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Các văn bản quan trọng
1.

Mức lương tối thiểu vùng mới
Ngày 14/11/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 122/2015/NĐ-CP quy
định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh
nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá
nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động
(“Nghị định 122”).
Nghị định 122 quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với doanh
nghiệp như sau:





Mức 3.500.000 đồng/tháng,
trên địa bàn thuộc vùng I;
Mức 3.100.000 đồng/tháng,
trên địa bàn thuộc vùng II;
Mức 2.700.000 đồng/tháng,
trên địa bàn thuộc vùng III;
Mức 2.400.000 đồng/tháng,
trên địa bàn thuộc vùng IV.

áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động
áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động
áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động
áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động

Nghị định 122 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

2.

Quy định mới về đầu tư
Ngày 12 tháng 11 năm 2015, Chính phủ ban hành Nghị định số
118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của
Luật đầu tư (“Nghị định 118”).
Nghị định 118 quy định chi tiết và hướng dẫn về các nội dung: việc áp dụng,
kiểm soát, công bố điều kiện đầu tư kinh doanh; các biện pháp bảo đảm đầu tư;
ưu đãi đầu tư; thủ tục đầu tư; triển khai hoạt động của dự án đầu tư và quản lý
nhà nước với hoạt động đầu tư. Trong đó có một số nội dung đáng chú ý về nhà
đầu tư nước ngoài như sau:
Thứ nhất, Nghị định mới tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài về
thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu
tư nước ngoài. Cụ thể, nhà đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình thức góp vốn,
mua cổ phần, phần vốn góp trong tổ chức kinh tế không phải thực hiện thủ tục
cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mà thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi
thành viên, cổ đông tại Cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp
luật về doanh nghiệp và pháp luật khác tương ứng với từng loại hình tổ chức
kinh tế.
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Thứ hai, Nghị định này quy định điều kiện đầu tư kinh doanh đối với nhà đầu tư
nước ngoài. Cụ thể, ngoài quy định về công bố điều kiện đầu tư kinh doanh áp
dụng chung, Nghị định 118 quy định điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước
ngoài sẽ được công bố trên Cổng thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài gồm
những nội dung: Ngành, nghề đầu tư có điều kiện đối với nhà đầu tư nước
ngoài; căn cứ áp dụng điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài; nội dung
điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài; các ngành, phân ngành
dịch vụ. Trong đó có một số danh mục ngành, nghề được ưu đãi đầu tư đặc
biệt như: công nghệ cao, công nghệ thông tin, công nghiệp hỗ trợ; lĩnh vực
nông nghiệp: nuôi trồng; chế biển bảo quản nông, lâm, thủy sản; đánh bắt xa bờ;
lĩnh vực bảo về môi trường và xây dựng kết cấu hạ tầng; lĩnh vực văn hóa, xã
hội, thể thao, y tế...
Nghị định 118 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/12/2015.

3.

Quy định mới về bảo hiểm xã hội bắt buộc
Ngày 11 tháng 11 năm 2015, Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn
Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc (“Nghị định 115”).
Nghị định 115 có nội dung đáng chú ý về chế độ thai sản của lao động mang
thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ.
Cụ thể, lao động nữ mang thai hộ đang đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ
ốm đau và thai sản, trong thời gian mang thai được nghỉ việc để đi khám thai 05
lần, mỗi lần 01 ngày hoặc mỗi lần 02 ngày với trường hợp ở xa cơ sở khám,
chữa bệnh; trường hợp lao động nữ đã đóng bảo hiểm từ đủ 06 tháng trở lên
trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con sẽ được trợ cấp một lần cho mỗi con
bằng 02 lần mức lương cơ sở; được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến
ngày giao đứa trẻ cho người mẹ nhờ mang thai hộ, tối đa là 06 tháng.
Tương tự, người mẹ nhờ mang thai hộ đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào
Quỹ ốm đau và thai sản từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng tính đến
thời điểm nhận con cũng sẽ được nhận trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần
mức lương cơ sở nếu người mẹ mang thai hộ không đóng bảo hiểm xã hội bắt
buộc; được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ thời điểm nhận con cho đến khi
con đủ 06 tháng tuổi…
Ngoài ra, Nghị định 115 cũng hướng dẫn cụ thể về các trường hợp doanh
nghiệp được tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Theo đó, doanh nghiệp
được tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ hưu trí và tử tuất trong
12 tháng nếu phải tạm dừng sản xuất, kinh doanh từ 01 tháng trở lên do gặp khó
khăn khi thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc do khủng hoảng, suy thoái kinh tế;
gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa…, không bố trí được
việc làm cho người lao động, trong đó có từ 50% lao động thuộc diện tham gia
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bảo hiểm xã hội phải tạm thời nghỉ việc hoặc bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị
tài sản do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa gây ra…
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2016; riêng quy định đối
với người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ 01 tháng đến dưới 03
tháng áp dụng từ ngày 01/01/2018.

