
  

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 

 

 

 

 

 

 Biểu mẫu về hoạt động trọng tài 

thương mại 
 

 
 

Nhằm bảo đảm vấn đề quản lý đối với trọng 

tài thương mại, Bộ Tư pháp đã ban hành các 

biểu mẫu về tổ chức và hoạt động trọng tài 

thương mại. 

 

Hướng dẫn sử dụng các biểu mẫu cũng được 

quy định tại Thông tư 12/2012/TT-BTP của 

Bộ Tư pháp. 

 

Thông tư đề cập tới 29 mẫu phải áp dụng như: 

Điều lệ của trung tâm trọng tài (TTTT); đơn 

đề nghị thành lập TTTT; đơn đăng ký hoạt 

động TTTT; sỗ theo dõi và giải quyết khiếu 

nại, tố cáo… 

 

Những biểu mẫu này được đăng tải trên 

website của Bộ Tư pháp; cá nhân, tổ chức có 

thể truy cập để in và sử dụng. 

 

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 25/12/2012. 

      

      

 

 

BẢN TIN  

PHÁP LÝ 
Cập nhật Tháng 12, 2012 
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Bản tin Pháp lý                                                     Công ty Luật Tín Nhiệm 

 

 

Hỗ trợ 100% chi phí xuất khẩu lao động 

 
Người lao động (NLĐ) bị thu hồi đất nông nghiệp nếu có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài sẽ được hỗ trợ 

100% phí học nghề, chi phí khám sức khỏe, làm hộ chiếu... trước khi đi nước ngoài. 

 

Nội dung này được quy định tại Quyết định 52/2012/QĐ-TTg.  

 

Theo đó Nhà nước sẽ tạo điều kiện thuận lợi để NLĐ bị thu hồi đất được học nghề, có việc làm trong 

nước cũng như hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài. 

 

Đặc biệt, NLĐ được vay vốn với lãi suất ưu đãi để chi trả các chi phí cần thiết để đi làm việc ở nước 

ngoài. 

 

Quyết định này có hiệu lực từ 01/01/2013. 

 

4 DN viễn thông thống lĩnh thị trường 

Tập đoàn Bưu chính Viễn 

thông Việt Nam (VNPT), 

Tập đoàn Viễn thông Quân 

đội (Viettel), Công ty Cổ 

phần Viễn thông FPT, 

Công ty Thông tin Di động 

(VMS) được xác định là 4 

doanh nghiệp đang chiếm 

giữ vị trí thống lĩnh thị 

trường viễn thông. 

Danh sách này vừa được 

Bộ Thông tin và truyền 

thông công bố tại Thông tư 

18/2012/TT-BTTTT.  

Như vậy, từ ngày 1/1/2013 khi Thông tư 18 có hiệu lực, việc ban hành giá cước của các đơn vị trên sẽ 

phải chịu sự quản lý nhà nước về cạnh tranh. 

Các DN kể trên hiện nay đang thống lĩnh 2 nhóm dịch vụ lớn là Dịch vụ viễn thông cố định mặt đất và 

Dịch vụ thông tin di động mặt đất. 

VNPT và Viettel hầu như chiếm vị trí độc tôn trên thị trường với các Dịch vụ điện thoại nội hạt, đường 

dài trong nước, quốc tế; kênh thuê riêng; nhắn tin … 

Riêng FPT lại có thị phần rất lớn trong thị trường dịch vụ truy nhập Internet băng rộng. 
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Bản tin Pháp lý                                                     Công ty Luật Tín Nhiệm 

 

 

Thêm đối tượng được tuyển thẳng vào ĐH 

Học sinh có tham gia tập huấn 

chuẩn bị dự thi Olympic khu 

vực và quốc tế do Bộ Giáo dục 

và Đào tạo tổ chức cũng sẽ 

được tuyển thẳng vào trường 

đại học theo nguyện vọng đăng 

ký. 

Trước đây, chỉ có thành viên 

của đội tuyển dự thi Olympic 

mới nhận được quyền lợi này. 

