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Các văn bản quan trọng
1.

Quy định mới về hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng
Ngày 25 tháng 12 năm 2015, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký
ban hành Thông tư số 30/2015/TT-NHNN quy định việc cấp Giấy phép, tổ
chức và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng (“Thông tư 30”).
Theo đó, Thông tư 30 áp dụng với các công ty tài chính, công ty cho thuê tài
chính, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt
động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng.
Tổ chức tín dụng phi ngân hàng trong nước được thành lập, tổ chức dưới các
hình thức sau đây: Công ty cổ phần do các cổ đông là tổ chức và cá nhân cùng
góp vốn thành lập theo quy định; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
do một ngân hàng thương mại Việt Nam làm chủ sở hữu; Công ty trách nhiệm
hữu hạn hai thành viên trở lên do ngân hàng thương mại Việt Nam và doanh
nghiệp Việt Nam góp vốn thành lập (trong đó một ngân hàng thương mại Việt
Nam sở hữu ít nhất 30% tổng số vốn điều lệ của tổ chức tín dụng phi ngân
hàng) hoặc các ngân hàng thương mại Việt Nam góp vốn thành lập.
Tổ chức tín dụng phi ngân hàng liên doanh được thành lập, tổ chức dưới hình
thức công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, bằng vốn góp của bên
Việt Nam (gồm một hoặc nhiều ngân hàng thương mại Việt Nam, doanh
nghiệp Việt Nam) và bên nước ngoài (gồm một hoặc nhiều tổ chức tín dụng
nước ngoài) trên cơ sở hợp đồng liên doanh.
Tổ chức tín dụng phi ngân hàng 100% vốn nước ngoài được thành lập, tổ chức
dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do một tổ chức tín
dụng nước ngoài làm chủ sở hữu hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành
viên trở lên do các tổ chức tín dụng nước ngoài góp vốn thành lập.
Thời hạn hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng được ghi trong Giấy
phép, tối đa không quá 50 năm.
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 08/02/2016.

2.

Hướng dẫn cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ
Ngày 31/12/2015, NHNN đã ban hành Thông tư số 34/2015/TT-NHNN
hướng dẫn hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ (“Thông tư
34”).
Về thẩm quyền chấp thuận hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại
tệ, NHNN cấp văn bản chấp thuận (thay đổi, bổ sung, gia hạn, thu hồi) việc trực
tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ; đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ cho Tổng công ty
Bưu điện Việt Nam.
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NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố nơi tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế đặt trụ
sở chính có thẩm quyền cấp văn bản chấp thuận (thay đổi, bổ sung, gia hạn, thu
hồi) trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ; đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ cho tổ
chức kinh tế, tổ chức tín dụng (TCTD).
TCTD được phép thực hiện hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại
tệ, không phải làm thủ tục đề nghị NHNN chấp thuận theo quy định tại Thông
tư này.
Thông tư 34 nêu rõ, tổ chức kinh tế trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ phải mở 1
tài khoản thanh toán cho từng loại ngoại tệ tại 1 ngân hàng thương mại, chi
nhánh ngân hàng nước ngoài được phép trên địa bàn nơi đặt trụ sở chính để
thực hiện chi, trả ngoại tệ (tài khoản chuyên dùng).
Tài khoản chuyên dùng ngoại tệ được sử dụng để thực hiện các giao dịch thu,
chi sau: Đối với tài khoản chuyên dùng ngoại tệ của tổ chức kinh tế trên địa bàn
nơi đặt trụ sở chính: nhận ngoại tệ từ nước ngoài chuyển về; nhận lại ngoại tệ từ
tài khoản chuyên dùng ngoại tệ của tổ chức kinh tế mở tại ngân hàng thương
mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép trên địa bàn nơi có các chi
nhánh thực hiện chi, trả ngoại tệ chuyển về trong trường hợp không chi trả
được cho người thụ hưởng; chi trả cho người thụ hưởng trong nước bằng ngoại
tệ chuyển khoản hoặc tiền mặt; chi rút ngoại tệ tiền mặt cho TCTD làm đại lý
chi, trả ngoại tệ để chi trả cho người thụ hưởng; chi chuyển sang tài khoản
chuyên dùng ngoại tệ của tổ chức kinh tế trên địa bàn nơi có các chi nhánh thực
hiện chi, trả ngoại tệ; chi bán ngoại tệ cho TCTD được phép lấy đồng Việt Nam
để chi trả cho người thụ hưởng.
Ngoài ra, đối với tài khoản chuyên dùng ngoại tệ của tổ chức kinh tế trên địa
bàn nơi có các chi nhánh thực hiện chi, trả ngoại tệ được thực hiện các giao
dịch như: nhận ngoại tệ chuyển khoản từ tài khoản chuyên dùng ngoại tệ của tổ
chức kinh tế nơi đặt trụ sở chính; chi trả cho người thụ hưởng trong nước bằng
ngoại tệ chuyển khoản hoặc tiền mặt; chi bán ngoại tệ cho TCTD được phép
lấy đồng Việt Nam để chi trả cho người thụ hưởng; chi chuyển trả lại vào tài
khoản chuyên dùng ngoại tệ của tổ chức kinh tế mở tại ngân hàng thương mại,
chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép trên địa bàn nơi đặt trụ sở chính
trong trường hợp không chi trả được cho người thụ hưởng.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/3/2016.

