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Độc giả thân mến,
Hoan nghênh Qu{ độc giả đến với Bản Tin Pháp Luật số tháng 7/tháng 8 của chúng tôi. Qua bản tin này,
chúng tôi xin chia sẻ với Qu{ vị về một số tiến triển của các quy phạm pháp luật vừa có hiệu lực vào nửa
đầu năm nay. Các bài viết kz này tập trung vào các chủ đề sau:


Nỗ lực của các cơ quan nhà nước hữu quan nhằm quản l{ chặt chẽ hơn việc tuyển dụng lao động
nước ngoài, đặc biệt trong trường hợp người lao động đó thực hiện các gói thầu hoặc dự án của nhà
thầu nước ngoài đã trúng thầu tại Việt Nam;



Cập nhật các quy định của pháp luật liên quan đến việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;



Quy định mới của Bộ Tài Chính về việc sử dụng hóa đơn điện tử trong hoạt động bán hàng và cung
ứng dịch vụ;



Củng cố các quy định của pháp luật liên quan đến đăng k{ hợp đồng và giao dịch bảo đảm.

Ngoài ra, trong phần chuyên đề pháp l{, chúng tôi cũng xin giới thiệu đến Qu{ độc giả một bài viết về
hoạt động của các công ty dược nước ngoài tại Việt Nam và những rủi ro có thể xảy ra nếu hoạt động
ngoài phạm vi cho phép của một văn phòng đại diện, trong bối cảnh vừa diễn ra đợt thanh tra của cơ
quan Nhà Nước hữu quan trong lĩnh vực dược phẩm tại Thành Phố Hồ Chí Minh.
Cuối cùng chúng tôi xin gởi đến quí độc giả bảng mức lương tối thiểu mới do Chính phủ vừa ban hành, sẽ
có hiệu lực kể từ ngày 5 tháng 10 năm 2011.
Chúng tôi tin rằng Qu{ độc giả sẽ tìm thấy nhiều điều thú vị trong ấn bản này và rất hoan nghênh các
phản hồi hoặc thắc mắc của Qu{ vị. Mọi nhận xét của Qu{ vị, xin gởi về địa chỉ
newsletter@frasersvn.com.

QUY ÑÒNH MÔÙI VAØ CHAËT CHEÕ HÔN VEÀ QUAÛN LYÙ NGÖÔØI LAO ÑOÄNG NÖÔÙC
NGOAØI
Vào ngày 17 tháng 06 năm 2011, Chính Phủ đã ban hành Nghị Định 46/2011/NĐ-CP (Nghị Định 46) sửa
đổi và bổ sung một số điều của Nghị Định 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 về tuyển dụng và
quản l{ người nước ngoài làm việc tại Việt Nam (Nghị Định 34). Nhìn chung, với sự gia tăng số lượng
người nước ngoài vào Việt Nam làm việc, việc ban hành Nghị Định 46 nhằm đáp ứng nhu cầu quản l{
chặt chẽ hơn của Nhà Nước đối với lao động nước ngoài, cụ thể như sau:
Người lao động nước ngoài thực hiện các gói thầu hoặc dự án của nhà thầu nước ngoài đã trúng thầu
tại Việt Nam
Một trong những quy định đáng chú { nhất của Nghị Định 46 là một điều khoản hoàn toàn mới liên quan
đến người nước ngoài vào Việt Nam để thực hiện các gói thầu hoặc dự án của nhà thầu nước ngoài đã
trúng thầu tại Việt Nam. Theo đó, nhu cầu về nguồn nhân lực của dư án phải được thể hiện trong hồ sơ
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mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu. Hơn nữa, người sử dụng lao động phải ưu tiên sử dụng người lao động
Việt Nam thực hiện các công việc mà người lao động Việt Nam có khả năng thực hiện.
Trong trường hợp cần thiết phải sử dụng người nước ngoài có chuyên môn phù hợp với yêu cầu của gói
thầu thì nhà thầu nước ngoài phải lập phương án sử dụng người lao động nước ngoài. Phương án này
phải nêu rõ số lượng, vị trí công việc của người nước ngoài, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm cần thiết
và thời gian thực hiện công việc.
Trong quá trình thực hiện dự án hoặc gói thầu, nhà thầu nước ngoài phải làm thủ tục với cơ quan nhà
nước có thẩm quyền để đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam
theo quy định của pháp luật trước khi người nước ngoài đến làm việc tại Việt Nam.
Đối với chế độ báo cáo và kiểm tra, theo Nghị Định 46, chủ đầu tư thực hiện dư án có nghĩa vụ báo cáo
hằng qu{ cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp tỉnh về tình hình tuyển dụng và quản l{ người
nước ngoài tại các nhà thầu nước là đối tác của chủ đầu tư. Hơn nữa, định kz hằng qu{, Sở Lao động Thương binh và Xã hội có trách nhiệm phối hợp với cơ quan công an và các cơ quan hữu quan kiểm tra
tình hình thực hiện các quy định của pháp luật Việt Nam đối với người nước ngoài làm việc tại các dự án,
gói thầu do nhà thầu nước ngoài trúng thầu trên địa bàn.
Mở rộng các trường hợp người nước ngoài làm việc ở Việt Nam không phải có giấy phép laođộng
Mặc dù quy định mới đã quy định chặt chẽ hơn đối với trường hợp người nước ngoài vào Việt Nam làm
việc theo các gói thầu hoặc dự án qua đấu thầu, trong một số lĩnh vực khác, yêu cầu về giấy phép lao
động lại được giảm nhẹ đi. Với mục đích đơn giản hóa thủ tục hành chính và phù hợp với cam kết gia
nhập Tổ Chức Thương Mại Thế Giới (WTO) của Việt Nam, Nghị Định 46 đã mở rộng thêm những trường
hợp người nước ngoài làm việc ở Việt Nam không phải có giấy phép lao động, cụ thể bao gồm:


