
  

Bản tin này được phát hành bởi Công ty Luật Tín Nhiệm. Nó tóm tắt ngắn gọn cho người 

đọc cập nhật được nhiều vấn đề pháp lý mới tại Việt Nam. Bản tin tóm tắt các vấn đề pháp lý 

và thông tin trong bản tin này không phải là Tư vấn pháp lý. Xin vui lòng liên hệ với Công 

ty Luật Tín Nhiệm để biết thêm nhiều thông tin về Luật pháp và các vấn đề pháp lý mà bạn 

quan tâm. 

Thiết kế bởi Công ty Luật Tín Nhiệm 

 

 

 

 

 
 Miễn tiền thuê đất cho DN vận tải xe 

buýt 
 

 
 
Mọi doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành 

khách công cộng bằng xe buýt sẽ được miễn 
tiền thuê đất. 
 

Trước đây, chính sách này chỉ được áp dụng 
trong phạm vi tại các quận, thành phố, thị xã 

thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  
 
Tiền thuê đất được miễn cho toàn bộ thời gian 

thuê đất đối với diện tích để xây dựng trạm 
bảo dưỡng, sửa chữa, bãi đỗ xe phục vụ cho 

hoạt động vận tải hành khách công cộng. 
 
Đó là nội dung được quy định tại Quyết định 

55/2012/QĐ-TTg, có hiệu lực từ ngày 
15/02/2013. 
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 Trang 2 

 

Bản tin Pháp lý                                                     Công ty Luật Tín Nhiệm 

 

 

Giá điện tiếp tục tăng thêm 5% 
 
Từ ngày 22/12/2012, giá điện bình 

quân tăng từ 1.369 đồng/kWh lên 
1.437 đồng/kWh (khoảng 5%). 
Theo đó, giá bán lẻ điện đối với 

các hộ kinh doanh tăng thêm từ  
95–122 đồng/kWh, mức giá cao 

nhất là 3715 đồng/kWh.  
 
Giá bán lẻ điện sinh hoạt tăng thêm 

từ 66-115 đồng/kWh, riêng giá bán 
cho các hộ nghèo và thu nhập thấp 

không thay đổi.  
 
Nội dung trên được quy định chi 

tiết tại Thông tư 38/2012/ TT-BCT 
ban hành ngày 20/12/2012.  

 
Như vậy, tính trong cả năm 2012, 
giá điện đã tăng thêm 10%.  

  

Lãi suất vay ngắn hạn giảm còn 12%/năm 

Từ ngày 24/12/2012 lãi suất vay ngắn hạn tối đa của 
các TCTD chỉ còn 12%/năm, đối với các Quỹ tín 

dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô là 13% . 

Nội dung trên được hướng dẫn tại Thông tư 

33/2012/TT-NHNN thay thế Thông tư 14/2012/TT-
NHNN và Thông tư 20/2012/TT-NHNN.  

Lãi suất trên sẽ áp dụng cho việc vay vốn nhằm phát 
triển nông nghiệp, nông thôn; phục vụ sản xuất của 

doanh nghiệp nhỏ và vừa; phát triển ngành ứng dụng 
công nghệ cao…  

Đối với các khoản vay theo hợp đồng được ký trước 
ngày 24/12/2012 thì vẫn áp dụng như hợp đồng; các 

khoản vay ngoài quy định của Thông tư trên thì áp 
dụng theo quy định hiện hành. 
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Bản tin Pháp lý                                                     Công ty Luật Tín Nhiệm 

 

 

Bất ngờ giảm lãi suất điều hành 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa thông báo điều chỉnh giảm 1% lãi suất điều hành. 

Kể từ ngày 24/12, lãi suất tái cấp vốn giảm từ 10%/năm xuống 9%/năm; lãi suất tái chiết khấu từ 8%/năm 

xuống 7%/năm;  

Lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong 

thanh toán bù trừ của NHNN đối với các ngân hàng từ 11%/năm xuống 10%/năm. 

Nội dung này được quy định trong Quyết định số 2646/QĐ-NHNN ngày 21/12/2012, thay thế Quyết định 

số 1289/QĐ-NHNN. 

 

Thanh tra tuyển dụng, quản lý viên chức 

Sẽ tiến hành thanh tra việc 

tuyển dụng, quản lý viên chức 

ngay từ giai đoạn thông báo 

tuyển dụng cho đến các giai 

đoạn tiếp theo là xét hồ sơ, tổ 

chức thi tuyển, xét tuyển… 

Quy trình thanh tra sẽ được thực 

hiện theo quy định tại Thông tư 

09/2012/TT-BNV của Bộ Nội 

vụ. 