3.

Bước tiến lớn về quy định giao dịch chứng khoán trên thị
trường
Ngày 21/12/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 203/2015/TT-BTC
hướng dẫn giao dịch trên thị trường chứng khoán (“Thông tư 203”), thay
thế Thông tư 74/2011/TT-BTC ngày 01/06/2011 hướng dẫn giao dịch trên
thị trường chứng khoán (Thông tư 74).
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Thông tư 203 gồm 3 Chương, 15 Điều với nhiều điểm mới so với Thông tư 74
trước đây:
(a)

Thứ nhất, Thông tư mới đã làm rõ phạm vi điều chỉnh và đối tượng
áp dụng, theo đó Thông tư hướng dẫn hoạt động giao dịch chứng
khoán niêm yết, chứng khoán đăng ký giao dịch trên Sở Giao dịch
Chứng khoán, và được áp dụng đối với nhà đầu tư (NĐT), thành viên
lưu ký, thành viên giao dịch, công ty chứng khoán (CTCK), công ty
quản lý quỹ, Sở Giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng
khoán Việt Nam và tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

(b)

Thứ hai, Thông tư 203 cho phép NĐT được phép đặt lệnh vừa mua
vừa bán trong từng lần khớp lệnh liên tục (nhưng không được phép
đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng/mở cửa), bỏ quy định
NĐT chỉ được sử dụng 1 tài khoản để thực hiện giao dịch ngược
chiều cùng 1 loại chứng khoán. Quy định này đã khắc phục hạn chế
của cơ chế giao dịch hiện tại, theo đó NĐT chỉ được sử dụng một tài
khoản để thực hiện giao dịch ngược chiều cùng một loại chứng khoán;
không được đồng thời đặt lệnh vừa mua vừa bán trong từng lần khớp
lệnh, chỉ được thực hiện khi lệnh trước đã khớp... và đáp ứng yêu cầu
lâu nay của nhà đầu tư.

(c)

Thứ ba, Thông tư 203 cho phép các nhà đầu tư có thể thực hiện
lệnh giao dịch khi có bảo lãnh thanh toán của Ngân hàng lưu ký.
Điều này phù hợp với thực tế của nhiều nhà đầu tư tổ chức, các quỹ đầu
tư lớn, luôn có tài khoản lưu ký tách biệt khỏi tài khoản giao dịch, có tài
khoản tiền tại ngân hàng giám sát thì không nhất thiết phải chuyển tiền
về tài khoản giao dịch chứng khoán mới được phép thực hiện giao dịch.
Quy định này giúp tiết giảm chi phí trong hoạt động giao dịch của nhà
đầu tư, thúc đẩy vòng quay tiền nhanh hơn nhưng vẫn bảo đảm khả
năng kiểm soát rủi ro của thị trường.

(d)

Thứ tư, Thông tư mới tạo cơ sở pháp lý cho phép các thị trường triển
khai các giao dịch bán chứng khoán chờ về, giao dịch trong ngày. Điều
này không những làm tăng vòng quay chứng khoán, thúc đẩy thanh
khoản, mà quan trọng hơn, giúp NĐT thực hiện đầy đủ hơn quyền sở
hữu tài sản của mình. Tuy nhiên, đây là những cơ chế giao dịch hiện
đại, thực hiện được trên cơ sở hạ tầng công nghệ hiện đại tương ứng, vì
vậy, các thành viên thị trường sẽ mất một khoảng thời gian nhất định để
hoàn thiện hệ thống mới có thể triển khai được các giao dịch này. Để
kiểm soát và quản lý rủi ro cho các giao dịch này, Thông tư cũng đã có
những quy định theo thông lệ quốc tế về hỗ trợ thanh toán đối với giao
dịch trong ngày.

(e)

Thứ năm, Thông tư 203 tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động tạo lập thị
trường. Đây là một nghiệp vụ phổ biến tại các thị trường chứng khoán
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(TTCK) quốc tế, tuy nhiên lại chưa được tổ chức tại Việt Nam. Việc
triển khai nghiệp vụ này sẽ giúp các công ty chứng khoán tiếp cận dần
với nghiệp vụ theo thông lệ quốc tế, tăng sức cạnh tranh trong bối cảnh
hội nhập, đặc biệt, từng bước triển khai mô hình ngân hàng đầu tư trong
giai đoạn phát triển mới theo chiều sâu của TTCK.
Ngoài những quy định mới, có tính đột phá, giúp hoạt động giao dịch trên thị
trường thứ cấp thì Thông tư 203 cũng có một số quy định nhằm khắc phục
những hạn chế phát sinh trên thị trường trong thời gian vừa qua. Cụ thể
như:
(a)

Thông tư quy định CTCK không được thanh toán, nhận thanh toán giao
dịch chứng khoán bằng tiền hoặc chuyển khoản trực tiếp cho bên thứ
ba. Hay, tối thiểu 7 ngày trước khi thực hiện giao dịch cổ phiếu quỹ, tổ
chức phát hành phải thực hiện công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu
quỹ.