người nước ngoài làm Trưởng Văn phòng đại diện, Trưởng Văn phòng dự án hoặc người nước ngoài
được tổ chức phi chính phủ nước ngoài ủy nhiệm đại diện cho các hoạt động tại Việt Nam;



người nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp, nhưng lưu { là chỉ những doanh nghiệp hoạt
động trong phạm vi các ngành dịch vụ trong biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với WTO (bao gồm
các dịch vụ về dược, giáo dục, giao thông vận tải, xây dựng, thông tin, phân phối, tài chính, kinh doanh, du lịch, văn hóa và giải trí);



người nước ngoài vào Việt Nam để cung cấp dịch vụ tư vấn về chuyên môn và kỹ thuật hoặc thực
hiện các nhiệm vụ khác phục vụ cho công tác nghiên cứu, xây dựng, thẩm định, theo dõi đánh giá,
quản l{ và thực hiện chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) theo quy
định hay thỏa thuận trong các điều ước quốc tế về ODA; và



người nước ngoài đã được Bộ Ngoại Giao cấp giấy phép hoạt động thông tin, báo chí tại Việt Nam
theo quy định của pháp luật;

Ngoài ra, Thủ Tướng Chính Phủ có thẩm quyền xác định những trường hợp khác không được quy định
trong Nghị Định 46.
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Tuy nhiên, đối tượng là người nước ngoài là phu nhân, phu quân của những người được hưởng quyền
ưu đãi miễn trừ ngoại giao hoặc lãnh sự sẽ không còn được miễn giấy phép lao động như trước đây. Nếu
họ muốn làm việc cho tổ chức Việt Nam, họ cần phản xin cấp giấy phép lao động, trừ khi thuộc một
trong các trường hợp được miễn nêu trên.
Rút ngắn thời gian cấp giấy phép lao động
Nghị Định 46 đã rút ngắn thời hạn cấp giấy phép laođộng trong một số trường hợp. Cụ thể hơn, Sở Lao
động - Thương binh và Xã hội đã rút ngắn thời hạn cấp mới hoặc gia hạn giấy phép lao động từ mười lăm
(15) ngày làm việc, như quy định trước đây tại Nghị Định 34 và các văn bản hướng dẫn thi hành tương
ứng, giảm xuống còn mười (10) ngày làm việc kể từ thời điểm nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Hơn nữa, thời hạn
để cấp lại giấy phép lao động cũng được giảm từ mười lăm (15) ngày xuống còn ba (03) ngày làm việc kể
từ thời điểm nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Có thể nói đây là một bước tiến đáng kể trong việc rút ngắn thời gian
xử l{ để cấp giấy phép laođộng. Chúng ta hãy cùng chờ xem liệu thời hạn theo quy định mới này có thể
đạt được trong thực tế hay không.
Bổ sung trách nhiệm của người sử dụng laođộng trong việc đăng ký nhu cầu tuyển, sử dụng người
nước ngoài
Với mục đích tăng cường sự quản l{ của các cơ quan Nhà Nước đối với người lao động nước ngoài, Nghị
Định 46 đã bổ sung trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc đăng k{ hằng năm về nhu cầu
tuyển và sử dụng người nước ngoài, cụ thể bao gồm số lượng người lao động, trình độ chuyên môn, kinh
nghiệm, mức lương, thời gian làm việc theo từng vị trí công việc với Sở Lao động - Thương binh và Xã
hội. Trong trường hợp có sự thay đổi nhu cầu sử dụng người nước ngoài, người sử dụng lao động phải
đăng k{ bổ sung nhu cầu tuyển và sử dụng người nước ngoài trước 30 ngày, kể từ ngày người sử dụng
lao động thông báo nhu cầu tuyển người nước ngoài.

