
 

 

BẢN TIN PHÁP LUẬT    

 

Số 28/2014 

Tin tiêu điểm: 
 

 

 

hương mại 

Quảng cáo gian dối, gây nhầm lẫn, phạt đến 140 triệu 

 

 

Ngày 21/07/2014, Chính phủ ban hành Nghị định 71/2014/NĐ-CP quy định chi tiết 

Luật Cạnh tranh về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh 

 

Theo đó, từ ngày 15/09, doanh nghiệp (DN) có hành vi bắt chước sản phẩm quảng cáo 

khác để gây nhầm lẫn cho khách hàng; so sánh trực tiếp hàng hóa, dịch vụ của mình 

với hàng hóa, dịch vụ cùng loại khác sẽ bị phạt tiền từ 60 - 80 triệu đồng; riêng đối với 

hành vi quảng cáo đưa thông tin gian dối hoặc gây nhầm lẫn cho khách hàng về giá, 

số lượng, chất lượng, công dụng, thời gian bảo hành... mức phạt tiền dao động từ 80 - 

140 triệu đồng 

 

Một nội dung đáng chú ý khác là quy định tăng mức phạt đối với các hành vi khuyến 

mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh và các hành vi vi phạm về bán hàng đa cấp. 

Theo đó, mức phạt tiền đối với hành vi tổ chức khuyến mại gian dối về giải thưởng; 

khuyến mại không trung thực hoặc gây nhầm lẫn về hàng hóa, dịch vụ để lừa dối 

khách hàng... sẽ tăng khoảng 45 - 55 triệu đồng lên 50 - 80 triệu đồng. Đối với DN trả 

cho người tham gia bán hàng đa cấp tổng giá trị hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích 

kinh tế khác trong 01 năm vượt quá 40% doanh thu bán hàng trong năm đó và yêu 

cầu đặt cọc hoặc mua một số lượng hàng hóa dưới bất kỳ hình thức nào để được tham 

gia mạng lưới bán hàng đa cấp, mức phạt tiền lần lượt là 40 - 60 triệu đồng và 60 - 100 

triệu đồng. 

 

Cũng từ ngày 15/09, DN có thị phần kết hợp trên thị trường liên quan từ 30% trở lên, 

trực tiếp hoặc gián tiếp thỏa thuận mức giá hàng hóa, dịch vụ thống nhất đối với một 

số hoặc tất cả khách hàng; thỏa thuận tăng hoặc giảm giá ở mức cụ thể; thỏa thuận 

phân chia thị trường tiêu thụ, nguồn cung cấp hàng hóa, cung ứng dịch vụ... sẽ bị 

phạt tiền đến 10% tổng doanh thu trong năm tài chính trước năm có những hành vi vi 

phạm nêu trên. Mức phạt tiền này cũng được áp dụng đối với các DN có hành vi áp 

đặt giá mua, bán hàng hóa, dịch vụ bất hợp lý gây thiệt hại cho khách hàng; ấn định 

lượng cung ứng hàng hóa, dịch vụ ở mức đủ để tạo sự khan hiếm trên thị trường; 

thông đồng để 01 hoặc các bên thắng thầu trong việc cung cấp hàng hóa, cung ứng 

dịch vụ; loại bỏ hoặc ngăn cản, kìm hãm không cho DN khác tham gia thị trường 

hoặc phát triển kinh doanh... 

 

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/09/2014. 

T 

nhquang&associates 
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ao động 

Bổ sung trường hợp được thuê lại lao động 

 

 

Ngày 23/07/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 73/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ 

sung Điều 29 Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22/05/2013 quy định chi tiết thi 

hành khoản 3 Điều 54 của Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại 

lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động 

 

Theo Nghị định này, đối với những doanh nghiệp vừa hoạt động sản xuất, kinh 

doanh vừa có nhiệm vụ góp phần bảo đảm an ninh, quốc phòng, bảo vệ chủ quyền  

quốc gia (theo đề án Tái cơ cấu đơn vị đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt) 

được phép cho thuê lại lao động giữa doanh nghiệp cho thuê và các doanh nghiệp 

khác trong công ty mẹ hoặc tập đoàn kinh tế mà doanh nghiệp này là thành viên, với 

những công việc thuộc Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và 

đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban 

hành. 

 

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/09/2014. 

L 
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uất nhập khẩu 

Hàng tạm nhập được lưu giữ tại Việt Nam 60 ngày 

 

 

Ngày 17/07/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 94/2014/TT-BTC quy định 

về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với một số loại hàng hóa kinh 

doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan; xử lý đối với trường 

hợp từ chối nhận hàng 

 

Thông tư này quy định hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất được phép lưu giữ 

tại Việt Nam tối đa 60 ngày, kể từ ngày hoàn thành thủ tục hải quan tạm nhập. Việc 

gia hạn được thực hiện không quá 02 lần cho mỗi lô hàng và mỗi lần gia hạn không 

quá 30 ngày. Quá thời hạn nêu trên, thương nhân chỉ được tái xuất qua cửa khẩu tạm 

nhập trong vòng 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn được lưu giữ tại Việt Nam; nếu 

không tái xuất được thì bị tịch thu hoặc bị tiêu hủy. 

