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Giá trị pháp lý của Thư bảo lãnh và 

Hợp đồng bảo lãnh ngân hàng 

Giá trị pháp lý của Thư bảo lãnh có ngang với Hợp 

đồng bảo lãnh không? 

Theo Thông tư số 07/2015/TT-NHNN quy định về bảo 

lãnh ngân hàng, thư bảo lãnh và hợp đồng bảo lãnh đều 

là hình thức của cam kết bảo lãnh.  

 

Tuy nhiên, có điểm khác nhau giữa thư bảo lãnh và hợp 

đồng bảo lãnh là thư bảo lãnh là việc bên bảo lãnh cam 

kết với bên nhận bảo lãnh... còn hợp đồng bảo lãnh là 

việc bên bảo lãnh thỏa thuận với bên nhận bảo lãnh 

hoặc giữa bên bảo lãnh, bên nhận bảo lãnh và các bên 

có liên quan. Tức là hợp đồng bảo lãnh thì có sự thỏa 

thuận giữa các bên, và chủ thể ở đây cũng rộng hơn thư 

bảo lãnh. Còn xét về giá trị pháp lý thì nhìn chung chúng 

có giá trị pháp lý ngang nhau. 

 

 

1. Nhà đầu tư nước ngoài được mua 

cổ phần của doanh nghiệp 

Logistics 

Nghị định số 163/2017/NĐ-CP ngày 30-12-2017 của 
Chính phủ  

Nhà đầu tư nước ngoài sẽ được mua cổ phần, phần vốn 
góp trong doanh nghiệp theo tỷ lệ khi kinh doanh dịch vụ 
logistics liên quan đến vận tải (quy định hiện hành chỉ 
cho phép thành lập công ty liên doanh). 

Ngoài ra, nhà đầu tư nước ngoài thuộc nước là thành 
viên của WTO khi kinh doanh dịch vụ logistics phải đáp 
ứng những điều kiện về tỷ lệ vốn góp và một số điều 
kiện sau: 

- Dịch vụ vận tải biển (trừ vận tải nội địa): Tổng số 
thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu không quá 1/3 
định biên của tàu; thuyền trưởng hoặc thuyền phó thứ 
nhất phải là người Việt Nam. 

- Vận tải hàng hóa thuộc dịch vụ vận tải đường bộ thì 
100% lái xe của doanh nghiệp phải là công dân Việt 
Nam. 

 

Lưu ý: Thương nhân tiến hành 01 phần hay toàn bộ hoạt 

động kinh doanh bằng phương tiện điện tử có nối mạng 

Internet, mạng viễn thông di động; các mạng mở khác 

phải tuân thủ các quy định về thương mại điện tử. 
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Hiệu lực: 20-02-2018 

2. Áp dụng chương trình ưu đãi thuế 

đối với doanh nghiệp sản xuất ô tô 

Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của 
Chính phủ 

Chính phủ ban hành Nghị định 125/2017/NĐ-CP sửa đổi 
Nghị định 122/2016/NĐ-CP về Biểu thuế xuất nhập khẩu 
ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế 
hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch. 

Theo đó, chương trình ưu đãi thuế được áp dụng đối với 
doanh nghiệp đảm bảo tiêu chuẩn doanh nghiệp sản 
xuất, lắp ráp ô tô theo quy định của Chính phủ về điều 
kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu ô tô: 

- Quy định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 0% đối với 
linh kiện ô tô nhập khẩu thuộc nhóm 98.49, áp dụng từ 
ngày 16/11/2017 đến ngày 31/12/2022. 

- Xe ô tô chở người từ 10 đến 15 chỗ ngồi (kể cả lái xe) 
đã qua sử dụng thuộc nhóm hàng 87.02 áp dụng mức 
thuế hỗn hợp quy định tại Phụ lục III, thay vì mức thuế 
tuyệt đối như quy định hiện hành. 

 

Hiệu lực: 01-01-2018. 

 

3. Quy định về đối tượng không chịu 

thuế GTGT 

Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15-12-2017 của 

Chính phủ 

Theo đó, sản phẩm xuất khẩu liên quan đến tài nguyên, 
khoáng sản (TNKS) không phải chịu thuế GTGT nếu 
thuộc một trong hai trường hợp sau: 

- Sản phẩm xuất khẩu là TNKS chưa chế biến thành sản 
phẩm khác; 

- Sản phẩm xuất khẩu là hàng hóa được chế biến trực 
tiếp từ nguyên liệu chính là TNKS có tổng trị giá TNKS 
cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản 
xuất sản phẩm trở lên, trừ các trường hợp sau: 

+ Sản phẩm xuất khẩu được chế biến từ TNKS mà trong 
quy trình chế biến đã ra sản phẩm khác sau đó lại tiếp 
tục chế biến ra sản phẩm xuất khẩu. 