LUAÄT MÔÙI VEÀ BAÛO VEÄ QUYEÀN LÔÏI NGÖÔØI TIEÂU DUØNG
Trong thời gian gần đây, các vi phạm đối với quyền lợi người tiêu dùng có chiều hướng gia tăng cả về số
lượng và mức độ trong khi các quy định có liên quan vẫn còn nhiều bất cập và vướng mắc. Trên thực tế,
ngày càng xuất hiện nhiều trường hợp vi phạm trong đó người tiêu dùng phải gánh chịu nhiều thiệt hại
và tổn thất. Trước tình hình đó, vào ngày 17 tháng 11 năm 2010, Quốc Hội đã ban hành Luật số 59/2010/
QH12 về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (Luật BVQLNTD), có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2011.
Luật BVQLNTD đã thay thế văn bản trước đó là Pháp Lệnh số 13/1999/PL-UBTVQH10 về bảo vệ quyền lợi
người tiêu dùng (Pháp Lệnh BVQLNTD).
Nhìn chung, Luật BVQLNTD đã quy định những điều khoản đáng chú { nhằm bảo vệ tốt hơn quyền lợi
người tiêu dùng, cụ thể như sau:
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Hợp đồng giao kết với người tiêu dùng và điều kiện giao dịch chung
Đối với việc giải thích hợp đồng giao kết với người tiêu dùng, Luật BVQLNTD khẳng định rằng trong
trường hợp có sự hiểu khác nhau về nội dung của hợp đồng thì tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải
quyết tranh chấp phải giải thích hợp đồng theo hướng có lợi cho người tiêu dùng. Ngoài ra, trước thực tế
rằng nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực độc quyền Nhà Nước, đã áp đặt
những điều khoản bất hợp l{ và bất lợi trong giao dịch với người tiêu dùng, Luật BVQLNTD đã có khuynh
hướng bảo vệ cho lợi ích của người tiêu dùng bằng việc giới hạn hiệu lực của một số điều khoản trong
hợp đồng giao kết trực tiếp giữa người tiêu dùng và thương nhân hoặc trong các điều kiện giao dịch
chung, theo đó, một điều khoản của hợp đồng (hoặc của điều kiện giao dịch chung) sẽ không có hiệu lực
nếu có nội dung:


loại trừ trách nhiệm của thương nhân theo quy định của pháp luật;



hạn chế hoặc loại trừ quyền khiếu nại, khởi kiện của người tiêu dùng;



cho phép thương nhân đơn phương thay đổi điều kiện của hợp đồng đã thỏa thuận trước với người
tiêu dùng;



cho phép thương nhân giải thích hợp đồng trong trường hợp điều khoản của hợp đồng được hiểu
khác nhau; hoặc



cho phép thương nhân chuyển giao quyền, nghĩa vụ cho bên thứ ba mà không được người tiêu dùng
đồng {.

