
  

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 

 

 

 

 

 

 Thắt chặt mua bán SIM di động 
 

 
Ngày 12/10/2012 vừa qua, Bộ Thông tin và 

truyền thông đã ban hành Thông tư 

14/2012/TT-BTTTT quy định về giá cước 

dịch vụ thông tin di động mặt đất. 

 

Theo đó, giá một SIM thuê bao sẽ bao gồm 

giá cước hòa mạng và giá sim trắng. 

 

Khách hàng khi mua sim di động hòa mạng 

mới sẽ trả giá cước hòa mạng ấn định đối với 

thuê bao trả sau là 35.000 VND/1 thuê bao, và 

với thuê bao trả trước là 25.000VND.  

 

Doanh nghiệp thông tin di động không được 

bán SIM thuê bao thấp hơn giá thành cho đại 

lý phân phối hoặc người sử dụng nhằm gây 

cạnh tranh không lành mạnh, mất ổn định thị 

trường. 

 

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

      

      

 

 

BẢN TIN  

PHÁP LÝ 
Cập nhật Tháng 11, 2012 
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 Trang 2 

 

Bản tin Pháp lý                                                     Công ty Luật Tín Nhiệm 

 

 

Tăng 5 lần lệ phí thay đổi nội dung ĐKKD 

Lệ phí cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng 

ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh 

của doanh nghiệp từ ngày 10/12/2012 sẽ là 100.000 đồng/lần, tăng 

gấp 5 lần so với quy định cũ là không quá 20.000 đồng/lần. 

Đó là một trong những nội dung mới được Bộ Tài chính quy định 

tại Thông tư 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012. 

 

Riêng đối với doanh nghiệp thì mức phí được quy định chung là 

200.000 đồng/lần, không phân biệt như quy định cũ là hợp tác xã, 

cơ sở giáo dục, đào tạo tư nhân hay công ty cổ phần, công ty trách 

nhiệm hữu hạn, .... 

 

Bên cạnh đó, lệ phí đăng ký hộ kinh doanh sẽ là 100.000 đồng/lần, 

tăng hơn 3 lần so với quy định cũ - chỉ có 30.000 đồng/lần cấp. 

 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/12/2012. 

 

 

Gia hạn nộp thuế GTGT đến tháng 4/2013 

Từ ngày 22/10/2012, số thuế GTGT phải nộp của 

tháng 6/2012 sẽ tiếp tục được gia hạn nộp đến ngày 

20/4/2013. 

Đó là nội dung trọng tâm của Thông tư số 

175/2012/TT-BTC hướng dẫn gia hạn nộp thuế 

GTGT theo Nghị quyết số 67/NQ-CP ban hành 

ngày 22/10/2012. 

Trước đó, số thuế này đã được gia hạn nộp đến 

tháng 01/2013 theo Nghị quyết 13/NQ-CP và 

Thông tư 83/2012/TT-BTC.  

Các doanh nghiệp đã được gia hạn nộp thuế theo 

Nghị quyết 13 và Thông thư 83 nêu trên sẽ được 

tiếp tục gia hạn theo thông tư này. 

Thông tư có hiệu lực từ ngày ban hành. 

 

 

 

 



 

 Trang 3 

 

Bản tin Pháp lý                                                     Công ty Luật Tín Nhiệm 

 

 

Tạm đình chỉ hoạt động đến 30 ngày 

Từ 15/11/2012, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có thể sẽ bị tạm đình chỉ đến 30 ngày các hoạt động có 

liên quan trực tiếp đến việc gây ô nhiễm môi trường. 

Nội dung này được ghi nhận trong Thông tư 56/2012/TT-BCA quy định chi tiết thi hành Điều 6 Nghị định 

72/2010/NĐ-CP về phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác về môi trường. 

Biện pháp tạm đình chỉ sẽ được áp dụng khi có hành vi vi phạm có dấu hiệu của tội phạm hoặc vi phạm 

nghiêm trọng các quy định của Luật bảo vệ môi trường 2005. 

Thẩm quyền áp dụng biện pháp tạm đình chỉ là Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi 

trường hoặc Giám đốc Công an cấp tỉnh. 

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/11/2012. 

