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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 46 giới thiệu 

đến Quý độc giả một số nội dung mới quan trọng của 

Luật Quản lý ngoại thương, 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 QUẢN LÝ NGOẠI THƯƠNG 

Ngày 22/6/2017, Chủ tịch nước đã ký Lệnh số 

02/2017/L-CTN về việc công bố Luật Quản lý ngoại 

thương đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua 

ngày 12/6/2017. 

Trong suốt quá trình đàm phán gia nhập Tổ chức 

thương mại thế giới (WTO) từ năm 1995, Việt Nam 

đã liên tục cải thiện chính sách, công cụ pháp luật để 

thực hiện quản lý ngoại thương phù hợp với điều kiện 

hội nhập. Sau khi gia nhập WTO, chúng ta vẫn đang 

nỗ lực hoàn thiện chính sách quản lý nhà nước về 

thương mại, đặc biệt là thương mại quốc tế để tận 

dụng tối đa cơ hội hội nhập đồng thời hạn chế những 

bất lợi về vị thế và năng lực cạnh tranh. 

Hoạt động ngoại thương trong thời gian qua diễn 

ra sôi động và có đóng góp nhất định cho quá trình 

phát triển kinh tế của đất nước, đáp ứng yêu cầu hội 

nhập kinh tế quốc tế. Công tác quản lý nhà nước về 

ngoại thương đã chặt chẽ, thông suốt, minh bạch và 

hiệu quả hơn, song chính sách của Nhà nước trong 

lĩnh vực này còn một số điểm chưa hoàn chỉnh, cần 

tiếp tục hoàn thiện, cụ thể là: 

Thứ nhất, Luật Thương mại 2005 và các văn bản 

pháp luật có liên quan chưa thể hiện rõ yêu cầu hội 

nhập, công tác quản lý nhà nước về ngoại thương 

chưa tương xứng với yêu cầu đặt ra. 
 

CHÀO MỪNG NGÀY PHÁP LUẬT 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

- Ngày 09 tháng 11 năm 2017 -  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Thứ hai, hệ thống pháp luật ngoại thương hiện 

hành còn tồn tại sự trùng lắp, chồng chéo, sự minh 

bạch chưa cao, tính ổn định, dự báo còn thấp. 

Thứ ba, sau khi Luật Thương mại 2005 và các 

văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành 

được ban hành, Việt Nam đã trở thành thành viên 

của WTO cùng nhiều các hiệp định thương mại tự 

do khác (như Liên minh kinh tế Á Âu, Cộng đồng 

kinh tế ASEAN, EVFTA, TPP…). Do đó, pháp 

luật phải được hoàn thiện để phù hợp với các điều 

ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, thúc đẩy 

quá trình hội nhập sâu rộng hơn nữa vào nền kinh 

tế thế giới. 

Thứ tư, cơ chế quản lý ngoại thương hiện hành 

đang tạo ra những rào cản về thủ tục hành chính, 

ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp. 

Do vậy, pháp luật cần được hoàn thiện trên 

nguyên tắc và theo quan điểm chỉ đạo là cải cách 

thủ tục hành chính, duy trì môi trường kinh doanh 

thuận lợi theo hướng hệ thống hóa, hài hòa hóa 

các thủ tục hành chính có liên quan. 

Cuối cùng, các biện pháp hỗ trợ phát triển hoạt 

động ngoại thương cần những cơ sở pháp lý ở mức 

cao nhằm thể hiện quan điểm hỗ trợ ngoại thương 

của Nhà nước nhằm tận dụng tối đa các ưu thế, ưu 

đãi trong các khuôn khổ thương mại song phương, 

đa phương mà Việt Nam là thành viên. 

Do đó, việc xây dựng một đạo luật về quản lý 

ngoại thương có tính định hướng rõ ràng, phù hợp 

với quan điểm của Đảng, Nhà nước, ổn định, minh 

bạch, thống nhất, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh 

tế quốc tế là cần thiết. Đồng thời, đảm bảo hoạt 

động quản lý nhà nước về ngoại thương thuận lợi, 

hiệu quả, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. 