Hơn nữa, trên thực tế, người tiêu dùng thường ở thế bất lợi khi tiến hành giao dịch với thương nhân
theo hợp đồng mẫu hay điều kiện giao dịch chung chủ yếu bởi vì hợp đồng mẫu hoặc điều kiện giao dịch
chung đó thường hàm chứa những điều khoản có lợi cho thương nhân. Để tạo thế cân bằng trong tình
huống này, Luật BVQLNTD đã có những quy định yêu cầu thương nhân, trước khi giao dịch với người tiêu
dùng, phải dành thời gian hợp l{ để người tiêu dùng nghiên cứu hợp đồng hoặc phải thông báo công khai
điều kiện giao dịch chung.
Bảo vệ thông tin của người tiêu dùng
Theo Luật BVQLNTD, thông tin của người tiêu dùng được bảo đảm an toàn. Những quy định mới đã hạn
chế những trường hợp mà thông tin của người tiêu dùng bị cung cấp cho người khác mà không có sự
chấp thuận trước của người tiêu dùng. Theo đó, bất kz sự chuyển giao thông tin nào của người tiêu dùng
cho bên thứ ba chỉ có thể được thực hiện khi có sự đồng { của người tiêu dùng, trừ trường hợp pháp
luật có quy định khác. Nếu thương nhân muốn thu thập và sử dụng thông tin của người tiêu dùng,
thương nhân đó phải thông báo rõ ràng, công khai trước khi thực hiện, phải được người tiêu dùng đồng
{ và phải sử dụng thông tin phù hợp với mục đích đã thông báo. Ngoài ra, thương nhân phải đảo đảm độ
an toàn, chính xác và đầy đủ khi thu thập, sử dụng, chuyển giao thông tin của người tiêu dùng. Trong
trường hợp phát hiện thấy thông tin đó không chính xác, thương nhân có trách nhiệm tự mình hoặc có
biện pháp để người tiêu dùng cập nhật, điều chỉnh thông tin.
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Hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của các tổ chức xã hội
Luật BVQLNTD đã quy định chi tiết hơn về sự tham gia của các tổ chức xã hội trong việc bảo vệ người
tiêu dùng. Cụ thể hơn, các tổ chức xã hội có thể đại diện cho người tiêu dùng trong tố tụng hoặc tự mình
khởi kiện cũng như tiến hành các hoạt động tố tụng khác vì lợi ích công. Ngoài ra, khi một tổ chức xã hội
tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thực hiện nhiệm vụ được cơ quan Nhà Nước giao, Nhà Nước
sẽ hỗ trợ kinh phí và các điều kiện khác theo quy định của pháp luật cho tổ chức xã hội.
Đa dạng hóa các phương thức giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và thương nhân
Hiện nay, tranh chấp giữa người tiêu dùng và thương nhân thường được giải quyết theo những quy định
chung của luật tố tụng dân sự. Tuy nhiên, do những tranh chấp này thường có giá trị thấp, nhiều người
tiêu dùng có quyền và lợi ích bị xâm phạm đã không đem vụ tranh chấp của họ ra giải quyết trước tòa án
có thẩm quyền để tránh những thủ tục tố tụng phức tạp, tốn kém và mất nhiều thời gian. Để khắc phục
trở ngại nêu trên, Luật BVQLNTD đã quy định khá chi tiết và rõ ràng bốn phương thức giải quyết tranh
chấp giữa người tiêu dùng và thương nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ. Cụ thể là các phương thức:
thương lượng, hòa giải, trọng tài và tòa án.
Đối với phương thức thương lượng, người tiêu dùng khi cho rằng quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị
xâm phạm có quyền gửi yêu cầu đến thương nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ để thương lượng, và
thương nhân có trách nhiệm tiếp nhận, tiến hành thương lượng với người tiêu dùng trong thời hạn
không quá bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu.
Đối với phương thức giải quyết tranh chấp thông qua tòa án, thủ tục tố tụng đơn giản sẽ được áp dụng
trong trường hợp người tiêu dùng là cá nhân khởi kiện thương nhân trực tiếp cung cấp hàng hóa, dịch vụ
cho mình, vụ án đơn giản, chứng cứ rõ ràng và có giá trị giao dịch dưới 100 triệu đồng. Tuy nhiên, và
cũng khá ngạc nhiên là cho đến thời điểm hiện tại, thủ tục tố tụng đơn giản vẫn chưa được quy định
trong luật tố tụng dân sự lẫn Luật BVQLNTD, do vậy, hiện tại vẫn còn nhiều điểm chưa rõ ràng. Những
quy định mới cần được ban hành để tăng hiệu quả áp dụng của những quy định này và chúng tôi sẽ theo
dõi và cập nhật kịp thời với qu{ độc giả những quy định của pháp luật liên quan đến thủ tục này.
Hơn nữa, trong vụ án dân sự về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, thương nhân có nghĩa vụ chứng minh
mình không có lỗi gây ra thiệt hại, và người tiêu dùng khởi kiện sẽ không phải nộp tạm ứng án phí, tạm
ứng lệ phí Tòa án.
Tóm lại, Luật BVQLNTD đã có những quy định chi tiết hơn, có khả năng áp dụng trong thực tiễn cao hơn
so với những quy định trước đây, và do đó có khả năng bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người tiêu dùng so
với Pháp Lệnh BVQLNTD. Luật BVQLNTD là một bước tiến đáng kể trong hoạt động bảo vệ người tiêu
dùng và cũng có thể sẽ đánh dấu một bước đệm cho một giai đoạn mới của một thị trường công bằng
hơn cho người tiêu dùng cũng như cho thương nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ. Tuy nhiên, để những
quy định của Luật BVQLNTD mang tính khả thi hơn trong thực tế, một cơ chế trách nhiệm rõ ràng, một
sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng và các tổ chức xã hội, cũng như sự thực thi hiệu quả
các quy định của pháp luật, là điều vô cùng cần thiết.
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ÑAÊNG KYÙ HÔÏP ÑOÀNG VAØ GIAO DÒCH BAÛO ÑAÛM
Ngày 16 tháng 02 năm 2011, Bộ Tư Pháp đã ban hành Thông Tư 05/2011/TT/BTP (Thông Tư 05) hướng
dẫn một số vấn đề về đăng k{, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng mua trả chậm, trả dần
có bảo lưu quyền sở hữu của bên bán, hợp đồng thuê tài sản, hợp đồng cho thuê tài chính, hợp đồng
chuyển giao quyền đòi nợ. Thông Tư 05 còn hướng dẫn về việc thông báo việc kê biên tài sản thi hành
án, cung cấp thông tin về tài sản kê biên được thực hiện theo phương thức trực tiếp, bưu điện, fax, thư
điện tử tại các Trung Tâm Đăng K{ Giao Dịch, Tài Sản của Cục Đăng K{ Quốc Gia Giao Dịch Bảo Đảm
thuộc Bộ Tư Pháp (Trung Tâm Đăng Ký).
Thông Tư 05 có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2011, hướng dẫn việc thi hành Nghị Định số
83/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ về đăng k{ giao dịch bảo đảm (Nghị Định 83)
và thay thế các Thông Tư sau đây:


Thông Tư số 06/2006/TT-BTP ngày 28/09/2006 hướng việc đăng k{, cung cấp thông tin về giao dịch
bảo đảm tại Trung Tâm Đăng K{ (Thông Tư 06);



Thông Tư số 03/2007/TT-BTP ngày 17/05/2007 sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông Tư số
06;



Thông Tư số 04/2007/TT-BTP ngày 17/05/2007 hướng dẫn về đăng k{, cung cấp thông tin về hợp
đồng mua trả chậm, trả dần, hợp đồng thuê tài sản, hồ sơ cho thuê tài chính và hợp đồng chuyển
giao quyền đòi nợ (Thông Tư 04); và



Thông Tư số 07/2007/TT-BTP ngày 09/10/2007 hướng dẫn về thông báo việc kê biên tài sản thi hành
án và cung cấp thông tin về tài sản kê biên tại các Trung Tâm Đăng K{ (Thông Tư 07).

