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PHẦN 1:  CÁC LƯU Ý KHI DOANH NGHIỆP KÝ HỢP ĐỒNG “NGUYÊN TẮC” 

 

Trong quá trình hợp tác kinh doanh, việc giao kết hợp đồng để thực hiện các giao dịch có tính chất ổn 

định, thường xuyên, lâu dài thường lặp lại các thủ tục và tiêu tốn thời gian của doanh nghiệp. Trước yêu 

cầu nâng cao hiệu quả kinh doanh, cần thiết thiết lập một số nguyên tắc nền tảng, đặc trưng cho hoạt 

động để giảm thiểu các thủ tục, tiết kiệm thời gian cho doanh nghiệp. Hợp đồng nguyên tắc là phương 

thức để đáp ứng yêu cầu trên. Do đó, hợp đồng nguyên tắc đã trở thành khái niệm quen thuộc trong hoạt 

động của doanh nghiệp hiện nay. Pháp luật hiện hành không quy định về hợp đồng nguyên tắc nên không 

có cơ chế cụ thể điều chỉnh việc xác lập, ký kết hợp đồng này. Để đảm bảo tính thực thi, hiệu quả và hạn 

chế rủi ro, doanh nghiệp cần lưu ý một số vấn đề sau: 

1. Đảm bảo tính thực thi hợp 

đồng nguyên tắc 

Mục đích tiên quyết của việc 

xác lập hợp đồng là tính thực thi 

và hiệu quả kinh doanh cho các 

bên tham gia. Chính vì vậy, cũng 

như các hợp đồng khác, trước khi 

ký kết hợp đồng nguyên tắc, 

doanh nghiệp cần chú trọng đến 

khả năng thực thi của các nội 

dung đã thỏa thuận. Cụ thể, doanh 

nghiệp cần đảm bảo các khía cạnh 

sau đây của một hợp đồng nguyên 

tắc:  

(i) Hợp đồng nguyên tắc về bản chất là hợp đồng dân sự, hợp đồng 

thương mại thông thường, chịu sự điều chỉnh của pháp luật dân sự cũng 

như pháp luật thương mại. Vì thế, nội dung của hợp đồng nguyên tắc 

trước hết phải đảm bảo đầy đủ các nội dung cơ bản của một hợp đồng 

như: thông tin của các bên tham gia hợp đồng, đối tượng của hợp đồng, 

quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên, các cam kết chung, thời hạn 

của hợp đồng. Đồng thời, vì tính chất “nguyên tắc”, định hướng nên một 

số nội dung của hợp đồng nguyên tắc thường không cụ thể, chi tiết như 

các loại hợp đồng kinh tế khác. Tuy nhiên, nguyên tắc để xác định giá cả, 

phương thức thanh toán, vận chuyển, thời gian thực hiện,... vẫn cần được 

quy định, tránh trường hợp hợp đồng nguyên tắc đã ký nhưng không đạt 

được thỏa thuận chi tiết về giao dịch sau đó tại các hợp đồng, phụ lục hợp 

đồng hoặc các đơn đặt hàng cụ thể. 
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(ii) Đối tượng giao dịch được đề cập tại hợp đồng nguyên tắc sẽ được 

điều chỉnh bởi các thỏa thuận trong hợp đồng. Do đó, dù mang tính 

nguyên tắc thì điều khoản về đối tượng cũng cần bao quát được phạm vi 

công việc dịch vụ hay hàng hóa/đặc trưng của hàng hóa giao dịch. Không 

quy định nguyên tắc xác định đối tượng giao dịch có thể dẫn đến thỏa 

thuận hợp đồng không phát sinh hiệu lực đối với các giao dịch thực tế 

sau đó, không có cơ sở giải quyết các vấn đề liên quan.  

(iii) Giá trị hợp đồng nguyên tắc có thể được ấn định theo nhiều 

phương thức khác nhau. Trong trường hợp không thể hiện giá cụ thể thì 

quy định nguyên tắc xác định giá là cần thiết như: thỏa thuận giá trị hợp 

đồng sẽ được thống nhất trong từng phụ lục, hợp đồng hoặc đơn đặt hàng. 