 

Chỉ được quản lý một địa điểm bán thuốc 

Nhằm thắt chặt quản lý chất lượng 

kinh doanh thuốc, ngày 24/10/2012, 

Chính phủ ban hành Nghị định 

89/2012/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 

79/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật 

dược. 

Theo đó, ngoài quy định mỗi cá 

nhân chỉ được cấp một Chứng chỉ 

hành nghề dược và chỉ được quản lý 

chuyên môn một hình thức tổ chức 

kinh doanh thuốc như trước đây, 

Nghị định 89/2012/NĐ-CP còn bổ 

sung thêm quy định giới hạn về địa 

điểm kinh doanh thuốc. 

Cụ thể, Chính phủ quy định mỗi cá 

nhân chỉ được cấp một Chứng chỉ 

hành nghề dược và chỉ được quản lý chuyên môn một hình thức tổ chức kinh doanh tại một địa điểm kinh 

doanh thuốc. 

Ngoài ra, các trường hợp trả lại Chứng chỉ hành nghề dược trước đây chưa quy định tại Nghị định 

79/2006/NĐ-CP thì nay cũng đã được bổ sung tại Nghị định này. 

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 10/12/2012. 

 

 



 

 Trang 4 

 

Bản tin Pháp lý                                                     Công ty Luật Tín Nhiệm 

 

 

Giải quyết miễn, giảm thuế 

Trường hợp miễn, giảm thuế TNCN đối với 

chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở 

duy nhất tại Việt Nam căn cứ vào tờ khai 

thuế do người chuyển nhượng BĐS tự khai 

và tự chịu trách nhiệm về tính trung thực 

trong bản khai. 

Trường hợp này sẽ không áp dụng Quy trình 

miễn thuế, giảm thuế ban hành kèm theo 

Quyết định 1444/QĐ-TCT. 

Đây là nội dung tại Công văn 3743/TCT-KK 

ngày 25/10/2012 về thủ tục giải quyết miễn, 

giảm thuế theo Quy trình miễn, giảm thuế do 

Tổng cục Thuế ban hành. 

Trường hợp miễn, giảm tiền sử dụng đất, cơ quan thuế căn cứ vào hồ sơ địa chính kèm theo giấy tờ chứng 

minh thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền sử dụng đất xác định số tiền sử dụng đất được miễn, giảm, số 

tiền sử dụng đất phải nộp. 

Việc xác định số thuế được miễn, giảm tiền sử dụng đất được thực hiện theo Quy trình miễn thuế, giảm thuế 

ban hành kèm theo Quyết định 1444/QĐ-TCT. 

Công văn có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

 

Thu hồi GCN nếu kinh doanh sai ngành nghề 

Các cơ sở sản xuất kinh doanh (CSSXKD) thực phẩm không hoạt động ngành nghề kinh doanh đã đăng ký 

sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. 

Nội dung trên được quy định tại Thông tư 29/2012/TT-BCT của Bộ Công thương ban hành ngày 

05/10/2012. 

Việc thu hồi giấy chứng nhận nói trên cũng được áp dụng đối với CSSXKD có quyết định của cơ quan nhà 

nước chuyển đổi ngành nghề kinh doanh tại cơ sở cũ hoặc bị tước quyền sử dụng giấy chứng nhận theo quy 

định của pháp luật. 

Những nội dung về Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận, Tiếp nhận và thẩm định tính hợp lệ của hồ sơ, Cấp và 

cấp lại Giấy chứng nhận, Phí và lệ phí cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, Thẩm 

quyền cấp Giấy chứng nhận… cũng được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư. 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/11/2012. 

 



 

 Trang 5 

 

Bản tin Pháp lý                                                     Công ty Luật Tín Nhiệm 

 

 

Chi khen thưởng: không quá 3 tháng lương 

Đây là điều kiện của khoản chi dùng cho khen thưởng, phúc lợi tại các đơn vị trực tiếp thực hiện công tác 

quản lý nợ công của Bộ tài chính. 

Khoản chi này sẽ được trích từ 60% tổng số tiền thu được từ phí cho vay lại và phí bảo lãnh. 

Quy định này nằm trong Quyết định 46/2012/QĐ-TTg hướng dẫn sử dụng phí cho vay lại và phí bảo lãnh 

ban hành ngày 29/10/2012. 