Nhằm đơn giản hóa việc thực hiện những quy định trên, Thông Tư 05 đã tổng hợp các hướng dẫn liên
quan vào một văn bản pháp l{ thống nhất. Kế thừa các quy định cũ, Thông Tư 05 quy định thống nhất
các hướng dẫn về đăng k{ và cung cấp thông tin các giao dịch đăng k{ tại Trung Tâm Đăng K{. Ngoài ra,
dựa trên thực tiễn áp dụng các quy định trước đây, Thông Tư 05 cũng quy định nhiều điều khoản chi tiết
cho việc thi hành trên thực tế.
Các quy định quan trọng không thay đổi
Thông Tư 05 giữ lại nhiều điều khoản quan trọng trong những quy định trước đây. Thứ nhất, về các loại
hợp đồng thuộc trường hợp đăng k{, tương tự như quy định tại Thông Tư 04, bao gồm:


hợp đồng mua trả chậm, trả dần có bảo lưu quyền sở hữu của bên bán;



hợp đồng thuê tài sản có thời hạn từ một năm trở lên;



hợp đồng cho thuê tài chính; và



hợp đồng chuyển giao quyền đòi nợ.
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Tuy nhiên không phải tất cả các loại hợp đồng nêu trên đều bắt buộc phải đăng k{, mà chỉ một số loại,
tùy thuộc vào các quy định pháp luật chuyên ngành. Chẳng hạn như, các hợp đồng cho thuê tài chính bị
bắt buộc đăng k{ theo quy định pháp luật về cho thuê tài chính. Tuy nhiên, việc đăng k{ giao dịch bảo
đảm sẽ mang lại lợi ích nhất định, đặc biệt trong trường hợp xét hiệu lực của việc bảo đảm đối với bên
thứ ba. Chẳng hạn như, nói một cách cụ thể, việc đăng k{ hợp đồng với Trung Tâm Đăng K{ có thể tạo ra
sự ưu tiên trong thanh toán đối với các bên liên quan trong hợp đồng. Vì vậy, dù việc đăng k{ là không
bắt buộc trong tất cả các loại hợp đồng nhưng nó sẽ mang lại lợi thế cho các bên, nhất là bên nhận bảo
đảm.
Về việc đăng k{ giao dịch bảo đảm, cũng như Thông Tư 06, Thông Tư 05 quy định các loại giao dịch bảo
đảm (trừ bảo lãnh và tín chấp) thuộc trường hợp đăng k{ bao gồm:


thế chấp tài sản, bao gồm cả thế chấp tài sản hình thành trong tương lai, cầm cố tài sản, đặt cọc, k{
cược, k{ quỹ;



thay đổi, sửa chữa sai sót, xóa đăng k{ giao dịch bảo đảm; và



văn bản thông báo việc xử l{ tài sản bảo đảm đối với giao dịch bảo đảm đã đăng k{.

Theo Nghị Định 83, chỉ các giao dịch thế chấp quyền sử dụng đất, thế chấp rừng sản xuất là rừng trồng,
cầm cố tàu bay, thế chấp tàu biển, tàu bay thuộc đối tượng giao dịch bảo đảm bắt buộc đăng k{. Tuy
nhiên, để có được quyền ưu tiên thanh toán trong các trường hợp vi phạm cam kết, tất cả các giao dịch
bảo đảm được khuyến khích nên đăng k{ với Trung Tâm Đăng K{.
Theo Thông Tư 05, chấp hành viên phải thông báo cho Trung Tâm Đăng K{ khi ra quyết định kê biên đối
với 11 loại tài sản quy định tại Thông Tư 05, trừ các trường hợp sau:


tài sản kê biên đã được giao cho cá nhân, tổ chức có điều kiện bảo quản hoặc đã được bảo quản tại
kho của Cơ quan thi hành án; hoặc



tổng giá trị tài sản theo quyết định kê biên dưới 30 tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định.