(iv) Thỏa thuận của hợp đồng nguyên tắc được áp dụng giải quyết các 

vấn đề phát sinh của giao dịch cụ thể. Do đó, hiệu lực của hợp đồng 

nguyên tắc có ảnh hưởng rất lớn đến các giao dịch cụ thể. Các giao dịch 

cụ thể được xem là những hợp đồng phụ, là bộ phận không tách rời của 

hợp đồng nguyên tắc. Theo quy định của pháp luật, việc chấm dứt hiệu 

lực của hợp đồng chính làm chấm dứt hợp đồng phụ, trừ trường hợp các 

bên có thỏa thuận hợp đồng phụ được thay thế hợp đồng chính. Như vậy, 

nếu hợp đồng nguyên tắc chấm dứt hiệu lực, các giao dịch cụ thể cũng 

đương nhiên bị chấm dứt nếu các bên không có thỏa thuận tiếp tục thực 

hiện giao dịch đó. Để hạn chế những thiệt hại đáng tiếc đối với các giao 

dịch cụ thể đang thực hiện khi chấm dứt hợp đồng nguyên tắc, quy định 

phương án xử lý tại hợp đồng trong trường hợp này là rất cần thiết. 

2. Nội dung hợp đồng như thế nào mới đảm bảo tính “nguyên 

tắc”? 

Tính “nguyên tắc” cần được đảm bảo khi thiết kế nội dung hợp đồng 

nguyên tắc. Xây dựng nội dung của hợp đồng nguyên tắc phải căn cứ trên 

mục đích hợp đồng là xác lập các nguyên tắc, hướng dẫn mang tính định 

hướng để thực hiện các giao dịch cụ thể có tính chất giống, tương tự để 

giảm thủ tục, tiết kiệm thời gian, chi phí. Với tâm lý e ngại nếu không 

quy định cụ thể sẽ không thể thực thi dẫn đến việc nội dung hợp đồng bị 

chi tiết hóa, mức độ tương tự của các giao dịch bị thu nhỏ dẫn đến việc 

thực hiện giao dịch thực tế khó khăn. Khi đó, hợp đồng nguyên tắc sẽ trở 

thành hợp đồng kinh tế thông thường, chỉ có thể áp dụng cho một hoặc 

một vài giao dịch nhất định, mục đích xác lập hợp đồng nguyên tắc không 

đạt được, không mang lại hiệu quả. 

3. Nâng cao hiệu quả của tính “nguyên tắc” 

Đối với một hợp đồng kinh tế thông thường, các bên cần phải thỏa 

thuận nhiều loại trình tự, thủ tục khác nhau, từ khâu đặt mua, giao nhận, 

kiểm kê sản phẩm/đề nghị cung cấp dịch vụ, bàn giao kết quả, nghiệm 

thu đến khâu thanh toán, thanh lý hợp đồng. Tuy nhiên, khi đã xác định 

nhu cầu xác lập mối quan hệ lâu dài, các trình tự, thủ tục này cần được 

rút gọn nhằm tiết kiệm thời gian, công sức cũng như tiền bạc của các bên. 

Vì vậy, khi xây dựng hợp đồng nguyên tắc, doanh nghiệp cần lưu ý xây 

dựng thống nhất trình tự, thủ tục thực hiện hợp đồng, kể cả các biểu mẫu 

liên quan để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện hợp đồng nguyên 

tắc thông qua các phụ lục, hợp đồng hoặc đơn đặt hàng cụ thể. Lúc này, 
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các bên có thể chủ động áp dụng trình tự, thủ tục, biểu mẫu đã thỏa thuận 

trong hợp đồng nguyên tắc để thực hiện và hoàn thành nhanh chóng các 

giao dịch cụ thể. 

