
  

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 

 

 

 

 

 

  

 
 

Giảm lãi suất cho vay tín dụng đầu 

tư 

 
Từ ngày 04/06, theo quy định tại Thông tư 

77/2013/TT-BTC, lãi suất cho vay tín dụng 

đầu tư của Nhà nước bằng đồng Việt Nam là 

11,4%/năm, giảm 0.6% so với truớc đây. 

 

Lãi suất cho vay tín dụng xuất khẩu của Nhà 

nước bằng đồng Việt Nam cũng giảm từ 

10,2%/năm xuống còn 9,3%/năm. 

 

Ngoài ra, mức chênh lệch lãi suất được tính 

hỗ trợ sau đầu tư đối với dự án vay vốn bằng 

đồng Việt Nam vẫn giữ mức 2,4%/năm. 

 

Thông tư 77 thay thế Thông tư 09/2013/TT-

BTC và 104/2012/TT-BTC. 

      

 

      

BẢN TIN  

PHÁP LÝ 
Cập nhật Tháng 06, 2013 
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 Trang 2 

 

Bản tin Pháp lý                                                     Công ty Luật Tín Nhiệm 

 
 

Vé số rách vẫn có thể được trả thưởng 
Theo hướng dẫn tại 

Thông tư 75/2013/TT-

BTC, trong trường hợp tờ 

vé số bị rách do nguyên 

nhân khách quan nhưng 

vẫn đủ căn cứ xác định 

hình dạng ban đầu, tính 

xác thực của tờ vé thì vẫn 

có thể được trả thưởng. 
 

Điểm mới ở đây là Chủ 

tịch hoặc Tổng giám đốc 

công ty xổ số kiến thiết có 

quyền quyết định việc trả 

thưởng đối với những tờ 

vé số rách này, sau khi đã 

tổ chức thẩm tra xác minh. 

 

Các công ty xổ số có trách nhiệm quy định cụ thể các trường hợp vé rách rời và vị trí bị rách rời được 

xem xét thẩm tra để trả thưởng. 

 

Thời hạn nhận thưởng giảm từ 60 ngày xuống còn 30 ngày, kể từ ngày quay số hoặc ngày tờ vé hết hạn. 

 

Thông tư cũng quy định nhiều nội dung mới khác như: người thân của những người nắm giữ chức vụ 

quan trọng trong công ty xổ số thì không được hoạt động đại lý xổ số; các nội dung của hợp đồng đại lý 

xổ số… 

 

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/10/2013. 

 
Hỗ trợ 7 triệu/hộ gia đình để giảm nghèo 
 

Các hộ gia đình được lựa chọn tham gia thực hiện mô hình giảm nghèo bền vững sẽ được hỗ trợ ít nhất từ 

5 đến 7 triệu một hộ, tùy theo địa bàn sinh sống. 

 

Nội dung này được quy định tại Thông tư 68/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH về quản lý và sử dụng kinh 

phí thực hiện Dự án 3 và Dự án 4 của Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 

2012-2015. 

 

Mức chi cụ thể sẽ căn cứ theo mô hình thực hiện, các hộ gia đình có quyền tự quyết định việc sử dụng số 

tiền hỗ trợ phù hợp với mô hình đã đăng kí tham gia. 

 

Cán bộ trực tiếp hướng dẫn thực hiện mô hình ngoài việc được hưởng các  chế độ công tác phí theo quy 

định tại Thông tư số 97/2010/TT-BTC sẽ được hỗ trợ thêm 50.000 đồng/người/ngày thực địa. 

 

Thông tư sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 5/7/2013 



 

 Trang 3 

 

Bản tin Pháp lý                                                     Công ty Luật Tín Nhiệm 

 
 

Tăng thuế nhập khẩu một số loại đường 
 

Theo thông tư số 79/2013/TT-BTC thì thuế nhập khẩu một số loại đường sau sẽ tăng lên 15% kể từ ngày 

22/07/2013: 

 

- Glucoza và xirô glucoza không chứa hoặc có chứa fructoza, Fructoza tinh khiết về mặt hoá học (các mã 

từ 1702.30 đến 1702.60) 

 

- Đường loại khác, kể cả đường nghịch chuyển và đường khác và hỗn hợp xirô đường có chứa hàm lượng  

fructoza là 50% tính theo trọng lượng ở thể khô (tất cả các mã trong nhóm 1702.90) 

 

Riêng đối với đường từ cây thích (maple) và xirô từ cây thích (mã 1702.20.00) sẽ áp dụng mức thuế 10% 

(mức thuế nhập khẩu cũ là 3%) 

 
Kiểm soát viên được sử dụng con dấu của công ty 
 

Kiểm soát viên (KSV) tại công ty TNHH 

MTV do Nhà nước làm chủ sẽ được sử 

dụng con dấu của công ty trong các văn 

bản, hồ sơ, tài liệu thuộc phạm vi chức 

năng, nhiệm vụ quyền hạn của mình. 