(b)

Đồng thời, Thông tư (i) nghiêm cấm tổ chức niêm yết, đăng ký giao
dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán (SGDCK) công bố thông tin
về các giao dịch mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ, nhưng không
thực hiện đặt lệnh giao dịch trong thời gian đăng ký giao dịch cổ
phiếu quỹ; hoặc đặt lệnh giao dịch với các mức giá nằm ngoài biên độ
dao động giá trong thời gian đăng ký giao dịch cổ phiếu quỹ; (ii)
nghiêm cấm tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch trên SGDCK công bố
thông tin về các mức giá dự kiến thực hiện khi giao dịch cổ phiếu quỹ.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2016.

4.

Quy định mới về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài
Ngày 31/12/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 135/2015/NĐ-CP quy
định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài (“Nghị định 135”). Nghị định 135 có
một số nội dung mới quan trọng như sau:
Về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng: Nghị định này quy định chi tiết về
hoạt động đầu tư ra nước ngoài dưới hình thức mua, bán chứng khoán, các giấy
tờ có giá khác hoặc đầu tư thông qua các quỹ đầu tư chứng khoán, các định chế
tài chính trung gian khác ở nước ngoài; và áp dụng cho các đối tượng sau:
(a)

Nhà đầu tư, gồm:
(i)
(ii)

(b)

Tổ chức kinh tế theo quy định tại Khoản 16 Điều 3 Luật Đầu tư;
Cá nhân có quốc tịch Việt Nam thuộc đối tượng được tham gia
chương trình thưởng cổ phiếu phát hành ở nước ngoài.

Các cơ quan quản lý nhà nước tham gia quản lý hoạt động đầu tư gián
tiếp ra nước ngoài theo quy định tại Nghị định này.
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(c)

Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động đầu tư gián tiếp ra
nước ngoài.

(d)

Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (thuộc đối tượng quy định tại
Khoản 1 Điều 23 Luật Đầu tư) không được thực hiện đầu tư gián tiếp ra
nước ngoài theo quy định tại Nghị định này.

Liên quan đến việc mở tài khoản để tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước
ngoài và nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, Nghị định mới quy
định:
(a)

Mở tài khoản ngoại tệ để tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài:
(i)

(ii)

(b)

Mở tài khoản ngoại tệ để nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài:
(i)

(ii)

(c)

Tổ chức tự doanh phải mở 01 (một) tài khoản vốn đầu tư gián
tiếp ra nước ngoài bằng ngoại tệ tại 01 (một) ngân hàng thương
mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép cung ứng dịch
vụ ngoại hối tại Việt Nam để thực hiện các giao dịch thu, chi
liên quan đến hoạt động tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài
(không áp dụng đối với tổ chức tự doanh là công ty đầu tư
chứng khoán và quỹ đầu tư chứng khoán thực hiện đầu tư gián
tiếp ra nước ngoài thông qua công ty quản lý quỹ);
Trường hợp tổ chức tự doanh là quỹ đầu tư chứng khoán và
công ty đầu tư chứng khoán thực hiện đầu tư gián tiếp ra nước
ngoài thông qua công ty quản lý quỹ thì công ty quản lý quỹ
phải mở 01 (một) tài khoản vốn đầu tư gián tiếp ra nước ngoài
bằng ngoại tệ tại 01 (một) ngân hàng thương mại, chi nhánh
ngân hàng nước ngoài được phép cung ứng dịch vụ ngoại hối tại
Việt Nam tách biệt cho từng quỹ đầu tư chứng khoán, công ty
đầu tư chứng khoán để thực hiện các giao dịch thu, chi liên quan
đến hoạt động tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của quỹ
đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán.
Tổ chức nhận ủy thác phải mở 01 (một) tài khoản vốn nhận ủy
thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài bằng ngoại tệ tại 01 (một)
ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được
phép cung ứng dịch vụ ngoại hối tại Việt Nam để thực hiện các
giao dịch thu, chi liên quan đến hoạt động nhận ủy thác đầu tư
gián tiếp ra nước ngoài;
Tổ chức nhận ủy thác phải quản lý tách biệt số tiền nhận ủy thác
đầu tư của từng nhà đầu tư, quản lý tách biệt số tiền nhận ủy
thác đầu tư của nhà đầu tư với số tiền tự doanh đầu tư gián tiếp
ra nước ngoài.

Mở tài khoản ngoại tệ tại nước ngoài:
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(i)

(ii)

Tổ chức tự doanh, tổ chức nhận ủy thác được mở tài khoản
ngoại tệ tại nước ngoài để thực hiện các giao dịch thu, chi liên
quan đến hoạt động đầu tư gián tiếp ở nước ngoài theo quy định
của nước sở tại;
Tổ chức tự doanh, tổ chức nhận ủy thác chỉ được mở tài khoản
ngoại tệ tại nước ngoài theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều
này sau khi được cơ quan quản lý chuyên ngành cấp giấy chứng
nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, văn bản chấp thuận
cho phép đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, giấy chứng nhận đăng
ký hoạt động nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài và sau
khi được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xác nhận đăng ký hạn
mức tự doanh, hạn mức nhận ủy thác.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2016./.

5.

