CHÀO MỪNG NGÀY PHÁP LUẬT
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
- Ngày 09 tháng 11 năm 2017 -

Thực hiện văn bản số 25/HĐPH ngày 18/7/2017
của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố,
tiếp tục giới thiệu các quy định pháp luật mới được
ban hành, Bản tin pháp luật SAMCO kỳ 45 giới thiệu
đến Quý độc giả một số nội dung mới quan trọng của
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình
sự, có hiệu lực từ ngày 01/01/2018 và những thông
tin pháp luật cập nhật khác.
MỘT SỐ NỘI DUNG MỚI QUAN TRỌNG
CỦA LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ
ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ
Ngày 20/6/2017, tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khoá
XIV đã thông qua Luật số 12/2017/QH14 (Luật số
12) sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình
sự số 100/2015/QH13 và Nghị quyết số 41/2017/
QH14 (Nghị quyết số 41) về việc thi hành Bộ luật
Hình sự số 100/2015/QH13 (BLHS năm 2015) đã
được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 12 và về hiệu lực
thi hành của Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/
2015/QH13, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự
số 99/2015/QH13, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam
số 94/2015/QH13. Luật số 12 và Nghị quyết số 41 có
những nội dung cơ bản sau:
I. VỀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỘ SUNG MỘT SỐ
ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ
1. Sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản tại phần
những quy định chung của Bộ luật Hình sự
(BLHS) năm 2015

KIẾN THỨC PHÁP LUẬT
 Những nội dung mới quan trọng của Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự;
CẬP NHẬT VĂN BẢN PHÁP LUẬT
1. Tiếp tục thực hiện “tủ sách pháp luật” trong
doanh nghiệp;
2. Hướng dẫn mới về việc cấp sổ BHXH, thẻ
BHYT;
3. TP.HCM: Hướng dẫn đóng BHXH, BHYT,
BHTN theo Quyết định 595;
4. Đơn giản hóa thủ tục hành chính khi cấp Giấy
Chứng nhận quyền sử dụng đất;
5. Sắp tới, cấp mới giấy phép lái xe không cần bản
sao CMND;
6. Người mua xe trả góp được dung bản sao y đăng
ký xe.
ĐỐ VUI PHÁP LUẬT

1.1. Quy định liên quan đến người dưới 18 tuổi
phạm tội
- Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 12 BLHS năm
2015: người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu
trách nhiệm hình sự (TNHS) về tội phạm rất nghiêm
trọng do cố ý hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng
nhưng chỉ giới hạn trong một số tội danh cụ thể được
liệt kê tại khoản 2 Điều 12 BLHS năm 2015.

- Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 14 BLHS năm
2015: người từ đủ 14 tuổi đến đưới 16 tuổi chỉ
phải chịu TNHS về hành vi chuẩn bị phạm tội đối
với 02 tội danh là tội giết người (Điều 123) và tội
cướp tài sản (Điều 168).
- Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 107 BLHS
năm 2015 theo hướng quy định thời gian để tính
đương nhiên xoá án tích đối với người dưới 18
tuổi phạm tội căn cứ vào mức hình phạt đã tuyên
và ngắn hơn so với quy định chung.
1.2. Quy định liên quan đến pháp nhân thương
mại phạm tội
- Bổ sung quy định về phân loại tội phạm vào
Điều 9 BLHS năm 2015, tổng hợp hình phạt vào
Điều 86 BLHS năm 2015 đối với pháp nhân
thương mại phạm tội.
- Phạm vi TNHS của pháp nhân thương mại
(Điều 76 BLHS năm 2015) được bổ sung thêm 02
tội danh là tội tài trợ khủng bố (Điều 300) và tội
rửa tiền (Điều 324).
1.3. Ngoài các nội dung trên Luật số 12 còn sửa
đổi, bổ sung một số điều khoản khác thuộc phần
những quy định chung của BLHS năm 2015 như
Điều 14, Điều 54.
2. Sửa đổi, bổ sung một số Điều, khoản thuộc
phần các tội phạm cụ thể của BLHS năm 2015
2.1. Bỏ tội danh cung cấp dịch vụ trái phép trên
mạng máy tính, mạng viễn thông (Điều 292 BLHS
năm 2015).
2.2. Bổ sung tội vi phạm quy định về kinh
doanh theo phương thức đa cấp (Điều 217a) vào
BLHS năm 2015.
2.3. Sửa đổi, bổ sung yếu tố cấu thành một số
tội phạm
- Bổ sung hành vi “cướp phá tài sản” vào cấu
thành tội bạo loạn (Điều 112 BLHS năm 2015).
- Quy định cụ thể đối tượng hàng cấm là thuốc
lá điếu nhập lậu hoặc pháo nổ tại Điều 190, 191
BLHS năm 2015.
- Bổ sung chất XLR-11 (tẩm ướp trong cỏ Mỹ)
và lá KHAT (có chứa chất ma tuý cathinone) vào
cấu thành các tội phạm về ma tuý (Điều 248, 249,
250, 251, 252 BLHS năm 2015) đồng thời bổ sung
nội dung “bộ phận của các cây khác có chứa chất
ma tuý do Chính phủ quy định” vào từng Điều,
khoản, điểm có liên quan để đáp ứng yêu cầu đấu
tranh phòng, chống ma tuý.