Theo đó, quan điểm chỉ đạo xây dựng Luật 

là: (1) thể chế hóa quan điểm, chủ trương, chính 

sách của Đảng và Nhà nước về quản lý, phát triển 

hoạt động ngoại thương; (2) phải là đạo luật điều 

chỉnh bao quát các công cụ quản lý ngoại thương 

thông qua hệ thống hóa, pháp điển hóa các quy 

định pháp luật hiện hành, nội luật hóa các điều ước 

quốc tế; đảm bảo tính linh hoạt trong việc xây 

dựng chiến lược ngoại thương và ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật; cũng như đảm bảo tính 

đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, đáp 

ứng yêu cầu hội nhập quốc tế; (3) bảo đảm hoạt 

động quản lý nhà nước về ngoại thương hiệu lực, 

hiệu quả, đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục 

hành chính, khuyến khích, tạo điều kiện cho sự 

phát triển 

phát triển hoạt động ngoại thương của thương nhân 

và tính cạnh tranh của nền kinh tế; hoàn thiện, nâng 

cao hiệu lực pháp lý về các biện pháp phòng vệ 

thương mại, hỗ trợ ngoại thương để nâng cao sức 

cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam, doanh nghiệp 

Việt Nam trong thời kỳ hội nhập. 

Những nội dung cơ bản của Luật 

a) Về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng: Luật 

Quản lý ngoại thương điều chỉnh chủ yếu công tác 

quản lý nhà nước về ngoại thương bao gồm: các biện 

pháp quản lý, điều hành hoạt động ngoại thương có 

liên quan đến mua bán hàng hóa quốc tế; không điều 

chỉnh, can thiệp vào các hoạt động cụ thể của thương 

nhân, giữa các thương nhân với nhau; chỉ điều chỉnh 

đối tượng là hàng hóa, không điều chỉnh đối tượng 

dịch vụ. 

b) Về nguyên tắc quản lý nhà nước về ngoại thương, 

quyền tự do kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu và 

trách nhiệm quản lý nhà nước về ngoại thương 

Luật Quản lý ngoại thương đã quy định các 

nguyên tắc chủ yếu như: (1) Nhà nước quản lý ngoại 

thương theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều 

ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam là thành viên; (2) bảo đảm minh bạch, công 

khai, bình đẳng, đơn giản hóa thủ tục hành chính; bảo 

đảm quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, thương 

nhân thuộc các thành phần kinh tế; thúc đẩy phát 

triển sản xuất trong nước và xuất khẩu, gắn với quản 

lý nhập khẩu. 

Trong bối cảnh, xu hướng hội nhập kinh tế quốc 

tế ngày càng sâu rộng, lần đầu tiên, Luật đã khẳng 

định quyền tự do kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu 

của thương nhân chỉ bị hạn chế nếu thuộc các trường 

hợp mà Luật quy định biện pháp cấm, tạm ngừng 

hoặc hạn chế xuất khẩu, nhập khẩu. Riêng đối với đối 

tượng là thương nhân là tổ chức kinh tế có vốn đầu 

tư nước ngoài, thương nhân nước ngoài không có 

hiện diện tại Việt Nam, Luật quy định quyền, nghĩa 

vụ của các đối tượng này theo đúng các cam kết trong 

các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Việc 

quy định quyền tự do kinh doanh xuất khẩu, nhập 

khẩu tại Luật là phù hợp với tinh thần Hiến pháp, phù 

hợp với tinh thần tiến bộ của Luật Đầu tư và Điều 7 

Luật Doanh nghiệp. 

