
  

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 

 

 

 

 

 
 Phí dịch vụ thẻ ATM lên đến 15.000 

đồng 

 
Kể từ ngày 1/3/2013, mức phí cho mỗi giao 

dịch chuyển khoản thực hiện tại máy ATM từ 
0 đến 15.000 đồng/giao dịch. 
 

Bên cạnh đó, phí phát hành thẻ từ 0 – 100.000 
đồng/thẻ; phí thường niên từ 0 – 60.000 

đồng/thẻ/năm; 
 
Phí giao dịch vấn tin tài khoản; in sao kê hoặc 

in chứng từ vấn tin tài khoản; rút tiền mặt tại 
máy ATM từ 0 – 3 000 đồng/giao dịch. 

 
Tổ chức phát hành thẻ không được thu thêm 
phí hoặc thu phí đối với những giao dịch thẻ 

không thành; giao dịch thẻ bị sai sót không 
phải do lỗi của chủ thẻ. 

 
Mức phí cụ thể được tổ chức phát hành thẻ 
quy định và không vượt quá khung mức phí 

dịch vụ thẻ ban hành kèm theo Thông tư 
35/2012/TT-NHNN ngày 28/12/2012. 

      

 

      

BẢN TIN  

PHÁP LÝ 
Cập nhật Tháng 02, 2013 
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 Trang 2 

 

Bản tin Pháp lý                                                     Công ty Luật Tín Nhiệm 

 
 

Hạn chế thành lập, mở rộng Ngân hàng 
 

Để đảm bảo hoạt động ngân hàng năm 2013 an toàn, hiệu quả, NHNN chỉ đạo phải quản lý chặt việc 
thành lập mới và mở rộng mạng lưới của ngân hàng. 
 

Theo đó, chỉ các ngân hàng có khả năng quản trị tốt, hoạt động có hiệu quả, chấp hành nghiêm chỉnh 
pháp luật và có nhu cầu thì mới được mở chi nhánh, phòng giao dịch tại các địa bàn thực sự có nhu cầu về 

dịch vụ ngân hàng. 
 
Ngoài ra, việc mở rộng mạng lưới Ngân hàng ở các khu vực đô thị cũng bị hạn chế. 

 
Chi nhánh, phòng giao dịch của các Ngân hàng yếu kém trong quản trị, vi phạm các quy định an toàn và 

hoạt động không hiệu quả sẽ bị thu hồi giấy phép. 
 
Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2013 nhằm kiểm soát chất lượng 

hoạt động của ngân hàng theo Chỉ thị 01/CT-NHNN ngày 31/01/2013.  

 

Kiểm định viên giáo dục phải là thạc sĩ 
 

 Kiểm định viên kiểm định chất lượng 
giáo dục đại học (ĐH) và trung cấp 

chuyên nghiệp (TCCN) phải có bằng 
thạc sĩ trở lên và phải giảng dạy hoặc 

làm công tác quản lý giáo dục ĐH và 
TCCN trong thời gian ít nhất là 10 
năm. 

 
Đây là nội dung được quy định tại 
Thông tư 60/2012/TT-BGDĐT của 

Bộ Giáo dục về kiểm định viên kiểm 
định chất lượng giáo dục. 

 
Theo Thông tư, cá nhân hành nghề 
kiểm định chất lượng giáo dục phải 

có thẻ kiểm định viên còn giá trị sử  
dụng, đồng thời phải làm việc cho 

một tổ chức kiểm định chất lượng 
giáo dục theo quy định của pháp luật. 
 

Ngoài ra, kiểm định viên góp vốn, mua cổ phần hoặc có bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột là thành 
viên trong ban lãnh đạo cơ sở giáo dục đăng ký kiểm định thì không được tham gia kiểm định chất lượng 

cơ sở giáo dục đó. 
 
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2013. 

 



 

 Trang 3 

 

Bản tin Pháp lý                                                     Công ty Luật Tín Nhiệm 

 
 

Giảm thủ tục cho nhà đầu tư nước ngoài 
 

Từ ngày 15/2/2013, với những quy định mới tại 
Thông tư 213/2012/TT-BTC, nhà đầu tư nước ngoài 
dễ dàng hơn khi mở tài khoản giao dịch chứng khoán 

tại thị trường chứng khoán Việt Nam. 
Thay vì phải nộp lý lịch tư pháp đã được công chứng 

và hợp pháp hóa lãnh sự khi nộp hồ sơ xin cấp mã số 
giao dịch như trước đây, thì nay, nhà đầu tư cá nhân 
nước ngoài chỉ phải nộp bản sao hợp lệ hộ chiếu còn 

giá trị hoặc giấy tờ tùy thân khác. 
 