4. Hợp đồng nguyên tắc theo mẫu không phải lúc nào cũng tối ưu! 

Trên thực tế, để tiến tới ký kết hợp đồng nguyên tắc, thường một bên 

sẽ cung cấp hợp đồng đã soạn thảo sẵn để bên kia xem xét. Thông thường, 

hợp đồng do bên nào cung cấp nội dung sẽ có lợi hơn cho bên đó. Tuy 

nhiên, doanh nghiệp cần lưu ý một số trường hợp luật định bên cung cấp 

hợp đồng theo mẫu phải chịu thiệt thòi. Cụ thể, trường hợp hợp đồng theo 

mẫu có điều khoản không rõ ràng thì bên đưa ra hợp đồng theo mẫu phải 

chịu bất lợi khi giải thích điều khoản đó; hoặc trường hợp hợp đồng theo 

mẫu có điều khoản miễn trách nhiệm của bên đưa ra hợp đồng theo mẫu, 

tăng trách nhiệm hoặc loại bỏ quyền lợi chính đáng của bên kia thì điều 

khoản này không có hiệu lực, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Do đó, 

khi đưa ra một hợp đồng mẫu, doanh nghiệp cần chú ý cân bằng quyền 

lợi của các bên để tránh phải chịu những rủi ro không đáng có. Trường 

hợp là bên được cung cấp hợp đồng, doanh nghiệp cần kiểm tra, rà soát 

kỹ những điều bất lợi/không mang tính khả thi để tránh rủi ro. 

Hợp đồng nguyên tắc hiện nay đã trở thành một phần thiết yếu trong 

hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy, việc ký kết hợp đồng 

nguyên tắc hợp pháp, đề cao tính thực thi là vấn đề quan trọng mà doanh 

nghiệp cần phải đặc biệt lưu ý để có thể tiến hành giao dịch một cách 

thuận lợi, góp phần nâng cao doanh thu và thúc đẩy sự phát triển của 

doanh nghiệp./. 

 

 

PHẦN 2: ĐIỂM MỚI NỔI BẬT CỦA MỘT SỐ VĂN BẢN PHÁP LUẬT CÓ HIỆU LỰC TRONG THÁNG 

 

1. Hướng dẫn mới về xử lý vi phạm hành chính theo Nghị định số 

97/2017/NĐ-CP 

Chính phủ ban hành Nghị định số 97/2017/NĐ-CP, có hiệu lực từ 

05/10/2017 sửa đổi một số nội dung hướng dẫn thi hành Luật Xử lý vi 

phạm hành chính. Theo đó, Nghị định số 97/2017/NĐ-CP: 

(i) Cụ thể hóa điều kiện xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức. Tổ 

chức bị xử phạt vi phạm hành chính khi có đủ các điều kiện sau đây: 

a) Là pháp nhân theo quy định của pháp luật dân sự hoặc các tổ chức 

khác được thành lập theo quy định của pháp luật; 

b) Hành vi vi phạm hành chính do người đại diện, người được giao nhiệm 

vụ nhân danh tổ chức hoặc người thực hiện hành vi theo sự chỉ đạo, điều 
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hành, phân công, chấp thuận của tổ chức và theo quy định của pháp luật 

phải bị xử phạt vi phạm hành chính. 

Đồng thời, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính phải được quy định cụ 

thể tại các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh 

vực quản lý nhà nước. 

(ii) Cán bộ, công chức thực hiện hành vi vi phạm khi đang thi hành công 

vụ, nhiệm vụ tùy từng trường hợp sẽ áp dụng biện pháp xử lý cụ thể: 

a) Nếu hành vi vi phạm đó thuộc công vụ, nhiệm vụ được giao theo văn 

bản quy phạm pháp luật hoặc văn bản hành chính do cơ quan, người có 

thẩm quyền ban hành, thì bị xử lý theo quy định của pháp luật về cán bộ, 

công chức, viên chức. 

b) Nếu hành vi vi phạm đó không thuộc công vụ, nhiệm vụ được giao thì 

vẫn bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. 

(iii) Bổ sung thẩm quyền của Trưởng đoàn Thanh tra chuyên ngành trong 

việc xử phạt hành vi vi phạm hành chính thuộc phạm vi, nội dung cuộc 

thanh tra trong thời hạn thanh tra theo quy định của pháp luật về thanh 

tra. 

(iv) Bổ sung thêm đối tượng phải lập hồ sơ áp dụng biện pháp đưa vào 

cơ sở cai nghiện bắt buộc, cụ thể: 

- Người đang tham gia chương trình cai nghiện tự nguyện tại gia đình 

hoặc cộng đồng; 

- Người đang tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng 

thuốc thay thế. 

