẽ gây thiệt

hại lớn hơn so với các chi phí để thực hiện hợp đồng nếu được sửa đổi.

4. Trong quá trình đàm phán sửa đổi, chấm dứt hợp đồng, Tòa án giải quyết vụ việc, các bên vẫn

phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của mình theo hợp đồng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Câu chuyện 2: Hợp đồng XK vẫn có thể thực hiện được

nhưng phát sinh thêm nhiều chi phí

⁉ Hệ quả pháp lý của việc thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản



Câu hỏi: Ảnh hưởng của Covid 19 có được xem là “sự kiện bất

khả kháng”, “hoàn cảnh thay đổi cơ bản” đối với các DN nước

ngoài khi tiến hành hoãn/ huỷ hợp đồng không?

Một số tình huống cụ thể:

• DN nước ngoài huỷ/ hoãn hợp đồng do lệnh phong toả

• DN nước ngoài huỷ hợp đồng do nhu cầu sụt giảm ở thị trường

nhập khẩu

Câu chuyện 3: 

Doanh nghiệp Việt Nam bị hoãn/ huỷ hợp đồng



Lệnh phong toả được xem là thoả mãn các điều kiện của bất khả kháng:

• Xảy ra một cách khách quan: Tại thời điểm ký hợp đồng, các bên không thể lường trước
được

• Dù đã dùng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép cũng không thể khắc phục
được: Vì khi tiến hành phong toả, hàng hoá không thể thông quan

Cần xem xét về điều kiện tiến hành thông báo của DN nước ngoài:

• Nếu DN nước ngoài thông báo kịp thời cho DN Việt Nam thì DN nước ngoài sẽ được
hưởng miễn trách.

• Nếu DN nước ngoài không thông báo, hoặc thông báo không kịp thời, mà DN Việt Nam
xảy ra thiệt hại, thì DN Việt Nam có quyền yêu cầu DN nước ngoài tiến hành bồi thường
thiệt hại

Câu chuyện 3: 

Doanh nghiệp Việt Nam bị hoãn/ huỷ hợp đồng

TH1: DN nước ngoài huỷ/ hoãn hợp đồng do lệnh phong toả



Nhu cầu sụt giảm ở thị trường nước nhập khẩu:

• Đối với các tình huống thoả mãn điều kiện là hardship, các bên cần phải lưu ý những
vấn đề sau:

Trường hợp DN nước ngoài và DN Việt Nam thống nhất với nhau về việc hoãn/ huỷ hợp đồng:

• Các bên tiến hành theo những phương án thống nhất mà 2 bên đã đạt được

Trường hợp DN nước ngoài đơn phương tuyên bố hoãn/ huỷ hợp đồng, DN Việt Nam có thể

• Yêu cầu bồi thường thiệt hại hoặc các chế tài khác (tuỳ vào quy định của hợp đồng)

• Yêu cầu toà án sửa đổi hợp đồng hoặc thiết lập lại sự cân bằng giữa các nghĩa vụ trong hợp đồng

• Nếu các bên áp dụng CISG: nhu cầu sụt giảm ở thị trường nước nhập khẩu không được
coi là hardship, vì không thoả mãn điều kiện “khiến việc thực hiện hợp đồng trở nên vô
cùng khó khăn”

Câu chuyện 3: 

Doanh nghiệp Việt Nam bị hoãn/ huỷ hợp đồng

TH1: DN nước ngoài huỷ/ hoãn hợp đồng do nhu cầu sụt giảm ở 

thị trường nước nhập khẩu



Phần 2

Một số lưu ý pháp lý đối với doanh nghiệp XNK

Lưu ý đối với những vấn đề pháp lý xảy ra trong giai đoạn

diễn ra dịch Covid 19

Lưu ý khi sử dụng công cụ bất khả kháng

Lưu ý khi sử dụng công cụ hardship

Lưu ý đối với những hợp đồng đang trong quá trình soạn

thảo, đàm phán



�Đánh giá tác động của dịch Covid đối với việc thực hiện hợp đồng

❗ Xác định điều khoản về sự kiện bất khả kháng có được áp dụng hay không?

❗ DN có nên tiến hành đình chỉ, chấm dứt hoặc sửa đổi hợp đồng?

❗ Thông báo cho bên kia về sự kiện để hạn chế tối đa thiệt hại phát sinh.