Bên cạnh đó, Thông tư còn rút ngắn thời gian cấp mã 
số giao dịch: 5 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ 
sơ đối với nhà đầu tư tổ chức và 3 ngày đối với nhà 

đầu tư cá nhân (trước đây là 10 và 5 ngày làm việc). 
 

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/02/2013 và thay thế cho Quyết định số 121/2008/QĐ-BTC.  
 

 

50 mẫu đơn về sản xuất kinh doanh rượu 
 

Để thuận tiện cho các doanh 
nghiệp trong việc làm hồ sơ 

thủ tục liên quan đến giấy 
phép sản xuất kinh doanh 
rượu, Bộ Công thương đã ban 

hành Thông tư hướng dẫn số 
39/2012/TT-BCT. 

 
Tùy theo mục đích sản xuất, 
kinh doanh rượu mà doanh 

nghiệp sẽ áp dụng các Biểu 
mẫu khác nhau để khai báo và 

làm hồ sơ theo đúng trình tự  
quy định của pháp luật. 
 

Có thể liệt kê một số mẫu đơn 
ban hành trong Thông tư như: 

các mẫu đơn đề nghị cấp mới 
giấy phép, cấp lại, cấp sửa đổi bổ sung đối với sản xuất rượu; mẫu Giấy phép kinh doanh do BCT cấp; 
mẫu báo cáo tình hình sán xuất rượu… 

 
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ 02/02/2013 và thay thế Thông tư số 10/2008/TT-BCT. 
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Bản tin Pháp lý                                                     Công ty Luật Tín Nhiệm 

 

 

 

Bổ sung hàng hóa được phép nhập khẩu 
 
Hàng hóa chỉ được phép nhập khẩu dưới hình thức mua bán, trao đổi của cư dân biên giới khi thuộc danh 

mục quy định tại Thông tư 42/2012/TT-BCT. 
 

Danh mục trên có bổ sung thêm một số mặt hàng so với quy định cũ như: cá hun khói, bún gạo, miến…; 
phụ kiện may mặc cho trẻ em, VLXD bằng gốm chịu lửa, cầu dao, cầu chì… 
 

Hàng hóa trong danh mục được miễn thuế nhập khẩu và các loại thuế khác (nếu có) với giá trị không quá 
2 triệu đồng/người/ngày/lượt. 

 
Trong trường hợp cần phòng ngừa dịch bệnh qua biên giới hoặc an ninh lương thực quốc gia, sẽ có thể 
cấm nhập khẩu một số mặt hàng trong danh mục trên. 

 
Tương tự, trường hợp cần thúc đẩy sản xuất hoặc do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, sẽ có thể cho 

phép nhập khẩu và hưởng định mức miễn thuế nhập khẩu một số mặt hàng ngoài danh mục. 
 
Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/03/2013 và thay thế Thông tư số 10/2010/TT-BCT. 

 

Giao dịch giữa các TCTD dễ dàng hơn 
 
Việc thanh toán giao dịch bằng đồng Việt Nam 

giữa các TCTD là thành viên hệ thống Thanh 
toán điện tử liên ngân hàng có thể không thực 
hiện qua hệ thống Thanh toán điện tử trong các 

trường hợp sau: 
 

- Các giao dịch ngoài giờ làm việc của hệ thống. 
 
- Các giao dịch chuyển trả tiền nợ gốc và lãi. 

 
- Các giao dịch không thực hiện việc chuyển 

tiền gốc của khoản vay. 
 
- Chuyển tiền để mua bán có kỳ hạn trái phiếu. 

 
Trước đây, mọi giao dịch giữa các TCTD đều phải 

thông qua hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng. 
 
Nội dung trên được quy định tại Thông tư 01/2013/TT-NHNN, có hiệu lực từ ngày 07/01/2013. 

 
Thông tư cũng quy định lùi thời gian áp dụng thông tư 21/2012/TT-NHNN đối với các khoản vay của 

công ty cho thuê tài chính, công ty tài chính tiêu dùng đến hết 30/6/2013. 
 
 



 

 Trang 5 

 

Bản tin Pháp lý                                                     Công ty Luật Tín Nhiệm 

 
 

Gia hạn nộp thuế cho doanh nghiệp 
 

Tại Nghị quyết 02/NQ-CP được 
ban hành ngày 7/1/2013, Chính 

phủ đã đưa ra nhiều giải pháp 
hỗ trợ doanh nghiệp như: gia 
hạn nộp thuế TNDN, thuế 

GTGT, hỗ trợ doanh nghiệp bất 
động sản… 

 
Theo đó, Nghị quyết gia hạn 6 
tháng thời hạn nộp thuế TNDN 

đối với số thuế phải nộp quý I; 
gia hạn 3 tháng đối với số thuế 

phải nộp quý II và quý III năm 
2013. 
 