Hướng dẫn mới về BHXH bắt buộc
Ngày 29/12/2015, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư
số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động Thương binh
và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo
hiểm xã hội (BHXH) về BHXH bắt buộc (“Thông tư 59”).
Theo Thông tư 59, mức hưởng BHXH một lần của người lao động có thời gian
đóng BHXH chưa đủ 01 năm được tính bằng 22% các mức tiền lương tháng đã
đóng BHXH, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng
BHXH.
Với người lao động vừa có thời gian đóng BHXH tự nguyện, vừa có thời gian
đóng BHXH bắt buộc, mức hưởng BHXH một lần không bao gồm số tiền Nhà
nước hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện của từng thời kỳ. Việc tính mức hưởng
BHXH một lần được thực hiện như người lao động không được Nhà nước hỗ
trợ đóng BHXH, sau đó trừ đi số tiền Nhà nước hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện.
Về mức hưởng chế độ ốm đau, Thông tư 59 quy định, người lao động nghỉ việc
hưởng trợ cấp ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì người lao
động và người sử dụng lao động không phải đóng BHXH tháng đó; thời gian
này cũng không được tính để hưởng BHXH. Trong thời gian nghỉ việc hưởng
trợ cấp ốm đau do mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày, người
lao động được hưởng bảo hiểm y tế do Quỹ BHXH đóng cho người lao động.
Cũng theo Thông tư 59, tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không bao gồm
các khoản chế độ và phúc lợi khác như: Tiền thưởng, tiền thưởng sáng kiến;
tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ
trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao
động có người thân kết hôn…
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2016.

Vision & Associates
Trang 7

Bản tin pháp lý
Tháng 12/2015

Các lĩnh vực khác:
Tài chính


Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015 của Bộ Tài chính về việc công bố
thủ tục hành chính mới/thủ tục hành chính thay thế/thủ tục hành chính bãi bỏ/thủ
tục hành chính giữ nguyên trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản
lý Nhà nước của Bộ Tài chính;



Quyết định số 2704/QĐ-BTC ngày 17/12/2015 của Bộ Tài chính về việc thí điểm
thủ tục giao dịch điện tử đối với dịch vụ công trên Cổng thông tin Kho bạc Nhà
nước



Quyết định số 2524/QĐ-BTC ngày 03/12/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành
Quy chế cung cấp thông tin pháp luật và đăng tải văn bản trên cơ sở dữ liệu quốc
gia về pháp luật, cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính.

Ngân hàng


Quyết định số 2589/QĐ-NHNN ngày 17/12/2015 của Ngân hàng Nhà nước về
mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đô la Mỹ của tổ chức, cá nhân tại tổ chức
tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư số
06/2014/TT-NHNN;



Quyết định số 2730/QĐ-NHNN ngày 31/12/2015 của Ngân hàng Nhà nước Việt
Nam về việc công bố tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ, tỷ giá tính
chéo của Đồng Việt Nam với một số ngoại tệ khác;



Quyết định số 2645/QĐ-NHNN ngày 30/12/2015 của Ngân hàng Nhà nước Việt
Nam về mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2016 đối
với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Thông tư số
11/2013/TT-NHNN ngày 15/05/2013 và Thông tư số 32/2014/TT-NHNN ngày
18/11/2014;



Thông tư số 36/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 của Ngân hàng Nhà nước Việt
Nam quy định việc tổ chức lại tổ chức tín dụng;



Thông tư số 33/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 của Ngân hàng Nhà nước Việt
Nam về việc quy định các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tài
chính vi mô;



Thông tư số 32/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 của Ngân hàng Nhà nước Việt
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Nam về việc quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của quỹ
tín dụng nhân dân;


Thông tư số 29/2015/TT-NHNN ngày 22/12/2015 của Ngân hàng Nhà nước Việt
Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng
Nhà nước Việt Nam quy định về thành phần hồ sơ có bản sao chứng thực giấy tờ,
văn bản;



Thông tư số 28/2015/TT-NHNN ngày 18/12/2015 của Ngân hàng Nhà nước Việt
Nam quy định về việc quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng
thực chữ ký số của Ngân hàng Nhà nước;



Thông tư số 26/2015/TT-NHNN ngày 09/12/2015 của Ngân hàng Nhà nước
hướng dẫn trình tự, thủ tục thế chấp và giải chấp tài sản là dự án đầu tư xây dựng
nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai;



Thông tư số 25/2015/TT-NHNN ngày 09/12/2015 của Ngân hàng Nhà nước
hướng dẫn cho vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội;



Thông tư số 24/2015/TT-NHNN ngày 08/12/2015 của Ngân hàng Nhà nước Việt
Nam về việc quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân
hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú;



Thông tư số 23/2015/TT-NHNN ngày 04/12/2015 của Ngân hàng Nhà nước Việt
Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế dự trữ bắt buộc đối với các
tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 581/2003/QĐ-NHNN ngày
09/06/2003 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Chứng khoán


Thông tư số 202/2015/TT-BTC ngày 18/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về
niêm yết chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán;



Thông tư số 197/2015/TT-BTC ngày 03/12/2015 của Bộ Tài chính quy định về
hành nghề chứng khoán;

Thuế


Quyết định số 2351/QĐ-TCT ngày 11/12/2015 ban hành Quy trình tiếp nhận và
giải quyết thủ tục hành chính thuế của người nộp thuế theo cơ chế một cửa tại cơ
quan thuế;



Thông tư số 56/2015/TT-BCT ngày 31/12/2015 của Bộ Công Thương về quy định
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việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với
hàng hóa có xuất xứ từ Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào;


Thông tư số 208/2015/TT-BTC ngày 28/12/2015 của Bộ Tài chính quy định về
hoạt động của hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn;



Thông tư số 204/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính quy định về áp
dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế;



Thông tư số 201/2015/TT-BTC ngày 16/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về
Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương
mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 2015-2018.