Về trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực 

ngoại thương, Luật quy định các nội dung quản lý 

nhà nước trong lĩnh vực ngoại thương theo đó giao 

nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể cho Bộ Công Thương, 

các bộ, chính quyền địa phương phù hợp với các biện 



  

pháp quản lý quy định trong Luật này và theo 

nguyên tắc "một biện pháp do một cơ quan đầu 

mối phụ trách". 

c) Về các biện pháp quản lý ngoại thương:  

Các biện pháp hành chính (Chương II): Luật 

Quản lý ngoại thương quy định rõ các biện pháp 

quy định tại Chương này là sự đảm bảo hài hòa, 

lồng ghép giữa hai nguyên tắc cơ quan nhà nước 

chỉ được làm pháp luật cho phép và thương nhân 

được kinh doanh tất cả những gì pháp luật không 

cấm. Theo đó, các biện pháp mang tính hạn chế 

quyền tự do kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu 

được quy định nhằm đảm bảo lợi ích công cộng, 

an ninh quốc phòng, hoặc phù hợp cam kết quốc 

tế...phải thực hiện theo những nguyên tắc xác định 

trong Luật và chỉ được áp dụng đối với danh mục 

hàng hóa cụ thể. Những hàng hóa ngoài các danh 

mục này được tự do xuất khẩu, nhập khẩu. Cụ thể 

các biện pháp như sau:  

Về biện pháp cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất 

khẩu, cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu: Luật 

quy định nguyên tắc xác định Danh mục hàng hóa 

cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu, theo đó việc cấm 

xuất khẩu, cấm nhập khẩu hàng hóa chỉ áp dụng 

đối với các trường hợp liên quan đến hàng hóa an 

ninh, quốc phòng chưa được phép, ảnh hưởng 

thuần phong mỹ tục, môi trường, sức khỏe cộng 

đồng...và giao Chính phủ quy định chi tiết Danh 

mục.  

Về biện pháp quản lý theo giấy phép, điều kiện: 

Luật phân biệt rõ giấy phép xuất khẩu, giấy phép 

nhập khẩu mà doanh nghiệp phải có khi làm thủ 

tục thông quan hàng hóa với các điều kiện (không 

phải là giấy phép) mà doanh nghiệp chỉ cần đáp 

ứng để thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu. Các 

loại giấy phép và điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu 

nói trên sẽ được Chính phủ quy định công khai, 

minh bạch để cộng đồng doanh nghiệp dễ dàng 

theo dõi, thực hiện, giám sát.  

Biện pháp chứng nhận xuất xứ hàng hóa, lưu 

hành tự do: Luật quy định về giấy chứng nhận 

xuất xứ hàng hóa; giấy chứng nhận lưu hành tự do 

theo hướng quy định về việc doanh nghiệp được 

tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo các Hiệp 

định thương mại tự do mới được ký kết như Hiệp 

định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), Hiệp 

định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA).  

 

 Quản lý hoạt động ngoại thương với các nước có 

chung biên giới: Luật quy định khung khổ pháp lý 

chung về đối tượng, hoạt động, địa điểm, phương 

thức và chính sách ưu đãi, đặc thù của hoạt động 

thương mại biên giới và nguyên tắc phát huy quyền 

tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa 

phương cấp tỉnh trong hoạt động thương mại biên 

giới đồng thời quy định về điều hành, phối hợp quản 

lý hoạt động thương mại biên giới tại cửa khẩu biên 

giới đất liền; chính sách phát triển các hoạt động hỗ 

trợ thương mại tại cửa khẩu để tạo điều kiện thuận 

lợi, thúc đẩy các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, 

xuất nhập cảnh người, phương tiện giao thông vận tải 

qua các cửa khẩu biên giới đất liền và phát triển du 

lịch. 

Quản lý hàng hóa đối với khu vực hải quan riêng: 

Luật phân định rõ quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu giữa 

nội địa với các khu vực hải quan riêng, giữa các khu 

vực hải quan riêng với nhau cũng như giữa khu vực 

hải quan riêng với bên ngoài lãnh thổ Việt Nam, đặc 

biệt là trong cải cách thủ tục hành chính đối với hàng 

hóa xuất khẩu, nhập khẩu để thúc đẩy giao lưu 

thương mại, đầu tư. 