Đồng thời, các doanh nghiệp 
đang thực hiện nộp thuế GTGT 

theo phương pháp khấu trừ sẽ 
được gia hạn 6 tháng thời hạn 

nộp thuế GTGT đối với số thuế phải nộp của 3 tháng đầu năm 2013. 

 
Ngoài ra, Chính phủ cũng nêu rõ, sẽ không ban hành chính sách thực hiện việc thu phí hạn chế phương 
tiện giao thông cá nhân đường bộ theo đầu phương tiện. 

 
Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

 

Đóng cửa VP công chứng không hoạt động 
 
Văn phòng công chứng không hoạt động trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt 

động hoặc Văn phòng không hoạt động liên tục từ 3 tháng trở lên thì Sở Tư pháp sẽ thu hồi Giấy đăng ký 
hoạt động của văn phòng. 
 

Đó là hai trong số các trường hợp Văn phòng công chứng bị thu hồi Giấy đăng ký hoạt động, quy định tại 
Nghị định 04/2013/NĐ-CP.     

 
Khi bị thu hồi Giấy đăng ký hoạt động, Văn phòng công chứng sẽ chấm dứt hoạt động. 
 

Ngoài ra, cũng sẽ thu hồi Giấy đăng ký hoạt động đối với các Văn phòng không còn công chứng viên (bị 
miễn nhiệm hoặc chết). 

 
Nghị định có hiệu lực từ ngày 25/02/2013 và thay thế Nghị định 02/2008/NĐ-CP ngày 04/01/2008. 
 

 



 

 Trang 6 

 

Bản tin Pháp lý                                                     Công ty Luật Tín Nhiệm 

 
 

Một số quy định mới về đăng ký DN 
 

Doanh nghiệp phải đăng nội dung Đăng ký doanh nghiệp trên cổng thông tin Đăng ký doanh nghiệp quốc 
gia và trả phí công bố thông tin. 

 
Đây là một trong những điểm mới được Chính phủ quy đinh tại Nghị định 05/2013/NĐ-CP.      
 

Theo quy định cũ, doanh nghiệp có thể tự do lựa chọn việc công bố thông tin trên báo viết hoặc báo điện 
tử. 

 
Ngoài ra, đối với Công ty cổ phần, khi phát hành và chào bán thêm cổ phần phổ thông, công ty phải gửi 
văn bản thông báo việc phát hành thêm cổ phần đến địa chỉ thường trú của các cổ đông theo hình thức gửi 

bảo đảm. 
 

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 25/02/2013. 

 

Kiểm định chất lượng trường CĐ: 5 năm/lần 
 

Từ 15/2/2013 sẽ nâng 

thời gian thực hiện 
kiểm định chất lượng 

giáo dục các trường 
Cao đẳng và Trung 
câp chuyên nghiệp lên 

5 năm/lần (trước đây 
là 3-4năm/lần). 

 
Trường đạt tiêu chuẩn 
chất lượng giáo dục 

ngoài việc phải có ít 
nhất 80% số tiêu chí 

đạt yêu cầu trong nội 
dung kiểm định, thì 
mỗi tiêu chuẩn phải 

có ít nhất một tiêu chí 
đạt yêu cầu. 

 
Tổ chức kiểm định sẽ phải công khai kết quả đánh giá và các nội dung liên quan đến việc kiểm định chất 
lượng giáo dục trên trang web của mình ít nhất 30 ngày trước khi cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất 

lượng giáo dục.  
 

Nội dung trên thực hiện theo Thông tư số 62/2012/TT-BGDĐT, thay thế Quyết định số 76/2007/QĐ-
BGDĐT ngày 14/12/2007.   
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Bản tin Pháp lý                                                     Công ty Luật Tín Nhiệm 

 
 

Hỗ trợ hơn 400.000/tháng cho học sinh nghèo 
Hỗ trợ tiền ăn mỗi tháng 

bằng 40% mức lương tối 
thiểu chung, tương đương 

420.000đ không quá 9 
tháng/năm học. 
 

Đây là một trong những 
chính sách mới nhà nước 

hỗ trợ cho học sinh nghèo, 
học sinh là người dân tộc 
thiểu số tại Quyết định 

12/2013/QĐ-TTg.    
 

Mức hỗ trợ trên chỉ giành 
cho học sinh ở cấp trung 
học phổ thông đáp ứng đủ 

các điều kiện tại Điều 2 
của Quyết định này. 