4.

Quy định về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây
dựng
Ngày 13 tháng 11 năm 2015, Chính phủ ban hành Nghị định
119/2015/NĐ-CP quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây
dựng (“Nghị định 119”).
Nghị định 119 có những nội dung đáng chú ý sau:
Thứ nhất, Nghị định mới quy định việc phải mua bảo hiểm bắt buộc cho công
nhân. Theo đó, trừ các công trình liên quan đến quốc phòng, an ninh và bí mật
nhà nước, chủ đầu tư hoặc nhà thầu phải mua bảo hiểm công trình trong thời
gian xây dựng đối với các công trình, hạng mục công trình có ảnh hưởng đến an
toàn cộng đồng; công trình đầu tư xây dựng có ảnh hưởng lớn đến môi trường
thuộc danh mục dự án phải thực hiện đánh giá tác động môi trường; công trình
có yêu cầu kỹ thuật đặc thù, điều kiện thi công xây dựng phức tạp. Một điểm
mới đáng lưu ý là Nghị định 199 cũng quy định nhà thầu thi công xây dựng
phải mua bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường.
Thứ hai, Nghị định 119 quy định thời hạn bảo hiểm công trình trong thời gian
xây dựng là khoảng thời gian cụ thể, tính từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc thời
gian xây dựng căn cứ vào văn bản của cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư
(bao gồm cả điều chỉnh, bổ sung nếu có) và được ghi trong hợp đồng bảo hiểm.
Thứ ba, Nghị định 119 cũng quy định về số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với bảo
hiểm công trình trong thời gian xây dựng. Theo đó, số tiền bảo hiểm tối thiểu là
giá trị đầy đủ của công trình khi hoàn thành nhưng không được thấp hơn tổng
giá trị hợp đồng xây dựng, bao gồm cả giá trị điều chỉnh, bổ sung (nếu có). Đối
với bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng, số tiền bảo hiểm
tối thiểu bằng giá trị hợp đồng tư vấn, thiết kế. Riêng đối với bảo hiểm cho
người lao động thi công trên công trường, số tiền bảo hiểm tối thiểu 100 triệu
đồng/người/vụ.
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/02/2016.

5.

Quy định về đầu tư theo hình thức đối tác công tư
Ngày 30 tháng 10 năm 2015, Bộ Công Thương ban hành Thông tư
38/2015/TT-BCT quy định chi tiết một số nội dung về đầu tư theo hình thức
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đối tác công tư thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương (“Thông tư
38”).
Thông tư 38 quy định một số nội dung đáng chú ý như sau:
Thứ nhất, Thông tư mới quy định về các lĩnh vực đầu tư thuộc phạm vi Bộ
Công Thương quản lý, bao gồm: Nhà máy điện (bao gồm cả các dự án sử dụng
nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo); đường dây tải điện; công trình kết
cấu hạ tầng thương mại; các dự án khác theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị
định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư
theo hình thức đối tác công tư thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương.
Thứ hai, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt dự án, báo cáo nghiên cứu
khả thi, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án, ký kết thỏa thuận đầu tư và hợp
đồng dự án cũng được quy định chi tiết trong Thông tư này.
Thứ ba, nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư phải thực
hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo các quy định của pháp luật, đồng
thời thực hiện báo cáo định kỳ 6 tháng, báo cáo giám sát, đánh giá dự án đầu tư,
báo cáo đột xuất. Nhà đầu tư có nghĩa vụ báo cáo, cung cấp tài liệu hoặc giải
trình những vấn đề có liên quan đến hoạt động của mình theo yêu cầu của cơ
quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
Thông tư 38 có hiệu lực kể từ ngày 15/12/2015.
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Các lĩnh vực khác:
Tài chính - Ngân hàng


Luật Kế toán của Quốc hội, số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015;



Thông tư số 22/2015/TT-NHNN ngày 20/11/2015 của Ngân hàng Nhà nước quy
định hoạt động cung ứng và sử dụng séc;



Thông tư số 20/2015/TT-NHNN ngày 28/10/2015 của Ngân hàng Nhà nước quy
định việc mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài của người cư trú là tổ
chức.

