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Luật sở hữu trí tuệ
Bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng ở Việt Nam
Nguyễn Thị Hoàng Phúc
Việc bảo hộ các nhãn hiệu nổi tiếng đã được thiết lập lần đầu tiên theo Công ước Paris
về Bảo hộ Sở hữu công nghiệp (Điều 6bis) cùng với giải thích bổ sung theo Hiệp định
về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (các Điều 16.2 &
16.3), mà Việt Nam là một bên tham gia của cả hai điều ước quốc tế này.
Ở Việt Nam, nhãn hiệu nổi tiếng được định nghĩa là các nhãn hiệu “được người tiêu
dùng biết đến rộng rãi trên toàn lãnh thổ Việt Nam” (Điều 4.20 của Luật Sở hữu trí tuệ
năm 2005, được sửa đổi và bổ sung năm 2009). Các tiêu chí để đánh giá một nhãn hiệu
là nổi tiếng được quy định chi tiết hơn trong Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (sau đây gọi
là “Luật SHTT”) như sau:
Điều 75. Tiêu chí đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng
Các tiêu chí sau đây được xem xét khi đánh giá một nhãn hiệu là nổi tiếng:
1.
Số lượng người tiêu dùng liên quan đã biết đến nhãn hiệu thông qua việc mua
bán, sử dụng hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu hoặc thông qua quảng cáo.
2.
Phạm vi lãnh thổ mà hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu đã được lưu hành.
3.
Doanh số từ việc bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ mang nhãn hiệu hoặc số
lượng hàng hóa đã được bán ra, lượng dịch vụ đã được cung cấp.
4.
Thời gian sử dụng liên tục nhãn hiệu.
5.
Uy tín rộng rãi của hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu.
6.
Số lượng quốc gia bảo hộ nhãn hiệu.
7.
Số lượng quốc gia công nhận nhãn hiệu là nổi tiếng.
8.
Giá chuyển nhượng, giá chuyển giao quyền sử dụng, giá trị góp vốn đầu tư của
nhãn hiệu.
Không như các nhãn hiệu thông thường, quyền đối với nhãn hiệu nổi tiếng được cấp
trên cơ sở sử dụng liên tục trong phạm vi mà nhãn hiệu được thừa nhận là nổi tiếng.
Một khi được bảo hộ, nhãn hiệu nổi tiếng có phạm vi bảo hộ rộng hơn nhãn hiệu thông
thường. Ví dụ, một nhãn hiệu nổi tiếng có thể được sử dụng làm đối chứng để từ chối
các nhãn hiệu khác thậm chí với những hàng hóa hoặc dịch vụ không tương tự nếu việc
sử dụng các nhãn hiệu đó có thể ảnh hưởng đến tính phân biệt của nhãn hiệu nổi tiếng
hoặc việc đăng ký nhãn hiệu có nhằm lợi dụng uy tín của nhãn hiệu nổi tiếng (Điều
74.2.i của Luật SHTT).
Tuy nhiên, để nhãn hiệu được công nhận là nổi tiếng là công việc không hề dễ dàng đối
với các chủ nhãn hiệu ở Việt Nam.
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Các Trở ngại Chính
Trên thực tế, số lượng nhãn hiệu được công nhận là nổi tiếng ở Việt Nam vẫn còn khá
khiêm tốn. Thực tế này do nhiều nguyên nhân.
Nguyên nhân đầu tiên là sự không thống nhất trong định nghĩa về nhãn hiệu nổi tiếng
của Luật SHTT. Cụ thể, một trong những tiêu chí để đánh giá một nhãn hiệu là nổi
tiếng là số lượng người tiêu dùng liên quan biết đến nhãn hiệu (Điều 75.2). Tuy nhiên,
nhãn hiệu phải được người tiêu dùng trên toàn lãnh thổ Việt Nam biết đến một cách
rộng rãi để được xem là “nổi tiếng” (Điều 4.20). Rõ ràng không nhãn hiệu nào, thậm
