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Các văn bản quan trọng:
1.

Mức lương tối thiểu vùng mới cho người lao động
Ngày 14 tháng 11 năm 2013, Chính phủ ban hành Nghị định số
182/2013/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động
làm việc ở các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình,
cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động.
Theo đó, mức lương tối thiểu vùng mới được quy định đối với người lao động
làm việc cho:
(a)
(b)
(c)

(d)

Doanh nghiệp thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật doanh
nghiệp (kể cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam).
Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá
nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động.
Cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước
ngoài tại Việt Nam có thuê mướn lao động (trừ trường hợp điều ước
quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy
định khác với quy định của Nghị định này).
(Các doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang
trại, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức và cá nhân quy định tại các Điểm a, b
và c, sau đây gọi chung là doanh nghiệp)

Mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với doanh nghiệp như sau:
(a)

(b)

(c)

Mức 2.700.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động
trên địa bàn thuộc tất cả các quận, huyện của thành phố Hồ Chí Minh;
tất cả các quận và một số huyện của Hà Nội, Hải Phòng; thành phố Biên
Hòa và một số huyện của tỉnh Đồng Nai; thành phố Thủ Dầu Một và
một số huyện của tỉnh Bình Dương; thành phố Vũng Tàu.
Mức 2.400.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động
trên địa bàn thuộc các huyện còn lại của thành phố Hà Nội và Hải
Phòng; các quận và huyện thuộc thành phố Đà Nẵng; các quận của
thành phố Cần Thơ; thành phố Hưng Yên và một số huyện của tỉnh
Hưng Yên; thành phố Vĩnh Yên, thị xã Phúc Yên và một số huyện của
tỉnh Vĩnh Phúc; thành phố Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn và một số huyện
thuộc tỉnh Bắc Ninh; các thành phố Hải Dương, Hạ Long, Móng Cái,
Thái Nguyên, Việt Trì, Lào Cai, Ninh Bình, Huế, Nha Trang, Cam
Ranh, Đà Lạt, Bảo Lộc, Phan Thiết, Bà Rịa, Tân An, Mỹ Tho, Rạch
Giá, Long Xuyên, Cà Mau… và một số huyện, thị xã khác.
Mức 2.100.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động
trên địa bàn thuộc các thành phố trực thuộc tỉnh còn lại; các huyện của
thành phố Cần Thơ; các huyện còn lại của tỉnh Hưng Yên; các thị xã
Chí Linh, Sông Công, Tam Điệp, Bỉm Sơn, Ninh Hòa, La Gi, Dong
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(d)

Xoai, Phuoc Long, Binh Long, Go Cong, Binh Minh, Ha Tien, Tan
Chau, Nga Bay… và một số huyện khác.
Mức 1.900.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt
động trên địa bàn thuộc các địa phương còn lại.

Các doanh nghiệp được khuyến khích thỏa thuận và trả lương cho người lao
động cao hơn mức tối thiểu được quy định ở trên. Đối với người lao động đã
qua học nghề (kể cả do doanh nghiệp tự dạy nghề), phải được trả mức lương
cao hơn ít nhất là 7% so với mức lương tối thiểu vùng.
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2013.

2.

Xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại
Ngày 15 tháng 11 năm 2013, Chính phủ ban hành Nghị định số
185/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động
thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi
người tiêu dùng (“Nghị định 185”).
Theo đó cá nhân, tổ chức Việt Nam hoặc cá nhân, tổ chức nước ngoài thực hiện
hành vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị định này trên lãnh thổ Việt Nam
có thể phải chịu các hình thức xử phạt hành vi vi phạm hành chính bao gồm:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Phạt cảnh cáo.
Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 70.000.000 đồng tùy vào hành vi vi
phạm.
Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.
Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc
đình chỉ hoạt động có thời hạn.
Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả như: buộc thiêu hủy tang vật,
buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp, buộc thu hồi hàng đang lưu thông do
hành vi vi phạm; buộc loại bỏ yếu tố vi phạm, buộc thu hồi yếu tố vi
phạm đang lưu thông do hành vi vi phạm…

