
  

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 

 

 

 

 

 

 Ngừng tạm nhập tái xuất phủ tạng 

gia cầm 
 

Từ 30/9/2012 Kể 

cả trường hợp đã 

được cấp giấy 

phép của bộ công 

thương, thương 

nhân cũng không 

được kinh doanh 

tạm nhập tái xuất các mặt hàng tiêu dùng đã 

qua sử dụng, các mặt hàng thực phẩm đông 

lạnh như phủ tạng, phủ phẩm gia cầm, gia súc 

bao gồm đầu, chân, cánh… 

 

Đó là chỉ đạo của Bộ Công thương đối với 

tổng cục hải quan và các thương nhân kinh 

doanh tạm nhập tái xuất trong công văn số 

8818/BCT-XNK ban hành ngày 17/09/2012 

của Bộ Công thương về việc thực hiện Chỉ thị 

số 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

 

Về các mặt hàng đông lạnh được phép kinh 

doanh tạm nhập tái xuất, hiện Bộ Công 

thương chưa ban hành danh mục cụ thể mà 

vẫn yêu cầu các thương nhân chờ đợi hướng 

dẫn từ Bộ trước khi tiếp tục thực hiện việc 

kinh doanh. Tương tự như thế là việc tạm 

nhập tái xuất các mặt hàng có thuế tiêu thụ 

đặc biệt (rượu, bia, thuốc lá điếu, xì gà), các 

mặt hàng bị cấm nhập khẩu, cấm xuất khẩu 

không nằm trong danh mục tạm ngừng kinh 

doanh tạm nhập tái xuất. 

 

Chỉ đạo trên có hiệu lực ngay từ ngày ban 

hành. 

      

      

 

 

BẢN TIN  

PHÁP LÝ 
Cập nhật Tháng 10, 2012 
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Lệ phí cấp GPKD vũ trường 

lên đến 15 triệu 

Lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vũ 

trường là 15 triệu đồng/giấy. Đây là 

một trong những nội dung được Bộ 

Tài chính quy định tại Thông tư 

156/2012/TT-BTC về mức thu, chế 

độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ 

phí cấp giấy phép kinh doanh 

karaoke, lệ phí cấp giấy phép kinh 

doanh vũ trường. 

Theo đó, mức thu này được áp dụng 

tại các thành phố trực thuộc trung 

ương (Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ, Đà Nẵng) và tại các thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh. 

Lệ phí cấp giấy phép kinh doanh karaoke tại khu vực này chia thành hai mức, tùy thuộc vào số phòng 

karaoke doanh nghiệp đăng ký kinh doanh: với mức 6 triệu đồng/giấy cho từ 01 đến 05 phòng, 12 triệu 

đồng/giấy cho 06 phòng trở lên. 

Tại những khu vực khác ngoài khu vực kể trên mức phí cấp phép kinh doanh vũ trường là 10 triệu 

đồng/giấy; giấy phép kinh doanh karaoke là 3 triệu đồng/giấy cho từ 01 đến 05 phòng, 6 triệu cho 06 

phòng trở lên. 

Cơ quan thu lệ phí được trích lại 30% số tiền thu lệ phí hàng năm để trang trải chi phí cho việc thu lệ phí. 

Số tiền còn lại 70% cơ quan thu lệ phí phải nộp vào ngân sách Nhà nước.  

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 05/11/2012. 

 

Tăng nặng mức phạt chạy xe quá tốc độ 

 
Ngày 10/11/2012 sẽ chính thức tăng mức phạt đối với một số hành vi 

vi phạm giao thông đường bộ như chở quá số người cho phép, điều 

khiển xe khi nồng độ cồn vượt quá quy định,… và đặc biệt phạt nặng 

hành vi chạy quá tốc độ, mức phạt lên đến 10 triệu đồng. 

 

Đó là quy định tại Nghị định 71/2012/NĐ-CP, ban hành 19/9/2012, sửa 

đổi Nghị định 34/2010/NĐ-CP về  xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực giao thông đường bộ. 