Chứng khoán


Quyết định số 999/QĐ-UBCK ngày 19/11/2015 của Ủy ban Chứng khoán Nhà
nước ban hành Quy chế mẫu về bán đấu giá cổ phần theo lô tại Sở Giao dịch Chứng
khoán;



Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn
đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa
niêm yết;



Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc
chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành
thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu.

Thuế


Luật Phí và lệ phí của Quốc hội, số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015;



Quyết định số 2465/QĐ-BTC ngày 23/11/2015 của Bộ Tài chính đính chính Thông
tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu
nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính
phủ quy định chi tiểt thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về
thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung
một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số
119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày
10/10/2014 của Bộ Tài chính;



Quyết định 3864/QĐ-TCHQ ngày 20/11/2015 của Tổng cục Hải quan về việc ban
hành Quy chế thu thập, cập nhật, sử dụng Cơ sở dữ liệu về Danh mục hàng hóa
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xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Cơ sở dữ liệu về Biểu thuế; Cơ sở dữ liệu về phân
loại hàng hóa và áp dụng mức thuế;


Quyết định số 2176/QĐ-TCT ngày 10/11/2015 của Tổng cục Thuế quy định về
việc Cơ quan Thuế các cấp áp dụng quản lý rủi ro trong công tác lập kế hoạch
thanh tra thuế, kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế;



Thông tư số 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính về việc Hướng
dẫn thi hành Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ quy
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt;



Thông tư số 193/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi Thông
tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành
Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia
tăng;



Thông tư 184/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính về việc Quy định
thủ tục về kê khai, bảo lãnh tiền thuế, thu nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt,
tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác, đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá
cảnh và phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh;



Thông tư số 14/2015/TT-BKHĐT ngày 17/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về
việc ban hành Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải
chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất
được;



Thông tư số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ Tài chính về việc ban
hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng
chịu thuế;



Thông tư số 179/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ
sung Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn
về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương;



Thông tư số 174/2015/TT-BTC ngày 10/11/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế
toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu;



Thông tư số 164/2015/TT-BTC ngày 5/11/2015 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi,
bổ sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng
đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện và bộ phận phụ trợ để sản xuất các sản phẩm
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công nghệ thông tin (CNTT) trọng điểm thuộc Chương 98 của Biểu thuế nhập
khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013
của Bộ Tài chính;


Thông tư số 163/2015/TT-BTC ngày 5/11/2015 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi
mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xe có động cơ dùng để vận tải hàng
hóa thuộc nhóm 87.04 và bộ linh kiện ô tô, khung gầm đã gắn động cơ, có buồng
lái thuộc Chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thương mại


Nghị quyết số 108/2015/QH13 ngày 26/11/2015 của Quốc hội về việc phê chuẩn
Nghị định thư sửa đổi Hiệp định Marrakesh thành lập Tổ chức Thương mại Thế
giới;



Nghị định số 124/2015/NĐ-CP ngày 19/11/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung
một số điều của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ
quy định 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;



Thông tư số 191/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính về việc quy
định thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch
vụ chuyển phát nhanh quốc tế;



Thông tư số 41/2015/TT-BCT ngày 24/11/2015 của Bộ Công Thương quy định
Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm
quản lý của Bộ Công Thương;



Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 của Bộ Công Thương quy định
thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn
Quốc;



Thông tư số 37/2015/TT-BCT ngày 30/10/2015 của Bộ Công Thương quy định về
mức giới hạn và việc kiểm tra hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ
thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may;



Thông tư liên tịch số 34/2015/TTLT-BCT-BNV ngày 27/10/2015 của Bộ Công
Thương - Bộ Nội vụ về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của Quản lý thị trường ở địa phương.

Lao động


Quyết định số 1683/QĐ-LĐTBXH ngày 16/11/2015 của Bộ Lao động - Thương
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binh và Xã hội công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực An toàn lao động thuộc
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;


Quyết định số 1632/QĐ-LĐTBXH ngày 06/11/2015 của Bộ Lao động - Thương
binh và Xã hội công bố thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội;



Quyết định số 1300/QĐ-BHXH ngày 06/11/2015 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm
thất nghiệp và lĩnh vực Cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế thuộc thẩm
quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;



Quyết định số 1833/QĐ-TTg ngày 28/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc
phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các Trung tâm dịch vụ việc làm giai đoạn 2016 –
2025;



Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/11/2015 của Bộ Lao động - Thương
binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều về hợp đồng lao động, kỷ
luật lao động, trách nhiệm vật chất 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;



Thông tư số 46/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/11/2015 của Bộ Lao động - Thương
binh và Xã hội về việc ban hành các quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với xe
tời điện chạy trên ray; pa lăng xích kéo tay có tải trọng từ 1.000kg trở lên; trục tải
giếng đứng; trục tải giếng nghiêng; sàn biểu diễn di động và nồi gia nhiệt dầu;



Thông tư số 45/2015/TT-BLĐTBXH ngày 11/11/2015 của Bộ Lao động - Thương
binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Quỹ quốc gia về việc làm quy định tại Nghị
định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/07/2015 của Chính phủ quy định về chính sách
hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm.

Giáo dục


Quyết định số 5838/QĐ-BGDĐT ngày 30/10/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về
việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý
của Bộ Giáo dục và Đào tạo;



Quyết định số 4942/QĐ-BGDĐT ngày 29/10/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về
việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý
của Bộ Giáo dục và Đào tạo;



Quyết định số 4903/QĐ-BGDĐT ngày 28/10/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về
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việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý
của Bộ Giáo dục và Đào tạo;


Thông tư số 27/2015/TT-BGDĐT ngày 30/10/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về
việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý trường trung
học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;



Thông tư số 26/2015/TT-BGDĐT ngày 30/10/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về
việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý trường tiểu
học.

Y tế


Quyết định số 5084/QĐ-BYT ngày 30/11/2015 của Bộ Y tế về việc ban hành Bộ
mã Danh mục dùng chung áp dụng trong khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán bảo
hiểm y tế;



Quyết định số 5036/QĐ-BYT ngày 26/11/2015 của Bộ Y tế công bố danh mục thủ
tục hành chính bị bãi bỏ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính thuộc
phạm vi quản lý của Bộ Y tế;



Quyết định số 1351/QĐ-BHXH ngày 16/11/2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
ban hành mã số ghi trên thẻ bảo hiểm y tế;



Quyết định số 56/2015/QĐ-TTg ngày 10/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về
việc ban hành Danh mục bí mật Nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật của ngành Y tế;



Quyết định số 4760/QĐ-BYT ngày 09/11/2015 của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục
hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế;



Quyết định số 4759/QĐ-BYT ngày 09/11/2015 của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục
hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế;



Quyết định số 4745/QĐ-BYT ngày 06/11/2015 của Bộ Y tế về việc ban hành nội
dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2015;



Quyết định số 4695/QĐ-BYT ngày 04/11/2015 của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục
hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế trong lĩnh vực y tế dự
phòng;



Quyết định số 4694/QĐ-BYT ngày 04/11/2015 của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục
hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế trong lĩnh vực an toàn
thực phẩm và dinh dưỡng;



Quyết định số 4692/QĐ-BYT ngày 04/11/2015 của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục
hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế trong lĩnh vực khám
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bệnh, chữa bệnh;


Quyết định số 4690/QĐ-BYT ngày 4/11/2015 của Bộ Y tế công bố thủ tục hành
chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế trong lĩnh vực giám định Y
khoa;



Quyết định số 4685/QĐ-BYT ngày 4/11/2015 của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục
hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế trong lĩnh vực hợp tác
quốc tế;



Quyết định số 4683/QĐ-BYT ngày 4/11/2015 của Bộ Y tế công bố thủ tục hành
chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế trong lĩnh vực tài chính y tế;



Thông tư số 45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015 của Bộ Y tế quy định về trang
phục y tế;



Thông tư số 44/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015 của Bộ Y tế về việc ban hành
"Danh mục vi chất dinh dưỡng sử dụng trong thực phẩm";



Thông tư số 43/2015/TT-BYT ngày 26/11/2015 của Bộ Y tế quy định về nhiệm vụ
và hình thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác xã hội của Bệnh viện;



Thông tư số 41/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ
sung một số điều của Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế
hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt
động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh



Thông tư số 40/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ Y tế về việc quy định đăng
ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa
bệnh bảo hiểm y tế



Thông tư số 39/2015/TT-BYT ngày 12/11/2015 của Bộ Y tế quy định về tiêu
chuẩn, trang phục và thẻ của người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra và
chuyên ngành về y tế.

