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Luật kinh doanh bất ñộng sản 
 
Những nội dung chính của Nghị ñịnh 153/2007/Nð-CP quy ñịnh chi tiết và 
hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất ñộng sản 
 
Nguyễn ðình Cường 
 
Sau gần 10 tháng kể từ ngày Luật Kinh doanh Bất ñộng sản có hiệu lực, vừa qua Chính 
phủ vừa ban hành Nghị ñịnh 153/2007/Nð-CP ngày 15 tháng 10 năm 2007 Quy ñịnh chi 
tiết và hướng dẫn thi hành Luật kinh doanh bất ñộng sản (“Nghị ñịnh 153”). Vi ệc ban 
hành Nghị ñịnh là một ñộng thái tích cực và cụ thể của Chính phủ nhằm tác ñộng và 
quản lý hợp lý hơn ñối với thị trường bất ñộng sản vốn phức tạp và biến ñộng. Nghị ñịnh 
này giải quyết ñược nhiều vấn ñề mà các doanh nghiệp ñang rất quan tâm bao gồm ñiều 
kiện về vốn pháp ñịnh, năng lực tài chính của doanh nghiệp kinh doanh, ñầu tư dự án bất 
ñộng sản; ñào tạo và cấp chứng chỉ hành nghề môi giới, ñịnh giá bất ñộng sản; ñiều kiện 
thủ tục chuyển nhượng toàn bộ dự án bất ñộng sản và vấn ñề chuyển tiếp ñối với doanh 
nghiệp ñã ñược cấp giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh về kinh doanh bất ñộng sản 
trước ngày Luật Kinh doanh bất ñộng sản ra ñời. Nhờ ñó, các tổ chức cá nhân và cơ 
quan nhà nước có thể tiến hành các thủ tục liên quan ñến hoạt ñộng kinh doanh bất ñộng 
sản thuận lợi hơn.  
 
Theo ðiều 3 của Nghị ñịnh 153, vốn pháp ñịnh ñược yêu cầu cho hoạt ñộng kinh doanh 
bất ñộng sản ñược là 6 (sáu) tỷ ñồng Việt Nam. Mức vốn này ñược thống nhất áp dụng 
cho cả doanh nghiệp và hợp tác xã, khác với quy ñịnh trong Dự thảo Nghị ñịnh là áp 
dụng mức 4 (bốn) tỷ cho hợp tác xã, thể hiện việc ñối xử bình ñẳng cho các tổ chức kinh 
doanh bất ñộng sản.  
 
Về năng lực tài chính của chủ ñầu tư các dự án bất ñộng sản, Nghị ñịnh 153 ñã thể hiện 
bước tiến và quan ñiểm rõ ràng của Chính phủ trong việc quản lý ñầu tư các dự án bất 
ñộng sản. ðối với các dự án khu ñô thị mới và dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, 
chủ ñầu tư phải ñáp ứng ñiều kiện có vốn ñầu tư thuộc sở hữu của mình không thấp hơn 
20% tổng mức vốn ñầu tư của dự án ñã ñược phê duyệt. Tỷ lệ này cũng áp dụng cho cho 
dự án ñầu tư xây dụng khu nhà ở có quy mô sử dụng ñất từ 20ha trở lên ñã ñược phê 
duyệt. Những dự án ñầu tư xây dựng khu nhà ở có quy mô sử dụng ñất dưới 20ha yêu 
cầu chủ ñầu tư có vốn ñầu tư thuộc sở hữu của mình không thấp hơn 15% tổng mức ñầu 
tư theo quy ñịnh của pháp luật tương ứng. Chủ ñầu tư thực hiện dự án ñầu tư xây dựng 
bất ñộng sản nêu trên có thể chứng minh năng lực tài chính của mình thông qua Báo cáo 
tài chính của mình trong năm liền kế trước ñó ñược kiểm toán ñộc lập xác nhận. Với 
những doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập thì phải có văn bản xác nhận của cơ quan 
tổ chức có thẩm quyền.  
 
