
 

 

  

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 

 

 

 

 

          

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Yêu cầu mới cho hành khách sử dụng 

tàu bay 

Nhằm nâng cao và đảm bảo an ninh hàng không 

dân dụng của Việt Nam, ngày 01/08/2012, Bộ 

trưởng Bộ GTVT đã ban hành Thông tư 

30/2012/TT-BGTVT hướng dẫn Chương trình 

an ninh hàng không dân dụng Việt Nam và kiểm 

soát chất lượng an ninh hàng không dân dụng. 

Theo đó, Hãng hàng không có quyền từ chối vận 

chuyển đối với chuyến bay cụ thể đối với các 

trường hợp sau: Hành khách gây rối, Người mất 

khả năng làm chủ hành vi, Người bị từ chối nhập 

cảnh (trừ trường hợp hành khách do hãng hàng 

không vận chuyển vào Việt Nam); hoặc theo 

thông báo của nhà chức trách có thẩm quyền của 

Việt Nam hoặc nước ngoài. 

Hành khách có hành vi vi phạm về an ninh, an 

toàn hàng không bị xử phạt hành chính, hình sự 

sẽ bị áp dụng các biện pháp tăng cường kiểm tra, 

giám sát an ninh, kiểm tra trực quan bắt buộc; 

các trường hợp vi phạm nhưng chưa đến mức xử 

phạt thì Cục Hàng không Việt Nam sẽ xem xét, 

quyết định việc lập danh sách áp dụng các biện 

pháp tăng cường kiểm tra, giám sát an ninh, 

kiểm tra trực quan bắt buộc. 

Ngoài ra, Danh mục vật phẩm nguy hiểm, yêu 

cầu về chất lỏng được phép mang theo người, 

hành lý xách tay và một số yêu cầu khác cũng 

được quy định chi tiết tại Thông tư. 

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/9/2012, 

bãi bỏ QĐ 06/2007/QĐ-BCT ngày 05/02/2007 

và TT 17/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011. 

BẢN TIN  

PHÁP LÝ 
Cập nhật Tháng 9, 2012 

 

 

 

 

 

 

Quy định mới trong giao dịch chứng 

khoán 

Vừa qua, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt 

Nam (VSD) ban hành quyết định 148/QĐ-VSD 

sửa đổi, bổ sung Quyết định 57/QĐ-VSD ngày 

8/5/2012 về Quy chế hoạt động bù trừ và thanh 

toán giao dịch chứng khoán. 

Theo đó, thời gian gửi hồ sơ sửa lỗi cho VSD 

rút ngắn lại so với quy định cũ. Cụ thể, đối với 

các giao dịch có thời gian thanh toán T+3, hồ sơ 

sửa lỗi phải gửi tới VSD chậm nhất vào 08h30 

ngày T+2 và hồ sơ chuyển khoản hỗ trợ, cho 

vay chứng khoán theo quy định tại Quy chế 

hoạt động lưu ký chứng khoán trong trường hợp 

do sửa lỗi dẫn đến Thành viên thiếu chứng 

khoán để thanh toán phải gửi tới VSD chậm 

nhất vào 10h00 ngày T+2 để đảm bảo việc sửa 

lỗi được thực hiện trước khi thanh toán các giao 

dịch đó.  

Quyết định còn quy định chi tiết hơn thời điểm 

huỷ thanh toán giao dịch. Đối với giao dịch trái 

phiếu: sau 09h00 ngày thanh toán, VSD sẽ thực 

hiện huỷ thanh toán giao dịch đối với các 

trường hợp bị huỷ thanh toán giao dịch theo quy 

định tại khoản 2, 3,4,5 Điều 18 Quy chế này. 

Sau 11h00 ngày thanh toán, VSD sẽ thực hiện 

huỷ thanh toán giao dịch đối với các trường hợp 

bị huỷ thanh toán giao dịch theo quy định tại 

khoản 1 Điều 18 Quy chế này. Đồng thời cũng 

có những quy định đối với giao dịch cổ phiếu 

và chứng chỉ quỹ. 

Quyết định có hiệu lực từ ngày 4/9/2012. 



 

 Trang 2 
 

Bản tin Pháp lý                                                     Công ty Luật Tín Nhiệm 

 

Quy định mới về sản xuất vàng miếng 

Ngày 23/8/2012, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ký ban hành Quyết định 1623/QĐ-NHNN về việc tổ 

chức và quản lý sản xuất vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhằm điều hành chính sách tiền 

tệ và cung cầu vàng miếng trên thị trường. 