Thương mại


Nghị định số 127/2015/NĐ-CP ngày 14/12/2015 của Chính phủ về tổ chức và hoạt
động thanh tra ngành Công Thương;



Quyết định số 14478/QĐ-BCT ngày 29/12/2015 của Bộ Công Thương về việc
công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công Thương chủ trì xây
dựng, ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực thi hành;



Quyết định số 7263/QĐ-UBND ngày 29/12/2015 của Ủy ban Nhân dân Thành phố
Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính bị
bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Thành phố Hà Nội;



Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg ngày 17/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ Quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan
trực thuộc Bộ Tài chính;



Thông tư số 52/2015/TT-BCT ngày 30/12/2015 của Bộ Công Thương về việc quy
định chi tiết hoạt động mua bán hàng hóa qua biên giới của thương nhân tại Quyết
định số 52/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản
lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới;



Thông tư số 207/2015/TT-BTC ngày 25/12/2015 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi,
bổ sung Thông tư số 148/2013/TT-BTC ngày 25/10/2013 của Bộ Tài chính hướng
dẫn thi hành Quy chế kinh doanh bán hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết
định số 24/2009/QĐ-TTg ngày 17/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết
định số 44/2013/QĐ-TTg ngày 19/07/2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều
của Quy chế kinh doanh bán hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số
24/2009/QĐ-TTg ngày 17/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ;



Thông tư số 49/2015/TT-BCT ngày 21/12/2015 của Bộ Công Thương quy định về
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hoạt động sản xuất, gia công xuất khẩu quân phục cho các lực lượng vũ trang nước
ngoài;


Thông tư số 48/2015/TT-BCT ngày 14/12/2015 của Bộ Công Thương sửa đổi
Thông tư số 40/2015/TT-BCT quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định
Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc;



Thông tư số 47/2015/TT-BCT ngày 11/12/2015 của Bộ Công Thương về việc ban
hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu trên mặt
nước;



Thông tư số 46/2015/TT-BCT ngày 11/12/2015 của Bộ Công Thương quy định
kiểm tra về chất lượng sản phẩm trong sản xuất thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ
Công Thương;



Thông tư số 49/2015/TT-BYT ngày 11/12/2015 của Bộ Y tế về việc quy định về
công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định đối với thuốc lá;



Thông tư số 43/2015/TT-BCT ngày 8/12/2015 của Bộ Công Thương quy định tỷ lệ
hao hụt xăng dầu trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Lao động


Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ về việc quy định
chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện;



Quyết định số 2528/QĐ-TTg ngày 31/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc
phê duyệt Kế hoạch thực hiện và đề xuất gia nhập các công ước của Liên hợp quốc
và của Tổ chức Lao động quốc tế trong lĩnh vực lao động - xã hội giai đoạn 2016 –
2020;



Quyết định số 1559/QĐ-BHXH ngày 25/12/2015 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về giao dịch điện tử trong việc
thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp;
cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định số
528/QĐ-BHXH ngày 14/04/2015 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam;



Quyết định số 1872/QĐ-LĐTBXH ngày 22/12/2015 của Bộ Lao động - Thương
binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực việc làm thuộc phạm
vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;



Quyết định số 1858/QĐ-LĐTBXH ngày 21/12/2015 của Bộ Lao động - Thương
binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương,
quan hệ lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động -
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Thương binh và Xã hội;


Quyết định số 63/2015/QĐ-TTg ngày 10/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về
chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi
đất;



Quyết định số 1808/QĐ-LĐTBXH ngày 9/12/2015 của Bộ Lao động - Thương
binh và Xã hội về việc cho phép sử dụng 12 bộ chương trình chuyển giao từ Úc để
đào tạo thí điểm cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng của Úc và cấp bằng tốt nghiệp cao
đẳng của Việt Nam cho 12 nghề trọng điểm cấp độ quốc tế;



Quyết định số 1474/QĐ-BHXH ngày 03/12/2015 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
về việc ban hành Phần mềm Giao dịch Bảo hiểm xã hội điện tử phiên bản 2.0;



Quyết định 1458/QĐ-BHXH ngày 03/12/2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về
việc thiết lập hệ thống công chức, viên chức làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành
chính của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;



Quyết định số 1456/QĐ-BHXH ngày 01/12/2015 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
về việc ban hành Quy trình giám định bảo hiểm y tế;



Quyết định số 60/2015/QĐ-TTg ngày 27/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về cơ
chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi
phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp;



Thông tư số 58/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động Thương
binh và Xã hội về việc quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã
đóng bảo hiểm xã hội



Thông tư số 54/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/12/2015 của Bộ Lao động Thương
binh và Xã hội hướng dẫn về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao
động làm công việc sản xuất có tính thời vụ và công việc gia công hàng theo đơn
đặt hàng;