chí là những nhãn hiệu nổi tiếng nhất, có thể được sử dụng cho tất cả các loại hàng hóa
hoặc dịch vụ để có thể được biết đến bởi tất cả người tiêu dùng có xuất thân, nghề
nghiệp, sở thích và lợi ích khác nhau. Do đó, việc chứng minh nhãn hiệu được người
tiêu dùng trong cả nước biết đến rộng rãi có vẻ như khá mơ hồ vàbất khả thi đối với các
chủ sở hữu nhãn hiệu, đặc biệt là những người mà nhãn hiệu của họ được sử dụng cho
những hàng hóa hoặc dịch vụ đặc thù như máy móc công nghiệp hoặc thiết bị y tế. Với
tinh thần đó, được những người tiêu dùng liên quan biết đến là một hướng tiếp cận
thích hợp hơn cho việc công nhận nhãn hiệu nổi tiếng. Tuy nhiên, định nghĩa không
thống nhất hiện nay đang làm cho các chủ nhãn hiệu gặp khó khăn trong việc thu thập
chứng cứ để chứng minh nhãn hiệu của họ là nổi tiếng.
Nguyên nhân thứ hai là Cục Sở hữu Trí tuệ (“Cục SHTT”) hiện nay khá chặt chẽ trong
thủ tục công nhận nhãn hiệu nổi tiếng. Do chưa có tiêu chuẩn định lượng cụ thể để
đánh giá tình trạng nhãn hiệu nổi tiếng, Cục SHTT dường như ngày càng chặt chẽ
trong việc công nhận nhãn hiệu nổi tiếng. Trên thực tế, khi đánh giá một nhãn hiệu có
được coi là nổi tiếng hay không, Cục SHTT thường đòi hỏi chứng cứ về việc sử dụng
liên tục nhãn hiệu, đặc biệt là ở Việt Nam. Do đó, nếu không có chứng cứ về việc sử
dụng ở Việt Nam, một nhãn hiệu nổi tiếng trên toàn thế giới khó có thể được công nhận
là nổi tiếng ở Việt Nam. Mặt khác, sự mơ hồ trong định nghĩa và các tiêu chí của nhãn
hiệu nổi tiếng đôi khi dẫn đến quyết định mang tính cảm tính của cơ quan có thẩm
quyền trong việc công nhận hoặc không công nhận nhãn hiệu nổi tiếng.
Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, việc thiếu một hệ thống hiệu quả trong
thủ tục công nhận và quản lý các nhãn hiệu nổi tiếng cũng là một trở ngại lớn trong
việc đánh giá và ghi nhận nhãn hiệu nổi tiếng ở Việt Nam. Hiện nay, không có thủ tục
chính thức cho việc công nhận nhãn hiệu nổi tiếng ở Việt Nam. Trên thực tế, Cục
SHTT thường công nhận một nhãn hiệu là nổi tiếng trong một thủ tục đơn lẻ trong quá
trình thẩm định, phản đối hoặc hủy bỏ liên quan đến một vụ việc cụ thể. Do đó, việc
công nhận nhãn hiệu nổi tiếng chỉ được ghi nhận trong vụ việc đơn lẻ đó mà không
được quản lý một cách hệ thống dưới dạng một nguồn tham khảo công khai. Theo quy
định của pháp luật, các nhãn hiệu nổi tiếng phải được ghi nhận vào Danh mục Nhãn
hiệu Nổi tiếng được lưu giữ tại Cục SHTT (Điều 42.4, Thông tư số
01/2007/TT-BKHCN). Tuy nhiên, trên thực tế, việc lập, lưu giữ và công bố danh sách
này vẫn chưa được thực hiện.
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Các Khuyến nghị
Để bảo vệ một cách có hiệu quả các quyền hợp pháp của chủ sở hữu nhãn hiệu nổi
tiếng, chúng ta hy vọng rằng các vấn đề nói trên sẽ được khắc phục trong tương lai gần.
Quy trình đánh giá và công nhận nhãn hiệu nổi tiếng cần minh bạch hơn. Danh mục
nhãn hiệu nổi tiếng cũng sẽ sớm được lập và công bố để hệ thống hóa việc quản lý các
nhãn hiệu nổi tiếng cũng như để tăng cường nhận thức của công chúng đối với các
nhãn hiệu nổi tiếng ở Việt Nam./.
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Các lĩnh vực khác:
Tài chính