Cũng theo Nghị định 185, các hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động
thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người
tiêu dùng bao gồm:
(a)
(b)
(c)

Hành vi vi phạm về hoạt động kinh doanh theo giấy chứng nhận đăng
ký kinh doanh, giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện
kinh doanh và chứng chỉ hành nghề kinh doanh hàng hóa, dịch vụ;
Hành vi kinh doanh dịch vụ cấm, sản xuất và buôn bán hàng giả, hàng
cấm;
Hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu; hàng hóa lưu thông trong nước
bị áp dụng biện pháp khẩn cấp; hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh;
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(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)
(k)
(l)
(m)

hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện; hàng hóa quá hạn sử dụng,
không rõ nguồn gốc, xuất xứ và có vi phạm khác;
Hành vi vi phạm về sản xuất, kinh doanh thuốc lá;
Hành vi vi phạm về sản xuất, kinh doanh rượu;
Hành vi đầu cơ hàng hóa và găm hàng;
Hành vi vi phạm về hoạt động xúc tiến thương mại;
Hành vi vi phạm về hoạt động trung gian thương mại;
Hành vi vi phạm về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ liên quan
đến xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa;
Hành vi vi phạm về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;
Hành vi vi phạm về thương mại điện tử;
Hành vi vi phạm về thành lập và hoạt động thương mại của thương
nhân nước ngoài và người nước ngoài tại Việt Nam; và
Các hành vi vi phạm khác trong hoạt động thương mại.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014.

3.

Công khai thông tin tài chính
Ngày 20 tháng 11 năm 2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số
171/2013/TT-BTC (“Thông tư 171”) để hướng dẫn về công khai thông tin tài
chính tại Nghị định số 61/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 06 năm 2013 của Chính
phủ.
Đối tượng áp dụng Thông tư này gồm có:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu.
Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo
hiểm, xổ số, chứng khoán thực hiện công khai thông tin tài chính theo
quy định của pháp luật chuyên ngành.
Chủ sở hữu phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp.
Cơ quan quản lý nhà nước về tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính, Sở
Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).
Doanh nghiệp có vốn Nhà nước thực hiện việc công khai thông tin tài
chính theo quy định của pháp luật và điều lệ của doanh nghiệp.

Theo đó, nội dung công khai thông tin gồm có:
(a)
(b)

Nội dung bản Báo cáo đánh giá tình hình tài chính; Bản báo cáo giám
sát tài chính và Báo cáo kêt quả giám sát tài chính.
Nội dung thông tin về các khoản thu nhập và thu nhập bình quân của
người lao động; tình hình chấp hành các nghĩa vụ đối với người lao
động về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, trợ cấp mất việc làm (nếu có);
tình hình tiền lương, thù lao, tiền thưởng và thu nhập hàng tháng năm
trước liền kề của từng viên chức quản lý doanh nghiệp.
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(c)

(d)
(e)

Nội dung thông tin về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, các ý kiến
đánh giá, xác nhận, kết luận, kiến nghị của kiểm toán, của chủ sở hữu
và cơ quan quản lý tài chính doanh nghiệp về báo cáo tài chính, về tình
hình tài chính của doanh nghiệp.
Danh sách các doanh nghiệp bị đưa vào diện giám sát đặc biệt và danh
sách các doanh nghiệp được đưa ra khỏi diện giám sát đặc biệt.
Quyết định giao chỉ tiêu đánh giá hàng năm của từng doanh nghiệp; kết
quả thẩm định của chủ sở hữu về việc đánh giá hiệu quả hoạt động của
doanh nghiệp và xếp loại hoạt động của viên chức quản lý doanh
nghiệp.