 

Công ty có trách nhiệm phối hợp với 

KSV xây dựng Quy chế sử dụng con dấu.  

 

Nội dung trên được quy định tại Quyết 

định 35/2013/QĐ-TTg về Quy chế hoạt 

động của Kiểm soát viên công ty TNHH 

MTV do Nhà nước làm chủ. 

 

KSV phải có trình độ chuyên môn đại 

học trở lên, có kinh nghiệm nghề nghiệp 

về tài chính, kế toán, kiểm toán hoặc thực 

tế quản lý điều hành công ty từ 03 trở lên. 

 

Nhiệm kỳ của KSV là không quá 3 năm, 

một người có thể đồng thời được bổ 

nhiệm làm KSV tại 3 công ty TNHH 

MTV do Nhà nước làm chủ.  

 

Trường hợp công ty có 2 KSV trở lên thì phải có 1 KSV phụ trách chung làm việc theo chế độ chuyên 

trách để lập kế hoạch phân công, điều phối công việc của các KSV. 

 

Quyết định có hiệu lực từ ngày 25/07/2013. 

 

 



 

 Trang 4 

 

Bản tin Pháp lý                                                     Công ty Luật Tín Nhiệm 

 
 

Tăng nguồn thu cho công ty quản lý bay VN 
 

Vừa qua Bộ Tài chính ban hành thông tư 72/2013/TT-

BTC sửa đổi, bổ sung một số quy định trong công tác 

quản lý tài chính, giao kế hoạch cung ứng dịch vụ công 

ích bảo đảm hoạt động bay. 

 

Theo đó, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam sẽ được giữ 

lại vào ngân sách đơn vị 35% nguồn thu từ phí điều hành 

bay, tăng 10% so với trước đây, phần còn lại sẽ được nộp 

vào Ngân sách nhà nước theo quy định. 

 

Thông tư có hiệu lực kể từ 15/7/2013. 

 
Lệ phí cấp giấy chứng nhận hành nghề kiểm toán 
 

Vừa qua, Bộ tài chính đã 

ban hành Thông tư 

78/2013/TT-BTC quy 

định về lệ phí cấp Giấy 

chứng nhận (GCN) đủ 

điều kiện kinh doanh dịch 

vụ kiểm toán và lệ phí cấp 

GCN đăng ký hành nghề 

kiểm toán. 

 

Theo đó, lệ phí cấp GCN 

đăng ký hành nghề kiểm 

toán được quy định như 

sau:  

- Cấp lần đầu/ cấp lại do 

hết thời hạn là 1.200.000 

đồng/hồ sơ;  

- Cấp lại do bị thu hồi là 

800.000 đồng/hồ sơ;  

- Cấp lại do bị mất, hỏng là 300.000 đồng/hồ sơ;  

- Điều chỉnh là 800.000 đồng/hồ sơ. 

 

Lệ phí cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán được cấp lần đầu là 4.000.000 đồng/hồ sơ.  

 

Nếu cấp lại do doanh nghiệp kiểm toán chia, tách, hợp nhất, chuyển đổi hình thức sở hữu lệ phí là 

4.000.000 đồng/hồ sơ; Cấp lại do bị mất, hỏng lệ phí là 1.000.000 đồng/ hồ sơ, Lệ phí điều chỉnh là 

2.000.000 đồng/hồ sơ. 

 

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/7/2013. 

 



 

 Trang 5 

 

Bản tin Pháp lý                                                     Công ty Luật Tín Nhiệm 

 
 

Có thể thanh toán liên NH tới 5 giờ chiều 
 

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 13/2013/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 23/2010/TT-NHNN 

quy định về quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng. 

 

Theo đó, Hệ thống Thanh toán điện tử liên Ngân hàng (TTLNH) sẽ bắt đầu hoạt động lúc 8 giờ của ngày 

làm việc và dừng gửi lệnh thanh toán lúc 16 giờ đối với thanh toán giá trị thấp và 17 giờ đối với thanh 

toán giá trị cao. 

 

So với quy định trước đây tại Thông tư 23/2010/TT-NHNN thì thời gian thực hiện thanh toán qua hệ 

thống TTLNH đã được tăng thêm 30 phút, qua đó tạo thêm thuận lợi cho các giao dịch thanh toán và 

chuyển tiền trong nền kinh tế. 