Nguyên nhân của việc tăng 

thêm loại đối tượng này là do 

việc tăng thêm số lượng thí sinh 

được chọn tham gia tập huấn 

chuẩn bị dự thi Olympic: mỗi đội tuyển sẽ được chọn số lượng thí sinh tập huấn tối đa bằng 1,5 lần số 

lượng thí sinh cần tuyển. 

Ngoài ra, số lượng thí sinh được chọn để dự thi kì thi tuyển chọn vào đội tuyển Olympic cũng được tăng 

lên, bằng 8 lần số lượng thí sinh cần tuyển chọn (trước đây là 7 lần). 

Những nội dung trên được quy định tại Thông tư 41/2012/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế thi Học sinh giỏi 

cấp Quốc gia, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 4/1/2013. 

 

Chấm dứt HĐLĐ trái luật cũng được BHTN 

Trước đây, khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ), người lao động phải có xác nhận của 

người sử dụng lao động rằng việc đơn phương này là đúng luật thì mới được hưởng bảo hiểm thất nghiệp 

(BHTN). 

Tuy nhiên, từ 15/01/2013 người lao động chỉ cần có xác nhận của người sử dụng lao động về việc có sự 

đơn phương chấm dứt HĐLĐ để hoàn thiện hồ sơ hưởng BHTN đối với trường hợp này. 

Người sử dụng lao động sẽ có trách nhiệm phải cung cấp văn bản xác nhận này cho người lao động để họ 

thực hiện thủ tục hưởng BHTN. 

Cũng từ thời điểm trên, thời hạn để đăng kí thất nghiệp sẽ được kéo dài thành 3 tháng kể từ ngày mất việc 

hoặc chấm dứt HĐLĐ (trước đây thời hạn này chỉ là 7 ngày). 
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Bản tin Pháp lý                                                     Công ty Luật Tín Nhiệm 

 
 

Đó là những thay đổi nổi bật trong hồ sơ, thủ tục hưởng BHTN được quy định tại Nghị định 

100/2012/NĐ-CP ban hành ngày 21/11/2012 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 127/2008/NĐ-

CP.  

Nghị định trên có hiệu lực từ ngày 15/01/2013. 

 

Giá nước sẽ bao gồm phí kế hoạch cấp nước 

 

Theo Thông tư 08/2012/TT-BXD vừa được ban hành vào ngày 21/11 thì giá tiêu thụ nước sạch sẽ bao 

gồm luôn cả kinh phí thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn do đơn vị cấp nước lập. 

Cơ quan, tố chức có thẩm quyền thực hiện việc cấp nước phải đảm bảo tính ổn định, đủ lượng nước và 

bảo đảm chất lượng  theo Quy chuẩn ISO 9000. 

Trường hợp xảy ra sự cố phải nhanh chóng khắc phục, thường xuyên định kỳ rà soát và kiểm tra hệ thống 

cung cấp nước, và có thể đề xuất các biện pháp kiểm tra. 

Thông tư này có hiệu lực từ 4/1/2013,  thay thế Quy chế đảm bảo an toàn cấp nước tại Quyết định số 

16/2008/QĐ-BXD. 
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Nhà hàng nổi phải trang bị đủ phao cứu sinh 

Trong vòng 03 tháng kể từ ngày 

01/5/2013, các nhà hàng nổi, khách sạn 

nổi phải trang bị phao áo cứu sinh đủ cho 

100% số người trên tàu và phải được bố 

trí trong phòng ngủ, phòng ăn, phòng bar 

một cách phù hợp. 

Số phao trẻ em là 30% số lượng khách, số 

lượng phao tròn tối thiểu là 8 chiếc, trong 

đó 4 chiếc có dây ném; mỗi mạn bố trí 04 

chiếc, trong đó, 2 chiếc có dây ném. 

Đây là những nội dung được quy định tại 

Thông tư 43/2012/TT-BGTVT do Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành. 

Cũng theo thông tư, ngoài các điều kiện 

nói trên, trang bị cứu sinh của tàu thủy lưu 

trú du lịch ngủ đêm, nhà hàng, khách sạn 

nổi còn phải thỏa mãn các yêu cầu được 

nêu trong TCVN 5801:2005. 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/5/2013. 