Hình thức công khai thông tin gồm có công khai bằng hình thức văn bản hoặc
công khai trên các phương tiện thông tin điện tử. Trường hợp các tổ chức, cá
nhân vi phạm quy định của pháp luật về công khai thông tin tài chính thì tùy
theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu một trong các hình thức xử lý sau:
(a)
(b)
(c)

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng nếu công khai thông
tin tài chính không đầy đủ nội dung theo quy định hoặc công khai thông
tin tài chính chậm từ 01 tháng đến 03 tháng theo thời hạn quy định.
Bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng nếu thực hiện
việc công khai thông tin tài chính chậm quá 03 tháng theo thời hạn quy
định hoặc thông tin, số liệu công khai thông tin tài chính sai sự thật.
Viên chức quản lý doanh nghiệp bị kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo
tùy theo mức độ vi phạm.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 01 năm 2014.
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Các lĩnh vực khác:
Tài chính - Ngân hàng


Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ về việc quy định
việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước;
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc Nhà nước;



Nghị định số 156/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ quy định chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;



Quyết định số 2714/QĐ-BTC ngày 01/11/2013 của Bộ Tài chính về việc đính
chính Thông tư số 89/2013/TT-BTC ngày 28/06/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ
sung Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 của Bộ Tài chính hướng
dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất
các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa,
công trình xây lắp tại doanh nghiệp;



Thông tư số 23/2013/TT-NHNN ngày 19 tháng 11 năm 2013 của Ngân hàng Nhà
nước Việt Nam quy định việc các tổ chức tín dụng Nhà nước duy trì số dư tiền gửi
tại Ngân hàng Chính sách xã hội;



Thông tư số 167/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài chính về
việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 34/2012/TT-BTC ngày 01/03/2012
hướng dẫn về phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh;



Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15 tháng 11 năm 2013 của
Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm,
bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế
toán trưởng, phụ trách kế toán trong đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà
nước;



Thông tư số 161/2013/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài chính về
việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 77/2013/TT-BTC ngày 04/06/2013 của Bộ Tài
chính về việc quy định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà
nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư;



Thông tư số 158/2013/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài chính
hướng dẫn một số nội dung về giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động
đối với doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn Nhà
nước;



Thông tư số 155/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài chính quy
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định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của
ngành tài chính.

Chứng khoán


Quyết định số 2882/QĐ-BTC ngày 22/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;



Quyết định số 2881/QĐ-BTC ngày 22/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí
Minh;



Quyết định số 2880/QĐ-BTC ngày 22/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Thuế


Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính quy định chi
tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế;



Thông tư số 162/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài chính về
việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp
định thương mại tự do Việt Nam - Chi Lê giai đoạn 2014 - 2016;



Thông tư số 157/2013/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài chính về
việc sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng cao su thuộc nhóm 40.01,
40.02, 40.05 quy định tại Biểu thuế xuất khẩu kèm theo Thông tư số
193/2012/TT-BTC;



Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài chính về
việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày
22/07/2013 của Chính phủ.

Thương mại


Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và
các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;



Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ về việc quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo;
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Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về việc
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;



Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi,
bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính
phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;



Quyết định số 3949/QĐ-TCHQ ngày 27/11/2013 của Tổng cục Hải quan về việc
ban hành Quy trình thẩm định, công nhận, đánh giá lại, gia hạn, tạm đình chỉ, đình
chỉ và quản lý doanh nghiệp ưu tiên;



Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính
phủ quy định về cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu;



Thông tư số 31/2013/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Bộ Công Thương
về việc quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định khu vực thương mại tự
do Việt Nam - Chi Lê;



Thông tư số 29/2013/TT-BCT ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Bộ Công Thương
về việc quy định về tổ chức và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức
năng thanh tra chuyên ngành Công Thương;



Thông tư liên tịch số 15/2013/TTLT-BTP-BGTVT-BTNMT-BCA ngày 05 tháng
11 năm 2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi
trường, Bộ Công an về hướng dẫn việc trao đổi, cung cấp thông tin về tài sản bảo
đảm giữa cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm với tổ chức hành nghề công chứng,
cơ quan thi hành án dân sự và cơ quan đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng,
quyền lưu hành tài sản.

