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Các văn bản quan trọng
1.

Bãi bỏ thủ tục cấp Giấy chứng nhận kinh doanh vận tải biển
Nghị định số 147/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định về
điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải chính thức có hiệu lực thi
hành từ ngày 24/10/2018.
Theo đó, chính thức bãi bỏ thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh
doanh vận tải biển.
Doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải biển chỉ cần đáp ứng điều kiện
chung là được thành lập theo đúng quy định pháp luật.
Điều kiện đối với doanh nghiệp kinh doanh vận tải biển nội địa cũng đã được
đơn giản hóa so với quy định hiện hành, cụ thể:
(a)
(b)

Là doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải biển được thành lập
theo quy định của pháp luật;
Có quyền sử dụng hợp pháp tối thiểu 01 tàu biển mang cờ quốc tịch
Việt Nam phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ trưởng Bộ
Giao thông vận tải ban hành.

Các doanh nghiệp phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện về kinh doanh vận tải
biển, dịch vụ đại lý tàu biển, dịch vụ lai dắt tàu biển theo quy định kể từ ngày
Nghị định này có hiệu lực thi hành.

2.

Chậm nhất đến ngày 01/01/2020: Sẽ phát hành thẻ BHYT điện
tử
Đây là nội dung nổi bật tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10
năm 2018 quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của
Luật Bảo hiểm y tế (“Nghị định 146”).
Theo đó, chậm nhất đến ngày 01/01/2020 cơ quan bảo hiểm xã hội phải có
trách nhiệm thực hiện phát hành thẻ bảo hiểm y tế điện tử cho người tham gia
bảo hiểm y tế.
Nghị định cũng làm rõ những quy định sau:
(a)
(b)

Đối với mức đóng của nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình thì
được giảm trừ mức đóng khi các thành viên tham gia bảo hiểm y tế
cùng tham gia trong năm tài chính.
Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy
giảm khả năng lao động từ 81% trở lên thì được mức hưởng 100% chi
phí khám bệnh, chữa bệnh.
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Nghị định 146 còn ban hành quy định mới về chính sách “BHYT 05 năm liên
tục”:
(a)

Nếu người bệnh có số tiền cùng chi trả tại một lần hoặc nhiều lần KCB
tại cùng cơ sở KCB lớn hơn 06 tháng lương cơ sở (LCS) thì:
(i)
(ii)

Cơ sở KCB không thu số tiền cùng chi trả lớn hơn 06 tháng LCS
đó.
Phải cung cấp hóa đơn thu đối với số tiền cùng chi trả đủ 06
tháng LCS để người bệnh đề nghị BHXH xác nhận không phải
cùng chi trả trong năm đó.

(b)

Nếu người bệnh có số tiền cùng chi trả lũy kế trong năm tài chính tại
các cơ sở KCB khác nhau hoặc tại cùng một cơ sở lớn hơn 06 tháng
LCS thì người bệnh mang chứng từ đến cơ quan BHXH nơi cấp thẻ
BHYT để thanh toán số tiền cùng chi trả lớn hơn 06 tháng LCS và nhận
giấy xác nhận không phải cùng chi trả trong năm đó.

(c)

Nếu người bệnh có số tiền cùng chi trả vượt quá 06 tháng LCS được
tính từ ngày 01/01, quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí KCB trong
phạm vi quyền lợi từ thời điểm người bệnh tham gia đủ 05 năm liên tục
đến hết ngày 31/12 của năm đó.

Ngoài ra, Nghị định 146 cũng bổ sung, sửa đổi một số trường hợp được xác
định là tham gia BHYT liên tục như:
(a)
(b)

Người được cử đi công tác, học tập, làm việc hoặc theo chế độ phu
nhân, phu quân hoặc con đẻ, con nuôi hợp pháp dưới 18 tuổi đi theo bố
hoặc mẹ công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.
Khoảng thời gian đã tham gia BHYT trước khi đi lao động ở nước
ngoài được tính nếu tham gia BHYT khi về nước trong thời gian 30
ngày kể từ ngày nhập cảnh.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/12/2018.

3.

18 biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài
Ngày 17/10/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư
số 03/2018/TT-BKHĐT về mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước
ngoài.
Theo đó, ban hành kèm theo Thông tư là 18 mẫu văn bản, đơn cử như:
(a)
(b)
(c)
(d)

Mẫu số 1: Bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (GCN
ĐKĐT) ra nước ngoài;
Mẫu số 2: Đề xuất dự án đầu tư ra nước ngoài;
Mẫu số 3: Bản đề nghị điều chỉnh GCN ĐKĐT ra nước ngoài;
Mẫu số 4: Giải trình về điều chỉnh GCN ĐKĐT ra nước ngoài;
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(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)

Mẫu số 5: Văn bản cam kết tự thu xếp ngoại tệ;
Mẫu số 6: Văn bản cam kết thu xếp ngoại tệ của các tổ chức tín dụng
được phép;
Mẫu số 7: Văn bản xác nhận nhà đầu tư thực hiện nghĩa vụ nộp thuế với
nhà nước;
Các Mẫu số 8a và 8b: Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài đối với
đăng ký lần đầu (Mẫu 8a) và đăng ký điều chỉnh (Mẫu 8b);
Mẫu số 16: Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực của GCN ĐKĐT ra
nước ngoài;
Mẫu số 17: Văn bản thông báo chấm dứt hiệu lực của GCN ĐKĐT ra
nước ngoài.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2018 và thay thế Thông tư
số 09/2015/TT-BKHĐT ngày 23/10/2015.