Luật số Quản lý, sử dụng tài sản công 2017;



Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/07/2017 của Chính phủ về việc quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;



Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 31/07/2017 của Ủy ban nhân dân Thành
phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát
triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài của Thành
phố Hồ Chí Minh;



Thông tư số 07/2017/TT-NHNN ngày 31/07/2017 của Ngân hàng Nhà nước Việt
Nam quy định về giám sát tiêu hủy tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, tiền đình
chỉ lưu hành và tiêu hủy tiền in hỏng, đúc hỏng, giấy in tiền hỏng, kim loại đúc tiền
hỏng;



Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày 03/07/2017 của Hội đồng Nhân dân
Thành phố Hà Nội về việc quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền
của Hội đồng Nhân dân Thành phố.

Ngân hàng


Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 04/07/2017 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ
tục hành chính liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;



Quyết định số 1583/QĐ-NHNN ngày 27/07/2017 của Ngân hàng Nhà nước Việt
Nam về việc ban hành Quy trình thanh toán tiền giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái
phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương tại Ngân
hàng Nhà nước Việt Nam;



Quyết định số 1425/QĐ-NHNN ngày 07/07/2017 của Ngân hàng Nhà nước Việt
Nam về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín
dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu
vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư số
39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016;



Quyết định số 1424/QĐ-NHNN ngày 07/07/2017 của Ngân hàng Nhà nước Việt
Nam về việc lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm
trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong
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thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng;


Thông tư số 06/2017/TT-NHNN ngày 05/07/2017 của Ngân hàng Nhà nước Việt
Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-NHNN
ngày 23/01/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về Quỹ bảo đảm
an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân và Thông tư số 04/2015/TT-NHNN ngày
31/03/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về quỹ tín dụng nhân
dân.

Thương mại


Quyết định số 2596/QĐ-TCHQ ngày 31/07/2017 của Tổng cục Hải quan về việc
ban hành Quy chế sửa đổi, bổ sung Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số
384/QĐ-TCHQ ngày 04/03/2016 về việc trao đổi thông tin tờ khai hải quan điện
tử, thu nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác,
bảo lãnh thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và thu nộp tiền phí, lệ phí các
khoản thu khác đối với các cơ quan quản lý thu qua Cổng thanh toán điện tử của
Tổng cục Hải quan;



Thông tư số 11/2017/TT-BCT ngày 28/07/2017 của Bộ Công Thương quy định về
hoạt động tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập và chuyển khẩu hàng hóa.

Lao động


Quyết định số 1293/QĐ-BHXH ngày 26/07/2017 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
về việc ban hành Quy chế hoạt động Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt
Nam;



Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 13/07/2017 của Ủy ban Nhân dân Thành
phố Hà Nội về việc hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động
bị thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội;



Quyết định số 29/2017/QĐ-TTg ngày 03/07/2017 của Thủ tướng Chính phủ về
việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục
Giáo dục nghề nghiệp thuộc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội;



Thông tư số 20/2017/TT-BLĐTBXH ngày 26/07/2017 của Bộ Lao động - Thương
binh và Xã hội về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động
đối với Đường ống dẫn hơi nước và nước nóng;



Thông tư số 10/2017/TT-BCT ngày 26/07/2017 của Bộ Công Thương về việc ban
hành Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có
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yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công
Thương;


Thông tư số 09/2017/TT-BCT ngày 13/07/2017 của Bộ Công Thương về việc quy
định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của
Bộ Công Thương;



Thông tư số 19/2017/TT-BLĐTBXH ngày 03/07/2017 của Bộ Lao động - Thương
binh và Xã hội về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện hoạt động huấn
luyện an toàn, vệ sinh lao động.