 

Thêm phụ cấp đặc thù trong CAND 

Cán bộ và lao động hợp đồng tham gia thường trực tại các cơ sở y tế trong Công an nhân dân ngoài các 

phụ cấp đang được hưởng sẽ được nhận thêm chế độ hỗ trợ tiền ăn. 

Chế độ này được áp dụng đối với cán bộ và lao động được huy động thường trực 24/24 giờ, mức hỗ trợ là 

15.000 đồng/người/phiên trực. 

Quy định này được ghi nhận trong Thông tư 69/2012/TT-BCA hướng dẫn Quyết định 73/2011/QĐ-TTg 

về chế độ phụ cấp đặc thù y tế trong Công an nhân dân. 

Ngoài ra, khoản phụ cấp thường trực cũng sẽ tăng lên mức 25.000 -115.000 đồng/người/phiên trực tùy 

bậc xếp hạng của bệnh viện (mức cũ là từ 10.000 – 45.000 đồng/người/phiên trực). 

Đồng thời, người tham gia trực sẽ được nghỉ bù và được hưởng nguyên lương sau khi tham gia thường 

trực. 
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Bản tin Pháp lý                                                     Công ty Luật Tín Nhiệm 

 

 

Một vấn đề khác cần lưu ý là các đối tượng lao động hợp đồng vượt ngoài định mức quy định của bộ hoặc 

không hưởng lương từ ngân sách nhà nước sẽ không được hưởng các khoản trợ cấp trên. 

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 28/12/2012. 

 

Điều kiện NK phế liệu làm nguyên liệu 

Thương nhân trực tiếp nhập 

khẩu và sử dụng phế liệu 

làm nguyên liệu sản xuất 

phải có đủ các điều kiện tại 

khoản 2 Điều 43 Luật Bảo 

vệ mội trường về: kho bãi, 

công nghệ, thiết bị, phương 

án xử lý phế liệu, việc chấp 

hành các Quy định về môi 

trường. 

Đây là nội dung tại Thông 

tư liên tịch 34/2012/TTLT-

BCT-BTNMT hướng dẫn 

về điều kiện nhập khẩu phế 

liệu làm nguyên liệu sản 

xuất. 

Theo đó, điều kiện đối với phế liệu nhập khẩu bao gồm: 

- Phải thuộc Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (Ban hành kèm theo 

Quyết định 12/2006/QĐ-BTNMT);  

- Đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhập khẩu: QCVN 

31:2010/BTNMT, QCVN 32:2010/BTNMT, QCVN 33:2010/BTNMT.  

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

 

Hỗ trợ người trồng lúa đến 500.000 đồng 

Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước, nước ngoài có liên quan đến quản lý, sử dụng đất trồng lúa 

sắp tới sẽ nhận được một khoản hỗ trợ từ ngân sách nhà nước. 
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Mức hỗ trợ này là 500.000 đồng/ha/năm khi sản xuất trên đất chuyên 

trồng lúa nước, và 100.000 đồng/ha/năm khi sản xuất lúa trên đất lúa 

khác. 

Ngoài ra, ngân sách của các địa phương có sản xuất lúa cũng được 

nhận thêm một khoản hỗ trợ tương tự từ ngân sách trung ương để đầu 

tư xây dựng phát triển việc sản xuất lúa. 

Tuy nhiên, các khoản hỗ trợ này không áp dụng cho đất trồng lúa 

nương tự phát không theo quy hoạch. 

Nội dung trên được đề cập trong Thông tư 205/2012/TT-BTC hướng 

dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa 

theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP.  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/01/2013. 

 

Chuẩn hóa thanh toán không dùng tiền mặt 

Từ ngày 26/3/2013, Tổ chức cung 

ứng dịch vụ: trung gian thanh 

toán, thanh toán không dùng tiền 

mặt, người sử dụng dịch vụ này 

khi mở và sử dụng tài khoản 

thanh toán phải làm hợp đồng. 

