
  

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 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

Không phạt xe “không chính chủ” 

đang lưu thông 

 
Đó là quy định chính thức của Bộ Công an về 

việc xử lý xe “không chính chủ”, được ghi 

nhận tại Thông tư 11/2013/TT-BCA. 

 

Chỉ trong một số trường hợp như khi đem xe 

đi đăng ký, cấp biển số; xe bị tạm giữ liên 

quan tới vụ án hình sự mà phát hiện chưa 

đăng ký sang tên đúng thời hạn… thì mới bị 

xử phạt về hành vi “không chuyển quyền sở 

hữu phương tiện theo quy định”. 

 

Thông tư cũng hướng dẫn về việc xử lý đối 

với một số hành vi khác như: không mang 

theo giấy tờ xe, chở quá số người quy định, 

dừng, đỗ gần đường sắt… 

 

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/4/2013. 

      

 

      

BẢN TIN  

PHÁP LÝ 
Cập nhật Tháng 04, 2013 
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 Trang 2 

 

Bản tin Pháp lý                                                     Công ty Luật Tín Nhiệm 

 
 

Giao dịch mua bán vàng miếng của NHNN 

 
NHNN sẽ thực hiện 

mua bán vàng miếng 

theo một trong hai 

hình thức: mua bán 

trực tiếp hoặc đấu 

thầu. 

 

Thống đốc NHNN sẽ 

quyết định phương 

án mua bán vàng 

trong từng trường 

hợp; phương án sẽ 

bao gồm các nội 

dung : thời điểm, 

khối lượng, đối 

tượng, giá cả, hình 

thức mua bán, và các 

nội dung khác có liên 

quan. 

 

Khi thực hiện mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước, NHNN cũng được nhập khẩu vàng bổ 

sung dự trữ ngoại hối Nhà nước hoặc bán vàng ra nước ngoài… 

 

Đây là một số nội dung tại Quyết định 16/2013/QĐ-TTg về việc mua bán vàng miếng trên thị trường 

trong nước của NHNN, có hiệu lực từ ngày 05/03/2013. 

 

Hướng dẫn sang tên xe đã qua nhiều chủ 
 

Để giải quyết hết số xe chưa thực hiện việc sang tên đổi chủ, từ 15/4/2013 đến hết năm 2014 sẽ áp dụng 

thủ tục đăng kí xe như sau:  

 

Người đang sử dụng xe muốn làm thủ tục sang tên trong tỉnh nhưng không có chứng từ chuyển nhượng 

thì chỉ cần chuẩn bị hồ sơ gồm: 

 

-    Giấy khai đăng ký sang tên xe (theo mẫu). 

 

-    Giấy chứng nhận đăng ký xe (nếu đã mất thì trình bày lý do trong giấy khai đăng ký). 

 

-    Chứng từ nộp lệ phí trước bạ. 

 

Sau 30 ngày kể từ ngày gửi thông báo và niêm yết công khai, cơ quan CA sẽ giải quyết cấp biển số, giấy 

chứng nhận đăng ký xe mới cho người yêu cầu. 

 

Nội dung này được ban hành tại Thông tư 12/2013/TT-BCA , có hiệu lực từ ngày 15/04/2013. 



 

 Trang 3 

 

Bản tin Pháp lý                                                     Công ty Luật Tín Nhiệm 

 
 

Hỗ trợ cho trẻ mầm non vùng khó khăn 

 
 

Đối với trẻ mẫu giáo 3, 4 tuổi có cha mẹ thường trú ở biên giới, hải đảo; cha mẹ thuộc diện khó khăn; mồ 

côi cả cha lẫn mẹ, để được hỗ trợ ăn trưa cần nộp một bộ hồ sơ xét hỗ trợ tại trường mầm non theo học. 

 

Hồ sơ cần có:  

 

- Đơn đề nghị hỗ trợ 

- Giấy khai sinh 

- Bản sao hộ khẩu/giấy chứng nhận hộ nghèo/biên bản xác nhận trẻ mồ côi tùy trường hợp 

 

Năm học mà trẻ được hỗ trợ phải là năm mà trẻ đạt đến 3 hoặc 4 tuổi theo giấy khai sinh và được hỗ trợ ở 

cả độ tuổi 3 và 4. 

 

Tiền hỗ trợ là 120.000 đồng/tháng/trẻ hưởng theo thời gian học nhưng không quá 9 tháng/năm học. 

Trường mầm mon giữ lại tiền hỗ trợ để tổ chức ăn trưa hoặc chi trả trực tiếp cho cha mẹ 

 

Đây là quy định tại Thông tư 09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV, có hiệu lực từ 25/04/2013. 

 



 

 Trang 4 

 

Bản tin Pháp lý                                                     Công ty Luật Tín Nhiệm 

 
 

Cắt giảm thời lượng đào tạo môn Triết 
 

Kể từ ngày 22/04/2013, môn Triết học đối với trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ (khối không chuyên ngành Triết 

học) sẽ áp dụng chương trình mới 

theo hệ thống tín chỉ với thời lượng 

đào tạo ngắn hơn trước đây. 