Y tế


Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/07/2017 của Chính phủ về việc quy định xử
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y;



Nghị quyết số 60/NQ-CP của Chính phủ ngày 06/07/2017 về việc đơn giản hóa thủ
tục hành chính liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của
Bộ Y tế;



Quyết định số 3421/QĐ-BYT ngày 28/07/2017 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy
chế quản lý, sử dụng Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia;



Quyết định số 3336/QĐ-BYT ngày 20/07/2017 của Bộ Y tế về việc ban hành Tài
liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Huyết học - Truyền máu - Miễn dịch - Di truyền
- Sinh học phân tử;



Quyết định số 3332/QĐ-BYT ngày 19/07/2017 của Bộ Y tế về việc ban hành Tài
liệu Hướng dẫn quy trình hoạt động truyền máu;



Thông tư số 32/2017/TT-BYT ngày 28/07/2017 của Bộ Y tế quy định về tủ thuốc,
trang thiết bị y tế, tài liệu hướng dẫn y tế trên tàu biển và biểu mẫu báo cáo y tế;



Thông tư số 31/2017/TT-BYT ngày 25/07/2017 của Bộ Y tế về việc ban hành
Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc phạm vi được
phân công quản lý của Bộ Y tế;



Nghị quyết số 06/2017/NQ-HĐND ngày 04/07/2017 của Hội đồng Nhân dân
Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo
hiểm y tế đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc Thành phố Hà
Nội quản lý.
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Giáo dục


Quyết định số 4663/QĐ-UBND ngày 19/07/2017 của Ủy ban Nhân dân Thành phố
Hà Nội về việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà
nước thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo của Thành phố Hà Nội;



Quyết định số 2233/QĐ-BGDĐT ngày 04/07/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về
việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi, chức năng
quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo;



Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/07/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về
việc hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm
việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập.

Giao thông vận tải


Nghị định số 77/2017/NĐ-CP ngày 03/07/2017 của Chính phủ quy định về quản
lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng;



Quyết định số 2244/QĐ-BGTVT ngày 31/07/2017 của Bộ Giao thông Vận tải về
việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công
ích thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải;



Quyết định số 25/2017/TT-BGTVT ngày 28/07/2017 của Bộ Giao thông Vận tải
quy định về các biểu mẫu giấy chứng nhận, sổ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi
trường cấp cho tàu biển, phương tiện thủy nội địa và sản phẩm công nghiệp sử
dụng cho phương tiện thủy nội địa;



Thông tư số 24/2017/TT-BGTVT ngày 28/07/2017 của Bộ Giao thông Vận tải về
việc sửa đổi, bổ sung Phụ lục III và Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số
43/2015/TT-BGTVT ngày 20/08/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải 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;



Thông tư số 22/2017/TT-BGTVT ngày 07/07/2017 của Bộ Giao thông Vận tải về
việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Định mức vật tư cho một chu kỳ bảo trì
kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số
58/2012/TT-BGTVT ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.

Xây dựng - Đất đai


Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/07/2017 của Chính phủ quy định về công
tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy;
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Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/07/2017 của Chính phủ về việc quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;



Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND ngày 04/07/2017 của Hội đồng Nhân dân
Thành phố Hà Nội quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng
cháy và chữa cháy trên địa bàn Thành phố Hà Nội được đưa vào sử dụng trước khi
Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực.