Việc thanh tra sẽ được thực hiện 

cho đến khi viên chức được 

tuyển dụng vào cơ quan nhà 

nước, từ công tác đào tạo đến 

việc bồi dưỡng viên chức, tiền 

lương và chế độ đãi ngộ. 

Quy định này của Bộ Nội vụ sẽ giúp tăng được chất lượng nhân viên nhà nước, tránh tình trạng nhũng 

nhiễu trong quá trình tuyển dụng. 

Văn bản có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2012. 
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Bản tin Pháp lý                                                     Công ty Luật Tín Nhiệm 

 

 

Lãi suất tiền gửi giảm còn 8%/năm 

Từ ngày 24/12/2012, Tổ chức tín dụng, chi nhánh 
Ngân hàng nước ngoài tiếp tục giảm lãi suất tiền gửi 

bằng đồng Việt Nam của tổ chức và cá nhân, cụ thể: 

Lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi tiết kiệm có kỳ 

hạn từ 1 tháng đến dưới 12 tháng giảm còn 8%/năm ( 
trước đây là 9%). 

Riêng Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi 
mô ấn định lãi suất trên là 8.5%/năm, giảm 1% so với 

trước đây. 

Với lãi suất không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng 

vẫn giữ nguyên mức 2%/năm. 

Nội dung này được quy định trong Thông tư 32/2012/TT-NHNN, áp dụng từ ngày 24/12/2012, thay thế 
Thông tư 30/2011/TT-NHNN.   

 
Đơn giản hóa thủ tục chuyển trường tiểu học 

Trong thời hạn 01 ngày làm việc sau khi nhận đơn, hiệu trưởng trường nơi chuyển đến phải có ý kiến 

đồng ý hoặc không đồng ý tiếp nhận học sinh. 

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, hiệu trưởng trường nơi chuyển đi có trách nhiệm trả hồ sơ cho học sinh. 

Trong thời hạn 01 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ, hiệu trưởng trường nơi đến sẽ tiếp nhận và xếp 
học sinh vào lớp. 

Hồ sơ theo thủ tục bao gồm: 

-  Đơn xin học chuyển trường của cha mẹ hoặc người đỡ đầu học sinh 

-  Học bạ 

-  Bản sao giấy khai sinh 

-  Bảng kết quả học tập  

Nội dung này được quy định trong Thông tư 50/2012/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 01/02/2013; sửa 
đổi, bổ sungThông tư số 41/2010/TT-BGDĐT về Điều lệ trường tiểu học. 
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Bản tin Pháp lý                                                     Công ty Luật Tín Nhiệm 

 

 

Hướng dẫn cấp phép xây dựng nhà riêng 

Hồ sơ xin cấp 

phép xây dựng nhà 
riêng tại nông 
thôn, phải có bản 

vẽ mặt bằng móng, 
mặt bằng đứng 

chính và công 
trình theo tỉ lệ từ  
1/50 – 1/500. 

Đối với nhà riêng 

tại thành thị phải 
cung cấp thêm bản 
vẽ mặt bằng các 

tầng, các mặt đứng 
và mặt cắt chủ yếu 

của công trình, tỷ 
lệ 1/50 - 1/200. 

Thẩm quyền cấp 
phép xây dựng đối 
với nhà ở tại nông 

thôn thuộc về 
UBND cấp xã, đối 

với nhà ở đô thị thuộc về UBND cấp huyện. 

Nội dung trên được quy định tại Thông tư 10/2012/TT-BXD hướng dẫn Nghị định 64/2012/NĐ-CP và có 

hiệu lực từ 06/02/2013. 

 
Tăng 4 lần phụ cấp cho cán bộ tiếp dân 

Cán bộ Thi hành án trực tiếp tham gia công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản 
ánh được bồi dưỡng theo mức 100.000 đồng/ngày/người. 

Nội dung trên được quy định tại Quyết định 3887/QĐ-BTP ban hành ngày 18/12/2012. 

So với mức cũ tại Quyết định 114/QĐ-BTP là 25.000 đồng/người/ngày, mức mới này đã tăng đến 4 lần. 