Giao thông vận tải


Bộ luật Hàng hải Việt Nam của Quốc hội, số 95/2015/QH13 ngày 25/11/2015;



Quyết định số 2099/QĐ-TTg ngày 28/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc
ký "Hiệp định Vận tải biển giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Liên bang Bra-xin"



Quyết định số 2055/QĐ-TTg ngày 23/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải vùng kinh tế trọng điểm phía
Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;

Vision & Associates
Trang 11

Bản tin pháp lý
Tháng 11/2015



Quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 23/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc
phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải vùng kinh tế trọng
điểm Bắc Bộ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;



Quyết định số 4146/QĐ-BGTVT ngày 19/11/2015 của Bộ Giao thông Vận tải phê
duyệt Quy hoạch phát triển đội tàu vận tải thủy nội địa giai đoạn 2015 - 2020 và
định hướng đến năm 2030;



Quyết định số 1881/QĐ-TTg ngày 04/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc
ký Thỏa thuận hợp tác về hàng không dân dụng giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã
hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Ma-lai-xi-a;



Quyết định số 1880/QĐ-TTg ngày 04/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc
ký Nghị định thư thực hiện Gói cam kết thứ 9 về dịch vụ vận tải hàng không
ASEAN trong khuôn khổ Hiệp định khung ASEAN về dịch vụ (AFAS);



Quyết định số 3929/QĐ-BGTVT ngày 3/11/2015 của Bộ Giao thông Vận tải đính
chính Thông tư 46/2015/TT-BGTVT quy định về tải trọng, khổ giới hạn của
đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường
bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng; giới hạn xếp hàng hóa trên phương
tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ;



Quyết định số 3848/QĐ-BGTVT ngày 29/10/2015 của Bộ Giao thông Vận tải về
việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2288/QĐ-BGTVT ngày 26/06/2015 của Bộ
Giao thông Vận tải phê duyệt Quy hoạch chi tiết tuyến vận tải hành khách cố định
liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;



Thông tư số 75/2015/TT-BGTVT ngày 24/11/2015 của Bộ Giao thông Vận tải về
việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu hàng hải;



Thông tư số 74/2015/TT-BGTVT ngày 24/11/2015 của Bộ Giao thông Vận tải quy
định về giải quyết sự cố, tai nạn giao thông trên đường sắt đô thị;



Thông tư số 73/2015/TT-BGTVT ngày 11/11/2015 của Bộ Giao thông Vận tải ban
hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bến xe khách Sửa đổi lần 1 năm 2015;



Thông tư số 22/2015/TT-BKHCN ngày 11/11/2015 của Bộ Khoa học và Công
nghệ ban hành và thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen
và nhiên liệu sinh học;



Thông tư số 71/2015/TT-BGTVT ngày 09/11/2015 của Bộ Giao thông Vận tải ban
hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm tra sản phẩm công nghiệp dùng cho tàu
biển và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đánh giá năng lực cơ sở chế tạo và cung
cấp dịch vụ tàu biển;
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Thông tư số 70/2015/TT-BGTVT ngày 09/11/2015 của Bộ Giao thông Vận tải quy
định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ
giới đường bộ;



Thông tư số 69/2015/TT-BGTVT ngày 09/11/2015 của Bộ Giao thông Vận tải quy
định về nạo vét luồng đường thủy nội địa, vùng nước cảng, bến thủy nội địa kết
hợp tận thu sản phẩm;



Thông tư số 68/2015/TT-BGTVT ngày 06/11/2015 của Bộ Giao thông Vận tải
hướng dẫn thực hiện Quy chế bảo vệ công trình cảng biển và luồng hàng hải kèm
theo Nghị định 109/2014/NĐ-CP;



Thông tư số 67/2015/TT-BGTVT ngày 06/11/2015 của Bộ Giao thông Vận tải ban
hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi
trường đối với xe mô tô, xe gắn máy;



Thông tư số 66/2015/TT-BGTVT ngày 06/11/2015 của Bộ Giao thông Vận tải ban
hành sửa đổi 1:2015 QCVN 68:2013/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xe
đạp điện;



Thông tư số 169/2015/TT-BTC ngày 06/11/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn
miễn thuế nhập khẩu phụ tùng, linh kiện để sản xuất, lắp ráp phương tiện vận tải
hành khách công cộng bằng xe buýt thuộc loại trong nước chưa sản xuất được theo
Quyết định số 13/2015/QĐ-TTg ngày 05/05/2015 của Thủ tướng Chính phủ;



Thông tư số 65/2015/TT-BGTVT ngày 05/11/2015 của Bộ Giao thông Vận tải ban
hành Định mức kinh tế - kỹ thuật sửa chữa phương tiện chuyên dùng trong công tác
quản lý, bảo trì đường thủy nội địa;



