
Tháng 11/2020 

Chào mừng đến với bản Cập nhật pháp luật 

hàng tuần của BLawyers Vietnam, một bản cập 

nhật các tin tức pháp lý cho những ai quan tâm 

đến các chính sách và quy định của pháp luật 

mới nhất của Việt Nam 

Trong bản Cập nhật pháp luật tuần này,  

BLawyers Vietnam sẽ cung cấp đến bạn  

03 nội dung sau đây: 

1. Tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dung các 

khu dân cư do Trung tâm phát triển quỹ đất 

làm chủ đầu tư; 

2. Thủ tục nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh 

doanh; và 

3. Lệ phí môn bài đối với văn phòng đại diện 

(“VPĐD”).  

CÂP NHÂT 

PHÁP LUÂT 



Vào ngày 30/9/2020, Bộ Xây dựng đã ban hành Công 

văn số 4745/BXD-QLN hướng dẫn về việc tổ chức thực 

hiện dự án đầu tư xây dựng các khu dân cư như sau: 

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở mà trong đó sử dụng đất hỗn 

hợp có dành diện tích đất trong dự án để xây dựng nhà ở là 

dự án đầu tư xây dựng nhà ở thuộc phạm vi điều chỉnh 

Luật Nhà ở 2014.  

Đối với khu vực đã thực hiện bồi thường, giải phóng mặt 

bằng, việc lựa chọn chủ đầu tư được thực hiện thông qua 

hình thức đấu giá quyền sử dụng đất. Trường hợp khu đất 

đấu giá thuộc khu vực đã được quy hoạch để đầu tư xây 

dựng nhà ở theo dự án thì các tổ chức, cá nhân giam gia 

đấu giá quyền sử dụng đất tại khu vực này phải có đủ điều 

kiện làm chủ đầu tư dự án theo quy định của Luật Nhà ở, 

Luật Đất đai và pháp luật về kinh doanh bất động sản. 

Tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng các khu dân cư do 
Trung tâm phát triển quỹ đất làm chủ đầu tư 

THỦ TỤC NHẬP KHẨU  

XUẤT BẢN PHẨM KHÔNG 

KINH DOANH 

Ngày 18/9/2020, Cục Thuế Thành phố Hải Phòng đã 

ban hành Công văn số 2731/CT-TTHT hướng dẫn về lệ 

phí môn bài đối với VPĐD như sau: 

Nếu VPĐD có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, 

dịch vụ thì phải nộp lệ phí môn bài theo quy định. 

Nếu VPĐD không hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng 

hóa, dịch vụ thì không phải nộp lệ phí môn bài.  
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Vào ngày 14/10/2020, Tổng cục Hải quan đã ban hành 

Công văn số 6614/TCHQ-GSQL hướng dẫn thủ tục 

nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh đối với 

một số lượng hàng nhất định cho việc tổ chức thẩm 

định nội dung để xem xét cấp phép cho toàn bộ lô hàng 

nhập khẩu. Theo đó, tổ chức, cá nhân thực hiện khai 

báo khi làm thủ tục nhập khẩu trong trường hợp này 

như sau:  

Đối với giấy phép cấp lần 1 để thẩm định nội dung xuất 

bản phẩm, thực hiện khai báo 01 tờ khai hải quan tương 

ứng với giấy phép cấp lần 1.  

Đối với nội dung xuất bản phẩm đã được thẩm định phù 

hợp với quy định pháp luật, thực hiện khai báo 01 tờ khai 

hải quan tương ứng để cấp giấy phép lần 2 cho toàn bộ lô 

hàng.  

Trường hợp nội dung xuất bản phẩm được thẩm định 

không phù hợp với pháp luật Việt Nam thì xuất bản 

phẩm này sẽ được xử lý theo quy định hiện hành đối với 

hàng hóa không đủ điều kiện nhập khẩu vào  

Việt Nam. 

LỆ PHÍ MÔN BÀI ĐỐI VỚI VPĐD 