Theo đó, NHNN giao Công ty TNHH Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC gia công vàng 

miếng SJC 99,99% trên nguyên tắc NHNN quyết 

định hạn mức, thời điểm sản xuất, nguồn vàng 

nguyên liệu, khối lượng loại vàng miếng SJC 

được sản xuất. 

Nguồn vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng 

SJC là vàng nguyên liệu của NHNN, vàng miếng 

đã được NHNN cho phép sản xuất trong từng thời 

kỳ, vàng miếng SJC do công ty SJC đã sản xuất, 

gia công có ít nhất một trong các đặc điểm: 

Không đủ trọng lượng, bị cắt dũa, mài mòn; Bị 

trầy xước; Bị đóng thêm các dấu hiệu, ký hiệu 

không phải của công ty SJC; Bị biến dạng.  

Bên cạnh đó, Quyết định quy định cụ thể quy 

trình gia công vàng miếng SJC từ từng nguồn vàng nguyên liệu khác nhau. Đặc biệt là quy trình gia công 

lại vàng miếng SJC bị cắt dũa, mài mòn, trầy xước, biến dạng…. Quy định này đã làm giảm được nỗi lo 

của tổ chức, cá nhân đang giữ vàng miếng SJC móp méo không được thu mua hoặc bị ép giá. 

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. 

 

Điểm mới trong huy động, cho vay bằng vàng 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư số 

24/2012/TT-NHNN ngày 23/08/2012 sửa đổi, bổ sung Điều 1 

Thông tư 11/2011/TT-NHNN ngày 29/4/2011 quy định về 

chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng của tổ chức tín 

dụng. 

Theo quy định cũ, tổ chức tín dụng không được thực hiện cho 

vay vốn bằng vàng đối với khách hàng và các tổ chức tín dụng 

khác (kể cả các hợp đồng tín dụng đã ký kết nhưng chưa giải 

ngân hoặc giải ngân chưa hết); không được gửi vàng tại tổ 

chức tín dụng khác; không được thực hiện các nghiệp vụ ủy 

thác, đầu tư và các hình thức cấp tín dụng khác bằng vàng. 

Thông tư 24/2012/TT-NHNN ra đời có sự sửa đổi, bổ sung như sau: Trong trường hợp đặc biệt, để đảm 

bảo an toàn hoạt động ngân hàng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ xem xét, quyết định việc 

thực hiện vay và cho vay vốn bằng vàng giữa một số tổ chức tín dụng với nhau. 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/08/2012. 

 
 



 

 Trang 3 
 

Bản tin Pháp lý                                                     Công ty Luật Tín Nhiệm 
 

Hành vi bị cấm trong hoạt động bảo hiểm 

Đại lý bảo hiểm không được thực hiện quảng cáo sai sự thật về nội dung, phạm vi hoạt động của doanh 

nghiệp kinh doanh bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, điều kiện và điều khoản bảo hiểm làm tổn hại đến 

quyền, lợi ích hợp pháp của bên mua bảo hiểm; … 

Đó là nội dung được Bộ Tài chính hướng dẫn tại Thông tư 124/2012/TT-BTC về hướng dẫn Nghị định 

45/2007/NĐ-CP hướng dẫn Luật Kinh doanh bảo hiểm và Nghị định 123/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật 

Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi. 

Ngoài ra, đại lý bảo hiểm không được ngăn cản bên mua bảo hiểm cung cấp các thông tin liên quan đến 

hợp đồng bảo hiểm hoặc xúi giục bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm không kê khai các chi tiết liên 

quan đến hợp đồng bảo hiểm; Tranh giành khách hàng dưới các hình thức; Khuyến mại khách hàng dưới 

hình thức bất hợp pháp; Xúi giục bên mua bảo hiểm hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm hiện có để mua hợp đồng 

bảo hiểm mới. 

Doanh nghiệp hoạt động môi giới bảo hiểm không được hứa hẹn cung cấp các quyền lợi bất hợp pháp để 

xúi giục khách hàng giao kết hợp đồng bảo hiểm; Xúi giục bên mua bảo hiểm hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm 

hiện có để mua hợp đồng bảo hiểm mới; Hợp tác với cá nhân, tổ chức (trừ doanh nghiệp môi giới bảo 

hiểm quy định tại khoản 1 Điều 52 Thông tư này) để thực hiện một hoặc nhiều công đoạn của quá trình 

môi giới bảo hiểm.… 

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/10/2012 và thay thế Thông tư 155/2007/TT-BTC ngày 20/12/2007. 