Thông tư số 53/2015/TT-BLĐTBXH ngày 11/12/2015 của Bộ Lao động - Thương
binh và Xã hội hướng dẫn về quy trình tiếp công dân và xử lý đơn thuộc lĩnh vực
quản lý nhà nước của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội;



Thông tư liên tịch số 52/2015/TTLT-BLĐTBXH-BCA-BTC ngày 10/12/2015 của
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Công An - Bộ Tài chính Hướng dẫn
chế độ đối với người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy, phục vụ chữa
cháy và cán bộ, đội viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở,
chuyên ngành tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa
cháy;

Vision & Associates
Trang 12

Bản tin pháp lý
Tháng 12/2015



Thông tư số 51/2015/TT-BLĐTBXH ngày 8/12/2015 của Bộ Lao động - Thương
binh và Xã hội ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với
Xe nâng hàng sử dụng động cơ, có tải trọng nâng từ 1.000kg trở lên;



Thông tư số 50/2015/TT-BLĐTBXH ngày 8/12/2015 của Bộ Lao động - Thương
binh và Xã hội ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với
Hệ thống lạnh;



Thông tư 49/2015/TT-BLĐTBXH ngày 8/12/2015 của Bộ Lao động - Thương
binh và Xã hội ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với
Hệ thống đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại;



Thông tư số 48/2015/TT-BLĐTBXH ngày 8/12/2015 của Bộ Lao động - Thương
binh và Xã hội ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với
Sàn nâng dùng để nâng người.

Giáo dục


Quyết định số 6155/QĐ-BGDĐT ngày 23/12/2015 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 6154/QĐ-BGDĐT ngày 23/12/2015 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 6153/QĐ-BGDĐT ngày 23/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về
việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi
bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo;



Quyết định số 6152/QĐ-BGDĐT ngày 23/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về
việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ
sung hoặc thay thế, thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc phạm vi chức
năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo;



Quyết định số 6151/QĐ-BGDĐT ngày 23/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về
việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính được sửa đổi,
bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo;



Thông tư số 32/2015/TT-BGDĐT ngày 16/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục đại học.
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Y tế


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



Quyết định số 5055/QĐ-BYT ngày 27/11/2015 của Bộ Y tế công bố thủ tục hành
chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức
năng quản lý của Bộ Y tế;



Quyết định số 5530/QĐ-BYT ngày 25/12/2015 của Bộ Y tế về việc ban hành
Hướng dẫn xây dựng quy trình thực hành chuẩn trong quản lý chất lượng xét
nghiệm;



Quyết định số 5433/QĐ-BYT ngày 21/12/2015 của Bộ Y tế về việc công bố Danh
mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực
quản lý Nhà nước của Bộ Y tế từ ngày 01/07/2015 đến ngày 31/12/2015;



Quyết định số 5227/QĐ-BYT ngày 07/12/2015 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn các
yêu cầu năng lực đối với cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin ngành y tế;



Thông tư liên tịch số 56/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 29/12/2015 của Bộ Y tế, Bộ
Nội vụ quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức
danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế;



Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn chế
độ thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm;



Thông tư số 52/2015/TT-BYT ngày 21/12/2015 của Bộ Y tế quy định việc kiểm tra
Nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu và hồ sơ, thủ tục cấp
giấy chứng nhận đối với thực phẩm xuất khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế;



Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 của Bộ Y tế, Bộ
Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y
tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;



Thông tư số 50/2015/TT-BYT ngày 11/12/2015 của Bộ Y tế quy định việc kiểm tra
vệ sinh, chất lượng nước ăn uống, nước sinh hoạt;



Thông tư số 48/2015/TT-BYT ngày 01/12/2015 của Bộ Y tế về việc quy định hoạt
động kiểm tra an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc
phạm vi quản lý của Bộ Y tế;



Thông tư số 47/2015/TT-BYT ngày 01/12/2015 của Bộ Y tế về Quy chuẩn kỹ
thuật quốc gia về chất hỗ trợ chế biến thực phẩm - Dung môi;



Thông tư số 46/2015/TT-BYT ngày 01/12/2015 của Bộ Y tế về Quy chuẩn kỹ
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thuật quốc gia về hương liệu thực phẩm - các chất tạo hương Vani.

Giao thông vận tải


Nghị định số 132/2015/NĐ-CP ngày 25/12/2015 của Chính phủ về việc quy định
xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa;



Nghị định số 125/2015/NĐ-CP ngày 04/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết
về quản lý hoạt động bay;



Quyết định số 4416/QĐ-BGTVT ngày 16/12/2015 của Bộ Giao thông Vận tải về
việc công bố định mức dự toán một số công tác sửa chữa công trình đường thủy nội
địa;



Quyết định số 4360/QĐ-BGTVT ngày 10/12/2015 của Bộ Giao thông vận tải phê
duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải đường
thủy nội địa Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;



Quyết định số 3551/QĐ-BKHCN ngày 08/12/2015 của Bộ Khoa học và Công
nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia - Vật liệu kẻ đường phản quang - Bột
kẽm sử dụng trong sơn;



Quyết định số 4311/QĐ-BGTVT ngày 07/12/2015 của Bộ Giao thông Vận tải ban
hành Quy định về việc cập nhật văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hợp nhất
văn bản quy phạm pháp luật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật thuộc trách
nhiệm của Bộ Giao thông Vận tải;