Thông tư số 64/2015/TT-BGTVT ngày 05/11/2015 của Bộ Giao thông Vận tải ban
hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm tra và chế tạo công-te-nơ vận chuyển
trên phương tiện vận tải;



Thông tư số 63/2015/TT-BGTVT ngày 5/11/2015 của Bộ Giao thông Vận tải quy
định về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện
giao thông đường sắt;



Thông tư số 62/2015/TT-BGTVT ngày 4/11/2015 của Bộ Giao thông Vận tải quy
định về đường ngang;



Thông tư số 61/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ Giao thông Vận tải quy
định về vận tải hàng hóa trên đường thủy nội địa;



Thông tư số 60/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ Giao thông Vận tải về
việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày
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07/11/2014 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh
doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;


Thông tư số 59/2015/TT-BGTVT ngày 30/10/2015 của Bộ Giao thông Vận tải sửa
đổi Thông tư số 80/2014/TT-BGTGT quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao
gửi trên đường thủy nội địa;



Thông tư số 57/2015/TT-BCA ngày 26/10/2015 của Bộ Công an hướng dẫn về
trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ
giới đường bộ.

Xây dựng


Quyết định số 1364/QĐ-BXD ngày 24/11/2015 của Bộ Xây dựng về việc bổ sung
Quy hoạch phát triển công nghiệp vôi đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;



Quyết định số 1300/QĐ-BXD ngày 30/10/2015 của Bộ Xây dựng về việc công bố
danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng;



Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BXD-BNV ngày 16/11/2015 của Bộ Xây
dựng, Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về các lĩnh
vực quản lý Nhà nước thuộc ngành Xây dựng;



Thông tư số 49/2015/TT-BTNMT ngày 12/11/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi
trường quy định về quản lý, sử dụng và bảo vệ công trình xây dựng đo đạc.

Đất đai - Bất động sản


Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ về việc xây dựng,
quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản;



Quyết định số 6127/QĐ-UBND ngày 12/11/2015 của Ủy ban Nhân dân Thành phố
Hà Nội ban hành bộ đơn giá sản phẩm xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất và định
giá đất cụ thể trên địa bàn thành phố Hà Nội;



Quyết định số 6121/QĐ-UBND ngày 12/11/2015 của Ủy ban Nhân dân Thành phố
Hà Nội phê duyệt danh sách, giá bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn
thành phố Hà Nội theo quy định tại Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013
của Chính phủ;



Thông tư số 183/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng
dẫn thực hiện thanh toán bằng quỹ đất cho nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư Xây
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dựng - Chuyển giao quy định tại Quyết định số 23/2015/QĐ-TTg ngày 26/06/2015
của Thủ tướng Chính phủ;


Thông tư số 05/2015/TT-BXD ngày 30/10/2015 của Bộ Xây dựng quy định về
quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ.

Tài nguyên - Môi trường


Quyết định số 12750/QĐ-BCT ngày 20/11/2015 của Bộ Công Thương phê duyệt
Đề án Tái cơ cấu ngành Than Việt Nam phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện
đại hóa và phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;



Quyết định số 1997/QĐ-TTg ngày 13/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng chì kẽm đến năm 2020,
có xét đến năm 2030;



Quyết định số 12204/QĐ-BCT ngày 09/11/2015 của Bộ Công Thương về việc bổ
sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và chế biến khoáng chất mica, pyrit, quarzit,
thạch anh, silimanit, sericit, vermiculit giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm
2030;



Quyết định số 12119/QĐ-BCT ngày 05/11/2015 của Bộ Công Thương phê duyệt
Đề án tái cơ cấu ngành Dầu khí Việt Nam phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện
đại hóa và phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;



Quyết định số 12006/QĐ-BCT ngày 04/11/2015 của Bộ Công Thương về việc bổ
sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng
chất công nghiệp (serpentin, barit, grafit, fluorit, bentonit, diatomit và talc) đến
năm 2015, có xét đến năm 2025;



Quyết định số 2814/QĐ-BTNMT ngày 2/11/2015 đính chính Thông tư
26/2014/TT-BTNMT về Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở
dữ liệu tài nguyên và môi trường;



Thông tư liên tịch số 43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT ngày 23/11/2015 của
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn
thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra;



Thông tư số 48/2015/TT-BTNMT ngày 12/11/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi
trường quy định về quản lý, cung cấp và khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu đo
đạc và bản đồ;



Thông tư số 47/2015/TT-BTNMT ngày 5/11/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi
trường về Quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật của 12 hạng mục công việc
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trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản;


Thông tư số 46/2015/TT-BTNMT ngày 30/10/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi
trường quy định về chế độ báo cáo trong hoạt động đo đạc và bản đồ



Thông tư số 45/2015/TT-BTNMT ngày 20/10/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi
trường về việc ban hành Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật chuyển giao
công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường.