 
Tăng cường kiểm tra, đối chiếu thẻ BHYT 

Tập trung kiểm tra thẻ BHYT đối với các trường hợp sử 

dụng các dịch vụ kỹ thuật cao chi phí lớn, các trường hợp đa 

tuyến đến ngoại tỉnh, các trường hợp có chi phí lớn. 

Đó là một trong những nội dung BHXH Việt Nam yêu cầu 

BHXH các tỉnh thành thực hiện tại nội dung Công văn 

3483/BHXH-CSYT. 

Hiện nay, ở các địa phương đã phát hiện khá nhiều trường 

hợp sử dụng, làm thẻ BHYT giả, phát hành không đúng quy 

định, thẻ tẩy xóa… để đi khám bệnh, trục lợi và gây thất 

thoát cho quỹ BHXH. Tuy nhiên hình thức xử phạt hiện nay 

vẫn chưa đúng mức, chưa có đủ tính răn đe. 

Điều 20 Luật BHYT chỉ quy định thẻ bảo hiểm y tế bị tạm giữ trong trường hợp người đi khám bệnh, 

chữa bệnh sử dụng thẻ bảo hiểm y tế của người khác hoặc Thẻ bảo hiểm y tế bị thu hồi khi gian lận trong 

việc cấp thẻ… Hay điều 49 cũng chỉ quy định chung chung về việc xử phạt các hành vi vi phạm … 

Vì vậy, để hạn chế việc thất thoát quỹ BHXH, các đơn vị BHXH được yêu cầu phải thường xuyên đối 

chiếu, kiểm tra thẻ với dữ liệu quản lý thẻ khi phát sinh chi phí khám, chữa bệnh BHYT lớn. Nhất là 

trường hợp BHYT do tỉnh khác phát hành thì BHYT nơi tiếp nhận phải đề nghị BHYT nơi phát hành 

kiểm tra, đối chiếu. 

Công văn trên có hiệu lực từ ngày ban hành. 

 



 

 Trang 4 
 

Bản tin Pháp lý                                                     Công ty Luật Tín Nhiệm 
 

Sử dụng tài sản NN sai: phạt đến 50 triệu 

Hành vi biếu, tặng cho, trao đổi tài sản nhà nước (TSNN) không đúng quy định nếu tài sản là trụ sở làm 

việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp thì mức phạt là 30-50 triệu. Ngoài ra, tổ chức vi phạm còn bị áp dụng 

biện pháp thu hồi đối với tài sản biếu, tặng cho, trao đổi không đúng quy định. 

Đây là quy định mới tại Nghị định 66/2012/NĐ-CP được Chính Phủ thông qua ngày 06/9/2012 về xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.  

Bên cạnh đó, hành vi biếu, tặng cho, trao đổi TSNN không đúng quy định có giá trị dưới 100 triệu bị phạt 

từ 5 - 10 triệu; Trường hợp tài sản là xe ô tô, tài sản có giá trị từ 100 triệu trở lên thì mức phạt là 10 - 20 

triệu. Mức phạt cao nhất cho hành vi mua sắm TSNN vượt tiêu chuẩn, định mức quy định là 20 triệu.   

Đối với hành vi cho mượn TSNN không đúng quy định như cho mượn xe ô tô, TSNN có giá trị từ 100 

triệu trở lên: phạt từ 5 – 10 triệu; Hành vi cho mượn trụ sở làm việc: mức phạt từ 10 – 20 triệu. Đặc biệt, 

nếu có hành vi lấn chiếm trụ sở làm việc: mức phạt từ 20 - 30 triệu. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, 

tổ chức còn bị áp dụng một số biện pháp khắc phục tương ứng với loại hành vi vi phạm quy định cụ thể 

tại Nghị định này. 

Nghị định có hiệu lực từ 01/11/2012. 

 
Hướng dẫn điều hành kinh doanh xăng dầu 

Trên cơ sở thống nhất ý kiến với Bộ Công Thương 

và dựa vào đăng ký giá của các doanh nghiệp 

kinh doanh xăng dầu đầu mối, Bộ Tài Chính đã 

đưa ra nguyên tắc tính toán giá cơ sở các mặt hàng 

xăng dầu để xử lý giá bán lẻ xăng dầu trong bối 

cảnh hiện nay. 