Điểm mới của Luật là quy định chỉ áp dụng một 

lần các biện pháp quản lý ngoại thương đối với khu 

hải quan riêng. Quy định như trên giúp giảm thiểu 

thủ tục hành chính cho cộng đồng doanh nghiệp hoạt 

động trong các khu vực hải quan riêng đồng thời tận 

dụng được lợi thế của các khu này nhất là các khu 

kinh tế cửa khẩu hoặc khu kinh tế biển nơi có cửa 

khẩu, cảng biển thuận lợi cho hoạt động xuất nhập 

khẩu hàng hóa là nguồn nguyên liệu cần thiết phục 

vụ sản xuất. 

Các biện pháp kỹ thuật, kiểm dịch (Chương 

III): Luật Quản lý ngoại thương quy định mục tiêu 

áp dụng và kiểm tra hàng hóa đáp ứng yêu cầu của 

các biện pháp kỹ thuật, kiểm dịch nhằm thực hiện 

mục tiêu hệ thống hóa, pháp điển hóa, minh bạch hóa 

các quy định của pháp luật, tạo thuận lợi tối đa cho 

doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

Điểm mới là Luật này đã quy định nguyên tắc tạo 

thuận lợi cho hàng hóa xuất khẩu, quản lý rủi ro trong 

thực hiện các biện pháp và kiểm tra chuyên ngành; 

phân định rõ các nhóm hàng hóa với việc áp dụng các 

biện pháp kỹ thuật, kiểm dịch cụ thể, đảm bảo mức 

độ phù hợp, hài hòa giữa quản lý nhập khẩu, bảo vệ 

sản xuất trong nước và thúc đẩy xuất khẩu. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ tháng 10 năm 2017, nhiều chính sách mới được 

ban hành và bắt đầu có hiệu lực thi hành. Trong đó, 

nổi bật là: 

 

1. Đã nâng cấp ứng dụng iHTKK 3.5.0, 

iTaxViewer 1.4.0 

Tổng cục Thuế đã có Thông báo về việc nâng cấp 

ứng dụng iHTKK 3.5.0, iTaxViewer 1.

 

 Bên cạnh đó, Luật đã quy định hoạt động kiểm 

tra chuyên ngành, trong đó quy định cụ thể đối 

tượng kiểm tra, cơ quan tiến hành kiểm tra và 

trách nhiệm của các cơ quan kiểm tra để thống 

nhất về cơ sở pháp lý, đối tượng, nguyên tắc, trách 

nhiệm của các Bộ, ngành trong thực hiện kiểm tra 

đối với hoạt động kiểm tra chuyên ngành đang 

được quy định rải rác tại nhiều văn bản quy phạm 

pháp luật khác nhau. 

Các biện pháp phòng vệ thương mại (Chương 

IV): Nội dung của Luật Quản lý ngoại thương 

được pháp điển hóa, sửa đổi, bổ sung các nội dung 

cơ bản của tại 03 Pháp lệnh đã được Ủy ban 

thường vụ Quốc hội ban hành đồng thời bổ sung 

nội dung mới về chống lẩn tránh các biện pháp 

phòng vệ thương mại, ứng phó với vụ việc do 

nước ngoài khởi xướng nhằm phù hợp với thông 

lệ quốc tế và đáp ứng yêu cầu quản lý trên thực 

tiễn, đảm bảo hiệu quả thực thi của các biện pháp 

này. 

Kiểm soát khẩn cấp trong hoạt động ngoại 

thương (Chương V): Luật Quản lý ngoại thương 

quy định cụ thể một số trường hợp chính cần có 

sự can thiệp khẩn cấp đến hoạt động xuất khẩu, 

nhập khẩu hàng hóa từ một hoặc một số đối tác 

thương mại xuất phát từ yếu tố khách quan hoặc 

chủ quan. 