Ngoài mục đích trên, 60% tổng số tiền phí thu được này cũng sẽ được đầu tư cho trang bị cơ sở vật chất, đào 

tạo chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao đội năng lực đội ngũ cán bộ.  

40% còn lại sẽ được đưa vào Quỹ tích lũy trả nợ. 

Quyết định này hướng dẫn hai Nghị định 78/2010/NĐ-CP và 15/2011/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành từ ngày 

15/12/2012. 

 

Hướng dẫn xử lý chi trợ cấp mất việc làm 

Khi phát sinh chi trợ cấp mất việc 

làm DN được hạch toán khoản chi 

này vào chi phí quản lý DN và 

được trừ khi xác định thu nhập 

chịu thuế TNDN. 

Nội dung trên được quy định trong 

Thông tư 180/2012/TT-BTC 

hướng dẫn xử lý tài chính về chi 

trợ cấp mất việc làm cho người lao 

động tại doanh nghiệp do Bộ 

trưởng Bộ Tài chính ban hành có 

hiệu lực ngày 10/12/2012. 

Theo đó, Khi lập báo cáo tài chính 

năm 2012, nếu nguồn Quỹ dự 

phòng trợ cấp mất việc làm còn số 

dư thì DN hạch toán tăng thu nhập khác năm 2012, DN không được chuyển số dư Quỹ sang năm sau sử 

dụng. 

Trường hợp trong năm DN thay đổi cơ cấu hoặc công nghệ, nếu hạch toán đủ vào chi phí số tiền đã chi 

trợ cấp mà phát sinh lỗ, DN được hạch toán phân bổ số tiền chi trả vào chi phí quản lý DN các năm sau, 

thời gian phân bổ tối đa là 3 năm. 

 



 

 Trang 6 

 

Bản tin Pháp lý                                                     Công ty Luật Tín Nhiệm 

 
 

Thay đổi thủ tục khai báo thuế 

Từ ngày 9/12/2012, sẽ có sự thay đổi về đối tượng hàng hóa không phải khai tờ khai trị giá tính thuế. 

Nội dung này được quy định tại thông tư 182/2012/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành. 

Theo đó hàng hóa nhập khẩu thuộc loại hình tạm nhập, tái xuất phải khai tờ khai trị giá tính thuế.  

Trong khi tại quy định cũ (Thông tư 163/2009/TT-BTC) đối tượng này chỉ khai báo trị giá trên tờ khai 

xuất khẩu hoặc nhập khẩu.  

Thông tư này thay thế cho thông tư 163. 

 

Miễn thu tiền đất đối với vùng ngập lũ 

Hộ gia đình, cá nhân 

trong vùng ngập lũ hoặc 

được giao đất ở để bố trí 

tái định cư thì được miễn 

tiền sử dụng đất và lệ phí 

trước bạ. 

Nội dung trên được Thủ 

tướng quy định tại Quyết 

định 48/2012/QĐ-TTg 

sửa đổi Quyết định 

204/2005/QĐ-TTg. 

Theo Quy định cũ thì các 

hộ dân này chỉ tạm thời 

chưa phải thực hiện việc 

nộp các khoản tiền trên. 

Tuy nhiên có một hạn chế 

là đất ở được miễn thu 

tiền này trong thời hạn 10 

(mười) năm kể từ ngày bàn giao đất, nhà để ở, không được chuyển nhượng quyền sử dụng đất. 

Hết thời hạn 10 năm này, nếu muốn chuyển nhượng thì phải nộp 50% tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ 

theo quy định tại thời điểm chuyển nhượng. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013. 

 

 



 

 Trang 7 

 

Bản tin Pháp lý                                                     Công ty Luật Tín Nhiệm 

 

 

Tuyển công chức không phân biệt bằng cấp 

Từ ngày 10/12/2012, khi đăng dự tuyển công chức, cơ quan quản lý không được phân biệt loại hình đào 

tạo và văn bằng chính quy hay tại chức, trường công lập hay ngoài công lập. 

Đó là một trong những nội dung được quy định tại thông tư 05/2012/TT-BNV sửa đổi bổ sung một số 

điều của TT 13/2010/TT-BNV, ban hành ngày 24/10/2012. 

Văn bản cũng sửa đổi việc tuyển dụng không qua thi tuyển đối với viên chức trong các đơn vị sự nghiệp 

công lập của ĐCS, nhà nước, tổ chức CT-XH. 