Đó là nội dung chính trong công văn 11534/BTC-

QLG ngày 28/8/2012 của Bộ Tài Chính gửi các 

doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối về 

việc điều hành kinh doanh xăng dầu. 

Theo đó, thuế suất thuế nhập khẩu các mặt hàng 

xăng dầu  và mức trích Quỹ Bình ổn giá vẫn 

được giữ như hiện hành.Tính giá cơ sở theo giá 

bình quân 30 ngày của giá xăng, dầu thành phẩm 

thế giới đến hết ngày 27/8/2012 tham chiếu công 

bố của bản tin Platt’s. 

Mức lợi nhuận định mức 300 đồng/lít(kg) cũng sẽ tạm thời không được đưa vào trong công thức tính giá 

cơ sở.Các thông số tính toán khác theo các quy định hiện hành quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP 

và Thông tư số 234/2009/TT-BTC. 

Các DN kinh doanh xăng dầu đầu mối tự quyết định thời điểm điều chỉnh giá bán xăng dầu thích hợp phù 

hợp với các quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP. 

Công văn này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 



 

 Trang 5 
 

Bản tin Pháp lý                                                     Công ty Luật Tín Nhiệm 
 

Đảm bảo cạnh tranh ở thị trường viễn thông 

Đối với một số thị trường dịch vụ viễn thông quan trọng (cố định đường dài trong nước, quốc tế, di động, 

Internet băng rộng, …), thực hiện đúng yêu cầu của Quy hoạch viễn thông quốc gia đảm bảo mỗi thị 

trường có ít nhất 3 doanh nghiệp mạnh tham gia hoạt động. 

Đó là một trong những nội dung mà Bộ Thông Tin Truyền Thông (TTTT) chỉ đạo các cơ quan, đơn vị 

thực hiện tại Chỉ thị 36/CT-BTTTT. Theo đó việc thực hiện sắp xếp, tổ chức lại các tập đoàn, DNNN 

trong lĩnh vực TTTT phải theo hướng chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa, phù hợp với đặc thù hoạt 

động của ngành, phân định rõ hoạt động kinh doanh với hoạt động công ích. 

Tiếp theo đó, Tái cơ cấu DNNN phải bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước – doanh nghiệp – người dân, 

đảm bảo tính cạnh tranh nhưng tránh việc cạnh tranh quá mức và hiệu quả kinh doanh trên thị trường 

thấp. 

Nhà nước tiếp tục nắm cổ phần chi phối trong một số doanh nghiệp cung cấp dịch vụ có hạ tầng mạng và 

dịch vụ công ích có tầm quan trọng đặc biệt đối với hoạt động của toàn bộ cơ sở hạ tầng viễn thông quốc 

gia và ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước. 

Cổ phần hóa và thoái vốn đối với các hoạt động TT&TT mà nhà nước không cần nắm cổ phần chi phối và 

các lĩnh vực không thuộc ngành nghề kinh doanh chính. 

Chỉ thị này có hiệu lực từ ngày ký ban hành. 

 
Xác định điều kiện cấp phép xây dựng 

Hồ sơ thiết kế xây dựng phải do tổ chức, cá nhân có đủ 

điều kiện năng lực theo quy định thực hiện; thiết kế 

phải được thẩm định, phê duyệt trừ trường hợp nhà ở 

riêng lẻ có tổng diện tích sàn nhỏ hơn 250m2, dưới 3 

tầng, không trong khu bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa 

thì chủ đầu tư được tự tổ chức thiết kế và xây dựng. 

Đó là những điều kiện để cấp giấy phép xây dựng đối 

với công trình xây dựng, nhà ở riêng lẻ theo quy định 

tại nghị định 64/2012/NĐ-CP về cấp phép xây dựng.  

Ngoài ra, các công trình này cũng phải phù hợp với quy 

hoạch xây dựng, mục đích sử dụng đất, mục tiêu đầu 

tư, các quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, 

và các điều kiện chung khác tùy thuộc vào quy mô, tính 

chất, địa điểm xây dựng, công trình được cấp phép như 

đảm bảo an toàn công trình và công trình lân cận, tuân 

thủ chỉ giới xây dựng, chỉ giới đường đỏ… 

Những quy định về hồ sơ, quy trình, thủ tục cấp lại, 

điều chỉnh, thu hồi giấy phép xây dựng công trình, nhà riêng lẻ cũng như các loại giấy phép xây dựng 

khác cũng được quy định chi tiết tại nghị định này. 