Ngoài ra đối với các đối tượng đang được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề thanh tra thì mức 

bồi dưỡng sẽ là 80.000 đồng/ngày/người, tăng gấp 5 lần so với mức cũ. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 114/QĐ-BTP ngày 
08/06/2010. 
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Bản tin Pháp lý                                                     Công ty Luật Tín Nhiệm 

 

 

Thủ tục cấp thẻ giám định viên quyền tác giả 

Việc nộp hồ sơ yêu cầu cấp Thẻ giám định viên có thể thực hiện qua đường bưu điện hoặc tại trụ sở Cục 
Bản quyền tác giả Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

Hồ sơ bao gồm:  

- Tờ khai yêu cầu theo mẫu  

- Bản sao kết quả đạt yêu cầu kiểm tra nghiệp vụ giám định hoặc văn bản của Hội đồng kiểm tra chấp 

nhận được miễn kiểm tra nghiệp vụ giám định 

- Bản sao Giấy chứng minh nhân dân 

- 02 ảnh màu cỡ 3x4 cm 

Thời hạn ra quyết định cấp thẻ là 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp từ chối 
phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

Thẻ Giám định viên có hiệu lực kể từ ngày cấp. 

Nội dung trên được quy định tại Thông tư 15/2012/TT-BVHTTDL hướng dẫn hoạt động giám định quyền 
tác giả, quyền liên quan, có hiệu lực từ ngày 01/02/2013. 

 
Không dùng hộ chiếu công vụ vào việc riêng 

Người được cấp hộ chiếu không được sử  

dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công 
vụ đi nước ngoài với mục đích cá nhân.  

Đây là nội dung quan trọng được quy 
định trong Quyết định 58/2012/QĐ-TTg 

về việc sử dụng và quản lý hộ chiếu 
ngoại giao, hộ chiếu công vụ ban hành 
ngày 24/12/2012. 

Người được cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ 

chiếu công vụ chỉ được sử dụng một loại 
hộ chiếu còn giá trị sử dụng cho mỗi 
chuyến đi công tác nước ngoài phù hợp 

với tính chất công việc thực hiện ở nước 
ngoài. 

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhập cảnh Việt Nam sau khi kết thúc chuyến đi công tác ở 
nước ngoài, phải nộp lại hộ chiếu cho cơ quan quản lý hộ chiếu. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 1/3/2013. 
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Bản tin Pháp lý                                                     Công ty Luật Tín Nhiệm 

 

 

Chế độ đãi ngộ CTV thanh tra giáo dục 

Vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 54/2012/TT-BGDĐT quy định về cộng tác viên 
(CTV) thanh tra giáo dục. 

Theo đó, chế độ đãi ngộ cho một buổi làm nhiệm vụ của CTV (không gồm thanh tra các kỳ thi) được tính 
như sau: 

Bằng 3 tiết (hoặc giờ dạy) đối với CTV là cán bộ hoặc giáo viên mầm non, phổ thông. 

Bằng 1,5 giờ giảng dạy đối với CTV là giảng viên ở trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp. 

Bằng 6 giờ định mức đối với CTV là công – viên chức thuộc Bộ, Sở, Phòng GD&ĐT, trường đại học, cao 

đẳng, trung cấp chuyên nghiệp. 

Các nội dung khác về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn… của CTV thanh tra giáo dục cũng được quy định 
trong thông tư. 

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 08/02/2013. 

 
Nhập khẩu thuốc BVTV: 300.000đ/giấy phép 

Ngày 24/12/2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 
223/2012/TT-BTC về chế độ thu, nộp và quản lý sử  

dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật 
(BVTV). 

Mức thu cao nhất trong biểu phí là 300.000 đồng/lần 
cấp các loại giấy sau: giấy phép nhập khẩu thuốc và 
nguyên liệu thuốc BVTV; chứng nhận đăng ký chính 

thức thuốc BVTV; chứng nhận đăng ký bổ sung thuốc 
BVTV…  

Trước đây mức lệ phí này là 200.000 đồng/lần. 

Phí khảo nghiệm thuốc BVTV thuộc diện hẹp hiện 
nay là 13.000 đồng/lần (mức cũ là 11.000 đồng), diện 

rộng là 11.000 đồng/lần (tăng thêm 2.000 đồng so với 
trước đây). 

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 7/2/2013, thay thế 
Thông tư 110/2003/TT-BTC. 
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Bản tin Pháp lý                                                     Công ty Luật Tín Nhiệm 

 

 

Thay đổi mẫu thẻ Bảo hiểm y tế 

Số serial của phôi thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) có 
sự thay đổi về cỡ chữ và hai ký tự đầu tiên của 

chuỗi số. 

Theo đó, cỡ chữ theo quy định mới là từ 10 đến 

12 thay vì là 10 theo quy định cũ.  

