
 

 

  

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 

 

 

 

 

          

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Thuế suất thuế XK dừa quả giảm còn 

0% 

 

Bộ Tài chính vừa mới ban hành Thông tư 

114/2012/TT-BTC ngày 18/7/2012 điều chỉnh 

mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng 

dừa quả thuộc nhóm 0801 trong Biểu thuế xuất 

khẩu quy định tại Phụ lục I kèm theo Thông tư 

157/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011. 

Theo đó, thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng dừa 

quả sẽ được điều chỉnh giảm xuống còn 0%, 

trong khi hiện nay mức thuế suất cho mặt hàng 

này là 3%. Cũng trong nhóm 0801 còn có quả 

hạch Brazil và hạt điều tươi hoặc khô, đã hoặc 

chưa bóc vỏ hoặc lột vỏ thì được giữ nguyên 

mức thuế suất là 0%. 

Ý nghĩa của việc điều chỉnh này là nhằm mục 

đích giảm thiểu khó khăn cho người trồng dừa 

và các doanh nghiệp sản xuất, chế biến dừa xuất 

khẩu, khi diện tích trồng dừa đang có xu hướng 

thu hẹp dần và giá dừa xuống thấp. Đây là một 

tín hiệu đáng mừng cho bà con nông dân.  

Thông tư 114/2012/TT-BTC này được bắt đầu 

áp dụng kể từ ngày 01/9/2012.  

BẢN TIN  

PHÁP LÝ 
Cập nhật Tháng 8, 2012 

 

 

 

 

 

 

Một số mặt hàng cấm nhập khẩu 

Có tới 15 nhóm hàng là sản phẩm công nghệ 

thông tin đã qua sử dụng bị cấm nhập khẩu vào 

Việt Nam vừa được Bộ Thông tin và Truyền 

thông ban hành kèm theo Thông tư 

11/2012/TT-BTTTT ngày 17/7/2012. 

Theo quy định này, danh mục được lập dựa trên 

cơ sở Danh mục hàng hóa và Mã số H.S trong 

Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu và chỉ cấm 

nhập khẩu những hàng hóa có mã số H.S 8 số. 

Linh kiện, phụ tùng, cụm linh kiện, phụ tùng đã 

qua sử dụng của các loại sản phẩm thuộc Danh 

mục cấm nhập khẩu cũng bị cấm nhập khẩu. 

Tuy nhiên, Bộ TTTT cũng liệt kê một số trường 

hợp không áp dụng danh mục cấm NK khi tuân 

thủ các quy định tại khoản 5, Điều 3 như: Nhập 

khẩu để làm dịch vụ sửa chữa, làm mới hoặc 

sản xuất làm mới và tái xuất khẩu sản phẩm sau 

quá trình sản xuất; Tái nhập khẩu sau khi đưa ra 

nước ngoài để bảo hành, bảo trì hoặc sửa chữa, 

làm mới… 

Cụ thể một số mặt hàng nằm trong nhóm cấm 

NK như: máy in-copy, in bằng công nghệ in 

phun; máy tính điện tử có thể hoạt động không 

cần nguồn điện ngoài và máy ghi, sao và hiển 

thị dữ liệu, loại bỏ túi có chức năng tính toán; 

điện thoại di động hoặc điện thoại dùng cho 

mạng không dây khác… 

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2012, 

thay thế Thông tư 43/2009/TT-BTTTT ngày 

30/12/2009 
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Hội phụ nữ VN tham gia quản lý nhà nước 

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 56/2012/NĐ-CP ngày 

16/7/2012, quy định trách nhiệm của Bộ, ngành, UBND các 

cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt 

Nam (HLHPNVN) tham gia quản lý nhà nước. 

Theo Nghị định, các Bộ, ngành có trách nhiệm mời 

HLHPNVN tham gia xây dựng cơ chế, chính sách, các văn bản 

QPPL, các chương trình, đề án, dự án liên quan đến quyền, lợi 

ích của phụ nữ, trẻ em; các lĩnh vực KT-VH-XH thuộc chức 

năng quản lý của các Bộ, ngành. UBND các cấp có trách nhiệm 

mời HLHPN cùng cấp tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung cơ 

chế, chính sách, chương trình, kế hoạch phát triển KT-XH, trật 

tự an toàn XH liên quan đến quyền, lợi ích của phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới; phối hợp với các cơ 

quan chuyên môn thuộc UBND tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật. 

