
  

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 

 

 

 

 

 

 Thay đổi thủ tục kết hôn với người 

nước ngoài 

 
Nghị định 24/2013/NĐ-CP đã có một số điều 

chỉnh về thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố 

nước ngoài tại Việt Nam như sau: 

 

Đối với hồ sơ đăng ký kết hôn: 

 

- Bỏ quy định phải công chứng, chứng thực 

bản sao sổ hộ khẩu và giấy tờ chứng minh về 

nhân thân. 

 

- Thêm một số trường hợp phải bổ sung hồ 

sơ: đã ly hôn tại nước ngoài; công dân VN 

đồng thời có quốc tịch nước ngoài… 

 

Thủ tục đăng ký kết hôn được điều chỉnh như 

sau: 

 

- Chỉ cần một bên đi nộp hồ sơ. 

 

- Thời gian chờ phỏng vấn giảm xuống còn 

chậm nhất là 15 ngày, và sẽ được cấp Giấy 

chứng nhận kết hôn sau khi phỏng vấn chậm 

nhất 05 ngày làm việc. 

 

- Bỏ quy định phải niêm yết việc kết hôn tại 

trụ sở Sở tư pháp. 

 

- Trường hợp có lý do chính đáng thì có thể 

gia hạn ngày tổ chức lễ đăng ký kết hôn (tối 

đa 90 ngày). 

 

Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/05/2013 và 

thay thế cho các Nghị định 68/2002/NĐ-CP, 

69/2006/NĐ-CP. 

      

 

      

BẢN TIN  

PHÁP LÝ 
Cập nhật Tháng 05, 2013 
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 Trang 2 

 

Bản tin Pháp lý                                                     Công ty Luật Tín Nhiệm 

 
 

Hỗ trợ 100% mức đóng BHYT 

 
Hỗ trợ 100% mức đóng BHYT đối với người thuộc hộ cận nghèo đang sinh sống tại vùng khó khăn và 

đặc biệt khó khăn tại 62 huyện nghèo nhất trong cả nước, tại các tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên. 

 

Bên cạnh đó, nâng mức hỗ trợ cho học sinh, sinh viên lên tối thiểu 50% mức đóng BHYT; Giảm mức 

đóng BHYT cho các hộ nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình… 

 

Trên đây là một vài giải pháp được Thủ tướng phê duyệt trong Đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYT 

toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020 tại Quyết định 538/QĐ-TTg ngày 29/3/2013. 

 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

 

Bổ sung 40 xã vào diện đặc biệt khó khăn 

 

 
 

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt danh mục mới về xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven 

biển và hải đảo. 

 

Danh mục này bao gồm 311 xã thuộc 79 huyện, thị xã trên cả nước. 

 

So với danh mục cũ tại Quyết định 106/2004/QĐ-TTg (bổ sung bởi Quyết định 113/2007/QĐ-TTg) thì 

danh mục mới bổ sung thêm 40 xã, trong đó có 6 xã thuộc tỉnh Kiên Giang. 

 

Danh mục được ban hành kèm theo Quyết định số 539/QĐ-TTg và có hiệu lực từ ngày 01/04/2013, thay 

thế cho các Quyết định 106 và 113 nói trên. 



 

 Trang 3 

 

Bản tin Pháp lý                                                     Công ty Luật Tín Nhiệm 

 
 

Một số điểm mới trong dịch vụ thuế điện tử 
 

Tổ chức cung cấp dịch vụ thuế điện tử (T-VAN) có trách nhiệm chuyển hồ sơ thuế điện tử đến cổng 

thông tin điện tử của cơ quan thuế chậm nhất là 2h/1lần kể từ khi nhận được hồ sơ thuế điện tử của người 

nộp thuế. 

 

Đồng thời tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN cũng phải chịu trách nhiệm về việc hồ sơ khai thuế của người 

nộp thuế đến cơ quan thuế không đúng thời hạn theo quy định trong trường hợp người nộp thuế nộp hồ sơ 

khai thuế đúng thời hạn quy định. 

 

Nội dung trên ghi nhận tại Thông tư 35/2013/TT-BTC sửa đổi Thông tư số 180/2010/TT-BTC hướng dẫn 

về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế. 

 

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định một số chứng từ nộp thuế điện tử như Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà 

nước, Bảng kê chứng từ nộp thuế dưới dạng điện tử đều phải có thêm chữ ký số của ngân hàng thương 

mại hoặc Kho bạc nhà nước. 