Như vậy, người đang tham gia các chương trình cai nghiện ma túy tại 

cộng đồng không còn nằm ngoài phạm vi đối tượng bị lập hồ sơ áp dụng 

biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. 

(v) 55 biểu mẫu được sử dụng trong xử lý vi phạm hành chính thay thế 

các mẫu trong Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2013/NĐ-CP. 

2. Đăng ký biện pháp bảo đảm theo quy định mới 

Nghị định số 102/2017/NĐ-CP quy định về “đăng ký biện pháp bảo đảm” 

thay thế quy định “đăng ký giao dịch bảo đảm” theo Nghị định số 

83/2010/NĐ-CP. Nghị định số 102/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 

15/10/2017. Một số nội dung nổi bật của Nghị định này được liệt kê sau 

đây: 

(i) Về đối tượng đăng ký: 

a) Giới hạn các đối tượng bắt buộc đăng ký: thế chấp quyền sử dụng đất; 

thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp tài sản đó đã được 

chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; cầm cố tàu bay, thế 

chấp tàu bay; thế chấp tàu biển. 

b) Giới hạn các đối tượng có thể được đăng ký khi có yêu cầu: thế chấp 

tài sản là động sản khác; thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong 

tương lai; bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn 

liền với đất, tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai, mua bán 
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tàu bay, tàu biển, mua bán tài sản là động sản khác có bảo lưu quyền sở 

hữu. 

(ii) Quy định cụ thể thời điểm có hiệu lực của việc đăng ký: 

Trường hợp đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản 

gắn liền với đất, tàu bay, tàu biển, thì thời điểm có hiệu lực của đăng ký 

biện pháp bảo đảm là thời điểm cơ quan đăng ký ghi nội dung đăng ký 

vào sổ đăng ký. 

Trường hợp đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tài sản là động sản khác, 

thì thời điểm có hiệu lực của đăng ký biện pháp bảo đảm là thời điểm nội 

dung đăng ký được cập nhật vào cơ sở dữ liệu về biện pháp bảo đảm. 

Trường hợp đăng ký thay đổi do bổ sung tài sản bảo đảm mà các bên 

không ký kết hợp đồng bảo đảm mới hoặc do bổ sung nghĩa vụ được bảo 

đảm và tại thời điểm giao kết hợp đồng bảo đảm các bên không có thỏa 

thuận về việc bảo đảm cho các nghĩa vụ phát sinh trong tương lai, thì thời 

điểm có hiệu lực của đăng ký biện pháp bảo đảm đối với tài sản bổ sung 

hoặc nghĩa vụ bổ sung là thời điểm cơ quan đăng ký ghi nội dung đăng 

ký thay đổi vào sổ đăng ký hoặc cập nhật vào cơ sở dữ liệu về biện pháp 

bảo đảm. 

3. Thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người lao động 

nước ngoài qua mạng điện tử 

Thông tư số 23/2017/TT-BLĐTNXH được ban hành ngày 15/8/2017, có 

hiệu lực kể từ ngày 02/10/2017 hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao 

động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng 

điện tử. Nội dung hướng dẫn chủ yếu bao gồm việc thực hiện tiếp nhận 

hồ sơ chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài; cấp, cấp 

lại giấy phép lao động; xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động 

cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử. 

Cụ thể: 

(i) Người sử dụng lao động khai thông tin vào tờ khai và nộp hồ sơ đề 

nghị cấp giấy phép lao động đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép 

lao động qua cổng thông tin điện tử trước ít nhất 07 ngày làm việc kể từ 

ngày người lao động nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc. 

(ii) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ khai và hồ 

sơ đề nghị cấp giấy phép lao động, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép 

lao động trả lời kết quả qua thư điện tử cho người sử dụng lao động, nếu 

hồ sơ chưa phù hợp thì giải thích rõ và đề nghị bổ sung. 

(iii) Sau khi nhận được trả lời hồ sơ phù hợp, người sử dụng lao động 

nộp bản gốc hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động đến cơ quan có thẩm 

quyền cấp giấy phép lao động để kiểm tra, đối chiếu và lưu theo quy định. 

(iv) Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép lao động phải trả kết quả cho 

người sử dụng lao động trong thời hạn không quá 08 giờ làm việc kể từ 

khi nhận được bản gốc hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động. 