So với Thông Tư 07, Thông Tư 05 đã bổ sung một số loại tài sản mà việc kê biên cần phải thông báo với
Trung Tâm Đăng K{ như: tiền Việt Nam, ngoại tệ; lợi tức, quyền được nhận số tiền bảo hiểm đối với tài
sản bảo đảm hoặc các lợi ích khác thu được từ tài sản bảo đảm và các tài sản gắn liền với đất không
thuộc thẩm quyền đăng k{ của Văn phòng đăng k{ quyền sử dụng đất tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương và Văn phòng đăng k{ quyền sử dụng đất quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Ngoài ra,
Thông Tư 05 còn nâng tổng giá trị tài sản theo quyết định kê biên cần thông báo với Trung Tâm Đăng K{
từ 10 tháng lương đến 30 tháng lương tối thiểu.
Những quy định mới
Thông Tư 05 đặc biệt hướng dẫn thi hành quy định về thời hạn có hiệu lực của đăng k{ giao dịch bảo
đảm quy định trong Nghị Định 83. Theo Thông Tư 05, trường hợp các giao dịch bảo đảm, hợp đồng,
thông báo việc kê biên đã được đăng k{, thông báo trước ngày Nghị Định số 83 có hiệu lực thi hành và
đến ngày 09/9/2010 (ngày có hiệu lực thi hành của Nghị Định 83) vẫn còn hiệu lực, thì tổ chức, cá nhân
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không phải thực hiện đăng k{, thông báo gia hạn, mà việc đăng k{, thông báo đương nhiên có hiệu lực
cho đến khi tổ chức, cá nhân nộp đơn yêu cầu xóa đăng k{, văn bản yêu cầu xóa thông báo theo quy
định. Việc đăng k{ trước đây theo Nghị Định 08/2000/NĐ-CP ngày 10 tháng 03 năm 2000 về đăng k{ giao
dịch bảo đảm chỉ có giá trị trong 5 năm nhưng có thể được gia hạn nhiều lần, mỗi lần 5 năm. Tuy nhiên,
theo Nghị Định 83, việc đăng k{ này sẽ luôn có giá trị cho đến khi xóa đăng k{.
Thời điểm đăng k{ là một thay đổi quan trọng khác của Thông Tư 05. Thời điểm đăng k{ giao dịch bảo
đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án là thời điểm nội dung đơn yêu cầu đăng k{
giao dịch bảo đảm, hợp đồng, văn bản thông báo việc kê biên tài sản thi hành án được nhập vào cơ sở
dữ liệu; không phải thời điểm Trung Tâm Đăng K{ nhận được yêu cầu đăng k{ như quy định tại Thông Tư
06. Quy định mới này rõ ràng đã làm tăng thời gian để việc đăng k{ có hiệu lực và cũng có thể trì hoãn
việc đăng k{ nếu có bất cứ vấn đề kỹ thuật nào xảy ra với hệ thống cơ sở dữ liệu, chưa kể đến các lỗi chủ
quan như thất lạc đơn đăng k{ hoặc xử l{ hồ sơ chậm. Những bên có được lợi ích từ giao dịch bảo đảm
nên lưu { đến việc thi hành những quy định mới này để nắm rõ quá trình thực hiện trên thực tế.
Thông Tư 05 còn hướng dẫn chi tiết về thủ tục hoàn thành đơn yêu cầu đăng k{ qua quy định về k{ đơn
yêu cầu. Theo đó, Thông Tư 05 phân biệt rõ các trường hợp đơn yêu cầu đăng k{ phải có đầy đủ chữ k{,
con dấu (nếu có) của tổ chức, cá nhân là các bên liên quan đăng k{ và trường hợp đơn yêu cầu đăng k{
chỉ cần chữ k{, con dấu (nếu có) của một trong các bên tham gia giao dịch bảo đảm, hợp đồng hoặc
người được một trong các bên này ủy quyền.
Cuối cùng, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung Tâm Đăng K{ trong tương lai, Thông Tư 05 còn
quy định nhiều điều khoản chi tiết hơn về trình tự và thủ tục đăng k{ giao dịch bảo đảm, đăng k{ hợp
đồng và thông báo kê biên tài sản, cũng như các quy định về cung cấp thông tin về giao dịch, hợp đồng
và tài sản kê biên.

QUY ÑÒNH MÔÙI VEÀ PHAÙT HAØNH HOÙA ÑÔN VAØ HOÙA ÑÔN ÑIEÄN TÖÛ
Vào ngày 08 tháng 02 năm 2011, Bộ Tài Chính đã ban hành Thông Tư 13/2011/TT-BTC (Thông Tư 13). Với
mục đích sửa đổi Điều 6 của Thông Tư 153/2010/TT-BTC (Thông Tư 153), Thông Tư 13 tập trung đưa ra
các quy định về hoá đơn sử dụng trong việc bán hàng hoá và cung ứng dịch vụ.
Mặc dầu cả TT153 lẫn Thông Tư 13 đều quy định các tiêu chuẩn áp dụng cho các doanh nghiệp tự in hoá
đơn theo đúng quy định của pháp luật, nhưng khi so sánh với Thông Tư 153, Thông Tư 13 đánh dấu hai
thay đổi lớn sau đây:


doanh nghiệp được phép tự in hoá đơn giá trị gia tăng theo Thông Tư 13 khi có vốn điều lệ từ 1 tỷ
đồng trở lên, thay vì là 5 tỷ đồng như quy định của Thông Tư 153; và



doanh nghiệp chưa bị xử phạt vi phạm pháp luật về thuế hoặc đã bị xử phạt và đã chấp hành xử phạt
vi phạm pháp luật về thuế mà tổng số tiền phạt vi phạm pháp luật về thuế dưới 50 triệu đồng trong
vòng 365 ngày tính liên tục từ ngày thông báo phát hành hoá đơn tự in lần đầu trở về trước, nay
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cũng được phép tự in hoá đơn, thay cho mức tiền phạt tổng cộng là 20 triệu đồng như được quy
định theo Thông Tư 153 trước đây.
Thông Tư 13 sẽ có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày k{, tức sẽ có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 03 năm
2011.
Hướng dẫn mới về tạo lập, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử cho hoạt động bán hàng và cung
ứng dịch vụ
Ngày 14 tháng 03 năm 2011, Bộ Tài Chính đã ban hành Thông Tư 32/2011/TT-BTC hướng dẫn về khởi
tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (Thông Tư 32).
Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 05 năm 2011, Thông Tư 32 áp dụng cho các đối tượng sau:


tổ chức, cá nhân lựa chọn sử dụng hóa đơn điện tử khi mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;



tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử (là tổ chức cung cấp giải pháp hỗ trợ việc khởi
tạo, truyền, nhận, lưu trữ, phục hồi thông điệp dữ liệu của hóa đơn điện tử giữa người bán hàng và
người mua hàng); và



cơ quan quản l{ thuế các cấp và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc khởi tạo, phát hành và sử
dụng hóa đơn điện tử.