Việc cấp chứng chỉ môi giới và thẩm ñịnh giá bất ñộng sản vốn là vấn ñề ñược các 
doanh nghiệp kinh doanh bất ñộng sản quan tâm cũng ñược Nghị ñịnh 153 có hướng dẫn 
cụ thể.  
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ðiều kiện và hồ sơ xin cấp chứng chỉ môi giới bất ñộng sản ñược quy ñịnh tại ðiều 14 
Nghị ñịnh 153. Theo ñó, cá nhân chỉ ñược cấp chứng chỉ môi giới bất ñộng sản nếu ñáp 
ứng các ñiều kiện:  

(a) không phải là cán bộ, công chức nhà nước;  
(b) có năng lực hành vi dân sự ñầy ñủ, không bị cấm hành nghề theo quyết ñịnh của 

cơ quan có thẩm quyền; không ñang trong tình trạng bị truy cứu trách nhiệm 
hình sự, cháp hành hình phạt tù; 

(c) có giấy chứng nhận ñã hoàn thành khóa ñào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới 
bất ñộng sản; và 

(d) nộp hồ sơ xin cấp chứng chỉ môi giới bất ñộng sản.  
 

Hồ sơ xin cấp chứng chỉ môi giới bao gồm:  
(a) ñơn xin cấp cứng chỉ có dán ảnh và có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi 

người ñó cư trú;  
(b) hai ảnh màu 3x 4 ñược chụp trong năm xin cấp chứng chỉ;  
(c) bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; và  
(d) bản sao giấy chứng nhận ñã hoàn thành khóa ñào tạo, bồi dưỡng kiến thức về 

môi giới bất ñộng sản;  
 
ðối với chứng chỉ ñịnh giá bất ñộng sản, ngoài các ñiều kiện tương tự như yêu cầu ñối 
với chứng chỉ môi giới, người nộp ñơn phải có bằng tốt nghiệp cao ñẳng hoặc ñại học, 
ñược nộp cùng với hồ sơ quy ñịnh tại ðiều 15.  
 
Người xin cấp chứng chỉ môi giới hoặc ñịnh giá bất ñộng sản phải nộp hồ sơ xin cấp 
chứng chỉ cùng với lệ phí tại cơ quan có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy 
ñịnh và ñược cấp chứng chỉ trong vòng 10 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ. (ðiều 16).  
 
Việc cấp Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh (“CNðKKD ”) về kinh doanh bất ñộng 
sản, kinh doanh dịch vụ bất ñộng sản trước ngày Nghị ñịnh 153 có hiệu lực ñược giải 
quyết bằng quy ñịnh về xử lý chuyển tiếp tại ðiều 24. Theo quy ñịnh này, các doanh 
nghiệp ñã ñược cấp CNðKKD sẽ vẫn tiếp tục ñược kinh doanh và phải bổ sung chứng 
chỉ trước ngày 1 tháng 1 năm 2009. Những tổ chức, cá nhân ðKKD thì sẽ ñược 
CNðKKD nhưng phải bổ sung ñủ chứng chỉ chậm nhất ñến ngày 31 tháng 12 năm 2008. 
Chứng chỉ kỹ sư ñịnh giá ñược cấp theo Nghị ñịnh 99/2007/Nð-CP và thể thẩm ñịnh 
viên về giá ñược cấp theo Nghị ñịnh 101/2005/Nð-CP ñươc công nhận ñể thực hiện 
dịch vụ ñịnh giá bất ñộng sản trong thời hạn từ ngày Nghị ñịnh 153 có hiệu lực ñến ngày 
31 tháng 12 năm 2008. Sau thời gian này, các cá nhân có thẻ và chứng chỉ nêu trên phải 
học bổ sung ñể ñược cấp chứng chỉ thẩm ñịnh giá.  
 
Ngoài các nội dung trên, Nghị ñịnh 153 còn quy ñịnh hai nội dung quan trọng là ñiều 
kiện, thủ tục chuyển nhượng toàn bộ dự án bất ñộng sản và việc mua bán nhà, công trình 
xây dựng hình thành trong tương lai theo hình thức ứng tiền trước. 
 
ðiều 4 của Nghị ñịnh nêu những nguyên tắc, yêu cầu và việc xử lý ñối với thỏa thuận 
mua bán nhà, công trình hình thành trong tương lai theo hướng quản lý chặt chẽ hơn ñối 
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với chủ ñầu tư và việc ứng tiền trước. Quy ñịnh này mang lại khả năng bảo vệ khách 
hàng trong hình thức mua bán ñặc thù trong bối cảnh xảy ra nhiều tranh chấp liên quan 
ñến hình thức này mà người chịu thiệt hại thường là bên mua.  
 