- Sửa đổi, bổ sung cấu thành giảm nhẹ của một số
tội phạm theo hướng giới hạn phạm vi xử lý TNHS
đối với trường hợp phạm tội có khả năng thực tế dẫn
đến hậu quả (khoản 5 các Điều 260, 261, 268, 273,
278, 307, 310, 313; khoản 4 các Điều 267, 272).
- Đối với tội vi phạm các quy định về hoạt động
xuất bản (Điều 344 BLHS năm 2015): loại bỏ những
hành vi mang tính vi phạm về thủ tục, nghiệp vụ xuất
bản trong cấu thành tội phạm của tội này.
- Bỏ các hành vi “tổ chức sử dụng chất ma tuý”,
“cưỡng đoạt tài sản”, “đưa vào, tàng trữ, chiếm đoạt
hoặc tổ chức sử dụng chất ma tuý, thuốc gây nghiện,
thuốc hướng thần” trong cấu thành tội phạm của tội
vi phạm quy định về giam giữ (Điều 388 BLHS năm
2015).
2.4. Sửa đổi, bổ sung mức định lượng trong các
khoản của một số điều luật nhằm đảm bảo sự nối tiếp
mức định lượng giữa các khoản
Luật số 12 đã điều chỉnh mức định lượng tại các
khoản của một số điều luật trong BLHS năm 2015
liên quan đến mức định lượng về tỷ lệ thương tích,
tổn hại về sức khoẻ và các mức định lượng khác
thuộc cấu thành một số tội phạm về kinh tế, môi
trường, ma tuý, xâm phạm trật tự công cộng…
Riêng đối với các tội liên quan đến vũ khí quân
dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự và vật liệu nổ
Luật đã sửa đổi theo hướng không định lượng theo
phương pháp liệt kê theo số lượng mà sử dụng định
tính “số lượng lớn”, “số lượng rất lớn”, “số lượng đặc
biệt lớn”.
2.5. Sửa đổi, bổ sung mức hình phạt trong các
khoản của một số điều luật
Luật số 12 đã điều chỉnh mức hình phạt trong các
khung hình phạt của một số điều luật (các Điều 134,
260, 261, 267, 268, 272, 273, 278, 295, 307 BLHS
năm 2015) đề đảm bảo phân hoá rõ mức độ trách
nhiệm giữa các trường hợp phạm tội khác nhau.
II. VỀ NGHỊ QUYẾT SỐ 41/2017/QH14
Nghị quyết số 41/2017/QH14 quy định về thi hành
BLHS năm 2015 và các Bộ luật, Luật có liên quan
như sau:
1. Kể từ ngày 01/01/2018 BLHS năm 2015 đã
được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12,
Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật Tổ
chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật
thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13 có hiệu
lực thi hành.