Các biện pháp phát triển hoạt động ngoại 

thương (Chương VI): Luật Quản lý ngoại thương 

quy định về chính sách phát triển hoạt động ngoại 

thương như một trong những công cụ quản lý nhà 

nước quan trọng nhằm hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động 

ngoại thương theo cả hai chiều xuất khẩu và nhập 

khẩu. Theo đó, Nhà nước thúc đẩy phát triển hoạt 

động ngoại thương thông qua các biện pháp như: 

các biện pháp tín dụng, xúc tiến thương mại và 

các hoạt động hỗ trợ phát triển khác, với trọng 

điểm là xúc tiến thương mại. 

 

Luật cũng quy định một số chính sách đặc thù 

trong phát triển ngoại thương đối với sản phẩm có lợi 

thế cạnh tranh mà trong nước sản xuất được cũng như 

các sản phẩm công nghệ và nguyên liệu đầu vào cần 

thiết phục vụ sản xuất trong nước, các doanh nghiệp 

vừa và nhỏ, các vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, 

vùng đồng bào dân tộc, biên giới, hải đảo, các vùng 

có điều kiện địa lý - kinh tế khó khăn tham gia hoạt 

động ngoại thương. 

Giải quyết tranh chấp (Chương VII): Luật Quản 

lý ngoại thương quy định nguyên tắc trong giải quyết 

tranh chấp trong lĩnh vực ngoại thương có liên quan 

đến cơ quan của Chính phủ. Theo đó, nguyên tắc 

chung là các vụ việc có tranh chấp giữa doanh nghiệp 

(kể cả doanh nghiệp Nhà nước) phải được giải quyết 

theo thỏa thuận cũng của các bên cũng như theo quy 

định trong tố tụng dân sự. Chính phủ chỉ tham gia 

giải quyết tranh chấp trong trường hợp liên quan đến 

lợi ích quốc gia, trong quan hệ giữa Chính phủ với 

Chính phủ theo các quy định của pháp luật quốc tế. 

Luật đã có những quy định hoàn toàn mới nêu rõ 

trình tự, thủ tục cũng như trách nhiệm của các Bộ, 

ngành trong việc xây dựng phương án giải quyết 

tranh chấp quốc tế trong cả hai trường hợp, bao gồm 

việc Việt Nam bảo vệ lợi ích của mình khi bị các 

nước khởi kiện và việc Việt Nam chủ động khởi kiện 

các nước khi họ vi phạm những nghĩa vụ, cam kết 

gây xâm hại đến lợi ích của Việt Nam. 

Tổ chức thi hành Luật 

Luật giao Chính phủ quy định chi tiết các điều, 

khoản sau: khoản 5 Điều 5; các Điều 10, 28, 31, 32, 

38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 53, 54, 67, 104, 105, 106, 

110, 111 và dự kiến trên cơ sở các nội dung này, 

Chính phủ sẽ ban hành các Nghị định của Chính phủ 

quy định chi tiết (dự kiến là 05 Nghị định). 

(Theo http://www.moit.gov.vn) 

  



4.0 đáp ứng Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 

28/7/2015 hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực 

thuế. Theo đó: 

- Nâng cấp các chức năng đăng ký sử dụng dịch vụ 

trên ứng dụng iHTKK: 

+ Đăng ký sử dụng dịch vụ theo mẫu số 01/ĐK-

TĐT của Thông tư 110; 

+ Đăng ký thay đổi thông tin theo mẫu số 02/ĐK-

TĐT của Thông tư 110; 

+ Đăng ký ngừng dịch vụ theo mẫu số 03/ĐK-

TĐT của Thông tư 110; 

+ Gửi thông báo về kết quả đăng ký theo mẫu 

số 03/TB-TĐT của Thông tư 110. 

- Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.4.0 

đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng iHTKK 

phiên bản 3.5.0. 

Bắt đầu từ ngày 02/10/2017, khi kê khai tờ khai 

thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên thì 

người nộp thuế sẽ sử dụng các mẫu biểu kê khai tại 

ứng dụng iHTKK 3.5.0, iTaxViewer 1.4.0 thay cho 

các phiên bản trước đây. 