 

Ngoài ra, ngành khoa học xã hội 

nhân văn (KHXHNV) và 

ngành khoa học tự nhiên và công 

nghệ (KHTNCN) cũng sẽ có chương 

trình học khác nhau. 

 

Theo đó, chương trình đào tạo Triết 

học đối với ngành KHXHNV sẽ có 4 

tín chỉ và ngành KHTNCN là có 3 

tín chỉ. 

 

Nội dung trên được quy định tại Thông tư 08/2013/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 

ngày 08/03/2013, thay thế Quyết định số 33/2004/QĐ-BGDĐT ngày 28/9/2004. 

 

Tăng gấp đôi phí tuyển sinh ĐH, CĐ 
 

Phí tuyển sinh với trường hợp xét tuyển 

hoặc tuyển thẳng vào các trường Đại 

học, Cao đẳng tăng lên 30.000 đồng/hồ 

sơ (quy định cũ 15.000 đồng). 

 

Phí đăng ký dự thi vào các trường Đại 

học, Cao đẳng cũng nâng lên 

60.000 đồng/hồ sơ (quy định cũ 50.000 

đồng). 

 

Ngoài ra, Phí dự thi Đại học, Cao 

đẳng tăng 15.000 đồng/hồ sơ/dự thi 

văn hóa, 100.000 đồng/hồ sơ/dự thi 

năng khiếu. 

 

Nội dung trên được quy định tại Thông tư liên tịch số 25/2013/TTLT-BTC-BGDĐT, có hiệu lực từ ngày 

25/04/2013. 

 

 

 

 



 

 Trang 5 

 

Bản tin Pháp lý                                                     Công ty Luật Tín Nhiệm 

 
 

Được chuyển mục đích dự án nhà ở TM đến 2014 
 

 
 

Từ 22/4/2013 đến hết năm 2014, các dự án nhà ở thương mại được phép chuyển thành nhà ở xã hội hoặc 

công trình dịch vụ nếu chưa được triển khai hoặc không phù hợp với nhu cầu thị trường. 

 

Đây là một trong những quy định mới được Bộ Xây dựng hướng dẫn tại Thông tư 02/2013/TT-BXD.   

 

Sở Xây dựng sẽ là đầu mối tiếp nhận, thụ lý và tổ chức thẩm định hồ sơ xin chuyển đổi trước khi trình 

UBND ký ban hành quyết định cho phép chuyển đổi. 

 

Thời gian thẩm định, ra quyết định cho phép chuyển đổi không được quá 30 ngày làm việc tính từ ngay 

nhận được hồ sơ hợp lệ. 

 

Đơn xin phép điều chỉnh, chuyển đổi phải thực hiện theo mẫu ban hành kèm Thông tư này. 

 

Hướng dẫn thẩm định phế liệu nhập khẩu 
 

Để giải quyết vướng mắc giữa chủ lô hàng phế liệu và hải quan, sẽ thành lập hội đồng thẩm định theo 

hướng dẫn sau: 

 

Cục trưởng Cục Hải quan quản lý ra Quyết định thành lập dựa trên báo cáo của Chi cục trưởng Chi cục 

Hải quan nơi phát sinh vụ việc. 

 

Thành phần hội đồng gồm: 



 

 Trang 6 

 

Bản tin Pháp lý                                                     Công ty Luật Tín Nhiệm 

 
 

- Lãnh đạo Cục Hải quan. 

 

- Lãnh đạo Chi nhánh Trung tâm PTPL HH XNK.  

 

- Lãnh đạo của các đơn vị: Phòng Nghiệp vụ, Phòng Thanh tra, Phòng CBL và XLVP, Đội Kiểm soát. 

 

Tùy tính chất, mức độ vụ việc, có thể mời thêm đại diện các đơn vị ngoài ngành Hải quan tham gia vào 

Hội đồng như: Sở KH&CN, Tổng cục Môi trường, chuyên gia tư vấn về môi trường… 

 

Hội đồng có chức năng đánh giá về yêu cầu bảo vệ môi trường của phế liệu, kết luận của Hội đồng là căn 

cứ tham khảo để xử lý đối với lô phế liệu nhập khẩu. 

 

Nội dung trên được hướng dẫn tại Công văn 1266/TCHQ-GSQL do Tổng cục Hải quan ban hành ngày 

13/03/2013. 

 

 

Tăng cường xử lý MBH kém chất lượng 
 

Thủ tướng yêu cầu 

tăng cường kiểm tra 

và xử phạt các cơ sở 

sản xuất, kinh 

doanh mũ bảo hiểm 

(MBH) kém chất 

lượng, xử lý hành vi 

bày bán tràn lan trên 

vỉa hè, lề đường. 

 

Các UBND và cơ 

quan liên quan có 

trách nhiệm tuyên 

truyền, nâng cao ý 

thức của cơ sở sản 

xuất, kinh doanh và 

người tiêu dùng về 

việc sử dụng MBH 

đảm bảo chất lượng, 

đúng quy cách. 