Quyết định số 3448/QĐ-BKHCN ngày 01/12/2015 của Bộ Khoa học và Công
nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia: Tiêu chuẩn Khảo sát độ sâu trong lĩnh
vực hàng hải và Tiêu chuẩn Hải đồ vùng nước cảng biển và luồng hàng hải;



Thông tư số 86/2015/TT-BGTVT ngày 31/12/2015 của Bộ Giao thông Vận tải về
việc hướng dẫn chi tiết về lĩnh vực đầu tư và nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi
dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư thuộc lĩnh vực giao thông vận tải;



Thông tư số 85/2015/TT-BGTVT ngày 31/12/2015 của Bộ Giao thông Vận tải về
việc quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải hàng không;



Thông tư số 84/2015/TT-BGTVT ngày 30/12/2015 của Bộ Giao thông Vận tải về
việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2012/TT-BGTVT ngày
08/03/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định trách nhiệm và xử lý vi
phạm trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;



Thông tư số 83/2015/TT-BGTVT ngày 30/12/2015 của Bộ Giao thông Vận tải quy
định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ đường thủy nội địa;
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Thông tư số 82/2015/TT-BGTVT ngày 30/12/2015 của Bộ Giao thông Vận tải về
việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về động cơ sử dụng cho xe mô tô, xe
gắn máy điện và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ắc quy sử dụng cho xe mô tô, xe
gắn máy điện;



Thông tư số 81/2015/TT-BGTVT ngày 25/12/2015 của Bộ Giao thông Vận tải về
việc quy định về quản lý và bảo trì công trình đường sắt;



Thông tư số 79/2015/TT-BGTVT ngày 10/12/2015 của Bộ Giao thông Vận tải về
việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới
đường bộ;



Thông tư số 78/2015/TT-BGTVT ngày 09/12/2015 của Bộ Giao thông Vận tải quy
định về xây dựng, ban hành, công bố công lệnh tải trọng, công lệnh tốc độ, biểu đồ
chạy tàu trên đường sắt quốc gia;



Thông tư số 77/2015/TT-BGTVT ngày 7/12/2015 của Bộ Giao thông vận tải Quy
định về vận tải hành khách, hành lý trên đường sắt đô thị;



Thông tư số 76/2015/TT-BGTVT ngày 01/12/2015 của Bộ Giao thông Vận tải quy
định về quản lý sát hạch, cấp mới, cấp lại, thu hồi Giấy phép lái tàu trên đường sắt;



Thông tư số 196/2015/TT-BTC ngày 01/12/2015 của Bộ Tài chính về việc quy
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bay qua vùng trời Việt Nam.

Xây dựng


Quyết định số 6649/QĐ-UBND ngày 03/12/2015 của Ủy ban Nhân dân Thành phố
Hà Nội về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung không gian xây dựng ngầm
đô thị trung tâm - Thành phố Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Địa
điểm: Thành phố Hà Nội;



Quyết định số 1376/QĐ-BXD ngày 30/11/2015 của Bộ Xây dựng công bố thủ tục
hành chính mới, hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của
Bộ Xây dựng;



Thông tư số 53/2015/TT-BCT ngày 30/12/2015 của Bộ Công Thương về việc quy
định chi tiết việc đăng ký danh mục hàng nhập khẩu, tạm nhập - tái xuất của nhà
thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam;



Thông tư số 80/2015/TT-BGTVT ngày 11/12/2015 của Bộ Giao thông Vận tải quy
định về việc cấp Giấy phép liên quan đến hoạt động xây dựng trong phạm vi bảo vệ
công trình đường sắt.

Vision & Associates
Trang 16

Bản tin pháp lý
Tháng 12/2015

Tài nguyên - Môi trường


Luật Khí tượng thủy văn 2015;



Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 của Ủy ban Nhân dân Thành
phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy địnhh quản lý tài nguyên trên địa bàn
Thành phố Hồ Chí Minh;



Thông tư số 74/2015/TT-BTNMT ngày 28/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi
trường quy định về thăm dò, phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản apatit;



Thông tư số 73/2015/TT-BTNMT ngày 28/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi
trường quy định về thăm dò, phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản đồng;



Thông tư số 59/2015/TT-BTNMT ngày 14/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi
trường quy định kỹ thuật khoan điều tra, đánh giá và thăm dò nước dưới đất;



Thông tư liên tịch số 198/2015/TTLT-BTC-BTNMT ngày 7/12/2015 của Bộ Tài
chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định phương pháp tính, phương
thức thu, chế độ quản lý và sử dụng tiền sử dụng khu vực biển.