Nghị định có hiệu lực từ ngày 20/10/2012. 
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Hướng dẫn miễn giảm thuế cho cá nhân và DN 

Các cá nhân, hộ kinh doanh nhà trọ, phòng trọ; chăm sóc trông giữ trẻ; cung ứng suất ăn ca cho công 

nhân thuộc diện được miễn thuế nếu đã nộp số thuế TNCN quý I, quý II, quý III năm 2012 sẽ được hoàn 

lại số thuế đã nộp. 

Đó là hướng dẫn tiếp theo của Bộ Tài Chính trong thông tư 140/2012/TT-BTC hướng dẫn chi tiết nghị 

định 60/2012/NĐ-CP hướng dẫn NQ 29/2012/QH13 về chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ 

chức và cá nhân. 

Cũng theo hướng dẫn trong thông tư, từ ngày 01/7/2012 đến hết ngày 31/12/2012, cá nhân có thu nhập 

tính thuế từ tiền lương, tiền công hàng tháng đến mức phải chịu thuế TNCN ở bậc 1 tạm thời không tính 

thuế, khấu trừ thuế TNCN nhưng vẫn phải kê khai thuế. Đối với cá nhân có thu nhập tính thuế từ tiền 

lương, tiền công phải chịu thuế TNCN từ bậc 2 trở lên thì phải thực hiện khai thuế, khấu trừ thuế, nộp 

thuế TNCN từ bậc 1 của Biểu thuế luỹ tiến từng phần quy định tại Điều 22 Luật Thuế TNCN. 

Các nội dung về kê khai, khấu trừ, quyết toán thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công;  kê 

khai thuế TNCN đối với cá nhân, hộ kinh doanh; xác định số thuế được giảm, miễn,… cũng được BTC 

hướng dẫn chi tiết tại thông tư này. 

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 05/10/2012. 

 
Không được gia hạn hộ chiếu 

Hộ chiếu phổ thông, hộ chiếu thuyền viên có 

giá trị không quá 10 năm tính từ ngày cấp và 

không được gia hạn, nếu còn hạn thì được 

cấp lại, khi hết hạn thì làm thủ tục cấp mới. 

Trong đó, thời hạn hộ chiếu thuyền viên được 

tăng thêm 5 năm so với quy định cũ. 

Đó là một trong những nội dung mới được 

Chính phủ quy định tại Nghị định 

65/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định 136/2007/NĐ-CP về xuất 

cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam. 

Ngoài ra, hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công 

vụ cấp cho con dưới 18 tuổi có thời hạn từ 1 

đến 5 năm tính từ ngày cấp cho đến khi người con đó đủ 18 tuổi và không được gia hạn.  

Bên cạnh đó, đối tượng được cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ được mở rộng và liệt kê đầy đủ 

hơn. Tuy nhiên, hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ không cấp cho cán bộ, công chức, sỹ quan, quân 

nhân chuyên nghiệp trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân khi được cử đi học tập ở nước ngoài 

với thời hạn trên 6 tháng. 

Nghị định còn sửa đổi, bổ sung một số điều về thủ tục, hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu 

công vụ, hộ chiếu phổ thông, hộ chiếu phổ thông cho trẻ em dưới 14 tuổi đang ở nước ngoài. 

Nghị định có hiệu lực từ ngày 10/11/2012. 
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Giảm mức thu phí trên cao tốc Trung Lương 

Để trả lời kiến nghị của bộ GTVT, ngày 31/8 vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành thông tư 143/2012/TT-

BTC, quyết định giảm 25% mức thu phí trên cao tốc Trung Lương. 

Mức giảm này hiện chỉ mới được áp dụng cho các loại xe có trọng tải từ 18 tấn trở lên hoặc các loại xe 

chở hàng bằng container 40fit. Theo đó mức phí thu dành cho 2 loại xe này chỉ còn 6.000 đồng/km. Tổng 

mức phí thu cho cả 2 lượt đi và về hiện nay chỉ còn 480.000 đồng. 

Dù rằng mức giảm này là mức giảm tối thiểu mà Bộ Giao thông vận tải kiến nghị, nhưng cũng đã cho 

thấy sự thấu hiểu, chia sẻ của Bộ Tài chính đối với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải. Hi vọng điều 

này cũng sẽ góp phần làm giảm tình trạng quá tải của quốc lộ 1A do việc các xe tải “né” cao tốc Trung 

Lương gây ra; cũng như giảm tình trạng “ế” khách của đoạn đường này. 