Việc chuyển nhượng toàn bộ sự án khu ñô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ 
thuật khu công nghiệp ñược thực hiện theo thủ tục quy ñịnh tại ðiều 8 phải ñáp ứng các 
ñiều kiện nêu tại ðiều 7 bao gồm:  

(a) không thuộc ñối tượng bị xử lý theo quy ñịnh tại ðiều 10 của Nghị ñịnh;  
(b) dự án ñã ñược phê duyệt theo quy ñịnh của pháp luật;  
(c) chủ ñầu tư ñã có quyền sử dụng ñất thông qua hợp ñồng thuê ñất hoặc quyết ñịnh 

giao ñất hoặc chứng nhận quyền sử dụng ñất;  
(d) hoàn thành việc bồi thường giải phóng mặt bằng của toàn bộ dự án hoặc theo giai 

ñoạn và phải có các công trình hạ tầng kỹ thuật tương ứng với nội dung, tiến ñộ 
thực hiện dự án ñã ñược phê duyệt;  

(e) Chủ ñầu tư mới phải là tổ chức cá nhân kinh doanh bất ñộng sản ñáp ứng các 
ñiều kiện của Luật Kinh doanh bất ñộng sản, Nghị ñịnh 153 và có văn bản cam 
kết thực hiện dự án theo tiến ñộ ñược phê duyệt.  

 
Việc ban hành Nghị ñịnh 153 ñã ñưa ra hướng giải quyết cho tình trạng từ chối nhận hồ 
sơ ñăng ký ngành nghề kinh doanh bất ñộng sản của các cơ quan ñăng ký kinh doanh 
thời gian qua. Tuy nhiên, ñể các quy ñịnh này ñược thực hiện trong thực tế và làm cho 
Nghị ñịnh này thực sự chấm dứt tình trạng trên, các tổ chức, cá nhân cũng như cơ quan 
nhà nước còn nhiều việc phải làm.  
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Luật du lịch 
 
Nới lỏng các quy ñịnh về doanh nghiệp du lịch nước ngoài 
 
Nguyễn Thu Hằng 
 
Việt Nam là một ñiểm ñến thu hút ngày càng nhiều khách du lịch quốc tế mỗi năm và số 
người Vi ệt Nam ñi du lịch ở nước ngoài cũng tăng lên một cách nhanh chóng. Ngành 
công nghiệp không khói này trở nên hấp dẫn trong mắt các nhà ñầu tư nước ngoài.  
 
Tuy nhiên, các phương tiện thông tin ñại chúng gần ñây ñã cho biết nhiều trường hợp 
các doanh nghiệp du lịch nước ngoài cung cấp dịch vụ khi chưa có giấy phép hoặc các 
hướng dẫn viên du lịch nước ngoài hành nghề mà không có chứng chỉ cần thiết. 
 
Nhằm giải quyết vấn ñề này ñồng thời mở rộng dần dần sự tham gia của các doanh 
nghiệp nước ngoài trong lĩnh vực du lịch, ngày 1 tháng 6 năm 2007 Chính phủ ñã ban 
hành Nghị ñịnh số 92/2007/Nð-CP hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Du lịch 
năm 2005 (“Nghị ñịnh 92”). Nghị ñịnh này thay thế các quy ñịnh trước ñây về du lịch, 
trong ñó có Nghị ñịnh số 45/2000/Nð-CP ngày 6 tháng 9 năm 2000 về quản lý hoạt 
ñộng của các chi nhánh và văn phòng ñại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài 
(“Nghị ñịnh 45”). 
 
Theo Nghị ñịnh 45, một doanh nghiệp du lịch nước ngoài có quyền mở một hoặc nhiều 
văn phòng ñại diện nhưng chỉ ñược một chi nhánh ở Việt Nam. Nghị ñịnh mới không có 
bất kỳ hạn chế nào về số văn phòng ñại diện hoặc chi nhánh mà doanh nghiệp du lịch 
nước ngoài ñược phép mở tại Vi ệt Nam. 
 
Trong khi tiếp tục kế thừa các yêu cầu ñối với doanh nghiệp du lịch nước ngoài mong 
muốn mở một chi nhánh theo ñó doanh nghiệp này phải ñược pháp luật của nước nơi 
thành lập thừa nhận và ñã hoạt ñộng trong lĩnh vực du lịch ít nhất là 5 năm trước khi mở 
chi nhánh, thì ñối với việc mở văn phòng ñại diện Nghị ñịnh 92 bổ sung rằng doanh 
nghiệp có nhu cầu phải có kinh nghiệm hoạt ñộng từ một năm trở lên. 
 