Giáo dục


Quyết định số 5580/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo ban hành Quy định về soạn thảo, ban hành, hợp nhất văn bản quy phạm
pháp luật;



Quyết định số 64/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính
phủ về việc ban hành điều kiện và thủ tục thành lập hoặc cho phép thành lập, cho
phép hoạt động đào tạo, đình chỉ hoạt động đào tạo, sáp nhập, chia, tách, giải thể
trường đại học, học viện;



Thông tư số 36/2013/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định điều kiện, tiêu chuẩn,
quy trình công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi ban hành kèm
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theo Thông tư số 32/2010/TT-BGDĐT ngày 02/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào
tạo.

Lao động


Nghị định số 200/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ về việc quy định
chi tiết Điều 11 của Luật Công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong
việc tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội;



Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy
định chi tiết về tài chính công đoàn;



Quyết định số 2155/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính
phủ về việc phê duyệt Đề án nâng cao năng lực thanh tra ngành Lao động Thương
binh và Xã hội đến năm 2020;



Thông tư số 46/2013/TT-BGTVT ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Bộ Giao thông
Vận tải hướng dẫn thực hiện chế độ kỷ luật lao động đặc thù đối với nhân viên hàng
không;



Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 11 năm 2013 của Bộ Lao
động Thương binh và Xã hội quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ
sinh lao động;



Thông tư liên tịch số 31/2013/TTLT/BLĐTBXH-BTC ngày 12 tháng 11 năm 2013
của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực
hiện Quyết định số 1465/QĐ-TTg ngày 20/08/2013 của Thủ tướng Chính phủ về
việc thực hiện thí điểm ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc
theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc;



Thông tư số 46/2013/TT-BNNPTNT ngày 05 tháng 11 năm 2013 của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc ban hành tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia
đối với các nghề thuộc nhóm nghề nông nghiệp.

Y tế


Nghị định số 178/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy
định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm;



Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy
định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế;



Thông tư số 28/2013/TT-BCT ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Công Thương
quy định kiểm tra Nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu
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thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương;


Thông tư số 154/2013/TT-BTC ngày 01 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài chính về
việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy
phép hoạt động và lệ phí cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở điều trị nghiện các
chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.

Giao thông vận tải


Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy
định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt;



Nghị định số 165/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về việc quy định
việc quản lý, sử dụng và danh mục các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ
được sử dụng để phát hiện vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông và bảo
vệ môi trường;



Nghị định số 161/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về đăng ký và
mua, bán, đóng mới tàu biển;



Nghị định số 152/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy
định về quản lý phương tiện cơ giới do người nước ngoài vào Việt Nam du lịch;



Quyết định số 70/2013/QĐ-TTg ngày 19/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về
việc công bố Danh mục phân loại cảng biển Việt Nam;



Quyết định số 3530/QĐ-BGTVT ngày 05 tháng 11 năm 2013 của Bộ Giao thông
Vận tải về việc công bố bổ sung, sửa đổi, thay thế và hủy bỏ thủ tục hành chính
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải;



Thông tư số 45/2013/TT-BGTVT ngày 19/11/2013 của Bộ Giao thông Vận tải quy
định về 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 165/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc quy
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí trong lĩnh vực đăng kiểm tàu
biển, công trình biển; phí đánh giá, chứng nhận hệ thống quản lý an toàn, an ninh
tàu biển, công trình biển và phí phê duyệt, kiểm tra, đánh giá và chứng nhận lao
động hàng hải thuộc phạm vi giám sát của Cục Đăng kiểm Việt Nam;



Thông tư số 44/2013/TT-BGTVT ngày 15/11/2013 của Bộ Giao thông Vận tải về
việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2012/TT-BGTVT ngày
27/04/2012 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về vận tải hành khách, hành lý,
bao gửi bằng tàu cao tốc theo tuyến vận tải đường thủy cố định giữa các cảng, bến
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thuộc nội thủy Việt Nam;


Thông tư số 42/2013/TT-BGTVT ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Bộ Giao thông
Vận tải về việc bổ sung Phụ lục của Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ công ích
hoa tiêu hàng hải ban hành kèm theo Thông tư 69/2011/TT-BGTVT ngày
30/12/2011 của Bộ Giao thông Vận tải;



Thông tư số 159/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng
dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ để hoàn vốn đầu tư
xây dựng đường bộ;



Thông tư số 40/2013/TT-BGTVT ngày 01 tháng 11 năm 2013 của Bộ Giao thông
Vận tải về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kết cấu an toàn chống
cháy của xe cơ giới và về yêu cầu an toàn chống cháy của vật liệu sử dụng trong kết
cấu nội thất xe cơ giới.