2. Điểm mới về điều kiện dự thi lấy chứng chỉ 

kế toán viên 

Ngày 31/8/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông 

tư số 91/2017/TT-BTC quy định về việc thi, cấp, 

quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế 

toán viên, có hiệu lực từ ngày 15/10/2017 và thay thế 

Thông tư 129/2012/TT-BTC. 

Theo đó, điều kiện dự thi đã có nhiều sự thay đổi, 

cụ thể: 

- Gộp chung điều kiện dự thi lấy chứng chỉ kiểm 

toán viên, chứng chỉ kế toán viên làm một thay vì quy 

định riêng. 

- Rút ngắn yêu cầu thời gian công tác thực tế về tài 

chính, kế toán, kiểm toán tối thiểu xuống còn 36 tháng 

(quy định tại Thông tư số 129/2012/TT-BTC là 60 

tháng). 

Ngoài ra, Thông tư 91 cũng đưa ra ví dụ rõ hơn về 

trường hợp bảo lưu kết quả thi: 

Ví dụ: Một người bắt đầu dự thi năm 2017 thì điểm 

các môn thi đạt yêu cầu của năm 2017 sẽ được bảo 

lưu trong các năm 2018, 2019. 

Đến năm 2019, nếu người dự thi vẫn chưa đạt yêu 

cầu thi thì khi dự thi vào năm 2020 kết quả thi được 

tính để xét đạt yêu cầu thi sẽ là kết quả thi của các 

năm 2018, 2019, 2020; tương tự như vậy cho các năm 

từ 2021 trở đi. 

3. Những việc doanh nghiệp cần làm để cấp mã 

số BHXH cho NLĐ 

Ngày 28/8/2017, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban 

hành văn bản số 3799/BHXH-BT về hoàn thiện, cấp 

mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT. 

Theo đó, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các 

nghiệp vụ để cơ quan nhà nước cấp mã số BHXH cho 

người tham gia BHYT khi phát sinh tăng, điều chỉnh, 

cấp lại sổ BHYT, thẻ BHYT như sau: 

- Hướng dẫn người tham gia kê khai chính xác, đầy 

đủ thông tin vào Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông 

tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) và nhận Mẫu TK1-

TS của người tham gia. 

- Lập hồ sơ theo quy định tại Quyết định số 

595/QĐ-BHXH ban hành quy trình thu BHXH, 

BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; quản lý sổ BHXH, 

thẻ BHYT kèm theo Mẫu TK1-TS (trừ trường hợp 

báo giảm nghỉ việc chấm dứt HĐLĐ). 

- Nộp cho cơ quan BHXH thông qua Bưu điện 

hoặc thông qua hình thức giao dịch điện tử theo quy 

định. 

- Nhận sổ BHXH, thẻ BHYT, Mẫu D09a-TS, Mẫu 

D10a-TS và Thư ngỏ của cơ quan BHXH chuyển đến 

thông qua Bưu điện. 

- Trả sổ BHXH, thẻ BHYT và Thư ngỏ cho người 

tham gia BHXH. 

4. Bổ sung số định danh vào đơn đề nghị hưởng 

trợ cấp thất nghiệp 

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 93/NQ-

CP về đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân liên quan 

quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà 

nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, có 

hiệu lực từ ngày 26/9/2017. 

Theo đó, sẽ thực hiện việc bỏ thông tin ngày tháng 

năm sinh, số CMND, ngày cấp, nơi cấp, dân tộc, tôn 

giáo, nơi thường trú, chỗ ở hiện nay và bổ sung số 

định danh cá nhân, nơi ở hiện tại đối với những thủ 

tục: 

- Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp; 

- Đơn đề nghị hỗ trợ học nghề; 

- Mẫu Thông báo về việc tìm kiếm việc làm; 

- Mẫu Thông báo chấm dứt hưởng trợ cấp thất 

nghiệp; 



- Đơn đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất 

nghiệp; 

- Phiếu tư vấn, giới thiệu việc làm. 