Việc cung cấp các tài liệu cần thiết ñể mở chi nhánh hoặc văn phòng ñại diện cũng ñược 
quy ñịnh chi tiết và cụ thể hơn. ðơn xin thành lập phải ñi kèm với các bản sao của giấy 
chứng nhận ñăng ký kinh doanh và ñiều lệ của doanh nghiệp ñược hợp pháp hóa lãnh sự 
bởi cơ quan có thẩm quyền của nước nơi thành lập cũng như báo cáo tài chính ñã ñược 
kiểm toán cho năm trước khi nộp ñơn. 
 
Lần ñầu tiên, thời hạn có hiệu lực của giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng ñại diện 
doanh nghiệp du lịch nước ngoài ñã ñược quy ñịnh, theo ñó giấy phép ñược cấp có giá 
trị 5 năm và có thể ñược gia hạn từng 5 năm một. Nếu như Nghị ñịnh 45 chỉ ñề cập ñến 
việc sửa ñổi, bổ sung giấy phép thì Nghị ñịnh 92 có thêm ñiều khoản riêng về việc cấp 
lại giấy phép. Cụ thể, doanh nghiệp phải làm thủ tục sửa ñổi, bổ sung giấy phép khi có 
sự thay ñổi ñịa chỉ trong phạm vi nội tỉnh, thành phố hoặc thay ñổi người ñứng ñầu của 
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chi nhánh, văn phòng ñại diện. Còn trong trường hợp thay ñổi ñịa chỉ chi nhánh, văn 
phòng ñại diện ñến một tỉnh, thành phố khác hoặc thay ñổi tên gọi, nơi ñăng ký thành 
lập ñến một nước khác, nội dung hoạt ñộng của doanh nghiệp du lịch nước ngoài thì 
doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục ñể ñược cấp lại giấy phép. 
 
Nếu như Nghị ñịnh 45 nghiêm cấm các doanh nghiệp du lịch nước ngoài cung cấp 
những dịch vụ ngoài danh sách ñính kèm, Nghị ñịnh 92 cho phép các doanh nghiệp du 
lịch nước ngoài cung cấp các dịch vụ kinh doanh lưu trú du lịch; vận chuyển khách du 
lịch; phát triển khu du lịch, ñiểm du lịch và các dịch vụ du lịch khác ngoại trừ kinh 
doanh lữ hành. 
 
Ngoài ra, các quyền và nghĩa vụ của chi nhánh, văn phòng ñại diện và những người 
ñứng ñầu cũng ñược quy ñịnh rõ ràng hơn trong Nghị ñịnh mới so với các quy ñịnh 
trước ñây. ðặc biệt, Nghị ñịnh 92 ñã hủy bỏ hạn chế của Nghị ñịnh 45 về quyền hạn của 
người ñứng ñầu văn phòng ñại diện không ñược ký theo ủy quyền hợp ñồng kinh doanh 
lữ hành và vận chuyển khách du lịch với các thương nhân và doanh nghiệp du lịch Việt 
Nam. 
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Các lĩnh vực khác:  
 

Kế toán - Kiểm toán 
• Quyết ñịnh số 02/2007/Qð-KTNN ngày 26/06/2007 của Kiểm toán Nhà nước về 

việc ban hành Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán (Phần 1); 

• Quyết ñịnh số 51/2007/Qð-BTC ngày 22/06/2007 của Bộ Tài chính về việc ban 

hành Chế ñộ kế toán Bảo hiểm xã hội (Phần 1). 

 
Tài chính 
• Quyết ñịnh số 80/2007/Qð-BTC ngày 02/10/2007 của Bộ Tài chính về việc tạm thời 

ñiều chỉnh thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng ñối với phân bón, thuốc trừ sâu, hóa chất 

cơ bản, thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu nhựa và nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn 

nuôi; 

• Quyết ñịnh số 79/2007/Qð-BTC ngày 01/10/2007 của Bộ Tài chính về việc bổ sung, 

sửa ñổi hệ thống Mục lục ngân sách Nhà nước; 

• Quyết ñịnh số 153/2007/Qð-TTg ngày 20/09/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

giao dự toán thu, chi năm 2007 của Bảo hiểm xã hội Vi ệt Nam; 

• Thông tư số 118/2007/TT-BTC ngày 02/10/2007 của Bộ Tài chính về việc Hướng 

dẫn quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án ñầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân 

sách Nhà nước. 