4. Quy định mới về việc không kiểm tra, miễn kiểm tra chất lượng 

hàng hóa nhập khẩu 

Thông tư số 07/2017/TT-BKHCN được ban hành ngày 16/6/2017, có 

hiệu lực kể từ ngày 01/10/2017 nhằm sửa đổi, bổ sung một số nội dung 
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của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN quy định về việc kiểm tra nhà 

nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của 

Bộ Khoa học và Công nghệ. Thông tư này có một số điểm nổi bật sau 

đây: 

(i) Mở rộng, chi tiết hóa đối tượng không áp dụng quy định tại Thông tư 

này và Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN để tránh nhiều thủ tục rườm rà 

cho người sở hữu, quản lý hàng hóa nhập khẩu. Theo đó, hàng hóa nhập 

khẩu mang tính chất cá nhân, cá biệt, tạm nhập, nhập khẩu theo yêu cầu 

của chủ thể có thẩm quyền hoặc nhập khẩu không vì mục đích thương 

mại sẽ không phải thực hiện thủ tục kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập 

khẩu. 

(ii) Sửa đổi, bổ sung quy định về chứng chỉ chất lượng lô hàng. Chứng 

chỉ chất lượng lô hàng bao gồm một trong những tài liệu sau: 

a) Kết quả tự đánh giá sự phù hợp của người nhập khẩu; 

b) Kết quả chứng nhận, giám định của tổ chức chứng nhận, tổ chức giám 

định đã đăng ký hoặc được thừa nhận theo quy định của pháp luật; 

c) Kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận được chỉ định. 

Tùy từng trường hợp cụ thể sẽ áp dụng các tiêu chí thông quan đặc thù 

để đối chiếu, kiểm tra, đánh giá chất lượng và quyết định việc cho 

phép/không cho phép nhập khẩu. 

(iii) Quy định mới về điều kiện áp dụng biện pháp miễn kiểm tra hàng 

hóa nhập khẩu. 

a) Đối với một số loại hàng hóa nhập khẩu nhất định, nếu có cùng tên 

gọi, công dụng, nhãn hiệu, kiểu loại, đặc tính kỹ thuật của cùng một cơ 

sở sản xuất, xuất xứ do cùng một người nhập khẩu, sau 03 lần nhập khẩu 

liên tiếp trong 06 tháng, có kết quả đánh giá phù hợp quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia sẽ được cơ quan kiểm tra có văn bản xác nhận miễn kiểm tra 

nhà nước về chất lượng trong thời hạn 01 năm với các thông tin sau: tên 

hàng hóa, nhãn hiệu, kiểu loại; đặc tính kỹ thuật; xuất xứ, nhà sản xuất; 

số lượng, khối lượng nhập khẩu theo đăng ký; đơn vị tính. 

Để được miễn kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu, người nhập khẩu 

phải có văn bản đề nghị miễn kiểm tra với các thông tin sau: tên hàng 

hóa, nhãn hiệu, kiểu loại; đặc tính kỹ thuật; xuất xứ, nhà sản xuất; số 

lượng, khối lượng nhập khẩu theo đăng ký; đơn vị tính; kết quả đánh giá 

phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của 03 lần liên tiếp trong 06 tháng. 

b) Trong thời gian được miễn kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa 

nhập khẩu: 

- Định kỳ 03 tháng, người nhập khẩu phải báo cáo một lần tình hình nhập 

khẩu kèm theo kết quả đánh giá phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, 

tiêu chuẩn công bố áp dụng cho cơ quan kiểm tra để theo dõi và thực hiện 

công tác hậu kiểm. 

- Cơ quan kiểm tra có quyền kiểm tra đột xuất lô hàng nhập khẩu (nếu 

cần). 

c) Trong thời gian được miễn kiểm tra, nếu hàng hóa nhập khẩu lưu thông 

trên thị trường phát hiện không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, 
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tiêu chuẩn công bố áp dụng hoặc khi có khiếu nại, tố cáo về kết quả đánh 

giá sự phù hợp và được xác minh đúng sự thật hoặc qua kiểm tra đột xuất 

lô hàng nhập khẩu có kết quả đánh giá sự phù hợp không đạt yêu cầu, cơ 

quan kiểm tra có văn bản thông báo dừng áp dụng chế độ miễn kiểm tra. 