Ngoài ra, Nghị quyết số 93/NQ-CP cũng quy định 

đơn giản hóa thủ tục khác như: 

- Đổi hoặc cấp lại chứng chỉ kỹ năng nghề quốc 

gia; 

- Cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng 

việc làm đối với người lao động hoặc cơ sở sản xuất 

kinh doanh;… 

5. Công bố 20 loại hàng hóa, dịch vụ độc quyền 

nhà nước 

Từ ngày 01/10/2017, Nghị định số 94/2017/NĐ-

CP về hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền 

nhà nước trong hoạt động thương mại chính thức có 

hiệu lực. 

Theo đó, công bố Danh mục 20 loại hàng hóa, dịch 

vụ nhà nước độc quyền hoạt động thương mại, như 

là: 

- Hàng hóa, dịch vụ phục vụ mục đích quốc phòng, 

an ninh; 

- Sản xuất vàng miếng; 

- Phát hành xổ số kiến thiết; 

- Nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà (trừ trường hợp 

nhập khẩu để kinh doanh bán hàng miễn thuế); 

- In, đúc tiền; 

- Phát hành tem bưu chính Việt Nam; 

- Truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia, ... 

6. Xác định phương pháp tính thuế GTGT từ 

ngày 05/11/2017 

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 

93/2017/TT-BTC sửa đổi Thông tư số 219/2013/TT-

BTC và Thông tư số 156/2013/TT-BTC, có hiệu lực 

từ ngày 05/11/2017. 

Theo đó, bỏ hướng dẫn nộp mẫu số 06/GTGT khi 

các cơ sở kinh doanh thực hiện: 

- Chuyển đổi phương pháp tính thuế GTGT; 

- Đăng ký áp dụng thuế GTGT theo phương pháp 

khấu trừ đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập và 

cơ sở kinh doanh đang hoạt động có doanh thu chịu 

thuế GTGT dưới một tỷ đồng. 

Như vậy, từ ngày Thông tư số 93/2017/TT-

BTC có hiệu lực, việc xác định phương pháp tính thuế 

GTGT sẽ căn cứ theo Hồ sơ khai thuế GTGT do cơ 

sở kinh doanh nộp (theo văn bản số 4253/TCT-CS): 

- Nếu cơ sở kinh doanh đăng ký áp dụng thuế 

GTGT theo phương pháp khấu trừ thì gửi Tờ khai 

thuế GTGT Mẫu số 01/GTGT, 02/GTGT đến cơ quan 

thuế. 

- Nếu cơ sở kinh doanh đăng ký áp dụng phương 

pháp trực tiếp thì gửi Tờ khai thuế GTGT Mẫu số 

03/GTGT, 04/GTGT đến cơ quan thuế. 

Tờ khai thuế GTGT Mẫu 01/GTGT, 02/GTGT, 

03/GTGT và 04/GTGT ban hành kèm theo Thông 

tư số 156/2013/TT-BTC đã được sửa đổi, bổ sung tại 

Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Thông tư số 

26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015. 

7. Hướng dẫn xử lý với số thuế GTGT chưa đủ 

điều kiện hoàn thuế 

Đầu tháng 9/2017, Tổng Cục thuế ban hành văn 

bản số 3978/TCT-KK hướng dẫn về xử lý hoàn thuế 

giá trị gia tăng. 

Theo đó, trong quá trình giải quyết hồ sơ hoàn 

thuế, cơ quan Thuế xác định số thuế đủ điều kiện 

được hoàn một phần và một phần chưa đủ điều kiện 

hoàn cần thanh tra, kiểm tra hoặc chờ kết quả xác 

minh làm rõ thì: 

- Đối với số thuế đã đủ điều kiện hoàn: Cơ quan 

thuế giải quyết ngay và cập nhật đầy đủ vào ứng dụng 

TMS. 

- Đối với số thuế chưa đủ điều kiện hoàn cần thanh 

tra, kiểm tra lại hoặc chờ kết quả xác minh, hướng 

dẫn: Lưu tại cột “Số hoàn cần xem xét” trên ứng dụng 

TMS. 