Phí dịch vụ trong thanh toán vẫn 

do tổ chức quy định và niêm yết, 

nhưng trong trường hợp có diễn 

biến bất thường, NHNN sẽ xác 

định phí này. 

Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 

18 tuổi, có tài sản riêng được 

quyền mở tài khoản thanh toán nhưng phải có người giám hộ. 

Chủ tài khoản có thể nộp, rút tiền mặt và yêu cầu tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thực hiện các giao 

dịch hợp lệ. Đồng thời có quyền yêu cầu cung cấp thông tin về giao dịch và số dư trên tài khoản thanh 

toán. 

Nội dung này được triển khai trong Nghị định 101/2012/NĐ-CP về thanh toán không dùng tiền mặt, thay 

thế cho Nghị định 64/2001/NĐ-CP. 

 



 

 Trang 8 

 

Bản tin Pháp lý                                                     Công ty Luật Tín Nhiệm 

 

 

Tăng thời gian học để cấp bằng lái xe 

Thời gian đào tạo để được cấp 

giấy phép lại xe A1 tăng từ 8 giờ 

lên 10 giờ, đối với B1 từ 536 giờ 

lên đến 556 giờ. 

Nhiều môn học mới sẽ được bổ 

sung nhằm giúp người điểu khiển 

phương tiện có thể xử lý được các 

tình huống phát sinh như thực 

hành cấp cứu, ý thức thực hành 

pháp luật giao thông… 

Đối với bằng B2 ngoài việc phải 

thực hành lái xe trên các điạ hình 

thông thường, thì người học còn phải thực hành tập lái trên xe ô tô có hộp số tự động. 

Các nội dung trên có hiệu lực từ ngày 1/7/2013 và được quy định tại Thông tư 46/2012/TT-BGTVT. 

Các nội dung khác trong Thông tư 46/2012/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 1/1/2013, thay thế Thông tư 

07/2009/TT-BGTVT. 

 

Hướng dẫn bồi thường trong tố tụng hình sự 

Người bị chết trong thời gian tạm giữ, tạm giam, phạt tù mà không do lỗi của chính họ hoặc sự kiện bất 

khả kháng mới được bồi thường tổn thất về tinh thần ở mức 360 tháng lương tối thiểu chung. 

Đây là một trong những nội dung được quy định chi tiết tại Thông tư liên tịch 05/2012/TTLT-

VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BQP-BTC-BNNPTNN hướng dẫn việc thực hiện bồi thường của nhà 

nước trong hoạt động tố tụng hình sự. 

Khoản tiền này được bồi thường chung cho thân nhân người bị thiệt hại (vợ chồng, cha mẹ đẻ, cha mẹ 

nuôi, con đẻ, con nuôi, người nuôi dưỡng người bị thiệt hại). 

Thân nhân người bị chết còn được nhận khoản tiền bồi thường về vật chất như tiền cứu chữa, mai táng 

người bị thiệt hại, tiền cấp dưỡng (nếu có). 

Ngoài ra, thông tư này còn hướng dẫn cách tính thiệt hại về vật chất và tinh thần trong những trường hợp 

khác. 

Thông tư này thay thế TTLT 04 năm 2006, và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/12/2012. 
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Bản tin Pháp lý                                                     Công ty Luật Tín Nhiệm 

 

 

Thủ tục chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP 

Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đủ 

điều kiện an toàn thực phẩm 

(ATTP) cần phải có Xác nhận đã 

tập huấn về ATTP, Xác nhận đủ 

sức khỏe của chủ cơ sở và người 

trực tiếp sản xuất, bản thuyết minh 

về cơ sở vật chất, trang thiết bị đạt 

yêu cầu về ATTP... 

Các văn bản trên phải đóng thành 

1 quyển chung với đơn đề nghị và 

giấy đăng kí kinh doanh có ngành 

nghề kinh doanh thực phẩm. 

Sau khi nhận được hồ sơ, cơ quan 

có thẩm quyền sẽ tổ chức thẩm 

định tại cơ sở. 