 

Thương mại 
• Quyết ñịnh số 005/2007/Qð-BCT ngày 05/10/2007 của Bộ Công thương về việc sửa 

ñổi, bổ sung Quyết ñịnh số 02/2007/Qð-BTM ngày 08/01/2007 của Bộ trưởng Bộ 

Thương mại về việc ban hành Quy chế cấp giấy Chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mẫu 

AK ñể hưởng các ưu ñãi theo Hiệp ñịnh Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp ñịnh 

khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa các Chính phủ các nước thành viên thuộc 

Hiệp hội các quốc gia ðông Nam Á và Chính phủ ðại Hàn Dân Quốc; 

• Quyết ñịnh số 104/2007/Qð-UBND ngày 25/09/2007 của Ủy ban Nhân dân thành 

phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế phối hợp hoạt ñộng giữa các cơ quan quản lý 

Nhà nước của thành phố Hà Nội trong công tác quản lý Văn phòng ñại diện, Chi 

nhánh của thương nhân nước ngoài hoạt ñộng trong lĩnh vực thương mại và thương 

mại ñặc thù; 
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• Quyết ñịnh số 103/2007/Qð-UBND ngày 24/09/2003 của Ủy ban Nhân dân thành 

phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt ñộng bán hàng ña cấp 

trên ñịa bàn Thành phố Hà Nội; 

• Thông tư số 07/2007/TT-BTP ngày 09/10/2007 của Bộ Tư pháp về việc 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 ðăng ký giao dịch, tài sản của Cục ðăng ký quốc gia giao dịch 

bảo ñảm thuộc Bộ Tư pháp. 

 

ðầu tư 
• Quyết ñịnh số 1175/2007/Qð-BKH ngày 10/10/2007 của Bộ Kế hoạch và ðầu tư về 

việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục ñầu tư trực tiếp ra nước ngoài; 

• Quyết ñịnh số 1290/Qð-TTg ngày 26/09/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban 

hành Danh mục quốc gia kêu gọi ñầu tư nước ngoài thời kỳ 2006 - 2010. 

 

Lao ñộng 
• Thông tư số 22/2007/TT-BLðTBXH ngày 23-10-2007 của Bộ Lao ñộng, Thương 

binh và Xã hội Hướng dẫn về tổ chức, hoạt ñộng của Hội ñồng hòa giải lao ñộng cơ 

sở và hòa giải viên lao ñộng; 

• Thông tư số 21/2007/TT-BLðTBXH ngày 08/10/2007 của Bộ Lao ñộng, Thương 

binh và Xã hội về việc hướng dẫn chi tiết một số ñiều của Luật Người lao ñộng Việt 

Nam ñi làm việc ở nước ngoài theo hợp ñồng và Nghị ñịnh số 126/2007/Nð-CP 

ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn một số ñiều 

của Luật Người lao ñộng Việt Nam ñi làm việc ở nước ngoài theo hợp ñồng; 

• Thông tư số 20/2007/TT-BLðTBXH ngày 04/10/2007 của Bộ Lao ñộng, Thương 

binh và Xã hội về việc Hướng dẫn thực hiện chính sách ñối với người lao ñộng theo 

Nghị ñịnh số 109/2007/Nð-CP ngày 26/06/2007 của Chính phủ về chuyển doanh 

nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần; 

• Thông tư số 19/2007/TT-BLðTBXH ngày 04/10/2007 của Bộ Lao ñộng, Thương 

binh và Xã hội về việc Hướng dẫn thực hiện Nghị ñịnh số 141/2007/Nð-CP ngày 

05/09/2007 của Chính phủ quy ñịnh chế ñộ tiền lương ñối với công ty mẹ do Nhà 

nước làm chủ sở hữu và các công ty con trong Tập ñoàn kinh tế. 
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Y tế 
• Quyết ñịnh 1402/Qð-TTg ngày 15/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê 

duyệt ðề án Hỗ trợ phát triển Trung tâm y tế dự phòng tuyến huyện giai ñoạn 2007 - 

2010. 