5. Nguyên tắc, biểu mẫu mới cho chế độ báo cáo tình hình thực hiện, 

thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công 

Thông tư số 82/2017/TT-BTC được ban hành ngày 15/8/2017, có hiệu 

lực kể từ ngày 15/10/2017 thay thế Thông tư số 99/2013/TT-BTC quy 

định về chế độ báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn đầu 

tư công. Trong đó, nguyên tắc thực hiện chế độ báo cáo được xác định là 

nội dung cơ bản, các Bộ, ngành trung ương, Ủy ban nhân dân các cấp, 

các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, 

cơ quan tài chính, Kho bạc Nhà nước các cấp, cơ quan kiểm soát thanh 

toán vốn đầu tư công khác theo quy định của pháp luật hiện hành bắt 

buộc phải tuân thủ. Cụ thể: 

(i) Số liệu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán các nguồn vốn đầu tư 

công trung hạn và hằng năm phải kịp thời, chính xác, trung thực, đầy đủ 

các nội dung thông tin của dự án theo từng nguồn vốn và đúng thời gian 

quy định. Đồng thời phải có thuyết minh các tồn tại, vướng mắc, các yếu 

tố ảnh hưởng đến việc thực hiện giao kế hoạch, kiểm soát thanh toán vốn 

đầu tư công theo kế hoạch; đề xuất các biện pháp tháo gỡ có liên quan 

đến công tác quản lý, thanh toán vốn đầu tư công. 

(ii) Danh mục dự án, số vốn bố trí cho từng dự án, từng chương trình của 

từng Bộ, ngành, địa phương đảm bảo đúng các quyết định giao kế hoạch 

vốn của cấp có thẩm quyền (bao gồm kế hoac̣h năm, kế hoac̣h bổ sung, 

kế hoac̣h kéo dài, kế hoac̣h điều chỉnh). Đối với nguồn vốn đầu tư công 

thuộc điạ phương quản lý, trường hợp Hội đồng nhân dân các cấp giao 

kế hoạch vốn (nguồn vốn trong cân đối ngân sách điạ phương, vốn đầu 

tư công khác do địa phương quản lý) cao hơn hoặc bổ sung ngoài kế 

hoạch vốn đầu tư công do Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao thì điạ 

phương phải có giải trình rõ các nguồn vốn giao tăng, nguồn vốn giao bổ 

sung trong kế hoạch và tổng hợp đầy đủ vào côṭ giao kế hoac̣h vốn của 

địa phương quy định tại Thông tư này. 

(iii) Hằng tháng các cơ quan, đơn vị tổng hơp̣, báo cáo tổng số vốn đã 

thanh toán theo từng nguồn vốn, từng chương trình, từng cấp ngân sách 

của từng địa phương và của từng Bộ, ngành. Hằng quý, hằng năm, giữa 

kỳ, cả giai đoạn trung hạn tổng hợp báo cáo tình hình thanh toán vốn chi 

tiết tới từng dự án theo đúng quy định tại các biểu mẫu báo cáo tại Thông 

tư này. Tỷ lệ giải ngân vốn hằng tháng, hằng quý, hằng năm, giữa kỳ và 

cả giai đoạn trung hạn phải được tính trên tổng số kế hoạch vốn đầu tư 

công được cấp có thẩm quyền giao hằng năm và trung hạn theo quy định. 

(iv) Việc báo cáo phải được thực hiện dựa trên các biểu mẫu ban hành 

kèm theo Thông tư này. 
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PHẦN 3: DANH MỤC CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT CÓ HIỆU LỰC TRONG THÁNG 