Thông Tư 32 cũng liệt kê các điều kiện áp dụng với các đối tượng trong việc khởi tạo, phát hành và sử
dụng hoá đơn điện tử và quy định các vấn đề khác liên quan đến tiêu chuẩn mẫu hoá đơn điện tử.
Như được Thông Tư 32 định nghĩa, hoá đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán
hàng, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử. Hóa
đơn điện tử có giá trị pháp lý nếu thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:


có sự đảm bảo đủ tin cậy về tính toàn vẹn của thông tin chứa trong hóa đơn điện tử từ khi thông tin
được tạo ra ở dạng cuối cùng là hóa đơn điện tử; và



thông tin chứa trong hóa đơn điện tử có thể truy cập, sử dụng được dưới dạng hoàn chỉnh khi cần
thiết.

Đáng chú {, người bán hàng hóa, dịch vụ được chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để chứng
minh nguồn gốc xuất xứ hàng hoá hữu hình trong quá trình lưu thông và chỉ được chuyển đổi một (01)
lần cho mỗi hoá đơn. Mặc dù quy định này mang { nghĩa điều chỉnh số lượng hoá đơn trong lưu thông,
song chưa rõ liệu bản sao của các hoá đơn giấy được chuyển đổi từ hoá đơn điện tử sang có giá trị hay
không. Ngoài ra, người bán và người mua cũng có thể chuyển đổi hoá đơn điện tử sang hoá đơn giấy để
phục vụ việc lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định của Luật Kế toán. Trong cả hai trường hợp, hoá đơn
điện tử được chuyển đổi sang hoá đơn giấy phải thoả mãn đủ một số yêu cầu, chẳng hạn:


phản ánh toàn vẹn nội dung của hóa đơn điện tử gốc;



có k{ hiệu riêng xác nhận đã được chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy; và
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có chữ k{ và họ tên của người thực hiện chuyển từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy.

Cũng cần phải lưu { rằng các hoá đơn giấy này phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của
người bán và dấu của người bán. Trong thực tiễn, khi phá luật đưa ra các yêu cầu về hình thức khá
nghiêm ngặt, có lẽ trong thực tế, sẽ có rất ít trường hợp hoá đơn điện tử được chuyển sang hoá đơn
giấy.

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA COÂNG TY DÖÔÏC NÖÔÙC NGOAØI TAÏI VIEÄT NAM
Văn phòng đại diện của công ty dược đa quốc gia
Trong thời điểm hiện tại, các cơ quan chức năng của Thành Phố Hồ Chí Minh vừa tiến hành thanh tra về
hoạt động của các văn phòng đại diện (VPĐD) của các công ty dược nước ngoài.
Điều đó có thể làm phát sinh câu hỏi về việc một VPĐD có thể thực hiện cũng như không thể thực hiện
những hoạt động gì trong ngành dược Việt Nam.
Theo quy định chung của pháp luật Việt Nam hiện hành, việc tiến hành hoạt động kinh doanh của VPĐD
của một thương nhân nước ngoài tại Việt Nam phải chịu một số hạn chế nhất định.
Đầu tiên, Điều 16 Nghị Định 72/2006/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 25 tháng 07 năm 2006 quy định chi tiết
Luật Thương Mại về VPĐD, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (Nghị Định 72) quy định
rằng phạm vi hoạt động của VPĐD đại diện cho thương nhân nước ngoài bị giới hạn trong những hoạt
động sau:


thực hiện chức năng văn phòng liên lạc;



xúc tiến xây dựng các dự án hợp tác của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam;



nghiên cứu thị trường để thúc đẩy cơ hội mua bán hàng hoá, cung ứng và tiêu đùng dịch vụ thương
mại của thương nhân nước ngoài mà mình đại diện;



theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các hợp đồng mà thương nhân nước ngoài đã k{ kết với các đối tác
Việt Nam hoặc liên quan đến thị trường Việt Nam; và



các hoạt động khác mà pháp luật Việt Nam cho phép.

Thứ hai, Luật Thương Mại quy định rằng VPĐD không được phép tiến hành hoạt động kinh doanh với
mục đích thu lợi nhuận.
Tuy nhiên, mặc dù có những hạn chế trên, người đứng đầu VPĐD vẫn có thể k{ hợp đồng với đối tác Việt
Nam thay mặt cho thương nhân nước ngoài với điều kiện là người đó được ủy quyền hợp lệ bởi thương
nhân nước ngoài bằng một văn bản ủy quyền. VPĐD cũng có thể mở tài khoản ngân hàng tại Việt Nam,
mua các vật dụng văn phòng và k{ kết các hợp đồng lao động với cả lao động Việt Nam và lao động nước
ngoài.