HLHPNVN và các cấp HLHPN có trách nhiệm cử đại diện tham gia các hoạt động quản lý nhà nước; chủ 

động nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị các biện pháp, chính sách liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, 

chính đáng của phụ nữ, trẻ em, gia đình và bình đẳng giới 

Nghị định nêu rõ: quan hệ công tác giữa các Bộ, ngành với HLHPNVN; UBND các cấp với HLHPN 

cùng cấp là mối quan hệ phối hợp trên nguyên tắc tạo điều kiện để cùng thực hiện tốt chức năng, nhiệm 

vụ và quyền hạn của mỗi cơ quan theo quy định pháp luật. 

Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 05/9/2012. 

 
Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2012 

Tại phiên họp thường kỳ tháng 6 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 26/NQ-CP ngày 9/7/2012. 

Trong đó đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2012, tập trung vào một số 

vấn đề lớn: 

Tạo điều kiện cho nông dân và các DN tiếp cận được nguồn vốn với LS thấp: NHNN phải theo dõi sát 

tình hình, diễn biến các lĩnh vực tiền tệ, tín dụng để điều chỉnh phù hợp, tăng dư nợ tín dụng và tổng 

phương tiện thanh toán ở mức hợp lý nhằm thúc đẩy SX, KD vừa kiềm chế lạm phát trong ngắn hạn và 

dài hạn. Nghiên cứu giảm thuế XK đối với một số mặt hàng nông nghiệp: đẩy mạnh giải ngân các nguồn 

vốn đầu tư từ NSNN, trái phiếu Chính phủ; sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các khoản chi NSNN; giữ mức 

bội chi 4,8%... 

Triển khai các chương trình khuyến mại, kích thích tiêu thụ và tiêu dùng: tăng cường xúc tiến TM, mở 

rộng thị trường; tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao của các ngành hàng XK chủ lực, có lợi thế, có thị 

trường và có khả năng cạnh tranh; kiểm định chất lượng hàng XK...  Chưa đặt vấn đề giảm thuế GTGT, 

thuế TNDN trong điều kiện hiện nay mà sẽ đặt trong Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2020, 

triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp về việc miễn, giảm, gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền sử 

dụng đất cho các DN, hộ kinh doanh và cá nhân theo Nghị quyết 13/NQ-CP và Nghị quyết Kỳ họp thứ 3 

Quốc hội Khóa XIII về miễn, giảm thuế. 

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành ngay. 
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Tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn 

Các tiêu chí để xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 - 2015 

là nội dung tại Quyết định 30/2012/QĐ-TTg vừa được Thủ tướng ký ngày 18/7/2012. 

Theo đó, thôn đặc biệt khó khăn là thôn có đủ 3 tiêu chí: Thứ nhất: tỉ lệ hộ nghèo và cận nghèo từ 55% 

trở lên (Tỉ lệ hộ nghèo lớn hơn 25%) và có ít nhất 2 trong 3 yếu tố: trên 80% lao động chưa qua đào tạo 

nghề; trên 50% số hộ không có nhà tiêu hợp vệ sinh; trên 30% số hộ thiếu nước sinh hoạt hợp vệ sinh. 

Thứ hai, phải có ít nhất 2 trong 3 điều kiện: trên 20% số hộ thiếu đất sản xuất; trên 50% diện tích canh tác 

có nhu cầu tưới tiêu chưa được tưới tiêu; chưa có cán bộ khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư thôn bản 

hoặc có dưới 10% số hộ làm nghề phi nông nghiệp. Thứ ba, phải có đủ 2 điều kiện: chưa có đường giao 

thông từ thôn đến trung tâm xã được cứng hóa theo tiêu chí nông thôn mới; chưa đủ phòng họp cho các 

lớp mẫu giáo như quy định hoặc trên 30% số hộ chưa có điện sinh hoạt hoặc chưa có nhà sinh hoạt cộng 

đồng đạt chuẩn. 