NGHỊ ĐỊNH 

1. Nghị định 94/2017/NĐ-CP về hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện 

độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại, có hiệu lực từ ngày 

01/10/2017 

2. Nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật thi đua, khen thưởng, có 

hiệu lực từ ngày 01/10/2017 

3. Nghị định 83/2017/NĐ-CP quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của 

lực lượng phòng cháy và chữa cháy do Chính phủ ban hành, có hiệu 

lực từ ngày 04/10/2017 

4. Nghị định 97/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ 

hướng dẫn và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính, có 

hiệu lực từ ngày 05/10/2017 

5. Nghị định 102/2017/NÐ-CP về đăng ký biện pháp bảo đảm, có hiệu 

lực từ ngày 15/10/2017 

6. Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, 

viên chức, có hiệu lực từ ngày 21/10/2017 

THÔNG TƯ 

7. Thông tư 05/2017/TT-BNV sửa đổi Thông tư 11/2014/TT-BNV và 

13/2010/TT-BNV về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm 

ngạch và xếp lương đối với ngạch công chức chuyên ngành hành 

chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức do Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ ban hành, có hiệu lực từ ngày 01/10/2017 

8. Thông tư 86/2017/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 

88/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về chương trình hưu 

trí bổ sung tự nguyện do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, có hiệu 

lực từ ngày 01/10/2017 

9. Thông tư 85/2017/TT-BTC quy định việc quyết toán tình hình sử 

dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách 

hằng năm do Bộ Tài chính ban hành, có hiệu lực từ ngày 01/10/2017 

10. Thông tư 15/2017/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 03/2016/TT-

BNNPTNT về Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, 

cấm sử dụng tại Việt Nam; công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực 

vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, có hiệu lực từ ngày 

01/10/2017 

11. Thông tư 81/2017/TT-BTC quy định chế độ thù lao cho người đọc, 

nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu do Bộ trưởng Bộ Tài chính 

ban hành, có hiệu lực từ ngày 01/10/2017 

12. Thông tư 20/2017/TT-BTNMT về Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt 

động quan trắc môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường ban hành, có hiệu lực từ ngày 01/10/2017 
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13. Thông tư 33/2017/TT-BYT quy định về tư vấn, hỗ trợ trẻ em chăm 

sóc sức khỏe sinh sản phù hợp với độ tuổi do Bộ trưởng Bộ Y tế ban 

hành, có hiệu lực từ ngày 01/10/2017 

14. Thông tư 24/2017/TT-BGTVT sửa đổi Phụ lục III và Phụ lục V kèm 

theo Thông tư 43/2015/TT-BGTVT quy định thủ tục cấp, phê duyệt, 

thu hồi Bản công bố phù hợp lao động hàng hải và Giấy chứng nhận 

Lao động hàng hải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành, có 

hiệu lực từ ngày 01/10/2017 

15. Thông tư 09/2017/TT-BTTTT quy định về tỷ lệ nội dung, thời điểm, 

thời lượng dành cho trẻ em và cảnh báo nội dung không phù hợp với 

trẻ em trên báo nói, báo hình, báo in, báo điện tử và xuất bản phẩm 

do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành, có hiệu lực từ 

ngày 01/10/2017 

16. Thông tư 07/2017/TT-BKHCN sửa đổi Thông tư 27/2012/TT-

BKHCN quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa 

nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ, 

có hiệu lực từ ngày 01/10/2017 

17. Thông tư 02/2017/TT-BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu 

trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi với cơ sở dữ liệu quốc gia 

về dân cư do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành, có 

hiệu lực từ ngày 01/10/2017 

18. Thông tư 42/2016/TT-BTTTT Quy định Danh mục sản phẩm, hàng 

hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ 

Thông tin và Truyền thông, có hiệu lực từ ngày 01/10/2017 

19. Thông tư 33/2016/TT-BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết 

bị nhận dạng tự động phát báo tìm kiếm cứu nạn do Bộ trưởng Bộ 

Thông tin và Truyền thông ban hành, có hiệu lực từ ngày 01/10/2017 

20. Thông tư 32/2016/TT-BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phao 

chỉ báo vị trí cá nhân hoạt động trên băng tần 406,0 MHz đến 406,1 

MHz" do Bộ trưởng Bộ Thông tinh và Truyền thông ban hành, có 

hiệu lực từ ngày 01/10/2017 

21. Thông tư 34/2017/TT-BYT về Hướng dẫn tư vấn, sàng lọc, chẩn 

đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, 

có hiệu lực từ ngày 02/10/2017 

22. Thông tư 23/2017/TT-BLĐTBXH về hướng dẫn thực hiện cấp giấy 

phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam 

qua mạng điện tử do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội ban hành, có hiệu lực từ ngày 02/10/2017 