4.

Từ ngày 01/01/2019: Người sử dụng lao động phải tự kiểm tra
việc thực hiện pháp luật lao động
Ngày 17 tháng 10 năm 2018, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban
hành Thông tư số 17/2018/TT-BLĐTBXH quy định về tự kiểm tra việc thực
hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp.
Theo đó, từ ngày 01/01/2019, doanh nghiệp phải tổ chức tự kiểm tra việc chấp
hành pháp luật lao động tại cơ sở ít nhất 01 lần/năm nhằm đánh giá mức độ
tuân thủ pháp luật lao động và có giải pháp cải tiến việc tuân thủ. Cụ thể như
sau:
(a)

Thời gian kiểm tra: Do doanh nghiệp quyết định;

(b)

Thời kỳ kiểm tra: Từ ngày đầu tiên tháng một dương lịch của năm trước
đến thời điểm kiểm tra;

(c)

Nội dung tự kiểm tra bao gồm:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

Việc tuyển dụng và đào tạo lao động;
Việc giao kết và thực hiện hợp đồng;
Thời giờ làm việc và nghỉ ngơi;
Việc trả lương cho NLĐ;
Việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, BHTN, BHYT…

(d)

Hồ sơ tự kiểm tra: Phiếu tự kiểm tra; kết luận tự kiểm tra; văn bản thành
lập đoàn tự kiểm tra và các tài liệu, hồ sơ phát sinh.

(e)

Báo cáo kết quả kiểm tra: Doanh nghiệp phối hợp với đại diện tập thể
lao động thực hiện báo cáo trực tuyến khi có yêu cầu của cơ quan
Thanh tra lao động.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.
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5.

Rút ngắn thời gian cấp giấy phép kinh doanh vận tải đa
phương thức quốc tế
Ngày 16/10/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 144/2018/NĐ-CP sửa
đổi, bổ sung các Nghị định về vận tải đa phương thức.
Theo đó, hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc
tế của doanh nghiệp, hợp tác xã, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
gồm các thành phần:
(a)
(b)

(c)

Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế
(theo mẫu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này);
Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao kèm bản chính đối chiếu hoặc bản sao
có chứng thực (nếu nộp hồ sơ trực tiếp), bản sao có chứng thực (nếu
nộp hồ sơ qua đường bưu điện) GCN đăng ký doanh nghiệp hoặc GCN
đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ tương đương khác;
Báo cáo tài chính được kiểm toán, nếu không kiểm toán thì phải được
Ngân hàng hoặc tổ chức, cá nhân khác bảo lãnh tương đương hoặc có
phương án tài chính thay thế.

Như vậy, hồ sơ theo quy định mới không yêu cầu thể hiện ngành nghề kinh
doanh vận tải đa phương thức quốc tế trong GCN đăng ký doanh nghiệp, GCN
đăng ký đầu tư.
Ngoài ra, thời gian cấp Giấy phép kinh doanh (GPKD) vận tải đa phương thức
quốc tế cho doanh nghiệp, HTX, doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại Việt Nam
được rút ngắn như sau:
(a)
(b)

Đối với thủ tục cấp lần đầu: 05 ngày làm việc (rút ngắn 02 ngày so với
trước đây) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Đối với cấp lại: 03 ngày làm việc (rút ngắn 04 ngày so với trước đây),
kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 16/10/2018, bãi bỏ Chương 3 Nghị
định số 87/2009/NĐ-CP và Nghị định số 89/2011/NĐ-CP ngày 10/10/2011.

6.

Sửa đổi quy định về cấp giấy phép hoạt động điện lực
Ngày 16 tháng 10 năm 2018 Bộ Công Thương ban hành Thông tư
số 36/2018/TT-BCT quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt
động điện lực.
Theo đó, quy định về thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực có một số thay
đổi như sau:
(a)

Chậm nhất trước 15 ngày làm việc tính từ ngày dự kiến chính thức vận
hành thương mại (thay vì 30 ngày như quy định hiện hành), tổ chức
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(b)

tham gia hoạt động phát điện phải nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy
phép hoạt động điện lực.
Trước khi giấy phép hoạt động điện lực hết thời hạn sử dụng 30 ngày,
đơn vị điện lực được cấp giấy phép có nhu cầu tiếp tục hoạt động phải
lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực theo đúng thủ tục.
(Quy định hiện hành yêu cầu đơn vị điện lực nộp hồ sơ trước khi giấy
phép hoạt động điện lực hết hạn 60 ngày).

Đối với trường hợp giấy phép bị mất hoặc bị hỏng, đơn vị điện lực phải đề nghị
cơ quan cấp giấy phép cấp lại và nêu rõ lý do.
Thông tư số 12/2017/TT-BCT sẽ hết hiệu lực từ ngày Thông tư này có hiệu lực
(ngày 06/12/2018).

7.