2. Nghị quyết quy định cụ thể về việc áp dụng
BLHS năm 2015, trong đó xác định rõ những
trường hợp được áp dụng hồi tố, những trường
hợp không được áp dụng hồi tố. Đồng thời Nghị
quyết cũng xác định các quy định có lợi cho người
phạm tội của BLHS năm 2015 được áp dụng trong
1 số trường hợp cụ thể kể từ ngày Luật số 12 được
công bố.
3. Về hiệu lực thi hành của Nghị quyết và quy
định chuyển tiếp, Nghị quyết xác định:
“Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày
05 tháng 7 năm 2017.
Nghị quyết số 109/2015/QH13 ngày 27 tháng
11 năm 2015 của Quốc hội về việc thi hành Bộ
luật Hình sự số 100/2015/QH13 và Nghị quyết số
144/2016/QH13 ngày 29 tháng 6 năm 2016 của
Quốc hội về việc lùi hiệu lực thi hành của Bộ luật

Từ tháng 09 năm 2017, nhiều chính sách mới được
ban hành và bắt đầu có hiệu lực thi hành. Trong đó,
nổi bật là:
1. Tiếp tục thực hiện “tủ sách pháp luật” trong
doanh nghiệp
Bộ LĐ-TB&XH ban hành Quyết định 1318/QĐLĐTBXH về hình thức tuyên truyền và phổ biến pháp
luật cho người lao động và người sử dụng lao động
trong doanh nghiệp, có hiệu lực từ ngày 22/8/2017.
Theo đó, các hoạt động truyền thông và tuyên
truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và
người sử dụng lao động trong doanh nghiệp bao gồm:
- Tiếp tục phát huy các hình thức truyền thống đã
và đang áp dụng như: tờ gấp, giỏ pháp luật, tủ sách pháp
luật;
- Tuyên truyền pháp luật trên các phương tiện
thông tin đại chúng;
- Cung cấp văn bản pháp luật và tài liệu hướng dẫn
qua sách báo, internet kết hợp với thảo luận chuyên
đề, giải đáp vướng mắc;
- Kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động và
các pháp luật khác trong doanh nghiệp định kỳ;

Hình sự số 100/2015/QH13, Bộ luật Tố tụng hình sự
số 101/2015/QH13, Luật Tổ chức cơ quan điều tra
hình sự số 99/2015/QH13, Luật Thi hành tạm giữ,
tạm giam số 94/2015/QH13 hết hiệu lực kể từ ngày
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành.
Kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành cho
đến khi Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13,
Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự số
99/2015/QH13 và Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam
số 94/2015/QH13 có hiệu lực thi hành theo quy định
tại Điều 1 của Nghị quyết này, tiếp tục áp dụng Bộ
luật Tố tụng Hình sự số 19/2003/QH11, Pháp lệnh
Tổ chức điều tra hình sự số 23/2004/PLUBTVQH11 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo
Pháp lệnh số 30/2006/PL-UBTVQH11 và Pháp lệnh
số 09/2009/PL-UBTVQH12”.
(Theo http://www.vksnddienbien.gov.vn)

- Xây dựng “Văn hóa tôn trọng pháp luật” trong
các doanh nghiệp nhà nước làm gương cho cộng đồng
doanh nghiệp;
- Tăng cường phổ biến pháp luật lao động và các
quy định liên quan đến quyền và nghĩa vụ công dân
bằng các hình thức truyền miệng, thông qua hòa giải
viên lao động, cán bộ công đoàn,…
2. Hướng dẫn mới về việc cấp sổ BHXH, thẻ
BHYT
Ngày 08/8/2017, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban
hành Công văn số 3340/BHXH-ST hướng dẫn về
việc cấp sổ BHXH và thẻ BHYT theo mã số BHXH.
Theo đó:
- Thay thế cụm từ “Số sổ:” in trên bìa và tờ rời của
sổ BHXH bằng cụm từ “Mã số:”.
Ví dụ: bìa và tờ rời sổ BHXH trước đây in “Số sổ:
0118000001”, nay được in là “Mã số: 0118000001”.
- Sổ BHXH được cấp mới, cấp lại theo mẫu mới từ
ngày 01/8/2017.
- Sổ BHXH đã cấp mà chưa được đổi, cấp lại theo
mẫu mới vẫn có giá trị sử dụng đến khi được đổi, cấp
lại.
Ngoài ra, Công văn 3340/BHXH-ST cũng hướng
dẫn về việc cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH.