 

Thông tư 35 có hiệu lực từ 01/06/2013. 

 

Hai mẫu hợp đồng mới trong xây dựng 
Ngày 02/04 vừa qua, Bộ Xây dựng ban 

hành hai mẫu hợp đồng buộc áp dụng 

về sử dụng và quản lý vận hành công 

trình hạ tầng kỹ thuật tại Thông tư 

03/2013/TT-BXD. 

 

Theo đó, hợp đồng sử dụng giữa chủ 

sở hữu và bên sử dụng quy định cụ thể 

các tài liệu kèm theo hợp đồng: sơ đồ 

bản vẽ, các quy trình bảo trì, vận 

hành... và các công việc về lắp đặt, bảo 

trì cùng một số điều khoản cơ bản 

khác. 

 

Hợp đồng quản lý vận hành giữa chủ 

sỡ hữu và đơn vị quản lý cũng gồm các 

điều khoản tương tự, kèm theo những 

quy định đặc thù về việc quản lý như 

kiểm tra và lập báo cáo định kỳ về tình 

hình tài sản được giao quản lý... 

 

Ngoài những điều khoản theo mẫu, khi ký hợp đồng các bên có thể bổ sung những điều khoản và nội 

dung khác cho phù hợp. 

 

Thông tư có hiệu lực từ ngày 18/05/2013. 

 



 

 Trang 4 

 

Bản tin Pháp lý                                                     Công ty Luật Tín Nhiệm 

 
 

Hướng dẫn tổ chức hội thảo quốc tế về y tế 
 

Vừa qua, Bộ Y tế đã ban 

hành Thông tư 09/2013/TT-

BYT hướng dẫn tổ chức, 

quản lý hội nghị, hội thảo 

quốc tế về y tế tại Việt Nam 

với những mốc thời gian 

được quy định cụ thể hơn 

trước: 

 

Cơ quan tổ chức hội thảo 

phải gửi hồ sơ xin phép đến 

Bộ Y tế (Vụ Hợp tác quốc 

tế) chậm nhất là 60 ngày làm 

việc trước ngày dự kiến tổ 

chức đối với các hội thảo 

thuộc thẩm quyền quyết định 

của Thủ tướng; 35 ngày làm 

việc đối với hội thảo thuộc 

thẩm quyền quyết định của Lãnh đạo Bộ Y tế. 

 

Trong thời gian 17 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ xin phép, Vụ Hợp tác quốc tế sẽ gửi văn 

bản thông báo đồng ý hay không đồng ý cho phép tổ chức hội thảo quốc tế cho cơ quan tổ chức và nêu rõ 

lý do. 

 

Hồ sơ, thủ tục xin phép tổ chức hội thảo quốc tế về y tế được quy định cụ thể trong Thông tư. 

 

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/4/2013 và thay thế cho Thông tư số 24/2001/TT-BYT. 

 

Tăng trợ cấp hàng tháng cho thân nhân liệt sĩ 
 

Thân nhân của một liệt sĩ được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng bằng một lần mức chuẩn, thân nhân hai 

liệt sĩ được hưởng gấp 2 lần mức chuẩn, thân nhân của ba liệt sĩ trở lên được hưởng gấp 3 lần mức chuẩn. 

 

Mức chuẩn này do Chính phủ quy định căn cứ trên mức chỉ tiêu bình quân toàn xã hội. 

 

Đây là nội dung mới được quy định tại Nghị định 31/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Pháp lệnh ưu đãi 

người có công với cách mạng. 

 

Ngoài ra, cha mẹ, vợ hoặc chồng, con của người hoạt động cách mạng trước cách mạng tháng Tám năm 

1945 có thể được hưởng thêm trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng hàng tháng bằng 0,8 lần mức chuẩn. 

 

Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/06/2013, bãi bỏ các Nghị định số 54/2006/NĐ-CP, 16/2007/NĐ-CP và 

89/2008/NĐ-CP. 

 



 

 Trang 5 

 

Bản tin Pháp lý                                                     Công ty Luật Tín Nhiệm 

 
 

 

Tăng vốn pháp định kinh doanh hàng không 
 

Vốn pháp định đối với hãng hàng không khai thác đến 10 tàu bay là 700 tỷ đồng nếu có tuyến vận chuyển 

hàng không quốc tế (tăng 200 tỷ) và 300 tỷ nếu chỉ có tuyến nội địa (tăng 100 tỷ). 