Xây dựng


Quyết định số 1148/QĐ-BXD ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Bộ Xây dựng về
việc công bố thủ tục hành chính giữa cơ quan hành chính Nhà nước với nhau có
liên quan đến tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý
của Bộ Xây dựng;



Quyết định số 49/2013/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban Nhân
dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng
công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội;



Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21 tháng 11 năm 2013 của
Bộ Xây dựng, Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số
11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô
thị.

Đất đai - Bất động sản


Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về phát
triển và quản lý nhà ở xã hội;



Quyết định số 7122/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban Nhân dân
Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Đề án cung cấp thông tin quy hoạch, kế hoạch
sử dụng đất Thành phố Hà Nội;



Quyết định số 6982/QĐ-UBND ngày 19/11/2013 của Ủy ban Nhân dân Thành phố
Hà Nội quy định về cơ chế "một cửa" liên thông đối với thủ tục thẩm định nhu cầu
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sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư do Sở Tài nguyên và Môi trường là đầu mối
tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính;


Quyết định số 2174/QĐ-TTg ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính
phủ về việc phê duyệt Đề án Khai thác nguồn lực tài chính từ đất đai và tài sản Nhà
nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2013 - 2020.

Tài nguyên - Môi trường


Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 của Chính phủ quy định về
phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản;



Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết
thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước;



Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về việc
quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;



Nghị định số 173/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về việc
quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và
bản đồ;



Quyết định số 2157/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc
ban hành Bộ chỉ tiêu giám sát, đánh giá phát triển bền vững địa phương giai đoạn
2013 - 2020.

Năng lượng


Quyết định số 69/2013/QĐ-TTg ngày 19/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy
định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân;



Quyết định số 2165/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính
phủ về khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân các năm 2013 - 2015;



Quyết định số 63/2013/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính
phủ quy định về lộ trình, các điều kiện và cơ cấu ngành điện để hình thành và phát
triển các cấp độ thị trường điện lực tại Việt Nam;



Quyết định số 2081/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính
phủ về việc phê duyệt Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai
đoạn 2013 - 2020;



Thông tư số 30/2013/TT-BCT ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Bộ Công Thương
quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện.
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Thông tin - Truyền thông


Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về việc
quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công
nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện;



Nghị định số 159/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy
định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản;



Nghị định số 154/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy
định về khu công nghệ thông tin tập trung;



Quyết định số 1487/QĐ-BTTTT ngày 15/11/2013 của Bộ Thông tin và Truyền
thông về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi
chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông;



Quyết định số 1153/QĐ-BXD ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Bộ Xây dựng về
việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Xây
dựng;



Quyết định số 6263/QĐ-BCA ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Bộ Công an về việc
ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Công an;



Quyết định số 2159/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính
phủ về việc phê duyệt và ký Bản ghi nhớ giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á
và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về hợp tác trong lĩnh vực Công nghệ thông tin
và Truyền thông;



Quyết định số 3483/QĐ-BKHCN ngày 08 tháng 11 năm 2013 của Bộ Khoa học và
Công nghệ về việc ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho Cổng thông tin điện
tử Bộ Khoa học và Công nghệ;



Quyết định số 4445/QĐ-BYT ngày 05 tháng 11 năm 2013 của Bộ Y tế về việc ban
hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Y tế.