 

Theo đó, người điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ quy định từ 5 km/h đến dưới 10 km/h phạt tiền từ 

600.000 - 800.000 đồng, thay cho mức phạt hiện nay là 300.000 - 500.000 đồng. Phạt từ 2 - 3 triệu đồng 

(hiện nay là từ 800.000 - 1.200.000 đồng) nếu chạy quá tốc độ quy định từ 10-20 km/h. Trường hợp điều 

khiển ô tô chạy quá tốc độ trên 20 - 35 km/h, mức phạt tăng gấp đôi so với hiện tại, từ 4.000.000 - 

6.000.000 đồng. 
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Đặc biệt mức phạt cao nhất từ 8 - 10 triệu đồng (thay cho mức 4 - 6 triệu đồng) đối với người điều khiển 

xe ô tô chạy quá tốc độ quy định trên 35 km/h, đồng thời bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 60 ngày. 

 

Đối với người điều khiển mô tô, xe gắn máy chạy quá tốc độ quy định từ 10 -20 km/h (hiện nay là trên 

20km/h) sẽ bị phạt từ 500.000 – 1.000.000 đồng; chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h sẽ bị phạt tiền từ 

2 – 3 triệu đồng (mức hiện nay là 500.000 – 1.000.000 đồng). 

 

  Nghị định có hiệu lực từ 10/11/2012. 

 
Không tính thuế TNCN trợ cấp thai sản 

Trước bức xúc của dư luận trong việc quy định 

“khoản tiền lương hưởng chế độ thai sản do 

BHXH chi trả thay lương phải tính vào thu nhập 

chịu thuế TNCN” tại Công văn 2139/TCT-

TNCN, ngày 24/9 vừa qua, Tổng cục thuế đã ban 

hành Công văn 3367/TCT-TNCN về chính sách 

thuế TNCN để đính chính lại vấn đề này. 

Theo đó, mức hưởng chế độ thai sản mà người 

lao động nhận được từ quỹ BHXH được trừ khi 

xác định thu nhập chịu thuế TNCN. 

Công văn cũng viện dẫn khoản 2.2, mục II, phần 

A Thông tư 84/2008/TT-BTC về Các khoản phụ 

cấp, trợ cấp được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công; trong đó có các khoản trợ 

cấp theo quy định của Luật BHXH và Bộ luật Lao động: Trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp tai nạn lao 

động, bệnh nghề nghiệp; Trợ cấp một lần khi sinh con, nhận con nuôi; Trợ cấp do suy giảm khả năng lao 

động; Trợ cấp hưu trí một lần, tiền tuất hàng tháng; Các khoản trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, trợ 

cấp thất nghiệp; Các khoản trợ cấp khác do BHXH trả. 

Công văn có hiệu lực từ ngày ký. 

 

Hàng hóa nào tạm ngưng cấp phép NK tự động? 

Hôm nay (26/9), Bộ Công thương đã ban hành thông tư 27/2012/TT-BCT về việc tạm ngừng chế độ cấp 

giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng. 

Theo đó, bắt đầu từ hôm nay, thương nhân nhập khẩu một số mặt hàng phải đăng ký giấy phép nhập khẩu 

tự động theo quy định tại thông tư 24/2010/TT-BCT, sẽ không phải đăng ký giấy phép nhập khẩu tự động 

của Bộ Công thương nữa. 
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Tuy nhiên, vẫn có sự chưa rõ ràng trong việc sử dụng từ ngữ trong thông tư: không biết rằng cụm từ “một 

số mặt hàng quy định tại thông tư số 24/2010/TT-BCT” là toàn bộ các mặt hàng tại phụ lục 1 thông tư 24, 

hay là chỉ một số mặt hàng cá biệt và sẽ được bổ sung, đính chính sau ? Có lẽ, để thông tư 27 thực sự có 

giá trị áp dụng, Bộ Công thương sẽ phải tiếp tục ban hành thêm một văn bản khác để giải thích, hướng 

dẫn điều 1 của nó. 

Thông tư 27/2012/TT-BCT có hiệu lực từ ngày ký. 

 

Lệ phí cấp Chứng minh 

nhân dân mẫu mới 

Công dân Việt Nam từ đủ 14 

tuổi trở lên làm thủ tục cấp 

mới, cấp đổi, cấp lại CMND 

mới phải nộp lệ phí theo mức 

sau: Thu nhận ảnh trực tiếp 

thì phí cấp mới là 30.000 

đồng, cấp đổi 50.000 đồng, 

cấp lại 70.000 đồng. Còn thu 

nhận ảnh gián tiếp thì lệ phí 

đối với cấp mới là 20.000 

đồng, cấp đổi 40.000 đồng và 

cấp lại 60.000 đồng. 