 

Mức vốn tương ứng đối với hãng hàng không khai thác từ 11 đến 30 tàu bay là 1.000 tỷ và 600 tỷ, tăng 

200 tỷ so với trước đây. 

 

Đối với hãng khai thác trên 30 tàu bay, mức vốn pháp định là 1.300 tỷ và 700 tỷ, tăng từ 200 đến 300 tỷ. 

 

Đó là nội dung được quy định trong Nghị định 30/2013/NĐ-CP.    

 

Điều kiện, thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không và quy trình thẩm định cũng được 

quy định cụ thể hơn trong Nghị định này.  

 

Nghị định 30 có hiệu lực từ ngày 01/06/2013 và thay thế nghị định 76/2007/NĐ-CP. 

 



 

 Trang 6 

 

Bản tin Pháp lý                                                     Công ty Luật Tín Nhiệm 

 
 

 

Xây dựng 5 tuyến đường cao tốc ở TP.HCM 
 

TP.HCM sẽ có thêm 5 tuyến đường cao tốc đi đến Long Thành, Mộc Bài, Chơn Thành… đặc biệt sẽ ưu 

tiên hoàn thành đường cao tốc TP.HCM – Long thành - Dầu Giây trước 2015. 

 

Thành phố cũng sẽ có thêm 3 tuyến đường Vành đai với quy mô 6-10 làn xe, trong đó đường Vành đai 3 

sẽ kết hợp với cao tốc trên cao. 

 

Bên cạnh đó, cũng triển khai xây 5 tuyến đường trên cao với tồng chiều dài 70,7 km có 4 làn xe song 

song với việc triển khai xây dựng hầm vượt sông Sài Gòn. 

 

Ngoài ra, theo kế hoạch thì thành phố cũng sẽ xây dựng 6 tuyến tàu điện ngầm, 3 tuyến xe điện mặt đất và 

đường sắt 1 ray nối các khu đô thị Quận 1, 2, 3 đến Gò Vấp, Bình Thạnh, Hóc Môn. 

 

Nội dung trên được quy định tại Quyết định 568/QĐ-TTg ban hành ngày 8/4/2013 về quy hoạch phát 

triển giao thông vận tải TP.HCM, thay thế Quyết định 101/QĐ-TTg. 

 

Hướng dẫn tuyển sinh liên thông ngành Y 
 

Người có bằng tốt nghiệp trên 36 tháng muốn thi liên thông các ngành Y đa khoa, Răng Hàm Mặt, Y học 

cổ truyển, Dược sĩ phải có ít nhất 12 tháng làm việc liên tục đúng ngành được đào tạo. 

 

 



 

 Trang 7 

 

Bản tin Pháp lý                                                     Công ty Luật Tín Nhiệm 

 
 

Nội dung này được quy định tại Công văn 1915/BYT-K2ĐT của Bộ Y tế về vấn đề đào tạo liên thông 

khối ngành khoa học sức khỏe, ban hành ngày 8/4/2013. 

 

Thí sinh thi liên thông trong trường hợp này sẽ thi 3 môn như sau: môn Toán, đề thi tổng hợp kiến thức 

chuyên ngành và môn Giải phẫu-sinh lý (với các ngành Y) hoặc môn Hóa phân tích (với ngành Dược). 

 

Cũng theo Công văn, đến hết năm 2015, các cơ sở đào tạo liên thông sẽ phải thực hiện chuyển đổi sang 

đào tạo theo hệ thống tín chỉ, nếu không sẽ không được giao đào tạo liên thông hình thức chính quy. 

 

Công văn có hiệu lực từ ngày ban hành. 

 

 

Tăng 6 lần lệ phí thành lập trung tâm trọng tài 
 

 
Từ ngày 01/06, Lệ phí cấp Giấy phép thành lập Trung tâm trọng tài thương mại là 03 triệu đồng/lần, tăng 

gấp 6 lần so với quy định cũ là 500.000 đồng. 

 



 

 Trang 8 

 

Bản tin Pháp lý                                                     Công ty Luật Tín Nhiệm 

 
 

Các lệ phí khác đối với Trung tâm trọng tài cũng tăng nhiều so với trước: Thay đổi nội dung Giấy phép 

thành lập tăng từ 100.000 đồng lên 01 triệu đồng, Cấp Giấy đăng ký hoạt động tăng từ 200.000 đồng lên 

1,5 triệu đồng... 

 

Các mức lệ phí này được quy định tại Thông tư 42/2013/TT-BTC về lệ phí trong lĩnh vực hoạt động trọng 

tài thương mại. 