❗ Cần lưu lại các bằng chứng thể hiện được rằng DN đã thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết

nhưng vẫn không thể thực hiện được phần nghĩa vụ của DN theo hợp đồng

�DN nên tiến hành ngay lập tức các biện pháp hiệu quả để giảm thiểu thiệt hại.

�DN cũng cần để ý tới quyền lợi của bên kia nếu bên đó viện dẫn sự kiện bất khả kháng:

❗ Quyền chấm dứt hợp đồng sau một thời gian nhất định, sau đó bán hàng hóa cho bên mua khác (nếu

là bên bán), hoặc mua hàng hóa từ các nhà cung cấp khác (nếu là bên mua).

Lưu ý đối với những vấn đề pháp lý xảy ra trong
giai đoạn diễn ra dịch Covid 19

Lưu ý khi sử dụng công cụ bất khả kháng



�Để có thể sử dụng công cụ Hardship, hai bên phải đề cao nguyên tắc thiện chí

❗Khi các bên thiện chí, có thể cùng nhau đưa ra những phương án để giảm giảm

thiểu thiệt hại và cân bằng lợi ích giữa các bên

❗ Thường xuyên liên lạc với đối tác để tiến hành rà soát hợp đồng cho phù hợp với

tình hình của từng thời điểm

Lưu ý đối với những vấn đề pháp lý xảy ra

trong giai đoạn diễn ra dịch Covid 19

Lưu ý khi sử dụng công cụ hardship



Lưu ý đối với những hợp đồng đang
trong quá trình soạn thảo, đàm phán

Trước những diến biến khó lường do tác động của đại dịch Covid 19,
khi đàm phán, soạn thảo hợp đồng, các bên cần lưu ý đối với những
điều khoản sau:

• Điều khoản hardship

• Điều khoản bất khả kháng

• Điều khoản về giá cả

• Điều khoản về tỷ giá hối đoái

• Điều khoản về đóng gói/ bao bì

• Điều khoản về luật áp dụng

• Điều khoản về giải quyết tranh chấp

• Điều khoản về ngôn ngữ sử dụng ưu tiên



Điều khoản hardship:

• Để tránh nguy cơ các bên lạm dụng điều khoản hardship, các bên có thể viện dẫn các

điều khoản mẫu vào hợp đồng dưới hình thức một điều khoản đặc biệt của hợp đồng.

Ví dụ 1: Điều khoản mẫu về “khó khăn trở ngại” của Bộ nguyên tắc của UNIDROIT về hợp đồng thương

mại quốc tế năm 2004 (Điều 6.2.1, Điều 6.2.2 và Điều 6.2.3) là một phần của hợp đồng này. Khi các điều

kiện của điều khoản mẫu xảy ra trên thực tế các bên có thể viện dẫn điều khoản hardship để giải quyết

các vấn đề phát sinh từ hợp đồng

Ví dụ 2, trong trường hợp phòng khi có sự biến động về giá cả trên thị trường quá lớn, các doanh nghiệp

kinh doanh trong ngành công nghiệp sữa có thể đàm phán để đưa vào trong hợp đồng một điều khoản

như: “Nếu sự biến động về giá cả trên thị trường theo giá GDT (Global Dairy Trade - Giá tham chiếu sản

phẩm về sữa trên toàn cầu) vượt quá biên độ 60% so với giá được thoả thuận trong hợp đồng, bên bán có

quyền đàm phán lại các điều kiện về giá và thanh toán”

Lưu ý đối với những hợp đồng đang
trong quá trình soạn thảo, đàm phán



Điều khoản bất khả kháng:

• DN nên chú ý tới diễn biến của dịch bệnh và tác động của nó đối

với bất kỳ nghĩa vụ nào đã cam kết

• Soạn thảo các điều khoản rõ ràng trong hợp đồng để hạn chế trách

nhiệm liên quan đến các nghĩa vụ này.