Đây là một trong những nội 

dung đáng quan tâm được 

quy định tại Thông tư 

155/2012/TT-BTC quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí Chứng minh nhân dân mới do Bộ trưởng Bộ Tài 

chính ban hành. Theo đó, Công dân thường trú tại các xã, thị trấn miền núi; các xã biên giới; các huyện 

đảo nộp lệ phí CMND  mới bằng 50% mức thu quy định trên.  

Thông tư cũng quy định các trường hợp không phải nộp lệ phí gồm: Công dân là bố, mẹ, vợ, chồng, con 

dưới 18 tuổi của liệt sỹ; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, con dưới 18 tuổi của 

thương binh và người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, công dân thuộc các xã, thị trấn vùng 

cao theo quy định của Uỷ ban dân tộc, công dân thuộc hộ nghèo theo quy định của pháp luật; Công dân 

dưới 18 tuổi, mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa; Trường hợp cấp đổi CMND mới do Nhà nước 

quy định thay đổi địa giới hành chính. 

Thông tư có hiệu lực từ ngày 05/11/2012. 
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Chấn chỉnh đào tạo liên thông ĐH, CĐ 

Hiện nay việc tổ chức, quản lý đào tạo liên thông, liên kết tại một số đại học, học viện, trường đại học, 

trường cao đẳng không đúng quy định và chưa đáp ứng yêu cầu đảm bảo chất lượng. Để chấn chỉnh đào 

tạo liên thông, liên kết Bộ giáo dục đào tạo đã ban hành Công văn 6446/BGDĐT-GDĐH ngày 

28/09/2012 chấn chỉnh đào tạo liên thông liên kết trình độ cao đẳng, đại học. 

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trường các trường thực hiện đúng các quy định về đào tạo 

liên thông và liên kết, chú trọng tới các giải pháp đảm bảo chất lượng đào tạo; Không tổ chức liên kết đào 

tạo liên thông để cấp bằng chính quy ngoài cơ sở đào tạo của trường; Các trường đào tạo liên thông từ 

trung cấp lên đại học, từ trung cấp nghề và cao đẳng nghề lên cao đẳng và đại học phải có quyết định giao 

nhiệm vụ của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công bố công khai chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo, 

điều kiện đảm bảo chất lượng, kế hoạch đào tạo cho người học trên trang thông tin điện tử của trường. 

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiến hành kiểm tra, thanh tra và xử lý các trường thực hiện sai quy định trong 

đào tạo liên thông, liên kết.  

Công văn có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 

Hạn chế HSVN học chương trình nước ngoài 

Học sinh Việt Nam không đủ 05 tuổi không được tiếp nhận vào 

học chương trình của nước ngoài là nội dung quy định tại Nghị 

định 73/2012/NĐ-CP ngày 26/09/2012 của Chính phủ ban hành 

quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo 

dục. 

Ngoài ra, còn quy định 5 loại hình cơ sở giáo dục có vốn đầu tư 

nước ngoài được thành lập là: cơ sở đào tạo ngắn hạn, cơ sở 

giáo dục nghề, cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ 

thông, cơ sở giáo dục đại học. Trong đó, chỉ loại hình cơ sở giáo 

dục phổ thông thực hiện chương trình giáo dục theo chương 

trình nước ngoài, cấp văn bằng của nước ngoài được phép tiếp 

nhận học sinh Việt Nam, nhưng số học sinh Việt Nam ở trường tiểu học và THCS phải ≤ 10% tổng số 

học sinh của trường, còn trường THPT là  ≤ 20%.  

Dự án đầu tư thành lập cơ sở đào tạo ngắn hạn, cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, và 

trung tâm dạy nghề lần lượt phải có suất đầu tư ít nhất là 20 triệu đồng/học viên, 30 triệu đồng/trẻ, 50 

triệu đồng/học sinh, và 60 triệu đồng/học viên (không bao gồm các chi phí sử dụng đất)...  

Trường hợp cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài không xây dựng cơ sở vật chất mới mà chỉ thuê lại 

hoặc do bên Việt Nam góp vốn bằng cơ sở vật chất sẵn có để triển khai hoạt động thì mức đầu tư ít nhất 

phải đạt 70% các mức quy định nêu trên. 