Những hành vi đấu giá viên không được làm
Ngày 16/10/2018, Thông tư số 14/2018/TT-BTP được Bộ Tư pháp ban
hành, trong đó quy định những hành vi mà đấu giá viên không được làm
sau đây:
(a)

(b)
(c)
(d)
(e)

(f)
(g)
(h)
(i)

Thông đồng, móc nối với người có tài sản đấu giá, tổ chức thẩm định
giá, tổ chức giám định tài sản đấu giá, cá nhân, tổ chức khác để làm sai
lệch thông tin tài sản đấu giá, dìm giá, làm sai lệch hồ sơ hoặc kết quả
đấu giá;
Đưa, nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích từ người có tài sản đấu giá để làm sai
lệch kết quả;
Thông đồng, móc nối, nhận, đòi hỏi tiền, lợi ích từ người tham gia đấu
giá để dìm giá, làm sai lệch kết quả đấu giá;
Có hành vi hạn chế người tham gia đấu giá không đúng quy định, sách
nhiễu, gây khó khăn cho người tham gia đấu giá;
Tiết lộ thông tin về người tham gia đấu giá, giá mà người tham gia đấu
giá đã trả trước khi công bố kết quả trong trường hợp cuộc đấu giá được
thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp, trừ trường hợp có quy định
khác;
Phân biệt đối xử giữa những người tham gia đấu giá;
Phân biệt, đối xử mang tính cá nhân, đòi hỏi lợi ích vật chất, tinh thần
đối với những người đang tập sự hành nghề đấu giá mà mình hướng
dẫn;
Thông đồng với người tập sự để báo cáo sai sự thật, báo cáo khống về
kết quả tập sự;
Lợi dụng tư cách là đấu giá viên hướng dẫn để buộc người tập sự làm
những việc trái quy định.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 12/12/2018.
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8.

Hướng dẫn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động
nước ngoài
Ngày 15 tháng 10 năm 2018 Chính phủ ban hành Nghị định
số 143/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn,
vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc cho người lao động
(NLĐ) là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
Theo đó, Nghị định hướng dẫn chi tiết các vấn đề cụ thể sau:
(a)

Về đối tượng, công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam tham gia
BHXH bắt buộc khi có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề
hoặc giấy phép hành nghề do Việt Nam cấp và có HĐLĐ không xác
định thời hạn, có thời hạn từ đủ 01 năm trở lên với NSDLĐ tại Việt
Nam.

(b)

Về các chế độ BHXH bắt buộc mà NLĐ phải tham gia gồm: chế độ ốm
đau; thai sản; bảo hiểm tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp
(BNN); hưu trí và tử tuất.

(c)

Về mức đóng:

(d)

(i)

Đối với NLĐ, từ ngày 01/01/2022, hàng tháng đóng 8% mức
tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

(ii)

Đối với người sử dụng lao động (NSDLĐ), hàng tháng đóng
trên quỹ tiền lương đóng BHXH của NLĐ như sau:

Từ ngày 01/12/2018:

3% vào quỹ ốm đau và thai sản;

0,5% vào quỹ bảo hiểm TNLĐ và BNN;

Từ ngày 01/01/2022: Đóng thêm 14% vào quỹ hưu trí
và tử tuất.

NLĐ là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam, tham gia đóng
BHXH bắt buộc sẽ được hưởng BHXH một lần khi có yêu cầu nếu
thuộc một trong các trường hợp sau:
(i)
(ii)

(iii)
(iv)

Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 của
Nghị định (như NLĐ Việt Nam) mà chưa đủ 20 năm đóng
BHXH;
Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính
mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng,
nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác
theo quy định của Bộ Y tế;
NLĐ đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại Khoản 1
Điều 9 của Nghị định nhưng không tiếp tục cư trú tại Việt Nam;
NLĐ khi chấm dứt hợp đồng lao động, chứng chỉ hành nghề,
giấy phép hành nghề hết hiệu lực mà không được gia hạn.
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Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/12/2018; chế độ hưởng BHXH một lần
nêu trên được áp dụng từ ngày 01/01/2022.

9.

Hồ sơ cấp giấp phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin
mạng
Ngày 15/10/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư
số 13/2018/TT-BTTTT quy định Danh mục sản phẩm an toàn thông tin
mạng (ATTTM) nhập khẩu theo giấy phép và trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp
Giấy phép nhập khẩu sản phẩm ATTTM.
Theo đó, hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm ATTTM bao gồm
những giấy tờ, tài liệu sau:
(a)
(b)
(c)
(d)

Đơn đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu theo mẫu quy định của Thông
tư;
Bản sao Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin
mạng;
Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận hoặc giấy công bố hợp chuẩn,
hợp quy (trường hợp bản sao không có chứng thực thì mang bản chính
để đối chiếu);
Bản sao Tài liệu kỹ thuật mô tả chức năng của sản phẩm đề nghị nhập
khẩu (có thể bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh).

Thông tư cũng quy định, hồ sơ xin cấp Giấy phép có thể được nộp trực tiếp tại
Cục An toàn thông tin, nộp qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nộp trực tuyến
(theo lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ TT&TT).
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2018.

10.