Xã thuộc vùng dân tộc và miền núi dựa vào nhiều tiêu chí, được chia làm 3 khu vực: khu vực III là xã có 

điều kiện KT-XH khó khăn nhất; khu vực II là xã có điều kiện KT-XH còn khó khăn nhưng đã tạm thời 

ổn định; khu vực I là các xã còn lại. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 06/9/2012, bãi bỏ Quyết định số 393/2005/QĐ-UBDT. 

 
Tiêu chí túi ni lông thân thiện môi trường 

Túi ni lông đã được cấp Nhãn xanh Việt Nam theo quy định 

của Bộ TN&MT là túi ni lông đáp ứng các tiêu chí để được 

cấp Giấy chứng nhận (GCN) túi ni lông thân thiện với môi 

trường. Các tiêu chí này được quy định chi tiết tại Thông tư 

07/2012/TT-BTNMT ban hành ngày 04/7/2012. 

Theo đó, túi ni lông được cấp GCN thân thiện với môi 

trường phải có một trong hai đặc tính kỹ thuật: Có độ dày 

một lớp màng lớn hơn 30 µm (micrômét), kích thước nhỏ 

nhất lớn hơn 20 cm (xăngtimét) và tổ chức, cá nhân sản 

xuất, nhập khẩu túi ni lông phải có kế hoạch thu hồi, tái 

chế; Hoặc có khả năng phân hủy sinh học tối thiểu 60% 

trong thời gian không quá 02 năm.  

Ngoài ra, phải đáp ứng điều kiện hàm lượng tối đa cho phép của các kim loại nặng như sau: Asen (As): 

12 mg/kg; Cadimi (Cd): 2 mg/kg; Chì (Pb): 70 mg/kg; Đồng (Cu): 50 mg/kg; Kẽm (Zn): 200 mg/kg; 

Thủy ngân (Hg): 1 mg/kg; Niken (Ni): 30 mg/kg. Túi ni lông được sản xuất tại hộ gia đình, tại cơ sở sản 

xuất phải tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về BVMT. 

GCN túi ni lông thân thiện với môi trường có hiệu lực không quá 36 tháng, kể từ ngày được cấp, và được 

gia hạn nhiều lần, mỗi lần gia hạn có hiệu lực không quá 24 tháng, kể từ ngày được gia hạn.  

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 20/8/2012. 
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Chiến lược XNK hàng hóa đến năm 2030 

Nhằm cụ thể hóa những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu tại Quyết định 2471/QĐ-TTg phê duyệt chiến 

lược XNK hàng hóa thời kỳ 2011-2020, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 950/QĐ-TTg ngày 

25/7/2012 ban hành chương trình hành động thực hiện Chiến lược XNK hàng hóa thời kỳ 2011-2020, 

định hướng đến năm 2030. 

Theo đó, định hướng đến năm 2030, tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa bình quân 11% -12%/năm trong thời 

kỳ 2011-2020; Tăng trưởng nhập khẩu hàng hóa tăng 10% - 11% /năm; Giảm dần thâm hụt thương mại, 

kiểm soát nhập siêu khoảng 10% kim ngạch xuất khẩu vào năm 2015 và tiến tới cân bằng cán cân thương 

mại vào năm 2020. 

Ngoài ra, Quyết định còn đưa ra 7 nhiệm vụ chủ yếu để thực hiện chiến lược như sau: Phát triển sản xuất, 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế; Phát triển thị trường, xúc tiến thương mại; Hoàn thiện chính sách thương mại, 

tài chính, tín dụng và đầu tư phát triển sản xuất hàng xuất khẩu; Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, dịch vụ 

phục vụ XNK hàng hóa và đầy nhanh xã hội hóa dịch vụ logictics; Đào tạo phát triển nguồn nhân lực; 

Kiểm soát nhập khẩu; Nâng cao sức mạnh của Doanh nghiệp và vai trò của Hiệp hội ngành hàng. 

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

 
Chỉ được bày bán thịt, phụ phẩm trong 8 giờ 

Để hạn chế tình trạng vệ sinh ATTP đang ở mức báo động, Bộ NN&PTNT ban hành Thông tư 

33/2012/TT-BNNPTNT ngày 20/7/2012 quy định điều kiện vệ sinh, đảm bảo ATTP đối với cơ sở kinh 

doanh thịt và phụ phẩm ăn được của động vật ở dạng tươi sống dùng làm thực phẩm. 