Nghị định 73/2012/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2012. 
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Các mặt hàng tạm ngừng tạm nhập, tái xuất 

11 ngày sau khi ban hành công văn 8818/BCT-XNK chỉ đạo việc thực hiện tạm ngừng tạm nhập tái xuất 

theo chỉ thị 23/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ, ngày 28/9/2012 Bộ Công Thương đã ban hành quyết 

định 5737/QĐ-BCT công bố tạm thời danh mục các hàng hóa tạm ngừng kinh doanh tạm nhập tái xuất. 

Ban hành kèm quyết định trên là 3 bảng phụ lục với các nội dung sau: 

Phụ lục 1: các mặt hàng cấm kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu (gồm các mặt hàng như một số 

loại hóa chất vô cơ, hữu cơ, các phế liệu, phế thải plastic, các loại ắc quy axit – chì đã qua sử dụng…) 

Phụ lục 2: các mặt hàng tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho hải quan (bao 

gồm 1 số loại phụ phẩm động vật, 1 số sản phẩm plastic, cao su, các loại máy tính sách tay, máy tính cá 

nhân đã qua sử dụng, điện thoại di động …) 

Phụ lục 3: Danh sách hàng hóa thực phẩm đông lạnh được kinh doanh tạm nhập tái xuất nhưng phải thực 

hiện theo giấy phép của Bộ Công thương. 

Như vậy, so với những nội dung đã thông báo ở công văn 8818, hiện nay Bộ Công thương "chỉ còn nợ” 

các doanh nghiệp văn bản hướng dẫn thực hiện kinh doanh tạm nhập tái xuất đối với các hàng hóa cấm 

nhập khẩu, xuất khẩu, các loại hàng hóa có thuế tiêu thụ đặc biệt (rượu, bia, thuốc lá điếu, xì gà) 

Quyết định  trên và những danh mục kèm theo sẽ có hiệu lực ngay từ ngày ban hành. 

 

Thắt chặt hoạt động bảo lãnh ngân hàng 

Bên được bảo lãnh phải thuộc các trường hợp: tổ chức, cá 

nhân cư trú; tổ chức không cư trú tại Việt Nam; cá nhân 

không cư trú tại Việt Nam không nằm trong đối tượng được 

bảo lãnh. Đây là một trong những điểm mới được quy định tại 

thông tư 28/2012/TT-NHNN quy định về bảo lãnh ngân hàng 

ban hành ngày 03/10/2012. 

Theo đó, Thông tư quy định chi tiết đối với trường hợp bảo 

lãnh cho tổ chức không cư trú. Tổ chức không cư trú bên cạnh 

việc thỏa những điều kiện chung của bên được bảo lãnh còn 

phải thỏa các điều kiện riêng: tổ chức được bảo lãnh là doanh 

nghiệp thành lập và hoạt động ở nước ngoài nhưng phải có 

vốn góp của doanh nghiệp Việt Nam dưới hình thức đầu tư 

trực tiếp; tổ chức này phải ký quỹ đủ 100% giá trị bảo lãnh; bên nhận bảo lãnh phải là tổ chức, cá nhân là 

người cư trú. Nếu không thuộc các điều kiện kể trên, chỉ được thực hiện bảo lãnh khi có sự chấp thuận 

của NHNN. 

Ngoài ra, thông tư cũng quy định chi tiết về các vấn đề xác định số dư bảo lãnh, đồng bảo lãnh, quyền và 

nghĩa vụ của các bên… 

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 02/12/2012 và thay thế Quyết định số 26/2006/QĐ-NHNN 



 

 Trang 7 

 

Bản tin Pháp lý                                                     Công ty Luật Tín Nhiệm 

 

 

Hướng dẫn áp dụng tiền lương tối thiểu 

Doanh nghịêp nhà nước kinh doanh thua lỗ, không xây dựng và báo cáo đơn giá tiền lương theo quy định, 

khi xác định quỹ tiền lương thực hiện thì phải áp dụng mức lương tối thiểu vùng do chính phủ quy định 

để xác định quỹ tiền lương chế độ đến hết năm 2011 

Đây là nội dung tại Công văn số 3562/LĐTBXH-LĐTL ngày 03/10/2012 hướng dẫn việc áp dụng tiền 

lương tối thiểu. 

Theo đó, đối tượng phải xây dựng và báo cáo đơn giá tiền lương mà công văn nhắc tới là: Công ty nhà 

nước, công ty thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty do Nhà nước quyết định đầu tư và thành lập 

(theo quy đinh tại thông tư 07/2005/TT-BLĐTBXH và 08/2005/TT-BLĐTBXH); Công ty TNHH một 

thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, không bao gồm công ty TNHH một thành viên là công ty mẹ 

của Tập đoàn kinh tế do Nhà nước làm chủ sở hữu (theo quy đinh tại thông tư 27/2010/TT-BLĐTBXH).  