Doanh nghiệp bưu chính phải công khai thông tin chất lượng
dịch vụ
Đây là nội dung nổi bật tại Thông tư số 14/2018/TT-BTTTT ngày
15/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản
lý chất lượng dịch vụ bưu chính.
Theo đó, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính phải công khai các nội
dung tối thiểu sau đây:
(a)
(b)
(c)

Loại dịch vụ bưu chính mà doanh nghiệp đang cung ứng và quy định về
chất lượng dịch vụ tương ứng;
Đầu mối tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng về chất lượng
dịch vụ bưu chính;
Quy trình tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng về chất
lượng dịch vụ bưu chính;
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(d)

Thông tin về hỗ trợ khách hàng.

Các nội dung trên phải được niêm yết tại nơi dễ đọc hoặc công khai bằng các
hình thức khác thuận tiện cho khách hàng tiếp cận ở tất cả các điểm phục vụ và
trên chuyên mục “Quản lý chất lượng dịch vụ” ở trang TTĐT (nếu có).
(Quy định hiện hành tại Thông tư số 15/2011/TT-BTTTT ngày 28/06/2011 chỉ
quy định doanh nghiệp được chỉ định để thực hiện nghĩa vụ bưu chính công ích
công khai thông tin).
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2018.

11.

Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm
nhập khẩu
Ngày 15/10/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư
số 11/2018/TT-BTTTT công bố chi tiết danh mục sản phẩm công nghệ
thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu kèm theo mã số HS.
Theo đó, Thông tư quy định áp dụng Danh mục cấm nhập khẩu như sau:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

Trường hợp chỉ liệt kê mã 4 số thì toàn bộ các mã 8 số thuộc nhóm 4 số
này đều được áp dụng;
Trường hợp chỉ liệt kê mã 6 số thì toàn bộ các mã 8 số thuộc phân nhóm
6 số này đều được áp dụng;
Trường hợp ngoài mã 4 số và 6 số còn chi tiết đến mã 8 số thì chỉ những
mã 8 số đó mới được áp dụng;
Linh kiện, phụ tùng, cụm linh kiện, phụ kiện đã qua sử dụng của các
loại sản phẩm có trong Danh mục cũng bị cấm nhập khẩu;
Các sản phẩm công nghệ thông tin tân trang có mã số HS nếu thuộc
Danh mục cấm nhập khẩu thì bị cấm nhập khẩu;
Đối với máy in, máy photocopy kỹ thuật số đa màu, khi nhập khẩu thực
hiện quy định của pháp luật trong lĩnh vực in.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 30/11/2018.

12.

Sửa đổi các điều kiện kinh doanh một số dịch vụ văn hóa, xã hội
Nội dung này được quy định tại Nghị định số 142/2018/NĐ-CP
ngày 09 tháng 10 năm 2018 sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư
kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và
Du lịch.
Theo đó, những quy định về điều kiện kinh doanh karaoke tại Nghị định
số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 đã bị bãi bỏ bao gồm:
(a)

Cửa phòng karaoke phải là cửa kính không màu, bên ngoài nhìn thấy
toàn bộ phòng;
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(b)
(c)

Địa điểm hoạt động karaoke phải cách trường học, bệnh viện, cơ sở tôn
giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử - văn hóa, cơ quan hành chính nhà nước
từ 200m trở lên;
Phù hợp với quy hoạch về karaoke được cơ quan có thẩm quyền phê
duyệt.

Điều kiện về vốn pháp định đối với doanh nghiệp kinh doanh sản xuất phim từ
01 tỷ đồng cũng được giảm xuống còn 200 triệu đồng, qua đó nới lỏng điều
kiện cho các doanh nghiệp muốn tham gia thị trường kinh doanh sản xuất phim
hiện nay.
Vốn pháp định của doanh nghiệp kinh doanh sản xuất phim được xác định
bằng một trong các văn bản sau:
(a)
(b)
(c)

Quyết định giao vốn của chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước,
công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một hoặc hai thành viên mà chủ
sở hữu là một tổ chức;
Biên bản góp vốn của các cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần
hoặc của các thành viên sáng lập đối với công ty trách nhiệm hữu hạn
có từ hai thành viên trở lên;
Bản đăng ký vốn đầu tư của chủ sở hữu doanh nghiệp đối với doanh
nghiệp tư nhân, công ty hợp danh và đối với công ty trách nhiệm hữu
hạn mà chủ sở hữu là cá nhân.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 09/10/2018.

13.

Phạt đến 200 triệu đồng khi bán hàng đa cấp bất chính
Nội dung này được quy định tại Nghị định số 141/2018/NĐ-CP
ngày 08/10/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử lý
vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.
Theo đó, đã tăng mức tiền phạt lên thành 160 đến 200 triệu đồng với một số
hành vi bán hàng đa cấp bất chính được thực hiện trên địa bàn hai tỉnh, thành
phố trực thuộc trung ương trở lên; đơn cử như:
(a)
(b)
(c)
(d)

Yêu cầu người khác phải đặt cọc hoặc nộp một khoản tiền nhất định để
được ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp;
Yêu cầu người khác phải mua một số lượng hàng hóa nhất định để được
ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp;
Từ chối chi trả không có lý do chính đáng các khoản hoa hồng, tiền
thưởng hay lợi ích kinh tế khác mà người tham gia bán hàng đa cấp có
quyền hưởng;
Cung cấp thông tin gian dối về kế hoạch trả thưởng, về lợi ích của việc
tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp…
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(Mức phạt hiện hành với các hành vi nêu trên khi thực hiện trên địa bàn hai
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên là từ 120 đến 200 triệu đồng)
Nghị định này có hiệu lực từ ngày 25/11/2018.