Đất đai - Bất động sản


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



Nghị quyết số 12/2015/NQ-HĐND ngày 2/12/2015 của Hội đồng Nhân dân thành
phố Hà Nội về Thông qua điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế
hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) thành phố Hà Nội



Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 18/12/2015 của Ủy ban Nhân dân Thành
phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác
gắn liền với đất; công nhận quyền sử dụng đất; 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, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng
đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài; chuyển
mục đích sử dụng đất vườn, ao liền kề và đất nông nghiệp xen kẹt trong khu dân cư
sang đất ở trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Khoa học công nghệ


Quyết định số 2245/QĐ-TTg ngày 11/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc
phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành Khoa học và Công nghệ đến năm 2020, tầm nhìn
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đến năm 2030 gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng góp phần phát triển kinh tế;


Quyết định số 3592/QĐ-BKHCN ngày 10/12/2015 của Bộ Khoa học và Công
nghệ về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính bị hủy
bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Khoa học và Công nghệ;



Quyết định số 3551/QĐ-BKHCN ngày 8/12/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ
công bố Tiêu chuẩn quốc gia;



Thông tư số 55/2015/TT-BCT ngày 30/12/2015 của Bộ Công Thương về việc quy
định trình tự, thủ tục xác nhận ưu đãi và hậu kiểm ưu đãi đối với các Dự án sản xuất
sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên
phát triển;



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.

Năng lượng


Quyết định số 14318/QĐ-BCT ngày 25/12/2015 của Bộ Công Thương về việc phê
duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành Điện lực 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;



Thông tư số 51/2015/TT-BCT ngày 29/12/2015 của Bộ Công Thương về việc sửa
đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2014/TT-BCT ngày 02/10/2014 của
Bộ Công Thương quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh và Thông tư
số 56/2014/TT-BCT ngày 29/12/2014 của Bộ Công Thương quy định phương
pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện;



Thông tư số 44/2015/TT-BCT ngày 9/12/2015 của Bộ Công Thương quy định về
phát triển dự án, Biểu giá chi phí tránh được và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp
dụng cho các dự án điện sinh khối;



Thông tư số 42/2015/TT-BCT ngày 01/12/2015 của Bộ Công Thương quy định đo
đếm điện năng trong hệ thống điện.

Thông tin - Truyền thông


Quyết định số 2716/QĐ-BTC ngày 23/12/2015 của Bộ Tài chính về việc công bố
thủ tục hành chính mới ban hành về nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, linh kiện và bộ
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phận phụ trợ để sản xuất các sản phẩm công nghệ thông tin (CNTT) trọng điểm
thuộc Chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi trong lĩnh vực thuế quan thuộc
phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính;


Thông tư số 31/2015/TT-NHNN ngày 28/12/2015 của Ngân hàng Nhà nước Việt
Nam quy định về đảm bảo an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin trong
hoạt động ngân hàng;



Thông tư số 35/2015/TT-BTTTT ngày 15/12/2015 của Bộ Thông tin và Truyền
thông quy định Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng;

Hành chính - Tư pháp


Bộ luật dân sự 2015;



Bộ luật tố tụng dân sự 2015;



Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 2015;



Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về việc quy định
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân;



Nghị định số 126/2015/NĐ-CP ngày 09/12/2015 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ
sung Danh mục các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số
82/2013/NĐ-CP ngày 19/07/2013 của Chính phủ ban hành các danh mục chất ma
túy và tiền chất;



Thông tư số 53/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ Y tế về việc quy định điều
kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện giám định cho tổ chức giám định tư
pháp công lập trong lĩnh vực pháp y, pháp y tâm thần;



Thông tư liên tịch số 18/2015/TTLT-BTP-BTC-TTCP ngày 14/12/2015 của Bộ Tư
pháp, Bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn thực hiện trách nhiệm
bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính;



Thông tư liên tịch số 17/2015/TTLT-BTP-BQP ngày 7/12/2015 của Bộ Tư pháp Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong
hoạt động thi hành án dân sự.

Nông - Lâm - Ngư nghiệp


Quyết định số 5208/QĐ-BNN-QLCL ngày 16/12/2015 của Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn công bố thủ tục hành chính thay thế thuộc phạm vi chức năng
quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;
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Thông tư số 48/2015/TT-BNNPTNT ngày 16/12/2015 của Bộ Nông nghiệp và
Phát triển Nông thôn về việc hướng dẫn chi tiết điều kiện hoạt động dịch vụ bảo vệ
thực vật;



Thông tư số 46/2015/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2015 của Bộ Nông nghiệp và
Phát triển Nông thôn quy định về chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy giống cây
trồng.

Đầu tư


Nghị định số 131/2015/NĐ-CP ngày 25/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn về dự
án quan trọng quốc gia;



Quyết định số 4255/QĐ-BGTVT ngày 01/12/2015 của Bộ Giao thông Vận tải quy
định về nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý dự án đối với các dự án đầu tư theo
hình thức đối tác công tư do Bộ Giao thông Vận tải quản lý;



Thông tư số 23/2015/TT-BKHĐT ngày 21/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về
việc quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu;



Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT ngày 18/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về
việc quy định về mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư.

Văn bản khác


Nghị định số 128/2015/NĐ-CP ngày 15/12/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung
Danh mục chi tiết hàng dự trữ quốc gia và phân công cơ quan quản lý hàng dự trữ
quốc gia ban hành kèm theo Nghị định số 94/2013/NĐ-CP ngày 21/08/2013;



Quyết định số 1663/QĐ-KTNN ngày 08/12/2015 của Tổng Kiểm toán Nhà nước
Tài liệu bồi dưỡng về Kiểm soát chất lượng kiểm toán;



Thông tư số 14/2015/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao
và Du lịch về việc quy định về điều kiện chuyên môn của cơ sở tổ chức hoạt động
lặn biển thể thao giải trí;



Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.
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