 
Ngoài khoản hỗ trợ tiền ăn, đối với học sinh phải tự túc chỗ ở, mỗi tháng còn được hỗ trợ 10% mức lương 
tối thiểu chung, tương đương 105.000đ/tháng.  

 
Quyết định trên sẽ có hiệu lực thi hành từ 15/3/2013. 

 

 

Vốn pháp định của NHNN là 10.000 tỉ 
 
Mức vốn pháp định mới của Ngân hàng Nhà nước sẽ là 10.000 tỉ đồng, tăng 5.000 tỉ so với trước. 

 
Nội dung mới này được quy định tại Quyết định 07/2013/QĐ-TTg về chế độ tài chính của Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam. 
 
Hàng  năm, NHNN được trích 20% chênh lệch thu, chi để lập quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia, 

tăng 10% so với quy định cũ, số dư thực của Quỹ này không được vượt quá 1 lần mức vốn pháp định.  
 

Đồng thời NHNN sẽ trích 10% chênh lệch thu, chi để lập quỹ dự phòng tài chính, số dư tối đa của Quỹ 
không vượt quá 25% vốn pháp định.  
 

Bên cạnh đó, NHNN phải có trách nhiệm phải hạch toán đầy đủ, chính xác, kịp thời các khoản thu, chi 
theo đúng quy định của pháp luật. 

 
Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15/3/2013. 
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Bản tin Pháp lý                                                     Công ty Luật Tín Nhiệm 

 
 

 
 

Bổ sung giống lúa, ngô được SX tại Việt Nam 
 

Ngày 22/1, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành danh mục bổ sung 10 giống lúa, 3 giống 
ngô được phép sản xuất, kinh doanh (SX, KD) ở Việt Nam tại Thông tư 06/2013/TT-BNNPTNT. 

 
Theo đó, tỉnh Hà Giang và một số tỉnh miền núi phía Bắc được phép SX, KD giống lúa lai 3 dòng Cương 
ưu 725. 

 
Các tỉnh Trung du miền núi phía Bắc được phép SX, KD giống lúa lai 3 dòng Hoa ưu số 2. 

 
Các tỉnh phía Bắc được phép SX, KD giống lúa lai 2 dòng LC 212 và LC 270, lai 3 dòng CNR02 và 
Thịnh dụ 11…; giống ngô lai Thịnh ngô số 10. 

 
Cả nước được SX, KD giống lúa lai 3 dòng Pioneer brand 27P31; giống ngô lai CP 555 và B265. 

 
Thông tư này được áp dụng từ ngày 8/3/2013. 
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Phải có Giấy xác nhận mới được quảng cáo 
 

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm là rượu, bia, nước giải khát, sữa chế biến, dầu thực vật, bánh 
kẹo chỉ được quảng cáo sản phẩm khi có Giấy xác nhận nội dung quảng cáo. 

 
Điều kiện để cơ sở được cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo bao gồm: 
 

- Cơ sở có hồ sơ đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo đầy đủ và hợp lệ; 
 

- Sản phẩm thực phẩm đáp ứng quy định về điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và 
không bị cấm quảng cáo; 
 

- Nội dung quảng cáo phải chính xác, đúng với chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm như đã công bố và 
đăng ký. 

 
Vụ Khoa học và Công nghệ, Sở Công thương tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đăng ký, cấp và quản lý Giấy 
xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm. 

 
Nội dung này được quy định cụ thể trong Thông tư 40/2012/TT-BCT, có hiệu lực từ ngày 03/02/2013. 
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Cấm XNK mẫu vật 3 loài động vật hoang dã 
 
Từ ngày 15/3, mẫu vật và sản phẩm chế tác từ tê giác trắng, tê giác đen, voi Châu Phi sẽ bị cấm xuất 

khẩu, nhập khẩu, mua bán theo quy định tại Quyết định 11/2013/QĐ-TTg về cấm xuất, nhập khẩu, mua 
bán mẫu vật động vật hoang dã. 

 
Tuy nhiên, các mẫu vật trên vẫn được nhập khẩu nếu mẫu vật đó phục vụ ngoại giao, nghiên cứu khoa 
học, trưng bày, triển lãm… 

 
Ngoài ra, mẫu vật không vì mục đích thương mại đủ điều kiện nhập khẩu hoặc mẫu vật đã được cấp giấy 

phép CITES nhập khẩu trước khi Quyết định này có hiệu lực cũng được phép nhập khẩu. 
 
Tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định tại Quyết định này, tùy theo tính chất và mức độ sẽ bị xử lý hình 

sự hoặc hành chính theo các quy định của pháp luật hiện hành về quản lý, bảo vệ, buôn bán, vận chuyển, 
xuất khẩu, nhập khẩu các loài động vật, thực vật hoang dã. 

 