Theo đó, thịt và phụ phẩm được bày bán phải có dấu kiểm 

soát giết mổ hoặc tem kiểm tra vệ sinh thú y và có giấy chứng 

nhận kiểm dịch của cơ quan thú y theo quy định 

Thịt và phụ phẩm bảo quản ở nhiệt độ thường chỉ được bày 

bán trong vòng 08h; trường hợp được bảo quản ở nhiệt độ 0 - 

5oC thì chỉ được bày bán trong vòng 72h từ khi giết mổ. 

Đối với phụ phẩm là dạ dày, ruột non và ruột già bảo 

quản ở nhiệt độ 0 - 5oC chỉ được bày bán trong vòng 24h kể 

từ khi giết mổ.  

Bao bì tiếp xúc trực tiếp với thịt và phụ phẩm phải được SX từ 

vật liệu an toàn, không thôi nhiễm các chất độc hại, mùi vị lạ, 

bảo đảm chất lượng của thịt và phụ phẩm trong thời hạn sử 

dụng, phải đạt tiêu chuẩn theo quy định của PL. 

Đối với chủ, người làm việc tại cơ sở kinh doanh thịt, phụ phẩm phải có giấy xác nhận đã được tập huấn 

kiến thức về ATTP và giấy xác nhận đủ sức khỏe do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp. 

Thông tư có hiệu lực thi hành từ 3/9/2012. 
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Du lịch nội thủy: phục vụ phải biết bơi! 

Nhân viên phục vụ trên phương tiện du lịch nội thủy phải có Chứng chỉ bơi lội, chứng chỉ chuyên môn 

phù hợp với công việc và chức danh trên phương tiện đó. 

Đây là một trong những quy định mới để đảm bảo an toàn giao thông trong hoạt động vận tải khách du 

lịch bằng phương tiện thủy nội địa được quy định tại Thông tư liên tịch 22/2012/TTLT-BGTVT-

BVHTTDL ban hành ngày 26/06/2012. 

Theo đó, các phương tiện lưu trú du lịch phải có buồng ngủ hoặc phòng ngủ bảo đảm chất lượng về cơ sở 

vật chất, trang thiết bị và dịch vụ theo quy định hiện hành; Có bảng chỉ dẫn vị trí bố trí, bảng hướng dẫn 

sử dụng trang thiết bị cứu sinh, cứu đắm, phòng cháy, chữa cháy; Đối với phương tiện phải được bố trí 

đầy đủ định biên thuyền viên theo quy định; Có sổ danh bạ thuyền viên và nhân viên phục vụ được ghi 

chép đầy đủ và lưu giữ tại phương tiện, bổ sung hàng ngày; Có biểu đồ tuyến hành trình du lịch, các cảng, 

bến đón trả hành khách; Có sổ ghi điện thoại, địa chỉ các cơ quan tìm kiếm cứu nạn… 

Ngoài ra, thông tư này còn quy định khu vực neo đậu có các phương tiện cứu hộ, cứu nạn, trang thiết bị 

phòng cháy, chữa cháy và các phương tiện khác bảo đảm an toàn, an ninh trật tự và bảo vệ môi trường, 

được cơ quan có thẩm quyền công bố hoặc cấp giấy phép hoạt động theo quy định về quản lý cảng, bến 

thủy nội địa. 

Thông tư có hiệu lực kể từ 01/01/2013. 

 
Tiêu chí xác định lại tai nạn hàng hải 

Ngày 20/7/2012 vừa qua, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành 

Thông tư 27/2012/TT-BGTVT về báo cáo và điều tra tai nạn hàng 

hải (TNHH). 

Theo đó, TNHH nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng được xác 

định theo các tiêu chí mới, không phân biệt mức độ thương tích, 

tổn hại cho sức khỏe của mỗi người hay giá trị thiệt hại về tài sản 

vật chất như quy định trước đây.  

Cụ thể, TNHH đặc biệt nghiêm trọng là khi làm chết hoặc mất 

tích người; làm tàu bị tổn thất toàn bộ; làm tràn ra biển ≥ 100 tấn dầu hoặc ≥50 tấn hóa chất độc hại. 