HCMC: 15th floor, The Metropolitan, 235 Dong Khoi Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam - Tel: +848 3824 2733 Fax: +848 3824 2736
Hanoi: Unit 1205, Pacific Place, 83B Ly Thuong Kiet Street, Hoan Kiem District, Hanoi, Vietnam - Tel: +844 3946 1203 Fax: +844 3946 1214
Email: newsletter@frasersvn.com

Www.frasersvn.com

11

11
BẢN TIN
Tháng 7- 8/2011
Vẫn còn một số điểm chưa rõ ràng giữa hoạt động của một VPĐD và hoạt động của một công ty phân
phối nước ngoài tại Việt Nam, đặc biệt là khi VPĐD tiếp thị sản phẩm thay mặt cho công ty mẹ và trưởng
VPĐD (người mà có thể giữ một chức vụ nào đó ở công ty mẹ) đại diện cho công ty mẹ trong phạm vi
được ủy quyền. Công ty dược có vốn nước ngoài chắc chắn không phải là công ty nước ngoài duy nhất
vướng phải bất cập với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam về việc sử dụng sai tư cách của
một VPĐD và thực hiện việc kinh doanh từ việc này. Tuy nhiên, do lĩnh vực dược phẩm vẫn là một lĩnh
vực nhạy cảm tại Việt Nam, VPĐD của các công ty dược nước ngoài phải chịu sự giám sát chặt chẽ của cơ
quan nhà nước Việt Nam và phải thận trọng trong hoạt động của mình để tránh phải chịu bất cứ hình
thức chế tài nào từ các cơ quan hữu quan.
Hoạt động mua bán và phân phối của các doanh nghiệp dược có vốn đầu tư nước ngoài
Khi gia nhập Tổ Chức Thương Mại Thế Giới (WTO) vào năm 2007, Việt Nam cam kết sẽ mở rộng quyền
mua bán các sản phẩm dược phẩm. Căn cứ theo Nghị Định 23/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2007
của Chính Phủ quy định chi tiết luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên
quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (Nghị
Định 23) và Quyết Định 10/2007/QĐ-BTM ngày 21 tháng 05 năm 2007 công bố lộ trình thực hiện hoạt
động mua bán và phân phối hàng hoá (Quyết Định 10), kể từ ngày 01 tháng 09 năm 2009, doanh nghiệp
có vốn đầu tư nước ngoài có thể nhập khẩu một số sản phẩm dược phẩm theo quy định tại Phụ Lục 2
của Quyết Định 10. Tuy nhiên, việc nhập khẩu sản phẩm dược phẩm còn phải theo hướng dẫn cụ thể của
Bộ Y Tế/Cục Quản L{ Dược (BYT). Cụ thể hơn, Thông Tư 47/2010/TT-BYT ngày 29 tháng 11 năm 2010
hướng dẫn hoạt động nhập khẩu và xuất khẩu sản phẩm dược phẩm quy định rằng hoạt động nhập khẩu
và xuất khẩu sản phẩm dược phẩm của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không phục vụ cho hoạt
động sản xuất của doanh nghiệp) sẽ được BYT hướng dẫn tại văn bản khác. Tuy nhiên, cho đến thời điểm
hiện tại, BYT vẫn chưa ban hành bất kz hướng dẫn nào như vậy, và điều đó có thể đã cản trở việc nhập
khẩu và xuất khẩu sản phẩm dược phẩm của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong thực tế.
Theo pháp luật hiện hành, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được phép phân phối sản
phẩm dược phẩm mà sản phẩm đó được nhập khẩu để phân phối hoặc được sản xuất bởi các công ty
dược phẩm được thành lập tại Việt Nam khác (ngoại trừ các sản phẩm bổ dưỡng phi dược phẩm dưới
dạng viên nén, viên con nhộng hoặc bột và các sản phẩm dược phẩm khác (theo mã HS 2005)).

TIN ÑAËC BIEÄT: TAÊNG MÖÙC LÖÔNG TOÁI THIEÅU TREÂN KHAÉP CAÛ NÖÔÙC
Thủ Tướng chính phủ vừa ban hành Nghị Định 70/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2011 (Nghị Định 70)
quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã,
tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động.
Được ban hành sớm hơn mong đợi, Nghị Định 70 này gia tăng đáng kể các mức lương, nhưng không
phân biệt giữa doanh nghiệp trong nước hay nước ngoài khi quy định mức lương tối thiểu cho người lao
động theo vùng. Bên dưới là bản mức lương tối thiểu mới:
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Vùng

Mức lương mới (Đồng Việt Nam)

Vùng I

2.000.000

Vùng II

1.780.000

Vùng III

1.550.000

Vùng IV

1.400.000

Nghị Định 70 còn quy định thêm rằng mức tiền lương thấp nhất trả cho người lao động đã qua học nghề phải
được trả cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.
Nghị Định 70 sẽ có hiệu lực kể từ ngày 5 tháng 10 năm 2011.
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