Khoa học công nghệ


Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03/11/2015 của Chính phủ về phát triển công
nghiệp hỗ trợ;



Quyết định số 3182/QĐ-BKHCN ngày 09/11/2015 của Bộ Khoa học và Công
nghệ công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Ứng dụng đường sắt - Quy định và chứng
minh độ tin cậy, tính sẵn sàng, khả năng bảo dưỡng và độ an toàn (RAMS);



Quyết định số 3184/QĐ-BKHCN ngày 09/11/2015 của Bộ Khoa học và Công
nghệ hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia về Máy điều hòa không khí không ống gió;



Quyết định số 3185/QĐ-BKHCN ngày 09/11/2015 của Bộ Khoa học và Công
nghệ công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Máy điều hòa không khí không ống gió- Hiệu
suất năng lượng do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành;



Quyết định số 3053/QĐ-BKHCN ngày 30/10/2015 của Bộ Khoa học và Công
nghệ ban hành Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của
Bộ Khoa học và Công nghệ;



Quyết định số 3041/QĐ-BKHCN ngày 30/10/2015 của Bộ Khoa học và Công
nghệ về việc phân công trách nhiệm và quy trình phối hợp quản lý các Chương
trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia;



Thông tư số 25/2015/TT-BKHCN ngày 26/11/2015 của Bộ Khoa học và Công
nghệ về việc quy định chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ;



Thông tư số 24/2015/TT-BKHCN ngày 16/11/2015 của Bộ Khoa học và Công
nghệ quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác
viên thanh tra ngành khoa học và công nghệ;



Thông tư số số 23/2015/TT-BKHCN ngày 13/11/2015 của Bộ Khoa học và Công
nghệ quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử
dụng;



Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BKHCN-BNV-BTC ngày 6/11/2015 của Bộ
Khoa học và Công nghệ, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện
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chính sách sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ;


Thông tư số 20/2015/TT-BKHCN ngày 05/11/2015 của Bộ Khoa học và Công
nghệ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị định số 93/2014/NĐ-CP
ngày 17/10/2014 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số
64/2013/NĐ-CP ngày 27/06/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành
chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ;



Thông tư liên tịch số 19/2015/TTLT-BKHCN-BLĐTBXH ngày 30/10/2015 của
Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về
khuyến khích nghiên cứu khoa học, chuyển giao và ứng dụng công nghệ sản xuất
sản phẩm hỗ trợ người khuyết tật;



Thông tư số 33/2015/TT-BCT ngày 27/10/2015 của Bộ Công Thương quy định về
kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện.

Năng lượng


Quyết định số 2068/QĐ-TTg ngày 25/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
Chiến lược phát năng lượng tái tạo của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm
2050;



Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 của Bộ Công Thương về việc quy
định hệ thống điện phân phối.

Thông tin - Truyền thông


Luật An toàn thông tin mạng của Quốc hội, số 86/2015/QH13 ngày 19/11/2015;



Quyết định số 2061/QĐ-TTg ngày 24/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định
về việc ký Bản Ghi nhớ hợp tác giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Liên
minh viễn thông thế giới;



Thông tư số 33/2015/TT-BTTTT ngày 05/11/2015 của Bộ Thông tin và Truyền
thông về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị nhận dạng vô
tuyến (RFID) băng tần từ 866 MHz đến 868 MHz”;



Thông tư số 32/2015/TT-BTTTT ngày 05/11/2015 của Bộ Thông tin và Truyền
thông về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối
với thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dải tần từ 9 kHz đến 40 GHz”;



Thông tư số 31/2015/TT-BTTTT ngày 29/10/2015 của Bộ Thông tin và Truyền
thông hướng dẫn một số điều của Nghị định 187/2013/NĐ-CP đối với hoạt động
xuất, nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng.