TNHH nghiêm trọng là TNHH không thuộc các trường hợp trên và gây ra một trong các thiệt hai như: 

Tàu biển bị cháy, nổ, mắc cạn ≥ 24h, làm hư hỏng kết cấu của tàu ảnh hưởng đến khả năng đi biển của 

tàu; làm tràn ra biển < 100 tấn dầu hoặc < 50 tấn hoá chất độc hại,… 

Khi TNHH xảy ra, thuyền trưởng, chủ tàu, người quản lý khai thác tàu và các tổ chức, cá nhân liên quan 

tới TNHH phải báo cáo cho Cảng vụ Hàng hải hoặc Cục Hàng hải VN  nhanh chóng, chính xác; tổ chức 

công tác cứu nạn kịp thời, hiệu quả phù hợp với điều kiện an toàn của tàu, bảo vệ hiện trường tai nạn và 

thiết bị ghi dữ liệu hành trình taị thời điểm xảy ra TNHH; cung cấp đầy đủ bằng chứng về TNHH cho cơ 

quan điều tra. 

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/9/2012 và thay thế Thông tư 17/2009/TT-BGTVT ngày 11/8/2009. 
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131.900 tỷ đồng cho phát triển viễn thông 

Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông hiện đại, an toàn có dung lượng lớn, tốc độ cao, vùng 

phủ sóng rộng đến vùng xa và hải đảo của Việt Nam là mục tiêu vừa được Thủ tướng chính phủ thông 

qua tại Quyết định 32/2012/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia đến năm 2020. 

100% các xã có điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng được kết nối 

Internet băng rộng, phủ sóng thông tin di động đến trên 95% dân số cả nước; 

tỷ lệ hộ gia đình có điện thoại cố định 40 - 45%; tỷ lệ người sử dụng 

Internet 55 - 60%  là mục tiêu phát triển được đặt ra từ nay đến năm 2020. 

Định hướng cơ cấu lại thị trường viễn thông trên cơ sở tổ chức lại các 

doanh nghiệp viễn thông, đặc biệt là các doanh nghiệp nhà nước hoạt động 

không hiệu quả, theo hướng cho phép chuyển giao, mua bán, sáp nhập các 

doanh nghiệp viễn thông nhằm hình thành các tập đoàn, tổng công ty mạnh, 

hoạt động theo hướng chuyên môn hóa. Phổ cập các dịch vụ viễn thông công 

ích, cung cấp dịch vụ viễn thông với giá cước hợp lý. 

Thực hiện và hoàn thiện các chính sách pháp luật về viễn thông, kết hợp nghiên cứu khoa học công nghệ, 

nâng cao chất lượng nguồn lực làm việc và tăng cường hợp tác quốc tế nhằm thu hút nguồn tài trợ, đầu tư. 

Kết hợp thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2012. 

 
Điều kiện hành nghề dịch vụ thuế 

Để trở thành đại lý thuế phải có đầy đủ các điều kiện sau: Đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp 

luật; Có ngành, nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế ghi trong GCNĐKKD; Có ít nhất hai nhân viên được 

cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế. 

Nội dung trên được Bộ Tài Chính quy định tại Thông tư 117/2012/TT-BTC ngày 19/7/2012. 

Theo đó nhân viên đại lý thuế phải có đủ các điều kiện sau: Là công dân Việt Nam hoặc công dân nước 

ngoài được phép cư trú tại Việt Nam; Có chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế do Tổng cục 

Thuế cấp; Là thành viên sáng lập hoặc có hợp đồng lao động làm việc trong tổ chức kinh doanh dịch vụ 

làm thủ tục về thuế. 

Những đối tượng trên cũng không thuộc trường hợp bị cấm hành nghề như: Người bị hạn chế hoặc mất 

năng lực hành vi dân sự; Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt 

tù; Người có hành vi vi phạm pháp luật về thuế, hải quan, kiểm toán bị xử phạt vi phạm hành chính trong 

thời hạn một năm, kể từ ngày có quyết định xử phạt; Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về 

cán bộ, công chức … 

Tại một thời điểm, người có chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế chỉ được hành nghề dịch vụ 

làm thủ tục về thuế tại một đại lý thuế 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2012 và thay thế Thông tư số 28/2008/TT-BTC. 
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Quyết tâm ổn định kinh tế vĩ mô 

Ngày 3/8/2012, Chính Phủ ban hành Nghị quyết số 37/NQ-CP về phiên họp Chính Phủ thường kỳ tháng 7 

năm 2012. 