Mức lương tối thiểu vùng để xác định quỹ tiền lương chế độ được áp dụng theo Nghị định 108/2010/NĐ-

CP ( từ 01/01/2011 đến 30/09/2011), Nghị đinh 70/2011/NĐ-CP ( từ 01/10/2011 đến 31/12/2011). Từ 

năm 2012 trở đi thì áp dụng theo mức lương tối thiểu chung do Chính phủ quy định. 

Công văn này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 

Mục tiêu quốc gia về tiết kiệm năng lượng 

Nhằm triển khai thực hiện Luật sử dụng năng lượng 

tiết kiệm và hiệu quả 2010, vừa qua Thủ tướng đã 

ban hành Quyết định 1427/QĐ-TTg phê duyệt 

Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng 

lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2012 – 2015 

với tổng nhu cầu vốn là 930 tỷ đồng. 

Theo đó, mục tiêu tiết kiệm năng lượng của cả nước 

giai đoạn 2012 – 2015 đạt 5 - 8%. Đối với các ngành 

sử dụng nhiều năng lượng thì mức giảm ít nhất là 

10% cường độ năng lượng. Điển hình là ngành xi 

măng, ngành thép, ngành dệt may. 

Một nội dung cũng sẽ được triển khai sắp tới là tổ 

chức đào tạo và cấp chứng chỉ quản lý năng lượng cho hơn 2.000 người thuộc lĩnh vực sản xuất công 

nghiệp và khoảng 500 người trong lĩnh vực quản lý sử dụng các công trình xây dựng; đào tạo, cấp chứng 

chỉ kiểm toán năng lượng cho khoảng 200 người. 

Chương trình cũng nêu ra sẽ có dự án phát triển, phổ biến các trang thiết bị hiệu suất cao, tiết kiệm năng 

lượng, từng bước loại bỏ các trang thiết bị hiệu suất thấp. Đồng thời hỗ trợ kỹ thuật đối với các nhà sản 

xuất, lắp ráp, nhập khẩu, bán lẻ sản phẩm hiệu suất năng lượng cao và các phòng thử nghiệm hiệu suất 

năng lượng trong nước. 

Quyết định 1427/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 79/2006/QĐ-TTg. 
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Bảo vệ tính mạng cho người tham gia tố cáo 

Các cơ quan có thẩm quyền phải có trách nhiệm bảo mật thông tin của người tố cáo trong quá trình tiếp 

nhận, thụ lý và giải quyết tố cáo, nếu việc tố cáo này có thể gây bất lợi cho người tố cáo. 

Đây là nội dung được quy định tại Nghị định 76/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Tố cáo, được ban hành ngày 03/10/2012 vừa qua. 

Khi có căn cứ việc tố cáo có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe, tài sản… của người tố cáo và 

người thân của họ, thì người tố cáo có quyền yêu cầu cơ quan công an tại nơi sinh sống, làm việc thực 

hiện các biện pháp bảo vệ mình. Trong hoàn cảnh nguy cấp khi phát hiện người đang được bảo vệ bị các 

hành vi nguy hại xâm phạm thì có quyền di chuyển chỗ ở, xử lý kịp thời các hành vi xâm hại… 

Trường hợp người tố cáo hoặc người thân của họ là cán bộ, công chức, viên chức, họ cũng có quyền yêu 

cầu được bảo vệ nếu có căn cứ chứng minh mình bị trù dập, phân biệt đối xử. Khi nguy cấp cũng có thể 

được thuyên chuyển công tác, và người có thẩm quyền phải ra quyết định xử lý nhanh chóng, kịp thời đối 

tượng có hành vi đe dọa, trả thù người tố cáo. 

Nghị định trên sẽ có hiệu lực từ ngày 20/11/2012 và thay thế quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong 

Nghị định 136/2006/NĐ-CP ngày 14/01/2006. 