BHXH Việt Nam yêu cầu Giám đốc BHXH các
tỉnh, thành phố trực thuộc TW thông tin tới các cơ sở
KCB BHYT trên địa bàn, đơn vị quản lý người tham
gia và các đơn vị liên quan để tổ chức thực hiện đúng
nội dung trên.
3. TP.HCM: Hướng dẫn đóng BHXH, BHYT,
BHTN theo Quyết định 595
Ngày 16/8/2017, Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ
Chí Minh ban hành Công văn số 1734/BHXHQLT hướng dẫn thu BHXH, BHYT, BHTN, BH
TNLĐ-BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT. Theo
đó:
- Đối tượng cùng tham gia BHXH, BH TNLĐBNN, BHYT, BHTN gồm:
+ Người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 3
tháng trở lên; kể cả HĐLĐ được ký kết giữa đơn vị
với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15
tuổi.
+ Cán bộ, công chức, viên chức; riêng cán bộ, công
chức, viên chức quản lý không thuộc đối tượng đóng
BHTN.
+ Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều
hành hợp tác xã có hưởng tiền lương.
- Đối tượng chỉ tham gia BHXH, BH TNLĐ-BNN:
+ Người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01
tháng đến dưới 3 tháng (trừ hợp đồng thử việc) thực
hiện từ ngày 01/01/2018.
+ Người lao động là công dân nước ngoài vào làm
việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng
chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do Việt Nam
cấp (thực hiện từ 01/01/2018).
Đối với người nước ngoài làm việc theo HĐLĐ từ
đủ 3 tháng trở lên thuộc đối tượng phải tham gia
BHYT bắt buộc.
4. Đơn giản hóa TTHC khi cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất
Đây là nội dung nổi bật tại Nghị quyết số 79/NQCP về việc đơn giản hóa TTHC thuộc phạm vi quản
lý của Bộ Tài nguyên và môi trường, có hiệu lực từ
ngày 18/8/2017.
Theo đó, đơn giản hóa TTHC về đất đai nhóm các
lĩnh vực:
- Đăng ký QSDĐ lần đầu;
- Cấp GCN QSDĐ, QSH nhà và tài sản gắn liền
với đất cho người đã đăng ký QSDĐ lần đầu;

- Đăng ký, cấp GCN QSDĐ, QSH nhà và tài sản
gắn liền với đất lần đầu;
- Đăng ký, cấp GCN QSDĐ, QSH nhà và tài sản
gắn liền với đất lần đầu mà chủ sở hữu không đồng
thời là người sử dụng;
- Đăng ký bổ sung tài sản vào GCN đã cấp;
- Đăng ký đất đai lần đầu trường hợp được giao đất
để quản lý;
- Đăng ký, cấp GCN QSDĐ, quyền sở hữu nhà và
tài sản gắn liền với đất cho người nhận chuyển
nhượng trong dự án phát triển nhà ở.
Cụ thể, mẫu đơn và tờ khai tại Thông tư số
24/2014/TT-BTNMT sẽ thay đổi:
- Mẫu 04a/ĐK: Thay thế cụm từ “số CMND” và
“số chứng minh nhân dân” đổi thành “số định danh cá
nhân”;
- Mẫu 04b/ĐK: thay thế cụm từ “ghi thông tin về
CMND” bằng “số định danh cá nhân”.
5. Sắp tới, cấp mới giấy phép lái xe không cần
bản sao CMND
Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị quyết số
80/NQ-CP về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy
tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm
vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận
tải, có hiệu lực từ ngày 18/8/2017.
Theo đó, phương án đơn giản hóa thủ tục cấp mới,
cấp đổi giấy phép lái xe được thực hiện như sau:
- Bãi bỏ quy định về thành phần hồ sơ phải nộp
gồm: Bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
- Bỏ yêu cầu về thông tin trong mẫu đơn gồm:
Ngày sinh, giới tính, hộ khẩu, số chứng minh nhân
dân và ngày cấp trong mẫu đơn, mẫu bản khai và bổ
sung số định danh cá nhân vào mẫu đơn.
- Đồng thời thay thế các thông tin liên quan đến cá
nhân công dân trong giấy chứng nhận sức khỏe.
Ngoài ra, Nghị quyết 80/NQ-CP cũng quy định về
đơn giản thủ tục trong việc cấp đổi giấy phép lái xe
chuyên dùng.
6. Người mua xe trả góp được dùng bản sao y
đăng ký xe
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Công văn số
8601/VPCP-CN về sử dụng Giấy đăng ký phương
tiện giao thông (PTGT) trong trường hợp thế chấp
phương tiện tại tổ chức tín dụng (TCTD).