Chính phủ thống nhất đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm 2012 đã có chuyển biến tích 

cực, đúng hướng. Các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tháo gỡ khó khăn cho các 

doanh nghiệp đang phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức, tăng trưởng kinh 

tế thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước. 

Theo đó, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan địa phương tập trung khẩn trương khắc phục những khó 

khăn, thách thức hiện nay, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển; tiếp tục thực hiện nhất quán mục tiêu 

kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô những tháng cuối năm 2012 và những năm tiếp theo. 

Đặc biệt tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm như: Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan và các 

địa phương liên quan đề xuất cơ chế, chính sách hiệu quả để tháo gỡ khó khăn sớm phục hồi thị trường 

bất động sản; hoàn thiện Đề án xây dựng nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp. Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

phối hợp với các bộ, cơ quan tăng cường các biện pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư từ ngân sách nhà 

nước, trái phiếu Chính phủ, vốn ODA … 

Sự ra đời của Nghị quyết này, hi vọng sẽ hoàn thành mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. 

 
Tìm kiếm cứu nạn trong hàng không dân dụng 

Phát hiện, phối hợp kịp thời và chặt chẽ các lực lượng, phương 

tiện trong việc tham gia hoạt động tìm kiếm, cứu nạn hàng 

không dân dụng là nguyên tắc được đặt ra tại Quyết định 

33/2012/QĐ-TTg được ban hành vào ngày 06/08/2012 vừa 

qua. 

Theo đó lực lượng cứu nạn hàng không dân dụng bao gồm lực 

lượng, phương tiện thuộc trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn 

hàng không dân dụng, trung tâm khẩn nguy sân bay thuộc 

Cảng hàng không, các đơn vị thuộc ngành hàng không các Bộ, 

ngành, Tỉnh - thành phố trực thuộc trung ương. 

Mọi tổ chức, cá nhân khi nhận được tin hoặc phát hiện được tàu bay dân dụng lâm nguy và có cơ sở cho 

rằng đó là tình huống khẩn thì phải thông báo cho chính quyên địa phương và các cơ sở tìm kiếm cứu nạn 

hàng không. 

Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn và Cục hàng không có trách nhiệm lập phương án và kế hoạch bay 

nhằm tìm kiếm, cứu nạn, điều động các tàu bay, phương tiện tham gia kịp thời. Bên cạnh đó cũng cần 

phối hợp với cơ quan địa phương, tổ chức gần nhất nhờ hỗ trợ nhằm giảm thiệt hại và thương tổn đến 

mức thấp nhất. 

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày 01/10/2012. 
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Công bố hạn ngạch NK muối, đường, trứng 

Lượng muối, đường, trứng gia cầm nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan 2012 sẽ được thực hiện theo 

Thông tư 22/2012/TT-BCT của Bộ Công Thương ban hành ngày 6/8/2012. 

Theo đó, lượng muối nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2012 là 102.000 tấn; trong đó, Bộ Công 

Thương phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 100.000 tấn muối công nghiệp cho các thương nhân 

trực tiếp sử dụng làm nguyên liệu sản xuất hóa chất và 2.000 tấn muối tinh khiết cho các thương nhân 

trực tiếp sử dụng làm nguyên liệu sản xuất thuốc, sản phẩm y tế. 

Lượng đường tinh luyện, đường thô là 70.000 tấn, trong đó, 50.000 tấn đường tinh luyện và đường thô 

cho các thương nhân trực tiếp sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất và 20.000 tấn đường thô cho 

thương nhân sản xuất đường để tinh luyện cung cấp phục vụ sản xuất, tiêu dùng. 

Lượng trứng gia cầm nhập khẩu là 40.000 tá. 

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 6/8/2012 đến hết ngày 31/12/2012. 