Mức thu phí trên sẽ được áp dụng từ ngày 15/10/2012. 

 
Giảm 2% thuế nhập khẩu dầu, diesel 

Đây là quyết định nhằm bình ổn giá thị 

trường, giữ ổn định giá bán lẻ tất cả các 

chủng loại xăng, dầu như hiện hành, đảm 

bảo hài hòa lợi ích của người tiêu dùng và 

doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu. 

Theo đó, từ ngày 12/9, nhiên liệu diesel sẽ 

áp dụng mức thuế suất nhập khẩu mới là 

8%, thay vì 10% như trước kia; Trong khi 

đó, dầu, nhiên liệu động cơ máy bay giảm từ 

12% xuống còn 10%. Đối với thuế suất nhập 

khẩu xăng (từ RON 90 đến RON 97, có 

hoặc không pha chì) vẫn áp dụng ở mức 

12%. 

Đó là nội dung được quy định tại thông tư 

148/2012/TT-BTC hướng dẫn thực hiện 

mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với 

một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu 

thuế nhập khẩu ưu đãi. 

Thông tư trên có hiệu lực từ ngày 12/9/2012 

và thay thế Thông tư 109/2012/TT-BTC 

ngày 03/7/2012. 

 
 

 

 



 

 Trang 8 
 

Bản tin Pháp lý                                                     Công ty Luật Tín Nhiệm 
 

Kiểm soát chặt chất lượng bao bì dược phẩm 

Các cơ sở sản xuất bao bì 

dược phẩm phải thiết lập 

một hệ thống quản lý chất 

lượng cung ứng, bảo quản, 

sản xuất, kiểm nghiệm, việc 

kiểm soát môi trường sản 

xuất, việc vận hành thiết bị, 

nhằm giám sát chặt chẽ hệ 

thống sản xuất từ khâu đầu 

vào đến đầu ra. Phải có hệ 

thống kiểm nghiệm chất 

lượng và xây dựng được tiêu 

chuẩn chung nhằm đảm bảo 

được yêu cầu đối với sản 

phẩm khi hoàn thành. 

Đó là quy định trong Thông 

tư 14/2012/TT-BYT được 

bộ Y tế ban hành ngày 

31/8/2012 vừa qua, nhằm 

bảo đảm an toàn trong việc 

sản xuất dược phẩm, cũng 

như hướng tới việc thực hành tốt theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới. 

Bao bì dược phẩm trên là những loại bao bì được sử dụng tiếp xúc trực tiếp với thuốc, công dụng là dùng 

để chứa đựng, bảo vệ thuốc và được lưu thông cùng với thuốc, bao gồm bao bì thương phẩm và bao bì 

không có tính chất thương phẩm. 

Bên cạnh đó cũng phải đảm bảo được đội ngũ nhân sự có chất lượng, có tổ chức đầy đủ và bảo đảm được 

các yêu cầu về sức khỏe cho tham gia sản xuất. Nhà xưởng và các thiết bị máy móc phải bảo đảm độ 

“sạch”, tách biệt với các vùng khác và tránh bị lây nhiễm. Nguyện vật liệu đầu vào như nước, phụ gia, 

hóa chất...cũng phải được kiểm duyệt kỹ càng trước khi đưa vào sản xuất. 

Thông tư trên có hiệu lực từ ngày 15/10/2012. 

 
Hỗ trợ tài chính cho DN phục vụ quốc phòng 

Nhằm cụ thể hóa cơ chế hỗ trợ tài chính dành cho doanh nghiệp (DN) trực tiếp phục vụ quốc phòng, an 

ninh, ngày 22/8/2012, Bộ Tài chính – Bộ Quốc phòng – Bộ Công an đã ban hành Thông tư liên tịch 

141/2012/TTLT-BTC-BQP-BCA hướng dẫn Nghị định 104/2010/NĐ-CP. 