Theo đó, để giải quyết vướng mắc trong trường
hợp người tham gia giao thông không có giấy tờ gốc
phương tiện vì đã thế chấp tại TCTD, Phó Thủ tướng
Trương Hòa Bình có ý kiến như sau:
- Người điều khiển phương tiện tham gia giao
thông trên lãnh thổ Việt Nam được sử dụng bản sao
chứng thực Giấy đăng ký PTGT, kèm theo bản gốc
Giấy biên nhận của TCTD còn hiệu lực để thay cho
bản chính.

- Giao Ngân hàng Nhà nước ban hành văn bản
hướng dẫn các TCTD cấp Giấy biên nhận và chỉ cấp
01 bản gốc Giấy biên nhận có thời gian phù hợp với
thời gian thế chấp phương tiện trong tháng 8/2017.
Bên cạnh đó, yêu cầu Bộ Giao Thông vận tải, Bộ
Công an có trách nhiệm hướng dẫn các lực lượng có
thẩm quyền xử phạt, Thanh tra giao thông vận tải thực
hiện ý kiến chỉ đạo trên trong khi thi hành công vụ.

ĐÁP ÁN MỤC ĐỐ VUI
PHÁP LUẬT KỲ TRƯỚC
Kết quả:
Xin chúc mừng 03 độc giả đạt giải phần
Đố vui pháp luật kỳ trước là:
 Giải Nhất: Chị Đỗ Thị Mai Khoa –
Nhà máy Ô tô Thương mại SAMCO;
 Giải Nhì: Anh Hoàng Đức Thịnh –
Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé;
 Giải Khuyến khích: Anh Nguyễn
Chánh Hùng Minh – CTCP Cảng Tôn Thất
Thuyết.
Đề nghị Quý Độc giả đạt giải liên hệ trực
tiếp Ban Pháp chế Tổng Công ty để nhận
quà tặng.

1. Theo quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP
ngày 31/7/2017 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi
hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng có
hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2017, người lao
động nghỉ từ 40 ngày làm việc trở lên vẫn được xét
tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”.
2. Đồng thời, khoản 6 Điều 10 Nghị định số
91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ cũng
quy định các trường hợp không được xét tặng danh
hiệu “Lao động tiên tiến” như sau:
“Không xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”,
“Chiến sĩ tiên tiến” đối với các cá nhân mới tuyển
dụng dưới 10 tháng; bị kỷ luật từ hình thức khiển trách
trở lên”.

CÂU HỎI KỲ NÀY:
Anh/Chị hãy cho biết người lao động làm
việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ
đủ 01 tháng trở lên có thuộc đối tượng
tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hay
không? Nếu có, hãy cho biết thời điểm bắt
đầu áp dụng? Nội dung này được quy định
tại điều khoản nào của Luật Bảo hiểm xã
hội năm 2014?

Câu trả lời vui lòng gửi trực tiếp về Ban Pháp
chế Tổng Công ty hoặc gửi email đến

Bantinphapluat@samco.com.vn trước

17h00 ngày 05/10/2017

Câu hỏi phụ: Theo Anh/Chị có bao nhiêu
người trả lời đúng câu hỏi này?

TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ GIAO THÔNG VẬN TẢI SÀI GÒN - TNHH MTV (SAMCO)
---BAN BIÊN TẬP BẢN TIN PHÁP LUẬT SAMCO
[a]: Số 262 – 264 Trần Hưng Đạo, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
[o]: (+84) 839 200 408 - Ext: 133 - [h]: (+84) 905 066 519 (Anh Nguyên) - [e]: Bantinphapluat@samco.com.vn - [w]: www.samco.com.vn