Hai ký tự đầu của số serial cũng thay đổi bằng số 

(từ 01 đến 99 - phù hợp với mã tỉnh). Trước đây, 
hai ký tự đầu được ghi bằng chữ theo bảng chữ  

cái Latin.  

Đó là nội dung chính của Quyết định 1754/QĐ-

BHXH năm 2012 sửa đổi mẫu thẻ BHYT cá 
nhân đã được quy định tại Quyết định số 

653/QĐ-BHXH.  

Ngoài ra, Quyết định 1754 còn quy định hai ký tự đầu của phôi thẻ BHYT do BHXH Bộ Quốc phòng 

phát hành là 97, BHXH Công an nhân dân là 98, BHXH Ban Cơ yếu Chính phủ là 99. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 

Trợ cấp thôi việc khi DNNN cổ phần hóa 

Người lao động (NLĐ) khi chấm dứt hợp đồng do DNNN cổ phần hóa được hưởng trợ cấp thôi việc theo 
quy định tại Thông tư 33/2012/TT-BLĐTBXH. 

Theo đó, để hưởng trợ cấp thôi việc, NLĐ phải thỏa những điều kiện về hợp đồng lao động, thẩm quyền 
giao kết hợp đồng…  

Thời gian được tính để hưởng trợ cấp là thời gian làm việc trừ thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp, và 
được tính theo năm. 01 đến dưới 06 tháng làm tròn thành nửa năm; từ đủ 06 tháng đến 12 tháng làm tròn 

thành một năm. 

So với quy định cũ, Thông tư 33 quy định chi tiết hơn những văn bản cần phải áp dụng: Điều 42 Bộ luật 

Lao động, Nghị định 44/2003/NĐ-CP, Thông tư 21/2003/TT-BLĐTBXH và Thông tư 17/2009/TT-
BLĐTBXH.  

Từ sau ngày 01/05/2013, chế độ này sẽ được thực hiện theo quy định của Bộ luật lao động 2012. 

Thông tư 33/2012/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 05/02/2013. 

 

 



 

 Trang 9 

 

Bản tin Pháp lý                                                     Công ty Luật Tín Nhiệm 

 

 

Phát triển phong trào sưu tập tem 

 

Ngày 19/12 vừa qua, Bộ Thông tin & Truyền Thông (Bộ TTTT) đã ban hành Thông tư 23/2012/TT-
BTTTT quy định chi tiết một số nội dung về tem bưu chính. 

Theo thông tư trên, việc sưu tập tem bưu chính được khuyến khích; Bộ TTTT và Tổng công ty Bưu điện 

Việt Nam sẽ tạo điều kiện cho các hoạt động phát triển phong trào sưu tập tem. 

Bên cạnh đó, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phải bố trí nơi bán tem phục vụ việc sưu tập tại tất cả các 

Bưu điện tỉnh/thành phố trực thuộc TW. 

Một điểm đáng chú ý khác là Bộ TTTT sẽ có quyền sở hữu bản quyền tác giả của mẫu thiết kế tem bưu 

chính được sử dụng chính thức để in. 

Thông tư 23/2012/TT-BTTTT có hiệu lực từ ngày 03/02/2013, thay thế cho Quyết định số 16/2005/QĐ-
BBCVT. 
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Bản tin Pháp lý                                                     Công ty Luật Tín Nhiệm 

 

 

 

Xác định tiền thuê đất trồng cao su 

Giá đất làm căn cứ để tính tiền thuê đất trồng cây cao su là giá đất trồng cây lâu năm và được xác định 

dựa trên cơ sở thu nhập thuần từ trồng cây cao su tùy thực tế từng địa phương. 

Đơn giá thuê đất một năm bằng giá đất tính thu tiền thuê đất nhân với tỷ lệ % để tính đơn giá thuê đất. Tỷ 

lệ phần trăm (%) do UBND cấp tỉnh quyết định theo mức 0,75% giá đất tính thu tiền thuê đất. 

Trường hợp được Nhà nước cho thuê đất và thu tiền hàng năm thì đơn giá thuê đất của mỗi dự án được ổn 

định 5 năm. 

Sau 5 năm ổn định, nếu giá đất biến động từ 20% trở lên so với giá đất để tính tiền thuê đất thì đơn giá 
thuê của kỳ ổn định tiếp theo sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với giá đất mới. 

Nội dung trên được quy định tại Thông tư 216/2012/TT-BTC hướng dẫn xác định tiền thuê đất đối với đất 
trồng cây cao su, có hiệu lực ngày 01/02/2013. 

 