Sau khi có kết quả thanh tra, kiểm tra hoặc kết quả 

xác minh nếu đủ điều kiện hoàn: Cơ quan Thuế tự tạo 

hồ sơ đề nghị hoàn, cập nhật hồ sơ gốc của người nộp 

thuế và tiếp theo, thực hiện xử lý hoàn thuế vào ứng 

dụng TMS theo quy định. 

8. Hướng dẫn mới trong thanh toán khám, chữa 

bệnh BHYT 

Ngày 14/9/2017, BHXH Việt Nam ban hành công 

văn số 4055/BHXH-CNTT về thanh toán hồ sơ KCB 

đối với trường hợp thẻ BHYT hết hạn sau thời điểm 

tra cứu. 

Cụ thể, do một số cán bộ không thực hiện đúng 

quy định dẫn đến trường hợp thời điểm khám thì thẻ 

BHYT của người bệnh còn thời hạn nhưng lúc cơ sở 

KCB nộp hồ sơ đề nghị thanh toán thì đã hết hạn sử 

dụng. 

Vì vậy, BHXH Việt Nam hướng dẫn BHXH các 

tỉnh xử lý trường hợp nêu trên như sau: 



- Vẫn thực hiện tiếp nhận, giám định và thanh toán 

chi phí KCB BHYT theo đúng quy định pháp luật đối 

với thẻ BHYT có thông tin thẻ hợp lệ tại thời điểm tra 

cứu. 

- Cơ quan BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc 

TW phải kiểm tra, rà soát việc thực hiện quy trình cấp, 

cập nhật tăng giảm thẻ BHYT. 

- Cán bộ bộ phận thu và sổ, thẻ phải nghiêm túc 

thực hiện đúng, đủ quy trình cấp, đổi, cập nhật dữ liệu 

thẻ BHYT theo công văn số 3881/BHXH-ST ngày 

07/10/2016. 

Ngoài ra, công văn số 4055/BHXH-CNTT cũng 

yêu cầu cơ quan BHXH các tỉnh làm rõ những sai 

phạm của cá nhân, tập thể dẫn đến tình trạng nêu trên 

và có hình thức kỷ luật phù hợp. 

(Nguồn: http://www.thuvienphapluat.vn)

 

 

Kết quả: 

Xin chúc mừng 03 độc giả đạt giải phần Đố vui pháp 

luật kỳ trước là:  

 Giải Nhất: Chị Ông Thị Thùy Linh – Xí nghiệp 

Dịch vụ Ô tô Isuzu An Lạc; 

 Giải Nhì: Chị Trần Thị Ngọc – Công ty TNHH 

MTV Cảng Bến Nghé; 

 Giải Khuyến khích: Chị Nguyễn Thị Huyền Trang 

– Phòng Tài chính kế toán Tổng Công ty. 

Đề nghị Quý Độc giả đạt giải liên hệ trực tiếp Ban 

Pháp chế Tổng Công ty để nhận quà tặng. 

Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 2 

và khoản 1 Điều 124 Luật Bảo hiểm xã hội 

năm 2014, kể từ ngày 01/01/2018, người làm 

việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ 

đủ 01 tháng trở lên phải tham gia đóng bảo 

hiểm xã hội bắt buộc. 

“Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Người lao động là công dân Việt Nam 

thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội 

bắt buộc, bao gồm: 

… 

b) Người làm việc theo hợp đồng lao động 

có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 

tháng;” 

“Điều 124. Hiệu lực thi hành 

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 

tháng 01 năm 2016, trừ quy định tại điểm b 

khoản 1 và khoản 2 Điều 2 của Luật này thì 

có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 

năm 2018.” 

 

 

 

 

CÂU HỎI KỲ NÀY: 

Anh/Chị hãy cho biết Chủ đề Ngày Pháp luật Việt Nam  

năm 2017? 

Câu hỏi phụ: Theo Anh/Chị có bao nhiêu người trả lời 

đúng câu hỏi này? 

ĐÁP ÁN MỤC ĐỐ VUI 

PHÁP LUẬT KỲ TRƯỚC 

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 

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 10/11/2017 
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