14.

Giảm thời gian thực hiện thủ tục gia hạn giấy phép hoạt động
dịch vụ việc làm và sửa đổi quy định về lao động nước ngoài
làm việc tại Việt Nam
Ngày 08 tháng 10 năm 2018 Chính phủ ban hành Nghị định
số 140/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến
điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý
Nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (“Nghị định 140”).
Theo đó, thủ tục gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm tại Nghị định
số 52/2014/NĐ-CP ngày 23/05/2014 đã có những điều chỉnh thông qua Nghị
định mới như sau:
(a)

Thay đổi thời hạn đề nghị gia hạn giấy phép từ 30 ngày xuống còn 20
ngày trước ngày giấp phép hết hạn.

(b)

Quy định cụ thể hình thức nộp:
(i)
(ii)

(c)

Nộp trực tiếp;
Gửi qua hệ thống bưu chính.

Rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục gia hạn cấp phép hoạt động dịch vụ
việc làm cho doanh nghiệp từ 15 ngày xuống còn 05 ngày, kể từ ngày
cơ quan có thẩm quyền nhận được 01 (bộ) hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Lưu ý: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày cấp, gia hạn, ... cơ quan có
thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm phải thông báo bằng văn
bản cho Ủy ban Nhân dân cấp huyện nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
Nghị định 140 còn sửa đổi, bổ sung các quy định về lao động nước ngoài làm
việc tại Việt Nam như sau:
(a)

Bổ sung trường hợp không phải thực hiện xác định nhu cầu sử dụng
NLĐ nước ngoài gồm:
(i)
(ii)

(b)

Trưởng văn phòng đại diện, dự án của tổ chức quốc tế, tổ chức
phi chính phủ tại Việt Nam.
Thân nhân thành viên cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam
không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định tại điều
ước quốc tế mà Việt Nam làm thành viên.

Bổ sung trường hợp người lao động nước ngoài khác không thuộc diện
cấp giấy phép lao động đối với người chịu trách nhiệm thành lập hiện
diện thương mại.
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(c)

Giảm thời gian cấp giấy phép từ 07 ngày làm việc xuống còn 05 ngày
làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động cho
người nước ngoài.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 08/10/2018.

15.

Giảm điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng kiểm viên xe cơ giới
Ngày 08/10/2018, Thủ tướng ban hành Nghị định số 139/2018/NĐ-CP quy
định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới (“Nghị định 139”).
Theo đó, so với quy định hiện hành thì Nghị định 139 giảm 02 điều kiện cấp
giấy chứng nhận đăng kiểm viên xe cơ giới (quy định hiện hành có 06 điều
kiện) còn lại 04 điều kiện sau:
(a)
(b)
(c)
(d)

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành đào tạo Kỹ thuật cơ khí, trong chương
trình đào tạo có các nội dung sau: Lý thuyết ô tô, Cấu tạo ô tô, Kết cấu
tính toán ô tô, Bảo dưỡng kỹ thuật ô tô, Động cơ đốt trong, …
Có tối thiểu 12 tháng thực tập nghiệp vụ đăng kiểm viên;
Có kết quả đánh giá đạt yêu cầu nghiệp vụ đăng kiểm viên xe cơ giới;
Có giấy phép lái xe ô tô còn hiệu lực.

Nghị định này có hiệu lực ngày 01/01/2019 và thay thế Nghị định
số 63/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016.

16.

Bãi bỏ hàng loạt điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô
tô
Ngày 08 tháng 10 năm 2018 Chính phủ ban hành Nghị định
số 138/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01
tháng 07 năm 2016 quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô
tô và dịch vụ sát hạch lái xe.
Theo đó, bãi bỏ nhiều điều kiện kinh doanh sau đây đối với dịch vụ đào tạo lái
xe ô tô:
(a)

Cơ sở đào tạo lái xe ô tô phải phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở
đào tạo lái xe ô tô.

(b)

Có chương trình, giáo trình và giáo án theo quy định.

(c)

Đối với sân tập lái, bỏ các điều kiện sau:
(i)
(ii)

(d)

Nếu thuê sân tập lái phải có hợp đồng với thời hạn từ 05 năm trở
lên.
Phải trong cùng mạng lưới quy hoạch cơ sở đào tạo lái xe ô tô.

Đối với giáo viên dạy lái xe ô tô, bỏ các điều kiện:
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(i)
(ii)

Số lượng giáo viên cơ hữu phải đảm bảo 50% trên tổng số giáo
viên của cơ sở đào tạo.
Giáo viên dạy lý thuyết phải có trình độ A về tin học trở lên.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2018.

17.