Tài nguyên - Môi trường


Nghị định số 84/2017/NĐ-CP ngày 18/07/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ
sung một số điều của Nghị định số 173/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính
phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo
đạc và bản đồ;



Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/07/2017 của Chính phủ quy định về phương
pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước;



Quyết định số 4052/QĐ-UBND ngày 31/07/2017 của Ủy ban Nhân dân Thành phố
Hồ Chí Minh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý
của Sở Tài nguyên và Môi trường được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh;



Quyết định số 4659/QĐ-UBND ngày 18/07/2017 của Ủy ban Nhân dân Thành phố
Hà Nội về việc phê duyệt Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn Thành phố Hà
Nội;



Quyết định số 26/2017/QĐ-TTg ngày 03/07/2017 của Thủ tướng Chính phủ về
việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục
Phòng, chống thiên tai;



Thông tư số 16/2017/TT-BTNMT ngày 25/07/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi
trường về việc ban hành Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra,
đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước;



Thông tư số 15/2017/TT-BTNMT ngày 21/07/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi
trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập quy hoạch, điều chỉnh quy
hoạch tài nguyên nước.

Văn hóa - Thể thao - Du lịch


Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17/07/2017 của Chính phủ về việc quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du
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lịch;


Quyết định số 1288/QĐ-BTTTT ngày 27/07/2017 của Bộ Thông tin và Truyền
thông về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục
Báo chí;



Quyết định số 2818/QĐ-BVHTTDL ngày 19/07/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao
và Du lịch về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực
hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính
công ích.

Hành chính - Tư pháp


Luật 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13;



Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017;



Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 04/07/2017 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ
tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức
năng quản lý Nhà nước của Bộ Tư pháp;



Quyết định số 2587/QĐ-TCHQ ngày 28/07/2017 của Tổng cục Hải quan về việc
ban hành Bản hướng dẫn nội bộ về trình tự, thủ tục tham gia tố tụng hành chính tại
Tòa án của cơ quan Hải quan;



Thông tư số 02/2017/TT-TANDTC ngày 28/07/2017 của Tòa án Nhân dân tối cao
về việc ban hành Quy chế tổ chức phiên tòa;



Thông tư số 01/2017/TT-TANDTC ngày 28/07/2017 của Tòa án Nhân dân Tối cao
quy định về phòng xử án.

Nông - Lâm - Ngư nghiệp


Quyết định số 30/2017/QĐ-TTg ngày 07/07/2017 của Thủ tướng Chính phủ về
việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Thủ tướng
Chính phủ lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn;



Quyết định số 27/2017/QĐ-TTg ngày 03/07/2017 của Thủ tướng Chính phủ về
việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục
Thủy sản trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;



Quyết định số 25/2017/QĐ-TTg ngày 03/07/2017 của Thủ tướng Chính phủ về
việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục
Thủy lợi trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
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Đầu tư


Nghị định số 86/2017/NĐ-CP ngày 25/07/2017 của Chính phủ về việc quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;



Nghị quyết số 67/NQ-CP ngày 31/07/2017 của Chính phủ về việc ký Nghị định thư
thứ hai sửa đổi Hiệp định đầu tư toàn diện ASEAN (ACIA);



Thông tư số 75/2017/TT-BTC ngày 21/07/2017 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi,
bổ sung một số điều của Thông tư số 55/2016/TT-BTC ngày 23/03/2016 của Bộ
Tài chính quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo
hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư;



Thông tư số 14/2017/TT-BNNPTNT ngày 05/07/2017 của Bộ Nông nghiệp và
Phát triển Nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung về đầu tư theo
hình thức đối tác công tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Văn bản khác


Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2017;



Quyết định số 1078/QĐ-TTg ngày 25/07/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc
ban hành Danh mục văn bản để ban hành mới, sửa đổi, bổ sung các quy định của
pháp luật liên quan đến đất đai, xây dựng, nhà ở, đầu tư, kinh doanh thuộc thẩm
quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang
bộ;



Thông tư số 12/2017/TT-BCT ngày 31/07/2017 của Bộ Công Thương quy định về
trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực;



Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐND ngày 03/07/2017 của Hội đồng Nhân dân
Thành phố Hà Nội về việc ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn
Thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng Nhân dân Thành
phố.
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