DN trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh được Nhà nước đầu tư đủ vốn điều lệ để hình thành tài sản trực 

tiếp phục vụ sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ; Được miễn tiền thuê đất,  tiền sử dụng và thuế sử 

dụng đất đối với diện tích đất sử dụng trong thời gian trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh; Được cấp 

kinh phí để duy trì, bảo dưỡng, sữa chữa và hỗ trợ lương cho người lao động trong biên chế thuộc các dây 

chuyền sản xuất sản phẩm trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh trong trường hợp tạm ngừng sản xuất;  
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Được hỗ trợ kinh phí nhà trẻ, giáo dục tại địa bàn chưa có trường lớp theo hệ thống giáo dục công lập; 

Được trích quỹ khen thưởng, phúc lợi và quỹ thưởng ban quản lý điều hành, . . . 

Một số khoản chi đặc thù của DN này như: chi phí tiền lương, BHXH, BHYT cho thời gian nghỉ chuẩn bị 

hưu; chi đảm bảo quân trang cho sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp…; chi cho công tác quốc phòng, an 

ninh… sẽ được hạch toán vào giá thành sản phẩm, dịch vụ trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh. 

Thông tư có hiệu lực từ ngày 10/10/2012 và thay thế Thông tư liên tịch 118/2005/TTLT/BTC-BQP ngày 

22/12/2005 và 159/2007/TTLT/BTC-BQP ngày 31/12/2007. 

 
Hỗ trợ 100% lãi suất tiền vay mua thóc gạo 

Bộ Tài chính đã ban 

hành Thông tư 

139/2012/TT-BTC vào 

ngày 20/8/2012 vừa qua 

để hướng dẫn hỗ trợ lãi 

suất tiền vay ngân hàng 

để mua tạm trữ thóc, gạo 

vụ Hè Thu năm 2012. 

Theo đó, Ngân sách nhà 

nước hỗ trợ 100% lãi 

suất tiền vay tại ngân 

hàng thương mại cho các 

thương nhân thuộc đối 

tượng quy định tại Quyết 

định 812/QĐ-TTg ngày 

02/7/2012.  

Các khoản vay được hỗ 

trợ lãi suất là các khoản 

vay trả nợ trước và trong 

hạn tại thời điểm hỗ trợ lãi suất, không thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay quá hạn. Mức lãi 

suất tối đa không vượt quá 11,5%/năm. Trong đó, số lượng thóc, gạo được hỗ trợ lãi suất cho từng thương 

nhân theo số lượng thóc, gạo thực tế thương nhân mua tạm trữ nhưng không được vượt quá số lượng quy 

định của Hiệp hội Lương thực Việt Nam và đảm bảo tổng số thóc, gạo mua tạm trữ tối đa 500.000 tấn. 

Thời gian mua tạm trữ từ 10/07/2012 đến hết 10/08/2012. Thời gian tạm trữ là thời gian tạm trữ thực tế 

trong khoảng từ 10/07/2012 đến 10/10/2012. Giá để tính hỗ trợ lãi suất là giá mua thực tế theo giá thị 

trường (chưa bao gồm thuế GTGT). Trường hợp thương nhân mua gạo nguyên liệu để sản xuất chế biến 

ra gạo thành phẩm thì giá để tính hỗ trợ bao gồm cả chi phí sản xuất chế biến. 

Thông tư có hiệu lực từ ngày ban hành. 
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Hướng dẫn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 

 

Đất ở trong hạn mức tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được miễn thuế, còn địa 

bàn kinh tế - xã hội khó khăn sẽ được giảm 50% số thuế phải nộp. 

Đây là nội dung được hướng dẫn trong Công văn 11850/BTC-TCT do Bộ Tài Chính ban hành ngày 

04/9/2012 nhằm thống nhất lại danh mục các xã có địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn 

để áp dụng chính sách miễn, giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp một cách phù hợp. 

Theo đó, kể từ ngày 01/01/2012, việc xác định địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt 

khó khăn để thực hiện việc miễn, giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định tại khoản 4 Điều 

9, khoản 2 Điều 10 Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp được thực hiện theo Nghị định 108/2006/NĐ-

CP ban hành ngày 22/09/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có). 

Do vậy, nếu xã nào thuộc danh mục các xã đặc biệt khó khăn quy định tại các Quyết định 164/2006/QĐ-

TTg, Quyết định 113/2007/QĐ-TTg và Quyết định 69/2008/QĐ-TTg nhưng không thuộc danh mục quy 

định tại Nghị định 108/2006/NĐ-CP thì không thuộc diện được xét miễn, giảm thuế sử dụng đất phi nông 

nghiệp. 

Công văn có có hiệu lực ngày kể từ ngày ban hành. 

 


