BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 5920 /BKHĐT-ĐKKD

Hà Nội, ngày 01 tháng09 năm 2021

V/v cấp Giấy chứng nhận đăng ký
hộ kinh doanh

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư một
số tỉnh, thành phố đề nghị hướng dẫn về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ
kinh doanh cho các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, quân
nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân
đội nhân dân, sĩ quan, hạ sĩ quan phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp, công nhân
công an trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân. Về vấn đề này, căn cứ
quy định của pháp luật có liên quan, trên cơ sở ý kiến của Bộ Quốc phòng, Bộ
Công an, Bộ Nội vụ, Thanh tra Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến
như sau:
Khoản 1 Điều 79 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/1/2021 của
Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định: “Hộ kinh doanh do một cá nhân
hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm bằng
toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của hộ”.
Khoản 1 Điều 80 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP quy định:
“Cá nhân, thành viên hộ gia đình là công dân Việt Nam có năng lực hành
vi dân sự đầy đủ theo quy định của Bộ luật Dân sự có quyền thành lập hộ kinh
doanh theo quy định tại Chương này, trừ các trường hợp sau đây:
a) Người chưa thành niên, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm
chủ hành vi;
b) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp
hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai
nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm
chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định;
c) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật có liên quan”.
Điều 20 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 quy định: “Ngoài những việc
không được làm quy định tại Điều 18 và Điều 19 của Luật này, cán bộ, công
chức còn không được làm những việc liên quan đến sản xuất, kinh doanh, công
tác nhân sự quy định tại Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết
kiệm, chống lãng phí và những việc khác theo quy định của pháp luật và của cơ
quan có thẩm quyền”.
Khoản 6 Điều 19 Luật Viên chức năm 2010 quy định về những việc viên
chức không được làm như sau: “Những việc khác viên chức không được làm
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theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm,
chống lãng phí và các quy định khác của pháp luật có liên quan”.
Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Luật Phòng, chống tham nhũng năm
2018 thì “cán bộ, công chức, viên chức” và “sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp,
công nhân, viên chức quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân
dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật,
công nhân công an trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân” là người có
chức vụ, quyền hạn. Theo quy định tại điểm b, điểm d khoản 2 và khoản 4 Điều
20 Luật này thì những việc người có chức vụ, quyền hạn không được làm là:
Thành lập, tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách
nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, trừ trường hợp
luật có quy định khác; Thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành
doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty
hợp danh, hợp tác xã thuộc lĩnh vực mà trước đây mình có trách nhiệm quản lý
trong thời hạn nhất định theo quy định của Chính phủ; Người đứng đầu, cấp phó
của người đứng đầu cơ quan nhà nước không được góp vốn vào doanh nghiệp
hoạt động trong phạm vi ngành, nghề mà người đó trực tiếp thực hiện việc quản
lý nhà nước hoặc để vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con kinh doanh trong phạm vi
ngành, nghề do người đó trực tiếp thực hiện việc quản lý nhà nước.
Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và Luật Phòng, chống tham
nhũng không cấm các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, quân
nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân
đội nhân dân, sĩ quan, hạ sĩ quan phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp, công nhân
công an trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân thành lập hộ kinh doanh.
Trường hợp phát hiện xung đột lợi ích của các đối tượng nêu trên theo
quy định tại Điều 29 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính
phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham
nhũng, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền cần thực hiện việc
thông tin, báo cáo, xử lý, giám sát theo quy định tại Luật Phòng, chống tham
nhũng và Nghị đinh số 59/2019/NĐ-CP nêu trên.
Đề nghị Quý Sở chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch nghiên cứu, thực hiện./.
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