Sửa đổi nhiều quy định tại Nghị định 43 hướng dẫn Luật Đất
đai
Ngày 05 tháng 10 năm 2018 Chính phủ ban hành Nghị định
số 136/2018/NĐ-CP sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến
điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường (“Nghị
định 136”).
Theo đó, Nghị định sửa đổi, bãi bỏ một số điểm, khoản tại các điều của Nghị
định số 43/2014/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định
số 01/2017/NĐ-CP) sau đây:
(a)

Sửa đổi Điều 5a về điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện
điều tra, đánh giá đất đai. Đơn cử như sau:
(i)
(ii)

Điều kiện đối với tổ chức sự nghiệp, doanh nghiệp thực hiện
điều tra, đánh giá đất đai: giảm số cá nhân đủ điều kiện thực
điều tra, đánh giá đất đai từ 05 xuống còn 02 cá nhân;
Điều kiện đối với cá nhân thực hiện điều tra, đánh giá đất đai:
giảm thời gian công tác tối thiểu trong lĩnh vực quản lý tài
nguyên đất hoặc điều tra, đánh giá đất đai từ 36 tháng xuống
còn 30 tháng.

(b)

Sửa đổi khoản 1 và khoản 2 Điều 5b về điều kiện của tổ chức, cá nhân
hoạt động xây dựng hệ thống thông tin đất đai.

(c)

Sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 10 về điều kiện của tổ chức thực hiện hoạt
động tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

(d)

Bãi bỏ điểm a khoản 3 Điều 5b, gạch đầu dòng thứ 3 điểm a khoản 5
Điều 5b, điểm a khoản 2 Điều 10.

Ngoài ra, Nghị định 136 (có hiệu lực từ ngày 05/10/2018) cũng sửa đổi Nghị
định số 44/2014/NĐ-CP về định giá đất.

18.

Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường tiểu học
Đây là nội dung mới tại Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 10
năm 2018 sửa đổi Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 04 năm 2017
quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. Theo đó:
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(a)

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân (UBND) cấp huyện quyết định, cho phép
sáp nhập, chia, tách trường tiểu học:

(b)

Hồ sơ gồm:
(i)
Tờ trình và đề án sáp nhập, chia, tách, phương án bảo đảm
quyền lợi học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên;
(ii)
Văn bản xác nhận tài chính, tài sản, nợ …
(Bỏ thành phần “Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan”).

(c)

Trình tự thực hiện:
(i)
(ii)
(iii)

(iv)

Ủy ban Nhân dân (UBND) xã (với trường công), tổ chức, cá
nhân (với trường tư) gửi 1 bộ hồ sơ gồm đến Phòng Giáo dục và
Đào tạo (GD&ĐT);
Trong 5 ngày làm việc, từ ngày nhận hồ sơ, nếu chưa đúng và
đủ thì thông báo bằng văn bản đến người nộp.
Trong 15 ngày làm việc từ ngày nhận đủ hồ sơ, Phòng GD&ĐT
chủ trì, phối hợp thẩm định hồ sơ và thực tế, nếu đủ điều kiện,
Trưởng phòng GD&ĐT cho ý kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ
cho phép sáp nhập, chia, tách đến UBND cấp huyện;
Trong 5 ngày làm việc, từ ngày nhận đủ hồ sơ, Chủ tịch UBND
cấp huyện quyết định, cho phép sáp nhập, chia, tách trường tiểu
học, nếu chưa cho phép thì thông báo và nêu rõ lý lo.

Nghị định này có hiệu lực ngày 20/11/2018.

19.

Những lĩnh vực được ưu tiên sử dụng vốn ODA
Nội dung này được thể hiện tại Nghị định số 132/2018/NĐ-CP ngày
01/10/2018, sửa đổi Nghị định số 16/2016/NĐ-CP 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.
Cụ thể, những lĩnh vực được ưu tiên sử dụng vốn ODA bao gồm:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

Hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội (y tế, giáo dục, giáo dục nghề
nghiệp), phát triển đô thị thông minh, thủy lợi;
Nghiên cứu, xây dựng chính sách, thể chế và cải cách;
Phát triển nguồn nhân lực, chuyển giao tri thức và phát triển công nghệ;
Giải quyết ô nhiễm và nâng cao chất lượng môi trường; phòng, chống
giảm nhẹ rủi ro thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu và tăng trưởng
xanh;
Sử dụng làm nguồn vốn đầu tư của Nhà nước tham gia các dự án theo
hình thức đối tác công tư (PPP);
Lĩnh vực ưu tiên khác theo quyết định của Thủ tướng.
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Cũng theo Nghị định này, thời gian xử lý đơn rút vốn ODA, vốn vay ưu đãi tại
Bộ Tài chính là 04 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/10/2018.

20.

Chế độ báo cáo của thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo
Ngày 01/10/2018, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 30/2018/TT-BCT
(“Thông tư 30”), quy định chi tiết một số điều của Nghị định
số 107/2018/NĐ-CP về kinh doanh xuất khẩu gạo (“Nghị định 107”).
Theo đó, các loại báo cáo mà thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo phải thực
hiện bao gồm:
(a)
(b)
(c)
(d)

Báo cáo tình hình ký kết và thực hiện hợp đồng xuất khẩu gạo theo mẫu
tại Phụ lục I Thông tư 30 vào ngày 20 hàng tháng.
Báo cáo về lượng thóc, gạo thực tế tồn kho theo từng chủng loại cụ thể
để tổng hợp số liệu phục vụ công tác điều hành theo mẫu tại Phụ lục II
Thông tư 30 vào thứ 5 hàng tuần.
Báo cáo định kỳ hàng quý trước ngày 20 của tháng đầu quý kế tiếp, báo
cáo định kỳ hàng năm trước ngày 20/01 của năm kế tiếp cho Bộ Công
Thương theo Mẫu số 04 quy đinh tại Phụ lục kèm theo Nghị định 107.
Báo cáo đột xuất quy định tại khoản 4 Điều 24 Nghị định 107 theo yêu
cầu của Bộ Công Thương về tình hình thị trường xuất khẩu, tình hình
sản xuất, giá thóc gạo, tình hình sản xuất kinh doanh…

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2018.