 
Điểm mới trong thi hành Luật Thuế TNDN 

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 123/2012/TT-BTC 

ngày 27/7/2012 hướng dẫn thi hành Luật Thuế TNDN, 

Nghị định 124/2008/NĐ-CP và 122/2011/NĐ-CP của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Thuế TNDN. 

Theo đó, việc xác định chi phí được trừ vào thu nhập chịu 

thuế có một số điểm mới như: tiền chi mua bảo hiểm nhân 

thọ cho người lao động được trừ nếu như được ghi trong 

Hợp đồng lao động, Quy chế tài chính của công ty…; 

Khoản hoa hồng trả cho nhà phân phối của các công ty bán 

hàng đa cấp không bị khống chế bởi giới hạn 10% phần chi 

vượt quá tổng số chi được trừ;… 

Việc xác định doanh thu của doanh nghiệp cũng có nhiều 

điểm mới: Đối với hoạt động cho thuê tài sản mà doanh 

nghiệp đang trong thời gian hưởng ưu đãi thuế TNDN, nếu “lựa chọn” phương pháp xác định doanh thu 

để tính thu nhập chịu thuế là toàn bộ số tiền thuê bên thuê trả trước cho nhiều năm, thì việc xác định số 

thuế TNDN từng năm miễn thuế, giảm thuế là tổng số thuế TNDN của số năm trả tiền trước chia số năm 

bên thuê trả tiền trước; Đối với hoạt động kinh doanh sân gôn là tiền bán vé chơi gôn, bán thẻ hội viên là 

loại thẻ trả trước cho nhiều năm thì doanh thu làm căn cứ xác định tính thuế TNDN của từng năm là số 

tiền bán vé, thẻ thực thu chia cho số năm sử dụng thẻ. 

Thông tư có hiệu lực từ ngày 10/9/2012 và thay thế các Thông tư 130/2008/TT-BTC, 177/2009/TT-BTC, 

40/2010/TT-BTC, 18/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính. 
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Sẽ tăng lương tối thiểu vùng vào năm 2013 

Mức lương tối thiểu vùng sẽ được điều chỉnh tăng theo hướng đảm bảo hài hòa lợi ích của người lao động 

và doanh nghiệp. Đó là kế hoạch điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng cho người lao động trong các loại 

hình doanh nghiệp năm 2013 đang được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội lấy ý kiến tại Công văn 

2750/LĐTBXH-LĐTL, ban hành 09/8/2012 vừa qua. 

Theo đó, có 2 phương án điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng áp dụng trong doanh nghiệp năm 2013. 

Phương án 1: Điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng theo lộ trình đã trình Ban chấp hành Trung ương, mức 

điều chỉnh tăng bình quân 4 vùng khoảng 36%, cụ thể: Vùng 1: Mức 2.700.000 đồng/tháng; Vùng 2: Mức 

2.400.000 đồng/tháng; Vùng 3: Mức 2.130.000 đồng/tháng; Vùng 4: Mức 1.930.000 đồng/tháng. Phương 

án 2: Căn cứ tình hình thực tế sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp năm 2012 gặp nhiều khó khăn, điều 

chỉnh tiền lương tối thiểu bằng khoảng 90% so với phương án 1, mức điều chỉnh tăng bình quân 4 vùng 

còn khoảng 25%, cao nhất là vùng 1 với mức 2.500.000 đồng/tháng. 

Mức lương cơ bản vùng của 2 phương án trên đưa ra đều tăng so với mức lương cơ bản vùng áp dụng từ 

01/10/2011 đến hết 31/12/2012 từ 500.000 – 700.000 đồng/tháng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa 

bàn vùng 1, đạt mức nhu cầu tối thiểu. Tuy nhiên Phương án 1 sẽ gây bất lợi cho những doanh nghiệp vừa 

và nhỏ đang gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2012. 

Chính phủ sẽ công bố điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng trong doanh nghiệp vào tháng 10/2012 và thực 

hiện từ ngày 01/1/2013. 

 
Thêm mức thu phí sử dụng đường bộ 

Ngày 13/8/2012 vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 

134/2012/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí đường Quốc lộ 

51. 

Chi tiết mức thu phí được BTC quy định tại Biểu mức thu phí 

sử dụng đường bộ các trạm thu phí đường bộ tại Km 11 và Km 

56+450 Quốc lộ 51 ban hành kèm theo TT này. 