Sản phẩm do cơ sở kinh doanh (CSKD) trực tiếp khai 
thác và chế biến hoặc mua về để chế biến hoặc thuê cơ 
sở khác chế biến thành sản phẩm xuất khẩu. 

+ Sản phẩm xuất khẩu được chế biến từ nguyên liệu 
chính không phải là TNKS (TNKS đã chế biến thành sản 
phẩm khác). 

Hiệu lực: 01-02-2018 

Sửa đổi Nghị định 100/2016/NĐ-CP và Nghị định 
12/2015/NĐ-CP. 

 

4. NLĐ làm công tác phòng chống 

thiên tai làm việc tối đa 40h/tuần 

Thông tư số 31/2017/TT-BNNPTNT ngày 29-12-

2017 của Bộ NN&PTNT 

Theo đó, thời gian làm việc của NLĐ làm công việc có 
tính chất đặc biệt trong lĩnh vực phòng chống thiên tai có 
những điểm khác biệt so với NLĐ làm công việc bình 
thường. Cụ thể: 

- Thời giờ làm việc tối đa là 8 giờ trong một ngày và tối 
đa là 40 giờ trong một tuần, ít hơn 8 giờ so với NLĐ làm 
công việc bình thường quy định tại BLLĐ 2012. 

 

- Số giờ làm thêm không vượt quá 4 giờ trong một ngày 
và tổng số giờ làm thêm không được vượt quá 300 giờ 
trong một năm. 

Hiệu lực: 20-02-2018 

 

5. Quản lý, giám sát việc kinh doanh 

casino qua camera 

Thông tư 146/2017/TT-BTC ngày 29-12-2017 của 

Bộ BTC 
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Theo đó, doanh nghiệp kinh doanh casino phải bố trí 

một địa điểm tại Điểm kinh doanh casino với phương 

tiện, thiết bị cần thiết để cơ quan thuế quản lý, giám sát 

trực tiếp hoặc qua hệ thống camera và các thiết bị điện 

tử. 

Cơ quan quản lý thuế truy cập vào hệ thống camera, 

thiết bị điện tử để tiến hành công tác quản lý doanh thu, 

quản lý thuế. 

Cục trưởng Cục thuế căn cứ vào nguyên tắc áp dụng 

quản lý rủi ro trong quản lý thuế quyết định việc quản lý, 

giám sát trực tiếp hoặc qua hệ thống camera và các thiết 

bị điện tử tại doanh nghiệp kinh doanh casino. 

 

Hiệu lực: 12-02-2018 

6. Lao động nước ngoài không thuộc 

diện cấp giấy phép lao động 

Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03-02-2016 của 

Chính phủ 

Các trường hợp Lao động nước ngoài không thuộc diện 
cấp giấy phép lao động, trong đó có: 

- Vào Việt Nam thực hiện thỏa thuận quốc tế mà cơ 
quan, tổ chức ở Trung ương, cấp tỉnh ký kết theo quy 
định; 

- Học sinh, sinh viên đang học tập tại các trường, cơ sở 
đào tạo ở nước ngoài có thỏa thuận thực tập trong các 
cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam; 

- Thân nhân thành viên cơ quan đại diện nước ngoài tại 
Việt Nam làm việc sau khi được Bộ Ngoại giao cấp 
phép, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là 
thành viên có quy định khác; 

- Có hộ chiếu công vụ vào làm việc cho cơ quan nhà 
nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; 

 

Hiệu lực: 01-04-2016 

 

7. Thủ tục đăng ký giao dịch ngoại 

hối trong lĩnh vực dầu khí 

Nghị định Nghị định 124/2017/NĐ-CP của Chính 

Phủ 

Theo đó, nghị định hướng dẫn thủ tục đăng ký giao dịch 
ngoại hối liên quan đến đầu tư ra nước ngoài trong hoạt 
động dầu khí như sau: 

- Về cách thức thực hiện: nhà đầu tư gửi trực tiếp hoặc 
qua bưu điện bộ hồ sơ đăng ký giao dịch ngoại hối đến 
Ngân hàng nhà nước (NHNN) Việt Nam. 

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, trong thời hạn 05 ngày 
kể từ ngày nhận được hồ sơ, NHNN Việt Nam có văn 
bản yêu cầu nhà đầu tư bổ sung hồ sơ. 

- Về thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ, NHNN Việt Nam xác nhận hoặc từ chối 
xác nhận đăng ký giao dịch. 

Trường hợp từ chối xác nhận, NHNN Việt Nam phải nêu 
rõ lý do bằng văn bản và gửi nhà đầu tư. 

Hiệu lực: 01-01-2018 
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