Đối với cơ sở có kết quả thẩm 

định chưa đủ điều kiện sẽ được gia hạn thêm tối đa là 60 ngày để hoàn thiện trang thiết bị, dụng cụ. 

Quá thời gian trên mà cơ sở vẫn chưa đạt chuẩn thì sẽ bị giám sát và không được hoạt động cho đến khi 

được cấp giấy chứng nhận. 

Các biểu mẫu được sử dụng trong thủ tục trên cũng được ban hành kèm Thông tư 26/2012/TT-BYT.  

Thông tư có hiệu lực từ 15/1/2013. 

 

Miễn Phí xe máy cho hộ nghèo 

Xe máy của hộ nghèo sẽ được miễn đóng phí sử dụng đường bộ theo quy định tại Thông tư 197/2012/TT-

BTC hướng dẫn cụ thể Nghị định 18/2012/NĐ-CP. 

Ngoài ra các phương tiện sử dụng vì mục đích công như cứu thương, cứu hỏa…cũng được miễn thu phí. 

Chủ sở hữu, sử dụng các phương tiện khác không thuộc những trường hợp trên bắt buộc phải đóng phí từ 

ngày 01/01/2013, trừ trường hợp xe bị hủy họai do tai nạn, thiên tai hoặc bị tịch thu. 

Mức phí cho xe máy là từ 50 -100.000/năm và tùy loại xe. Đặc biệt đối với xe ôtô có thể linh họat đóng 

theo tháng hoặc theo năm với mức phí cho xe dưới 10 chỗ ngồi là 130.000/ tháng và  1.560.000/ 12 tháng. 

 



 

 Trang 10 

 

Bản tin Pháp lý                                                     Công ty Luật Tín Nhiệm 

 

 

Rút ngắn thời gian tập sự luật sư 

Thời gian tập sự luật sư sẽ được rút ngắn từ 18 tháng xuống 

12 tháng, đây là một trong những điểm nổi bật của 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư 

2006. 

Ngoài ra Luật sửa đổi bổ sung còn có những điểm mới 

khác như: 

Thời gian đào tạo nghề luật sư được nâng từ 6 tháng lên 

12 tháng. 

Người đã gia nhập Đoàn luật sư phải hành nghề theo một trong các cách sau: 

- Làm việc theo HĐLĐ cho tổ chức hành nghề luật sư. 

- Hành nghề bằng tư cách cá nhân thông qua HĐLĐ với cơ quan, tổ chức. 

- Thành lập, tham gia thành lập tổ chức hành nghề luật sư tại địa phương. 

Trong thời hạn 3 năm, kể từ ngày được cấp Thẻ Luật sư, nếu luật sư không hành nghề theo quy định nêu 

trên hoặc không hành nghề 5 năm liên tục sau khi được cấp Thẻ Luật sư sẽ bị xóa tên ra khỏi danh sách 

luật sư, và bị thu hồi Thẻ Luật sư. 

Luật số 20/2012/QH13 sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2013. 

 

Đẩy mạnh thanh tra nội bộ trường đại học 

Trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học có quy mô từ 10.000 sinh viên trở lên thì phải thành 

lập Phòng thanh tra nội bộ. 

Đó là quy định mới trong Thông tư 51/2012/TT-BGDĐT được ban hành ngày 18/12 vừa qua. 

Phòng thanh tra sẽ bao gồm Trưởng phòng do Hiệu trưởng bổ nhiệm, Phó phòng và chuyên viên do Hiệu 

trưởng quyết định trên cơ sở đề nghị của Trưởng phòng. 

Trưởng phòng thanh tra sẽ được quyền tạm đình chỉ hoặc đề nghị Hiệu trưởng đình chỉ hoạt động của các 

tổ chức, cá nhân, đơn vị thuộc quyền quản lý của Hiệu trưởng. 

Đối với trường có quy mô dưới 10.000 sinh viên có thể lựa chọn thành lập Phòng thanh tra hoặc bố trí cán 

bộ chuyên trách công tác thanh tra. 

Thông tư 51/2012/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 03/02/2013, và thay thế Quyết định số 14/2006/QĐ-

BGDĐT. 