21.

Quy định mới về cấp phép cung cấp và sử dụng dịch vụ chứng
thực chữ ký số
Ngày
27/9/2018,
Chính
phủ
ban
hành
Nghị
định
số 130/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số (CKS)
và dịch vụ chứng thực chữ ký số (“Nghị định 130”).
Theo đó, một số quy định mới về điều kiện cấp giấy phép cung cấp dịch vụ
chứng thực CKS công cộng, gồm:
(a)
(b)

Nộp phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số đầy
đủ (đối với trường hợp cấp lại giấy phép);
Nhân sự quản trị hệ thống, vận hành hệ thống và cấp chứng thư số, bảo
đảm an toàn thông tin hệ thống phải có bằng đại học trở lên, chuyên
ngành an toàn thông tin hoặc công nghệ thông tin hoặc điện tử viễn
thông.
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Ngoài ra, các tổ chức cung cấp dịch vụ chức thực CKS đang hoạt động hợp
pháp, trong vòng 02 năm kể từ ngày 15/11/2018, phải đáp ứng các điều kiện
cung cấp dịch vụ theo quy định tại Nghị định này.
Nghị định mới cũng quy định thời gian thẩm tra hồ sơ và cấp phép chứng thực
chữ ký số được rút ngắn còn 50 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ cấp phép hợp
lệ thay vì 60 ngày như trước đây.
Theo đó, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng được cung
cấp dịch vụ khi đáp ứng các điều kiện sau:
(a)
(b)

Có giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng do Bộ
Thông tin và Truyền thông (TT&TT) cấp;
Có chứng thư số do Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số
quốc gia cấp.

Đồng thời, Chính phủ thống nhất giữ nguyên thời hạn giấy phép cấp cho tổ
chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng có thời hạn 10 năm.
Chứng thư số cấp cho các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công
cộng có thời hạn 05 năm.
Nghị định 130 còn mở rộng việc sử dụng chứng thư số nước ngoài, theo đó:
(a)

(b)

Đối tượng được Bộ TT&TT cấp giấy phép sử dụng sử dụng chứng thư
số nước ngoài tại Việt Nam hoặc chấp nhận trong giao dịch quốc tế bao
gồm các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam như quy định của
pháp luật hiện hành và cả các tổ chức, cá nhân Việt Nam có nhu cầu
giao dịch điện tử với đối tác nước ngoài mà chứng thư số của các tổ
chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số trong nước chưa được
công nhận tại nước đó.
Trường hợp chứng thư số nước ngoài được sử dụng cho máy chủ và
phần mềm sẽ không cần giấy phép.

Nghị định mới bổ sung yêu cầu để có chứng thư số được công nhận tại Việt
Nam, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số nước ngoài phải đáp ứng
danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ
ký số do Bộ TT&TT ban hành hoặc các tiêu chuẩn quốc tế về chữ ký số được
Bộ TT&TT xác định có độ an toàn thông tin tương đương, và bãi bỏ yêu cầu tổ
chức này phải thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam để giải quyết các vấn
đề có liên quan như quy định của pháp luật hiện hành.
Thời hạn để Bộ TT&TT thẩm tra hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy
phép sử dụng chứng thư số nước ngoài tại Việt Nam được rút ngắn còn 30 ngày
làm việc tính từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, thay vì 60 ngày làm việc như quy
định của pháp luật hiện hành.
Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2018, thay thế các văn bản:
Nghị
định số
26/2007/NĐ-CP ngày
15/02/2007,
Nghị
định
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số 106/2011/NĐ-CP ngày 23/11/2011 và Nghị định số 170/2013/NĐ-CP ngày
13/11/2013.
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Các lĩnh vực khác:
Thương mại


Quyết định số 3720/QĐ-BCT ngày 11/10/2018 của Bộ Công Thương về Phương
án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý Nhà
nước của Bộ Công Thương giai đoạn 2019-2020;



Thông tư số 33/2018/TT-BCT ngày 08/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương
quy định về Thẻ kiểm tra thị trường;



Thông tư số 32/2018/TT-BCT ngày 08/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương
quy định về mẫu, quy cách, chế độ cấp phát, quản lý, sử dụng số hiệu, biển hiệu,
phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, trang phục của lực lượng Quản lý thị trường;



Thông tư số 93/2018/TT-BTC ngày 05/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa
đổi Thông tư số 19/2014/TT-BTC quy định về thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất
khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được
hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam.

Lao động


Nghị định số 148/2018/NĐ-CP ngày 24/10/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của
Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và
hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động;



Quyết định số 1460/QĐ-LĐTBXH ngày 23/10/2018 của Bộ Lao động, Thương
binh và Xã hội về Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện
cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Lao
động, Thương binh và Xã hội;



Thông tư số 37/2018/TT-BCT ngày 25/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương
sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ quy định về quản lý an toàn và kiểm định kỹ thuật an toàn
lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương.