 

Các cán bộ, viên 

chức địa phương 

phải nghiêm túc, gương mẫu chấp hành các quy định của pháp luật về việc sử dụng nón bảo hiểm an toàn 

và đúng chất lượng. 

 

Nội dung trên được nêu tại Chỉ thị 04/CT-TTg ban hành ngày 8/3/2013. 

 



 

 Trang 7 

 

Bản tin Pháp lý                                                     Công ty Luật Tín Nhiệm 

 
 

 
 

Tăng phí tham quan Bảo tàng gấp 4 lần 
 

Tổ chức, cá nhân tham quan Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam phải nộp phí tham quan: 

 

- Người lớn: 20.000 đồng/người/lượt (tăng gấp 4 lần so với trước đây);  

 

- Sinh viên, học viên là 15.000 đồng;  

 

- Trẻ em, học sinh: 10.000 đồng (trước đây là 2000 đồng). 

 

Người cao tuổi, người khuyết tật nặng được giảm 50% giá vé tham quan. 

 

Miễn phí tham quan với trẻ em dưới 6 tuổi, người khuyết tật đặc biệt nặng. 

 

Nội dung này được quy định trong Thông tư 27/2013/TT-BTC, được áp dụng từ ngày 25/4/2013, thay thế 

Quyết định 34/2007/QĐ-BTC. 

 

 



 

 Trang 8 

 

Bản tin Pháp lý                                                     Công ty Luật Tín Nhiệm 

 
 

 
Các hành vi bị cấm trong quảng cáo thực phẩm 
 

Cấm quảng cáo thực phẩm có tác dụng như thuốc chữa bệnh; Cấm quảng cáo bằng các bài viết của bác 

sỹ, dược sỹ, nhân viên y tế mô tả thực phẩm có tác dụng điều trị bệnh. 

 

Cấm sử dụng hình ảnh, uy tín, thư tín của các đơn vị y tế, nhân viên y tế, thư cảm ơn của bệnh nhân để 

quảng cáo thực phẩm; Cấm quảng cáo sai chức năng đã được công bố của thực phẩm... 

 

Đó là những hành vi đặc biệt bị cấm trong việc quảng cáo thực phẩm được quy định tại Thông tư 

08/2013/TT-BYT.    

 

Thông tư cũng quy định các loại thực phẩm phải đăng ký nội dung khi quảng cáo và Thủ tục, hồ sơ đăng 

kí xác nhận nội dung quảng cáo. 

 

Thông tư có hiệu lực từ ngày 26/04/2013. 

 

 



 

 Trang 9 

 

Bản tin Pháp lý                                                     Công ty Luật Tín Nhiệm 

 

 

Hoàn tiền sử dụng đất với dự án nhà ở TM 
 

Các doanh nghiệp xin chuyển đổi dự án nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội sẽ được Nhà nước hoàn trả 

tiền sử dụng đất đã nộp trước đó. 

 

Đó là điểm đáng chú ý tại Thông tư 02/2013/TT-BXD ban hành ngày 08/3/2013 vừa qua. 

 

Số tiền này sẽ được trả trực tiếp hoặc khấu trừ vào nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư trên cơ sở tính toán 

lại tiền sử dụng đất của dự án sau khi điều chỉnh. 

 

Thông tư cũng quy định chỉ cho phép chuyển đổi khi chủ đầu tư chưa ký hợp đồng góp vốn, mua bán với 

khách hàng; trường hợp đã ký hợp đồng thì phải có sự đồng ý bằng văn bản của tất cả khách hàng. 

 

Thông tư có hiệu lực từ ngày 22/4/2013 đến 31/12/2014. 

 

 

 



 

 Trang 10 

 

Bản tin Pháp lý                                                     Công ty Luật Tín Nhiệm 

 
 

 
Lệ phí cấp giấy phép lái xe: 30.000 đồng/lần 
 

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 32/2013/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 

phí sát hạch và lệ phí cấp giấy phép lái xe trong Công an nhân dân. 

 

Theo đó, cán bộ, chiến sĩ đang phục vụ trong ngành Công an khi đề nghị sát hạch lái xe cơ giới đường bộ 

tại các đơn vị thuộc Công an nhân dân thì phải nộp phí sát hạch và lệ phí cấp giấy phép lái xe theo mức 

sau: 

 

Mức thu phí đối với sát hạch lái xe mô tô (hạng xe A1, A2, A3, A4): sát hạch lý thuyết: 40.000 đồng/lần; 

sát hạch thực hành: 50.000 đồng/lần. 

 

Đối với thi sát hạch lái xe ô tô (hạng xe B1, B2, C, D, E, F): sát hạch lý thuyết: 90.000 đồng/lần; sát hạch 

thực hành trong hình: 300.000 đồng/lần; sát hạch thực hành trên đường giao thông công cộng: 60.000 

đồng/lần. 

 

Mức thu lệ phí cấp giấy phép lái xe là 30.000 đồng/lần cấp mới, gia hạn, cấp đổi, cấp lại. 

 

Thông tư có hiệu lực từ 05/05/2013. 