Văn hóa - Thể thao - Du lịch


Nghị định số 180/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về việc
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/06/2007
của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch;



Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về việc
quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và
quảng cáo;



Quyết định số 2162/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc
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phê duyệt "Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Tây Nguyên đến năm 2020,
tầm nhìn đến năm 2030";


Quyết định số 2161/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc
phê duyệt "Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Bắc Trung Bộ đến năm
2020, tầm nhìn đến năm 2030";



Quyết định số 2160/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc
phê duyệt "Quy hoạch phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020, định
hướng đến năm 2030";



Quyết định số 2156/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc
phê duyệt "Chiến lược phát triển điện ảnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030";



Thông tư số 08/2013/TT-BVHTTDL ngày 20/11/2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao
và Du lịch quy định về trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp
luật do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì soạn thảo hoặc ban hành.

Hành chính - Tư pháp


Nghị định số 169/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt
vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia;



Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về việc
quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội;
phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống, chống bạo
lực gia đình;



Nghị định số 166/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy
định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính;



Nghị định số 162/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy
định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của
nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;



Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về việc
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007
của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển
đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức;



Quyết định số 7117/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 của Ủy ban Nhân dân Thành phố
Hà Nội về việc ban hành Quy chế mẫu về công tác văn thư, lưu trữ trong các cơ
quan, tổ chức thuộc Thành phố Hà Nội;



Quyết định số 50/2013/QĐ-UBND ngày 19/11/2013 của Ủy ban Nhân dân Thành
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phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy trình tổ chức thực hiện quyết định giải
quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật;


Quyết định số 124/QĐ-TANDTC ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Tòa án Nhân
dân Tối cao về việc ban hành Kế hoạch thực hiện quyền và nghĩa vụ thành viên Hội
nghị La Hay về tư pháp quốc tế của Việt Nam trong ngành Tòa án nhân dân;



Quyết định số 2611/QĐ-BTP ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tư pháp về việc
ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở;



Thông tư số 173/2013/TT-BTC ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài chính về
việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung về quản lý, xử lý tang vật, phương tiện
vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính;



Thông tư số 18/2013/TT-BTP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tư pháp về việc
hướng dẫn cách tính thời gian thực hiện và thủ tục thanh toán chi phí thực hiện vụ
việc trợ giúp pháp lý;



Thông tư số 16/2013/TT-BTP ngày 11/11/2013 của Bộ Tư pháp về việc sửa đổi, bổ
sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27/06/2011 của Bộ
trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý
lịch tư pháp;



Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy
định Quy trình giải quyết khiếu nại hành chính;



Thông tư số 153/2013/TT-BTC ngày 31/10/2013 của Bộ Tài chính quy định về
thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách Nhà nước
bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính;



Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng
dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập.

Nông - Lâm - Ngư nghiệp


Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ về quản lý phân
bón;



Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về việc
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp
và Phát triển Nông thôn;



Nghị định số 157/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy
định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và
quản lý lâm sản;
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Quyết định số 2694/QĐ-BNN-PC ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc ban hành "Kế hoạch hệ thống hóa văn bản
quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn";



Thông tư số 50/2013/TT-BNNPTNT ngày 19 tháng 11 năm 2013 của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển Nông thôn quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn
bản quy phạm pháp luật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;



Thông tư số 49/2013/TT-BNNPTNT ngày 19 tháng 11 năm 2013 của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc hướng dẫn tiêu chí xác định vùng sản xuất
trồng trọt tập trung đủ điều kiện an toàn thực phẩm;



Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển Nông thôn quy định về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực
phẩm thủy sản xuất khẩu.

Doanh nghiệp


Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ
sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính
phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần;



Nghị định số 172/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về việc
thành lập, tổ chức lại, giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà
nước làm chủ sở hữu và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là công ty con
của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;

Văn bản khác


Nghị định số 170/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về việc
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007
của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và
dịch vụ chứng thực chữ ký số và Nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày 23/11/2011
của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP
ngày 15/02/2007;



Nghị định số 163/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy
định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu
nổ công nghiệp;



Nghị định số 155/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ về việc quy định
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xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư;


Quyết định số 2075/QĐ-TTg ngày 08/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc
phê duyệt Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020.
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