 

Đồng thời để nâng cao an toàn và hạn chế rủi ro cho hệ thống, quy định mới bắt buộc thành viên cung cấp 

dịch vụ thanh toán giá trị thấp phải tăng mức ký quỹ lên mức từ 50% đến 100% hạn mức nợ ròng nếu 

thành viên không đủ số dư quyết toán kết quả thanh toán giá trị thấp quá 2 lần trong một tuần. 

 

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2013 

 
Hướng dẫn sử dụng hóa đơn in thừa 
 

Theo hướng dẫn tại thông 

tư 64/2013/TT-BTC 

doanh nghiệp vẫn được 

tiếp tục sử dụng số hóa 

đơn in còn thừa cho năm 

tiếp theo nếu muốn. 

 

Ví dụ: doanh nghiệp X 

thông báo phát hành 500 

hoá đơn tự in vào 

7/6/2013, nếu đến hết 

năm 2013 mà chưa sử 

dụng hết số hoá này thì 

năm 2014, doanh nghiệp 

X được tiếp tục sử dụng 

số hoá đơn đã thông báo 

phát nêu trên. 

 

Trường hợp doanh nghiệp 

không muốn tiếp tục sử dụng số hoá đơn thừa thì thực hiện thủ tục hủy các hoá đơn này và thực hiện 

Thông báo phát hành hoá đơn mới theo quy định. 

 

Thông tư 64 sẽ có hiệu lực từ 01/07/2013, thay thế Thông tư 153/2010/TT-BTC và 13/2011/TT-BTC. 

 

 



 

 Trang 6 

 

Bản tin Pháp lý                                                     Công ty Luật Tín Nhiệm 

 
 

Hỗ trợ 15kg gạo/tháng cho học sinh vùng khó khăn 
 

 
 

Từ ngày 01/09/2013, học sinh vùng đặc biệt khó khăn sẽ được hỗ trợ 15kg gạo/tháng và không quá 9 

tháng/năm học cho mỗi học sinh. 

 

Các đối tượng được hưởng chính sách này bao gồm: 

 

- Học sinh tiểu học và THCS đang học tại các trường phổ thông dân tộc bán trú; học sinh bán trú đang 

học tại các trường tiểu học và THCS công lập ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 

 

- Học sinh là người dân tộc thiểu số có bố, mẹ hoặc người giám hộ có hộ khẩu tại xã, thôn đặc biệt khó 

khăn, không hưởng chế độ nội trú, có nhà ở xa trường hoặc không thể đi về trong ngày tại các trường 

THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học công lập. 

 

Đây là nội dung được thông qua tại Quyết định 36/2013/QĐ-TTg. 

 
 



 

 Trang 7 

 

Bản tin Pháp lý                                                     Công ty Luật Tín Nhiệm 

 
 

TTHC mới trong lĩnh vực hộ tịch có yếu tố nước ngoài 
 

 
 

Vừa qua, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định 1519/QĐ-BTP về công bố thủ tục hành chính (TTHC) mới 

ban hành, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch có yếu tố nước ngoài. 

 

Theo đó, các TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung được quy định tại Phụ lục I bao gồm 04 TTHC cấp 

Trung ương, 07 TTHC cấp Tỉnh và 03 TTHC cấp Xã. 

 

Trong đó, đáng chú ý là việc thay đổi thủ tục kết hôn với người nước ngoài tại Việt Nam, công nhận kết 

hôn đã thực hiện tại nước ngoài, đăng ký việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài… 

 

Nội dung cụ thể của từng TTHC được quy định chi tiết trong Phụ lục I. 

 

Các thủ tục mới ban hành này thay thế cho các thủ tục cũ tương ứng theo Quyết định 1875/QĐ-BTP ngày 

05/08/2009; đồng thời thủ tục gia hạn hoạt động Trung tâm hỗ trợ kết hôn cũng bị bãi bỏ. 

 

Các thủ tục mới được bắt đầu áp dụng từ ngày 20/06/2013. 

 



 

 Trang 8 

 

Bản tin Pháp lý                                                     Công ty Luật Tín Nhiệm 

 
 

Thêm đối tượng được ưu tiên xét tuyển đại học 
 

 
 

Từ kỳ tuyển sinh 2013, học sinh tại 07 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao và 13 huyện biên giới thuộc các tỉnh 

Tây Nguyên và giáp Tây Nguyên sẽ được bổ sung vào danh sách ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng 

hệ chính quy. 

 

Nội dung trên được quy định tại Công văn 4007/BGDĐT-GDĐH, ban hành ngày 14/06/2013. 

 

Danh sách các huyện được hưởng chính sách đặc thù trong tuyển sinh đại học, cao đẳng được quy định cụ 

thể trong Công văn. 

 

Công văn có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

 
 