 

Thông tư cũng có quy định thêm các mức lệ phí đối với Chi nhánh của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh 

của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại 

Việt Nam. 

 

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/06/2013 và bãi bỏ Thông tư 01/2005/TT-BTC ngày 04/01/2005. 

 

Mở rộng đối tượng bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 
 

Người tốt nghiệp Đại học trở lên, 

chưa qua bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm có nguyện vọng trở thành 

giảng viên Đại học có thể tham 

gia bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm. 

 

Theo như quy định trước, đối 

tượng tham gia bồi dưỡng nghiệp 

vụ này là giảng viên chưa qua 

đào tạo nghiệp vụ sư phạm, 

người có trình độ từ đại học trở 

lên và có kinh nghiệm hoạt động 

thực tiễn, sinh viên tốt nghiệp 

loại khá, giỏi… 

 

Đây là nội dung mới được quy 

định tại Thông tư 12/2013/TT-

BGDĐT về chương trình bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho 

giảng viên trong cơ sở giáo dục Đại học. 

 

Chương trình bồi dưỡng này yêu cầu tổng khối lượng kiến thức tối thiểu là 20 tín chỉ, bao gồm 15 tín chỉ 

bắt buộc và 5 tín chỉ tự chọn, nhiều hơn 5 tín chỉ so với trước đây. 

 

Ngoài ra, Thông tư còn quy định thêm 2 môn học mới vào chương trình đào tạo bắt buộc và 6 môn học 

mới vào chương trình tự chọn. 

 

Thông tư có hiệu lực từ ngày 16/06/2013, thay thế Quyết định 61/2007/QĐ-BGDĐT ngày 16/10/2007. 



 

 Trang 9 

 

Bản tin Pháp lý                                                     Công ty Luật Tín Nhiệm 

 

 

Hỗ trợ 2.000 tỷ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ 
 

Doanh nghiệp sẽ được vay đến 70% tổng mức vốn đầu tư để thực hiện dự án, phương án sản xuất kinh 

doanh với lãi suất chỉ bằng 0,9 lần mức lãi suất cho vay thương mại. 

 

Nguồn vốn vay được lấy từ "Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa” do Nhà nước thành lập theo Quyết 

định 601/QĐ-TTg, quỹ có vốn điều lệ là 2.000 tỷ. 

 

Đối tượng được hỗ trợ tài chính là các doanh nghiệp vừa và nhỏ có dự án, phương án sản xuất – kinh 

doanh khả thi thuộc lĩnh vực ưu tiên, khuyến khích, phù hợp với mục đích hoạt động của Quỹ.  

 

Các doanh nghiệp phải đảm bảo nguồn vốn chủ sở hữu tham gia thực hiện dự án, phương án được vay đạt 

tối thiểu 20% tổng mức vốn đầu tư, cũng như phải có đủ nguồn vốn thực hiện dự án, phương án. 

 

Quỹ sẽ ủy thác cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam và các ngân hàng thương mại đủ điều kiện cho vay 

thực hiện chính sách này.  

 

Quyết định này có hiệu lực từ 17/4/2013. 

 



 

 Trang 10 

 

Bản tin Pháp lý                                                     Công ty Luật Tín Nhiệm 

 

 

Hơn 2000 tỉ cho đào tạo cán bộ tại nước ngoài 
 

Từ nay đến năm 2020, sẽ tổ chức đào tạo thạc sĩ ở nước ngoài cho 1650 cán bộ và đào tạo đại học cho 

150 đối tượng khác, tổng kinh phí đào tạo là 2070 tỷ đồng. 

 

Trong đó, ưu tiên cho các đối tượng giảng viên tại cơ sở giáo dục đại học. 

 

Riêng đào tạo đại học, đối tượng chỉ là học sinh đạt giải Olympic quốc tế, học sinh có năng khiếu đặc biệt 

trong một số lĩnh vực, ngành nghề đặc thù. 

 

Đối tượng tham gia tuyển sinh phải do cơ quan chủ quản đề cử và được lựa chọn dựa trên nhu cầu của các 

cơ sở giáo dục, cơ quan nghiên cứu khoa học và cơ quan nhà nước. 

 

Nội dung trên được nêu tại Quyết định 599/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án “Đào tạo cán bộ ở nước ngoài 

bằng ngân sách nhà nước giai đoạn 2013 - 2020”,  ban hành ngày 17/4/2013. 

 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 

 