Y tế


Quyết định số 6556/QĐ-BYT ngày 30/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về mẫu
bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa
bệnh;



Quyết định số 5220/QĐ-UBND ngày 01/10/2018 của Ủy ban Nhân dân Thành phố
Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ
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lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước của Sở Y tế Thành
phố Hà Nội;


Thông tư số 26/2018/TT-BYT ngày 25/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định
về tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp viên chức chuyên ngành y tế đối với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu.

Giao thông vận tải


Nghị định số 147/2018/NĐ-CP ngày 24/10/2018 sửa đổi Nghị định quy định về
điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải;



Thông tư số 52/2018/TT-BGTVT ngày 15/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông
vận tải sửa đổi Thông tư số 81/2014/TT-BGTVT quy định về việc vận chuyển
hàng không và hoạt động hàng không chung.

Xây dựng - Bất động sản


Quyết định số 3202/QĐ-BKHCN ngày 23/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và
Công nghệ công bố Tiêu chuẩn quốc gia về bình chữa cháy tự động kích hoạt;



Quyết định số 6226/QĐ-BYT ngày 16/10/2018 của Bộ Y tế quy định về quản lý dự
án đầu tư xây dựng công trình và thiết bị y tế thuộc thẩm quyền Bộ trưởng Bộ Y tế
phê duyệt;



Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 sửa đổi quy định về đăng ký,
cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn
liền với đất; đăng ký biến động về sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất cho
các tổ chức trên địa bàn Thành phố Hà Nội kèm theo Quyết định số
13/2017/QĐ-UBND;



Quyết định số 1269/QĐ-BXD ngày 09/10/2018 của Bộ Xây dựng công bố danh
mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa của
Bộ Xây dựng.

Tài nguyên môi trường


Quyết định số 3204/QĐ-BKHCN ngày 23/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và
Công nghệ công bố Tiêu chuẩn quốc gia về điều tra, đánh giá địa chất môi trường
và thăm dò khoáng sản;



Quyết định số 3086/QĐ-BTNMT ngày 10/10/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi
trường công bố thủ tục hành chính được sửa đổi và bị bãi bỏ lĩnh vực đất đai, môi
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trường, địa chất và khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn, đo đạc và bản
đồ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường;


Thông tư số 13/2018/TT-BTNMT ngày 18/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên
và Môi trường quy định về kỹ thuật thành lập bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển và
bản đồ hàm lượng diệp lục bề mặt nước biển tỷ lệ 1:500.000, 1:1.000.000 bằng dữ
liệu viễn thám quang học độ phân giải thấp;



Thông tư số 34/2018/TT-BCT ngày 11/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương
quy định về nghiệm thu, kiểm tra khối lượng đất đá bóc trong khai thác than bằng
phương pháp lộ thiên.

Thông tin - Truyền thông


Quyết định số 3210/QĐ-BTNMT ngày 24/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên
và Môi trường về Quy chế bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng Bộ Tài nguyên
và Môi trường;



Quyết định số 1595/QĐ-BTTTT ngày 02/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và
Truyền thông quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Cục Tin học hóa;



Quyết định số 1596/QĐ-BTTTT ngày 02/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và
Truyền thông quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Vụ Công nghệ thông tin;



Thông tư số 12/2018/TT-BTTTT ngày 15/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và
Truyền thông quy định về mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phổ cập.

Năng lượng


Quyết định số 4006/QĐ-BCT ngày 23/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương
quy định về giá bán buôn điện cho đơn vị bán lẻ điện tại chợ;



Thông tư số 31/2018/TT-BCT ngày 05/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương
sửa đổi Thông tư số 27/2013/TT-BCT quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và
sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện.

Hành chính - Tư pháp


Nghị định số 137/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 sửa đổi Nghị định số
123/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Luật sư;



Thông tư số 12/2018/TT-BNV ngày 09/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ bãi bỏ
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văn bản quy phạm pháp luật;


Hướng dẫn số 28/HD-VKSTC ngày 19/10/2018 của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối
cao về lập hồ sơ kiểm sát giải quyết vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương
mại; lao động, phá sản; xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại
Tòa án Nhân dân.

Nông - Lâm - Ngư nghiệp


Thông tư số 25/2018/TT-NHNN ngày 24/10/2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà
nước Việt Nam sửa đổi Thông tư số 10/2015/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện Nghị
định số 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp,
nông thôn;



Thông tư số 13/2018/TT-BNNPTNT ngày 08/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông
nghiệp và Phát triển Nông thôn sửa đổi Thông tư số 03/2018/TT-BNNPTNT về
Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam.

Văn bản khác


Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 sửa đổi Nghị định số
46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;



Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND ngày 25/10/2018 của Ủy ban Nhân dân Thành
phố Hồ Chí Minh bãi bỏ Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND quy định về hỗ trợ
doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất lĩnh vực công nghiệp và công nghiệp hỗ
trợ;



Quyết định số 1285/QĐ-TTg ngày 01/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê
duyệt Đề án “Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu khoa
học và phát triển công nghệ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.
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