23. Thông tư 20/2017/TT-BGDĐT quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội 

dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm 

non, phổ thông công lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban 

hành, có hiệu lực từ ngày 03/10/2017 

24. Thông tư 35/2017/TT-BYT quy định giá cụ thể đối với dịch vụ kiểm 

nghiệm mẫu thuốc, nguyên liệu làm thuốc, thuốc dùng cho người tại 

cơ sở y tế công lập sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Y 

tế ban hành, có hiệu lực từ ngày 05/10/2017 

25. Thông tư 87/2017/TT-BTC về quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và 

biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp 
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ứng chỉ tiêu an toàn tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, 

có hiệu lực từ ngày 10/10/2017 

26. Thông tư 24/2017/TT-BTNMT quy định kỹ thuật quan trắc môi 

trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành, có hiệu 

lực từ ngày 15/10/2017 

27. Thông tư 10/2017/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với 

hoạt động kinh doanh casino do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam ban hành, có hiệu lực từ ngày 15/10/2017 

28. Thông tư 11/2017/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 15/2014/TT-NHNN 

hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi 

điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài do Thống đốc Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam ban hành, có hiệu lực từ ngày 15/10/2017 

29. Thông tư 25/2017/TT-BLĐTBXH quy định điều kiện, nội dung, hình 

thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên 

ngành công tác xã hội trong đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ trưởng 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, có hiệu lực từ ngày 

15/10/2017 

30. Thông tư 24/2017/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư 45/2015/TT-

BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Quỹ quốc gia về việc làm quy định 

tại Nghị định 61/2015/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc 

làm và Quỹ quốc gia về việc làm do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội ban hành, có hiệu lực từ ngày 15/10/2017 

31. Thông tư 12/2017/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 01/2014/TT-NHNN 

quy định về giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, 

giấy tờ có giá do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành, có hiệu 

lực từ ngày 16/10/2017 

32. Thông tư 21/2017/TT-BTNMT về Danh mục địa dân dân cư, sơn văn, 

thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất 

liền tỉnh Trà Vinh do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban 

hành, có hiệu lực từ ngày 17/10/2017 

33. Thông tư 22/2017/TT-BGDĐT quy định điều kiện, trình tự, thủ tục 

mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết điṇh mở ngành 

đào taọ trình đô ̣đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban 

hành, có hiệu lực từ ngày 23/10/2017 

34. Thông tư 16/2017/TT-BCT quy định phát triển dự án và hợp đồng 

mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời do Bộ trưởng 

Bộ Công thương ban hành, có hiệu lực từ ngày 26/10/2017
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Nội dung của Bản tin này không phải là tư vấn pháp lý và cũng không thể hiện ý kiến của chúng tôi hoặc của bất cứ luật sư hay chuyên gia tư vấn nào của chúng tôi. Bản tin 

này cung cấp các thông tin chung và những thông tin này có thể không chính xác, đầy đủ hoặc cập nhật tại thời điểm được đọc. Nội dung này cũng không nhằm sử dụng như 

phần hỗ trợ thêm cho các ý kiến tư vấn và quan điểm pháp lý của chúng tôi. Vui lòng tìm kiếm các ý kiến tư vấn pháp lý hoặc tư vấn chuyên nghiệp khác phù hợp với những 

vấn đề mà bạn gặp phải. Chúng tôi tuyên bố rõ ràng là sẽ không chịu trách nhiệm về những hành động hoặc không hành động dựa trên bất kỳ hoặc toàn bộ nội dung của Bản 

tin này. 

Hi vọng chúng tôi sẽ cung cấp cho độc giả những thông tin hữu ích liên quan đến các quy định pháp luật mới ban hành thông qua bản tin lần này và 

hoan nghênh mọi phản hồi hoặc thắc mắc của Quý khách hàng. Mọi nhận xét của Quý khách xin vui lòng gửi về địa chỉ info@luatsuhcm.com. 

Trong trường hợp Quý khách hàng muốn tìm hiểu các bản tin khác của chúng tôi, xin vui lòng truy cập mục Bản tin pháp luật trên trang thông tin điện tử của chúng tôi: 

www.luatsuhcm.com.  
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