Người đứng đầu cơ quan quản lý công chức xem xét và ra quyết định tuyển dụng các đối tượng này sau 

đó báo cáo lên Bộ Nội vụ mà không cần thống nhất ý kiến trước. 

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 10/12/2012. 

 

Chính sách tiền tệ, tín dụng cuối năm 2012 

Thống đốc NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng thực 

hiện đồng bộ và hiệu quả các biện pháp huy động 

vốn, cân đối giữa nguồn vốn và sử dụng để đảm bảo 

thanh khoản, nhu cầu tín dụng, nhu cầu thanh toán 

Đây là nội dung tại chỉ thị 06/CT-NHNN về các giải 

pháp điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng và hoạt 

động ngân hàng trong những tháng cuối năm 2012, 

đầu năm 2013. 

Ngoài ra, các TCTD cũng được yêu cầu: 

Thực hiện các biện pháp huy động vốn hiệu quả để 

hỗ trợ tăng trưởng nền kinh tế và kiềm chế lạm phát. 

Tăng cường kiểm soát chất lượng tín dụng để nâng 

cao hiệu quả kinh doanh và bảo đảm an toàn hệ thống. 

Thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của NHNN VN về lãi suất, các quy định về quản lý ngoại hối và kinh 

doanh vàng. 

Thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn trong hoạt động ngân hàng, chủ động thực hiện các biện pháp 

xử lý nợ xấu. 

Chỉ thị có hiệu lực từ ngày 09/11/2012 

 

 



 

 Trang 8 

 

Bản tin Pháp lý                                                     Công ty Luật Tín Nhiệm 

 

 

Tăng cường thi hành giao dịch bảo đảm 

Để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc khi đăng ký, thực hiện các giao dịch bảo đảm, Thủ tướng ban 

hành Chỉ thị 28/CT-TTg ngày 13/11/2012 về tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật về giao dịch bảo 

đảm. Trong đó nêu rõ: 

Sẽ xây dựng đề án Luật đăng ký giao dịch bảo đảm, Luật đăng ký bất động sản. 

Hoàn thiện hệ thống đăng ký trực tuyến các giao dịch bảo đảm chặt chẽ, an toàn. 

Sẽ ban hành văn bản hướng dẫn về đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai… 

Chỉ thị có hiệu lực ngay từ ngày ban hành. 

 

Thủ tục cấp giấy chứng sinh 

Trước khi trẻ sơ sinh về nhà, cơ sở khám chữa bệnh có trách 

nhiệm ghi đầy đủ các nội dung theo mẫu Giấy chứng sinh; Cha, 

mẹ hoặc người thân thích của trẻ có trách nhiệm đọc, kiểm tra lại 

thông tin trước khi ký. 

Trường hợp trẻ được sinh ra tại nhà hoặc tại nơi khác mà không 

phải là cơ sở khám chữa bệnh, người thân thích của trẻ có trách 

nhiệm điền vào Đơn đề nghị cấp Giấy chứng sinh và nộp cho trạm 

y tế xã, phường để xin cấp Giấy chứng sinh cho trẻ. 

Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Đơn đề 

nghị, trạm y tế xã phải xác minh việc sinh và làm thủ tục cấp Giấy 

chứng sinh; Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn xác minh 

không quá 5 ngày làm việc. 

Nội dung trên được Bộ Y tế quy định tại Thông tư 17/2012/TT-

BYT về cấp và sử dụng Giấy chứng sinh, có hiệu lực kể từ ngày 

01/01/2013. 

 

Lệ phí lập VP đại diện xúc tiến thương mại 

Từ ngày 1/1/2013, các tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam khi được cấp giấy phép 

thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam sẽ phải nộp lệ phí theo quy định. 

Nội dung này được đề cập trong Thông tư 187/2012/TT-BTC về chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp 

giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam. 
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Mức lệ phí cấp mới: 3.000.000 đồng/giấy phép và riêng trường hợp cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn là 

1.500.000 đồng/giấy phép. 

Cục Xúc tiến thương mại thuộc Bộ Công thương sẽ có trách nhiệm thu và quản lý lệ phí nói trên. 