• Quyết ñịnh số 188/Qð-QLD ngày 31/08/2007 của Cục Quản lý dược Việt Nam về 

việc ban hành danh mục mỹ phẩm nước ngoài ñược cấp số ñăng ký lưu hành tại Vi ệt 

Nam; 

• Thông tư liên tịch số 11/2007/TTLT-BYT-BTC-BCT ngày 31/08/2007 của Bộ Y tế; 

Bộ Tài chính; Bộ Công thương về việc hướng dẫn thực hiện quản lý Nhà nước về giá 

thuốc dùng cho người. 

 

Giao thông 
• Quyết ñịnh số 1333/Qð-TTg ngày 04/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê 

duyệt Phương án sắp xếp, ñổi mới công ty Nhà nước thuộc Bộ Giao thông - Vận tải 

giai ñoạn 2007 - 2009; 

• Quyết ñịnh số 51/2007/Qð-BGTVT ngày 04/10/2007 của Bộ Giao thông - Vận tải 

về sổ ñăng bạ cảng hàng không, sân bay, cấp Giấy chứng nhận và Giấy phép kinh 

doanh tại cảng hàng không, sân bay. 

 

Môi tr ường 
• Quyết ñịnh số 16/2007/Qð-BTNMT ngày 01/10/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường về việc ban hành Quy chế kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật thuộc 

lĩnh vực tài nguyên và môi trường; 

• Quyết ñịnh số 10/2007/Qð-BTNMT ngày 05/07/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường về việc ban hành ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật hoạt ñộng quan trắc môi trường 

không khí xung quanh và mặt nước lục ñịa. 

 

Văn bản khác 
• Nghị ñịnh số 153/2007/Nð-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ về việc quy ñịnh chi 

tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất ñộng sản; 

• Nghị ñịnh số 149/2007/Nð-CP ngày 09/10/2007 của Chính phủ về việc xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; 

• Nghị ñịnh số 148/2007/Nð-CP ngày 25/09/2007 của Chính phủ về tổ chức, hoạt 

ñộng của quỹ xã hội, quỹ từ thiện; 
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• Quyết ñịnh số 25/2007/Qð-BKHCN ngày 05/10/2007 của Bộ Khoa học và Công 

nghệ về việc áp dụng Quy trình và chu kỳ kiểm ñịnh ñối với các phương tiện ño 

thuộc Danh mục phương tiện ño phải kiểm ñịnh; 

• Thông tư số 08/2007/TT-BNV ngày 01/10/2007 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn 

thực hiện Nghị ñịnh số 107/2006/Nð-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ 

quy ñịnh xử lý trách nhiệm của người ñứng ñầu cơ quan, tổ chức, ñơn vị khi ñể xảy 

ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, ñơn vị do mình quản lý, phụ trách ñối với các 

ñơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp của Nhà nước và các tổ chức xã hội, xã hội - nghề 

nghiệp có sử dụng ngân sách, tài sản của Nhà nước. 

 

Tin nhanh 
• Ngày 20 tháng 11 năm 2007, Quốc hội ñã thông qua Luật Thuế thu nhập cá nhân. 

Luật này sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2009, theo ñó những người có thu 

nhập từ tiền lương, tiền công và kinh doanh trên 4 triệu ñồng một tháng sẽ phải chịu 

thuế với các thuế suất như sau: 

• 5% ñối với thu nhập từ ñầu tư vốn; bản quyền và nhượng quyền thương mại. 

• 10% ñối với thu nhập từ trúng thưởng; thừa kế và quà tặng. 

• 20% ñối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn. 

• 25% ñối với thu nhập từ chuyển nhượng bất ñộng sản. 

 
Ngoài ra, luật mới cũng quy ñịnh rằng những người nước ngoài có mặt tại Việt Nam từ 

183 ngày trở lên trong một năm dương lịch hoặc 12 tháng liên tiếp sẽ phải chịu thuế thu 

nhập. 

 
Tuy nhiên, luật cho phép các thu nhập từ: hợp ñồng chuyển nhượng bất ñộng sản và các 

hợp ñồng chuyển nhượng khác giữa các thành viên trong gia ñình; lãi tiền gửi tại các tổ 

chức tín dụng; bồi thường theo hợp ñồng bảo hiểm; tiền làm thêm và kiều hối, viện trợ 

nước ngoài sẽ không phải chịu thuế. 
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