Theo đó, các loại phương tiện lưu thông chịu phí bao gồm: xe 

dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn và các loại xe 

buýt vận tải khách công cộng; Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế 

ngồi; xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn; Xe từ 31 ghế ngồi trở lên; xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến 

dưới 10 tấn; Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn và xe chở hàng bằng Container 20 fit; Xe tải có 

tải trọng từ 18 tấn trở lên và xe chở hàng bằng Container 40 fit. 

Đơn vị thu phí phải cấp Biên lai thu phí hoặc hoá đơn giá trị gia tăng cho người nộp phí tùy trường hợp 

được quy định cụ thể trong TT. 

TT có hiệu lực từ ngày 01/10/2012. Thời gian bắt đầu thu phí theo TT này kể từ khi Bộ GTVT ban hành 

QĐ cho phép thu phí. 
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Quy định mới về giao dịch tiền mặt 

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Kho bạc nhà nước giao 

dịch tiền mặt với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, Sở Giao dịch Ngân hàng 

Nhà nước tối đa 2lần/ngày và phải thông báo trước thời điểm giao dịch ít 

nhất 2 giờ. 

Đây là một trong những nội dung mới nhất được quy định tại Thông tư 

23/2012/TT-NHNN về chế độ điều hòa tiền mặt, giao dịch tiền mặt do 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 09/08/2012. 

Theo đó, NHNN tổ chức điều hòa tiền mặt trong hệ thống NHNN thông qua 

hoạt động của Quỹ dự trữ phát hành và Quỹ nghiệp vụ phát hành; thực hiện 

việc phát hành tiền vào lưu thông và thu tiền từ lưu thông về thông qua hoạt 

động thu, chi tiền mặt và các hoạt động nghiệp vụ khác của NHNN đối với 

khách hàng.  

Ngoài ra, thông tư còn quy định NHNN chi nhánh, Sở Giao dịch NHNN đảm bảo đáp ứng nhu cầu tiền 

mặt cho khách hàng trên cơ sở số dư tài khoản tiền gửi; Dự báo tình hình thu, chi tiền mặt hàng quý gửi 

Cục Phát hành và Kho quỹ; NHNN chi nhánh thường xuyên kiểm tra tình hình thu, chi tiền mặt trên địa 

bàn để xác định cơ cấu các loại tiền mặt chi ra lưu thông.  

Thông tư có hiệu lực từ ngày 24/09/2012 và thay thế Quyết định số 25/2008/QĐ-NHNN ngày 

08/09/2008. 

 
Kiểm sát hoạt động tố tụng dân sự 

Vừa qua, VKSNDTC phối hợp cùng với TANDTC ban hành Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-

VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ Luật TTDS về kiểm sát việc tuân thủ 

theo pháp luật trong TTDS. Theo đó, nhiều điểm đáng chú ý được ghi nhận tại Thông tư này. 

Đối với thời hạn chuyển hồ sơ, trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định đưa vụ án ra xét 

xử, Tòa án cấp sơ thẩm, cấp phúc thẩm, phải chuyển hồ sơ vụ án dân sự cho VKS cùng cấp. Thông tư 

cũng quy định rõ việc chuyển hồ sơ cho Tòa án khác khi có yêu cầu. 

Về việc tham gia phiên tòa sơ thẩm, VKS chỉ tham gia đối với các vụ án do Tòa án tiến hành thu thập 

chứng cứ, vụ án dân sự có đối tượng tranh chấp là tài sản công, lợi ích công cộng, vụ án dân sự có đối 

tượng tranh chấp là quyền sử dụng đất hoặc nhà ở, Vụ án dân sự có một bên đương sự là người chưa 

thành niên, người có nhược điểm về thể chất hoặc tâm thần.  

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên chỉ phát biểu ý kiến về việc tuân theo pháp luật tố tụng của Thẩm phán, Hội 

đồng xét xử, những người tham gia tố tụng khác trong quá trình giải quyết vụ án, không phát biểu về quan 

điểm giải quyết vụ án. 

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/9/2012 và thay thế Thông tư liên tịch số 03/2005/TTLT-VKSNDTC-

TANDTC. 