Vision & Associates
Trang 17

Bản tin pháp lý
Tháng 11/2015

Hành chính - Tư pháp


Bộ luật Hình sự của Quốc hội, số 100/2015/QH13 ngày 27/11/2015;



Bộ luật Tố tụng hình sự của Quốc hội, số 101/2015/QH13 ngày 27/11/2015;



Luật Tố tụng hành chính của Quốc hội, số 93/2015/QH13 ngày 25/11/2015;



Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự của Quốc hội, số 99/2015/QH13
ngày 26/11/2015;



Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam của Quốc hội, số 94/2015/QH13
ngày 25/11/2015;



Nghị quyết 107/2015/QH13 ngày 26/11/2015 của Quốc hội về việc thực hiện chế
định Thừa phát lại;



Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ hướng dẫn Luật
hộ tịch;



Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 4/11/2015 của Ủy ban nhân dân Thành
phố Hà Nội về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của Thanh tra Thành phố Hà Nội;



Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-TTCP-NHNN ngày 25/11/2015 của Thanh tra
Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn phong tỏa tài sản
của đối tượng thanh tra;



Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BTP-BQP ngày 19/11/2015 của Bộ Tư phápBộ Quốc phòng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch
04/2013/TTLT-BTP-BQP ngày 01/02/2013 của Bộ Tư pháp - Bộ Quốc phòng
hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động thi
hành án dân sự;



Thông tư số 42/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm pháp y tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương;



Thông số tư 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp về việc quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP
ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành
Luật Hộ tịch;



Thông tư liên tịch số 08/2015/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP ngày
14/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an - Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân Tối
cao - Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao - Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi Thông tư
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liên tịch 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP hướng dẫn áp dụng
quy định tại Chương XVIII “Các tội phạm về ma túy” của Bộ luật hình sự năm
1999


Thông tư liên tịch 178/2015/TTLT-BTC-BNNPTNT-BTNMT-BYT ngày
12/11/2015 của Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Tài
nguyên và Môi trường, Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc
gia;



Thông tư số 12/2015/TT-BKHĐT ngày 27/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
hướng dẫn về quy chuẩn chuyên môn trong hoạt động giám định tư pháp; thủ tục
cử người tham gia giám định tư pháp và thành lập Hội đồng giám định tư pháp
trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Nông - Lâm - Ngư nghiệp


Quyết định số 4758/QĐ-BNN-TY ngày 18/11/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát
triển Nông thôn ban hành Bảng mã số HS của Danh mục động vật, sản phẩm động
vật trên cạn thuộc diện phải kiểm dịch;



Quyết định số 1976/QĐ-TTg ngày 12/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
Quy hoạch hệ thống cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đến năm 2020,
định hướng đến năm 2030;



Quyết định số 4653/QĐ-BNN-CN ngày 10/11/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát
triển Nông thôn về Quy trình thực hành chăn nuôi tốt (VietGAHP);



Thông tư 44/2015/TT-BNNPTNT ngày 23/11/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát
triển Nông thôn về việc ban hành Danh mục giống cây trồng lâm nghiệp chính;



Thông tư liên tịch số 45/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHCN ngày 23/11/2015 Bộ
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn ghi
nhãn đối với thực phẩm biến đổi gien bao gói sẵn;



Thông tư số 42/2015/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2015 của Bộ Nông nghiệp và
Phát triển Nông thôn về Danh mục bổ sung hóa chất, kháng sinh cấm nhập khẩu,
sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt
Nam;



Thông tư số 21/2015/TT-NHNN ngày 16/11/2015 của Ngân hàng Nhà nước sửa
đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2014/TT-NHNN ngày 15/08/2015
của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định
số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/07/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát
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triển thủy sản.

Doanh nghiệp


Nghị định số 116/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 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;



Thông tư số 13/2015/TT-BKHĐT ngày 28/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về
Danh mục lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ và tiêu chí lựa chọn đối tượng ưu tiên hỗ trợ của
Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Đầu tư


Nghị quyết số 100/2015/QH13 ngày 12/11/2015 của Quốc hội phê duyệt chủ
trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020;



Nghị định số 114/2015/NĐ-CP ngày 09/11/2015 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ
sung Điều 21 Nghị định 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 1811/QĐ-BKHĐT ngày 30/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về
việc công bố danh mục và nội dung thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm
vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;



Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về
việc quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà
thầu;



Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về
việc quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại
Việt Nam;



Thông tư số 09/2015/TT-BKHĐT ngày 23/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về
việc ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài.

Văn bản khác


Luật Thống kê của Quốc hội, số 89/2015/QH13 ngày 23/11/2015;



Nghị quyết số 98/2015/QH13 ngày 10/11/2015 của Quốc hội quy định về kế hoạch
phát triển kinh tế - xã hội năm 2016.
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