 

Bên cạnh đó, Thông tư nhấn mạnh không được phép chia nhỏ container trong suốt 

quá trình vận chuyển hàng hóa từ cửa khẩu tạm nhập đến khu vực giám sát của  cơ 

quan hải quan, địa điểm tái xuất thuộc cửa khẩu, điểm thông quan; trường hợp cần 

thay đổi hoặc chia nhỏ container phải có văn bản gửi tới Chi cục trưởng Chi cục Hải 

quan nơi quản lý các địa điểm lưu giữ hàng hóa. 

 

Sau khi đã hoàn thành thủ tục hải quan, hàng hóa phải được tập kết đầy đủ tại khu 

vực cửa khẩu và tái xuất qua cửa khẩu trong thời hạn 08 giờ làm việc kể từ khi hàng 

đến cửa khẩu xuất và được Hải quan cửa khẩu xuất xác nhận trên Biên bản bàn giao; 

trường hợp chưa thể xuất hoặc chưa xuất hết, nếu thương nhân có văn bản đề nghị 

thì Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất xem xét gia hạn để xuất khẩu hết 

trong các ngày kế tiếp, nhưng phải trong thời hạn lưu giữ tại Việt Nam. 

 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/08/2014. 

X 
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ài hính – Ngân hàng 

Kinh doanh casino phải có Giấy phép thu, chi ngoại tệ 

 

 

Ngày 24/07/2014, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số 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 

 

Cụ thể, từ ngày 06/09, doanh nghiệp (DN) muốn kinh doanh trò chơi điện tử có 

thưởng dành cho người nước ngoài, có thu ngoại tệ tiền mặt từ máy trò chơi điện tử 

có thưởng; thu ngoại tệ tiền mặt từ việc bán đồng tiền quy ước; thu chuyển khoản từ 

tài khoản ở nước ngoài của người chơi chuyển vào; chi ngoại tệ bằng tiền mặt hoặc 

chuyển khoản số tiền trả thưởng cho người chơi trúng thưởng... phải được Ngân 

hàng Nhà nước cấp Giấy phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác. Giấy 

phép có thời hạn tối đa 10 năm kể từ ngày Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh 

có thưởng có hiệu lực thi hành. 

 

Cũng theo Thông tư này, DN phải mở 01 tài khoản chuyên dùng cho từng loại ngoại 

tệ tại 01 ngân hàng được phép để phục vụ hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có 

thưởng dành cho người nước ngoài. Đặc biệt, chậm nhất ngày 06/09/2015, các DN đã 

được Ngân hàng Nhà nước cho phép thực hiện thu, chi ngoại tệ tiền mặt đối với hoạt 

động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng phải làm thủ tục để chuyển đổi văn bản 

chấp thuận trước đây sang Giấy phép. Quá thời hạn nêu trên, DN không làm thủ tục 

chuyển đổi phải chấm dứt việc thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác có 

liên quan đến hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước 

ngoài. 

 

Trường hợp DN không triển khai hoạt động thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại 

hối khác sau 12 tháng từ ngày được cấp Giấy phép; DN bị xử phạt vi phạm hành 

chính về quản lý ngoại hối từ 03 lần trở lên hay bị chia, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, 

phá sản..., Ngân hàng Nhà nước có quyền thu hồi Giấy phép. 

 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/09/2014. 

 

T 
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DANH MỤC VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH TỪ NGÀY 

23/07/2014 ĐẾN NGÀY 29/07/2014 

 

STT Tên văn bản 
Ngày 

ban hành 

1.  

Thông tư 41/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc, phụ cấp lưu 

động và phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với viên chức quan trắc 

tài nguyên môi trường; điều tra cơ bản tài nguyên nước 

24/07/2014 

2.  

Nghị định 74/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định 65/2011/NĐ-CP ngày 

29/07/2011 của Chính phủ thực hiện thí điểm quản lý tiền lương 

đối với Công ty mẹ - Tập đoàn Viễn thông Quân đội 

23/07/2014 

3.  

Nghị định 73/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ 

sung Điều 29 Nghị định 55/2013/NĐ-CP ngày 22/05/2013 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành khoản 3 Điều 54 của Bộ 

luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, 

việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại 

lao động 

23/07/2014 

4.  

Thông tư 15/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh 

doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài 

24/07/2014 

5.  

Thông tư 94/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về thủ tục 

hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với một số loại hàng 

hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho 

ngoại quan, xử lý đối với trường hợp từ chối nhận hàng 

17/07/2014 

6.  

Nghị định 71/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết Luật 

Cạnh tranh về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh 

tranh 

21/07/2014 

7.  

Quyết định 1210/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê 

duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành giao thông vận tải phục vụ sự 

nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững 

giai đoạn đến năm 2020 

24/07/2014 

8.  

Quyết định 41/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc 

chế độ ưu đãi đối với học sinh, sinh viên các ngành nghệ thuật 

truyền thống và đặc thù trong các trường văn hóa - nghệ thuật 

21/07/2014 

9.  
Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban 

hành quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học 
18/07/2014 

10.  

Quyết định 1253/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê 

duyệt Quy hoạch phát triển mỹ thuật đến năm 2020, tầm nhìn 

đến năm 2030 

25/07/2014 
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11.  

Nghị định 72/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ 

sung Điều 3 của Nghị định 18/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam 

22/07/2014 

12.  

Quyết định 1211/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê 

duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam 

đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 

24/07/2014 

 

 