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

 

Rượu sản xuất trong nước: sẽ phải dán tem 

Từ 1/1/2014, sản phẩm rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước lưu 

hành trên thị trường cũng phải được dán tem như sản phẩm rượu 

nhập khẩu, trừ trường hợp sản xuất rượu thủ công để bán cho các 

doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại rượu. 

Tổ chức, cá nhân không dán tem theo quy định của pháp luật sẽ bị 

thu hồi Giấy phép sản xuất rượu, Giấy phép kinh doanh sản phẩm 

rượu. 

Tem sản phẩm rượu sản xuất, rượu nhập khẩu để tiêu thụ trong 

nước chỉ được cấp cho các tổ chức, cá nhân có Giấy phép sản xuất 

rượu, Giấy phép kinh doanh phân phối sản phẩm rượu. 

Đó là nội dung được quy định tại Nghị định 94/2012/NĐ-CP về sản 

xuất, kinh doanh rượu, có hiệu lực từ ngày 1/1/2013 và bãi bỏ Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 

7/4/2008. 

 

Làm rõ quyền của Thủ Tướng với Cty NN 

Đối với công ty 100% vốn nhà nước, Thủ tướng chính phủ (TTCP) sẽ quyết định thành lập, tổ chức lại, 

chuyển đổi sở hữu, giải thể và yêu cầu phá sản. 

Quy định trên được Chính phủ quy định rõ ràng tại Nghị định 99/2012/NĐ-CP.  

Theo quy định cũ tại Văn bản 86/2006/NĐ-CP thì Quyền hạn, trách nhiệm của TTCP chỉ mang tính chất 

chung chung như phê duyệt mục tiêu, chiến lược, kế hoạch dài hạn và ngành, nghề kinh doanh.. 

Hiện nay, TTCP còn được Quyết định vốn điều lệ; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức, khen 

thưởng, kỷ luật Chủ tịch Hội đồng thành viên; phê duyệt việc thành lập công ty con 100% vốn nhà nước. 

Tuy nhiên quy định này không có nghĩa doanh nghiệp trực thuộc Thủ tướng quản lý, các DN phải thay 

đổi để có thể nâng cao khả năng cạnh tranh của mình  

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ 30/12/2012. 
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Quy định mới về màu sơn xe taxi 

Doanh nghiệp (DN) kinh doanh vận tải hành khách 

bằng xe taxi chỉ phải đăng ký màu sơn trang trí đặc 

trưng và không trùng với màu sơn trang trí đã đăng 

ký của DN trước đó. 

Theo quy định trước đây, DN phải đăng kí màu sơn 

của cả phương tiện.  

Nội dung này được quy định tại Nghị định 

93/2012/NĐ-CP.  

Đối với những thành phố trực thuộc Trung ương có quy định màu sơn cho xe taxi thì DN phải thực hiện 

đúng màu sơn của thành phố. 

UBND cấp tỉnh có trách nhiệm quy hoạch phát triển vận tải khách bằng taxi, quy định số lượng xe taxi 

bảo đảm phù hợp với điều kiện giao thông. 

Nghị định này có hiệu lực từ 25/12/2012. 

 

Tăng đến 80% lệ phí xuất nhập cảnh 

Từ ngày 01/01/2013, lệ phí cấp thị thực 1 lần cho người nước ngoài tại Việt Nam là 45 USD, tăng 80% so 

với mức phí 25 USD trước đây. 

Đây là quy định trong thông tư 190/2012/TT-BTC ban hành ngày 09/11/2012, sửa đổi thông tư 

66/2009/TT-BTC. 

Bên cạnh đó, văn bản cũng sửa đổi mức lệ phí của một số trường hợp khác, bao gồm: cấp thị thực nhiều 

lần; cấp thẻ tạm trú; chuyển ngang giá trị thị thực, tạm trú từ hộ chiếu cũ đã hết hạn sang hộ chiếu mới. 

Chuyển ngang giá trị thị thực, tạm trú sẽ tăng từ 10 USD lên 15 USD. 

Đối với cấp thị thực có giá trị nhiều lần thì tùy thuộc thời gian lưu tại Việt Nam mà mức lệ phí cấp sẽ từ 

65 đến 135 USD 

Đối với thẻ tạm trú lệ phí sẽ tăng 20 USD cho mỗi trường hợp.  

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

 