 

Kho bạc cấp huyện không được tạm ứng vốn 

Kho bạc Nhà nước 

(KBNN) quận, huyện, 

thị xã, thành phố trực 

thuộc tỉnh sẽ không 

được phép thực hiện tạm 

ứng vốn KBNN, việc 

tạm ứng vốn KBNN chỉ 

được thực hiện tại 

KBNN và KBNN các 

tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương, đây là 

nguyên tắc tạm ứng vốn 

KBNN được quy định 

tại Thông tư 

162/2012/TT-BTC do 

Bộ tài chính ban hành 

ngày 3/10/2012. 

Ngoài ra, mọi khoản 

tạm ứng vốn KBNN đều 

phải hoàn trả đúng hạn, 

đúng quy định; nếu không hoàn trả đúng, KBNN có quyền trích tồn quỹ ngân sách để thu hồi đủ số vốn 

đã tạm ứng, phí tạm ứng và phí tạm ứng quá hạn (nếu có). 
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Mức phí tạm ứng vốn KBNN được áp dụng thống nhất là 15%/tháng (30 ngày) tính trên số dư nợ tạm 

ứng. Mức phí tạm ứng quá hạn được tính bằng lãi suất cơ bản do NHNN công bố tại thời điểm tính phí 

tạm ứng quá hạn. Phí tạm ứng quá hạn được tính theo mức phí tạm ứng quá hạn và số ngày quá hạn. 

Phí tạm ứng được thanh toán định kỳ hàng tháng cho KBNN và được tính trên số dư nợ tạm ứng và số 

ngày thực tế tạm ứng. Phí tạm ứng quá hạn được thanh toán khi thu hồi khoản tạm ứng quá hạn và được 

tính trên số dư nợ tạm ứng quá hạn và số ngày tạm ứng quá hạn. 

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1/1/2013 và thay thế Thông tư 49/2005/TT-BTC. 

 

“Tiêu diệt” triệt để 

tin nhắn rác 

Nghị định 90/2008/NĐ-

CP về việc chống thư 

rác đã bộc lộ nhiều 

điểm bất cập. Do đó 

ngày 5/10 vừa qua, 

Chính phủ đã ban hành 

nghị định 77/2012/NĐ-

CP sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị 

định 90/2008/NĐ-CP 

nhằm tăng thêm khả 

năng quản lý nhà nước 

đối với tinh trạng gửi 

thư rác tràn lan như hiện nay. 

Theo đó, người quảng cáo (QC) hoặc nhà cung cấp dịch vụ QC chỉ được phép gửi thư điện tử QC, tin 

nhắn QC đến người nhận khi có sự đồng ý một cách rõ ràng trước đó của người nhận; Cũng như phải 

chấm dứt việc gửi đến người nhận các thư điện tử QC hay tin nhắn QC ngay sau khi nhận được yêu cầu 

từ chối của người nhận.  

Ngay khi nhận được yêu cầu từ chối, người QC hoặc nhà cung cấp dịch vụ QC phải gửi ngay thông tin 

xác nhận đã nhận được yêu cầu từ chối và phải chấm dứt việc gửi loại thư điện tử, tin nhắn QC đã bị từ 

chối đến người nhận đó. 

Đồng thời, Nghị định cũng quy định hành vi giả mạo tên hoặc giả mạo địa chỉ điện tử của tổ chức, cá 

nhân khác khi gửi thư điện tử, tin nhắn sẽ bị phạt tiền từ 60 - 80 triệu đồng. Hi vọng, với những quy định 

mới sẽ “tiêu diệt” triệt để thư rác. 

Nghị định này sẽ có hiệu lực vào ngày 01/01/2013. 
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Cấm cơ sở y tế thu thêm tiền người bệnh 

 

Theo Nghị định 85/2012/NĐ-CP ban hành ngày 15/10/2012, Chính phủ nghiêm cấm các cơ sở y tế, công 

chức, viên chức y tế thu thêm của người bệnh ngoài mức giá đã được quy định. Nếu vi phạm sẽ bị xử lý 

theo quy định của pháp luật. 

Nghị định cũng quy định khá rõ về giá dịch vụ khám, chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập. 

Theo đó, giá dịch vụ khám, chữa bệnh là số tiến phải trả cho mỗi dịch vụ khám, chữa bệnh và được  thực 

hiện theo lộ trình.  

Ngoài ra, tùy từng dịch vụ, kỹ thuật y tế hoặc tùy theo trường hợp bệnh sẽ có giá khác nhau. Khung giá 

dịch vụ khám, chữa bệnh do Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính quy định. 

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2012, thay thế Nghị định 95/CP ngày 27/8/1994. 

 
 