Lưu ý đối với những hợp đồng đang
trong quá trình soạn thảo, đàm phán



Điều khoản về giá cả:

Trước tình hình biến động lớn của thị trường thế giới, các bên có thể cân

nhắc để đưa phương pháp xác định:

• Giá quy định sau

• Giá có thể xem xét lại

• Giá di động hay giá trượt

�Các bên nên quy định đồng tiền tính giá, đồng tiền thanh toán và cách

tính, thời điểm tính tỷ giá giữa 2 đồng tiền, đồng thời cân nhắc quy

định điều khoản bảo lưu về giá

Lưu ý đối với những hợp đồng đang
trong quá trình soạn thảo, đàm phán



Điều khoản về giá cả (tiếp)

• Giá quy định sau

Là giá không được xác định ngay khi ký hợp đồng mà sẽ được xác định trong quá trình thực hiện

hợp đồng, trên cơ sở một số yếu tố được xác định trước

• Giá có thể xem xét lại

Là giá quy định trong hợp đồng, nhưng có thể được xem xét lại nếu sau này, vào lúc giao hàng, giá

thị trường của hàng hoá có sự biến động đến một mức độ nhất định.

Các bên phải thoả thuận với nhau cách thức xác định giá lại giá cả và thoả thuận quy định mức

chênh lệch tối đa giá thị trường với giá hợp đồng

• Giá di động hay giá trượt:

Là giá cả được tính toán dứt khoát khi thực hiện hợp đồng trên cơ sở giá cả quy định ban đầu, có tính

đến những biến động về chi phí sản xuất trong thời gian thực hiện hợp đồng

Lưu ý đối với những hợp đồng đang
trong quá trình soạn thảo, đàm phán



Điều kiện đảm bảo tỷ giá hối đoái:

• Các bên có thể thoả thuận để tránh các tổn thất có thể xảy ra khi các đồng tiền có sự

biến động về giá

• Có thể là điều kiện bảo đảm bằng vàng, hoặc điều kiện bảo đảm bằng hối đoái

Điều khoản về đóng gói/ bao bì:

• Các bên có thể thoả thuận để điều kiện về đóng gói/ bao bì thoả mãn yêu cầu vệ sinh

dịch tễ, nhằm hạn chế tối đa sự ảnh hưởng của Covid 19

Lưu ý đối với những hợp đồng đang
trong quá trình soạn thảo, đàm phán



Lưu ý đối với những hợp đồng đang
trong quá trình soạn thảo, đàm phán

Điều khoản về luật áp dụng:

• Các bên có quyền tự do thoả thuận về luật áp dụng cho hợp đồng

• Tuy nhiên, hiện nay Việt Nam đã là thành viên của CISG nên cần lưu ý:

Nếu bên đối tác có trụ sở chính tại quốc gia là thành viên của CISG

• CISG là nguồn luật điều chỉnh đương nhiên cho hợp đồng

• Nếu các bên không muốn áp dụng CISG thì phải quy định rõ trong hợp đồng

Nếu bên đối tác có trụ sở chính tại quốc gia là không thành viên của CISG:

• Hợp đồng quy định luật Việt Nam là nguồn luật điều chỉnh cho hợp đồng Khi đó, CISG là nguồn luật điều
chỉnh cho hợp đồng

• Hợp đồng dẫn chiếu đến luật quốc gia thành viên của CISG là nguồn luật điều chỉnh cho hợp
đồng Khi đó, CISG là nguồn luật điều chỉnh cho hợp đồng

• HĐ quy định luật của quốc gia đối tác có trụ sở chính là nguồn luật điều chỉnh cho hợp đồng 
DN VN cần nghiên cứu và tìm hiểu kỹ về quy định pháp luật của nước đối tác về các vấn đề liên
quan



Điều khoản về giải quyết tranh chấp:

• Các bên cần quy định rõ về các phương thức giải quyết tranh chấp

• Nếu các bên thoả thuận giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thì cần xác

định rõ:

Tổ chức trọng tài có thẩm quyền giải quyết tranh chấp

Địa điểm tiến hành giải quyết tranh chấp

Chi phí trọng tài do ai chịu

Cam kết của các bên trong việc chấp hành phán quyết trọng tài

…

Lưu ý đối với những hợp đồng đang
trong quá trình soạn thảo, đàm phán



Điều khoản về ngôn ngữ sử dụng ưu tiên:

• Các hợp đồng XNK thường soạn thảo bằng 2 thứ tiếng: Tiếng Việt,

tiếng Anh

• Các bản hợp đồng có thể khác nhau về cách diễn đạt, dẫn đến cách hiểu

khác nhau

• Các bên cần quy định rõ trong hợp đồng, bản nào có giá trị pháp lý cao

hơn khi có sự mâu thuẫn giữa hai bản

Lưu ý đối với những hợp đồng đang
trong quá trình soạn thảo, đàm phán



XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!


