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Các văn bản quan trọng
1.

Hướng dẫn chi tiết mới về hợp đồng xây dựng
Ngày 22/4/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 37/2015/NĐ-CP quy
định chi tiết về hợp đồng xây dựng (“Nghị định 37”).
Nghị định 37 quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng, áp dụng đối với các tổ
chức, cá nhân liên quan đến việc xác lập và quản lý thực hiện hợp đồng xây
dựng thuộc dự án đầu tư xây dựng (bao gồm cả hợp đồng xây dựng giữa nhà
đầu tư thực hiện dự án BOT, BTO, BT và PPP với nhà thầu thực hiện các gói
thầu của dự án) sau: (i) Dự án đầu tư xây dựng của cơ quan nhà nước, tổ chức
chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ
chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân
dân, đơn vị sự nghiệp công lập; (ii) Dự án đầu tư xây dựng của doanh nghiệp
nhà nước; (iii) Các dự án đầu tư xây dựng khác có sử dụng vốn nhà nước, vốn
của doanh nghiệp nhà nước từ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ
đồng trong tổng mức đầu tư của dự án.
Theo Nghị định mới, nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng phải phù hợp với
quy định tại Khoản 2 Điều 138 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và đảm bảo
các nguyên tắc sau:
Thứ nhất, tại thời điểm ký kết hợp đồng bên nhận thầu phải đáp ứng điều kiện
năng lực hành nghề, năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật về xây
dựng. Đối với nhà thầu liên danh, việc phân chia khối lượng công việc trong
thỏa thuận liên danh phải phù hợp với năng lực hoạt động của từng thành viên
trong liên danh. Đối với nhà thầu chính nước ngoài, phải có cam kết thuê thầu
phụ trong nước thực hiện các công việc của hợp đồng dự kiến giao thầu phụ khi
các nhà thầu trong nước đáp ứng được yêu cầu của gói thầu.
Thứ hai, chủ đầu tư hoặc đại diện của chủ đầu tư được ký hợp đồng với một hay
nhiều nhà thầu chính để thực hiện công việc. Trường hợp chủ đầu tư ký hợp
đồng với nhiều nhà thầu chính thì nội dung của các hợp đồng này phải bảo đảm
sự thống nhất, đồng bộ trong quá trình thực hiện các công việc của hợp đồng để
bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả đầu tư của dự án đầu tư xây dựng.
Thứ ba, tổng thầu, nhà thầu chính được ký hợp đồng với một hoặc một số nhà
thầu phụ, nhưng các nhà thầu phụ này phải được chủ đầu tư chấp thuận, các
hợp đồng thầu phụ này phải thống nhất, đồng bộ với hợp đồng thầu chính đã ký
với chủ đầu tư. Tổng thầu, nhà thầu chính phải chịu trách nhiệm với chủ đầu tư
về tiến độ, chất lượng các công việc đã ký kết, kể cả các công việc do nhà thầu
phụ thực hiện.

Vision & Associates
Trang 2

Bản tin pháp lý
Tháng 4/2015

Thứ tư, giá ký kết hợp đồng không được vượt giá trúng thầu hoặc kết quả đàm
phán, thương thảo hợp đồng xây dựng, trừ khối lượng phát sinh ngoài phạm vi
công việc của gói thầu được Người có thẩm quyền quyết định đầu tư cho phép.
Một điểm khác đáng chú ý tại Nghị định 37 là quy định về mức tạm ứng hợp
đồng. Theo đó, mức tạm ứng tối thiểu được quy định như sau: (i) Đối với hợp
đồng tư vấn: 15% giá hợp đồng đối với hợp đồng có giá trị trên 10 tỷ đồng hoặc
20% giá hợp đồng đối với các hợp đồng có giá trị đến 10 tỷ đồng (theo quy định
trước đây là 25%); (ii) Đối với hợp đồng thi công xây dựng công trình, mức
tạm ứng tối thiểu vẫn ở mức cũ: 10% giá hợp đồng đối với hợp đồng có giá trị
trên 50 tỷ đồng, 15% giá hợp đồng đối với hợp đồng có giá trị từ 10 tỷ đồng đến
50 tỷ đồng và 20% giá hợp đồng đối với các hợp đồng có giá trị dưới 10 tỷ đồng;
(iii) Đối với hợp đồng cung cấp thiết bị công nghệ, hợp đồng EC, EP, PC và
EPC, hợp đồng chìa khóa trao tay và các loại hợp đồng xây dựng khác: 10% giá
hợp đồng. Trường hợp các bên thỏa thuận tạm ứng ở mức cao hơn mức tạm
ứng tối thiểu nêu trên thì phần giá trị hợp đồng tương ứng với mức tạm ứng hợp
đồng vượt mức tạm ứng tối thiểu sẽ không được điều chỉnh giá kể từ thời điểm
tạm ứng. Tiền tạm ứng được thu hồi dần qua các lần thanh toán, mức thu hồi
của từng lần do hai bên thống nhất ghi trong hợp đồng nhưng phải bảo đảm tiền
tạm ứng được thu hồi hết khi giá trị thanh toán đạt 80% giá hợp đồng đã ký kết.
Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 15/06/2015.

2.

Quy định mới về quản lý chất thải và phế liệu
Ngày 24/04/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 38/2015/NĐ-CP quy
định về quản lý chất thải và phế liệu (“Nghị định 38”).
Nghị định 38 quy định về quản lý chất thải bao gồm chất thải nguy hại, chất
thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, sản phẩm thải lỏng,
nước thải, khí thải công nghiệp và các chất thải đặc thù khác; bảo vệ môi
trường trong nhập khẩu phế liệu. Việc thu gom, vận chuyển chất thải từ khu phi
thuế quan, khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất vào nội địa được thực hiện
thống nhất như đối với chất thải ngoài khu phi thuế quan, khu chế xuất, doanh
nghiệp chế xuất theo quy định tại Nghị định 38; không áp dụng quy định tại
Chương VIII Nghị định 38 đối với phế liệu từ khu phi thuế quan, khu chế xuất
và doanh nghiệp chế xuất.
Nghị định 38 áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước,
tổ chức, cá nhân nước ngoài (sau đây gọi tắt là tổ chức, cá nhân) có hoạt động
liên quan đến chất thải và phế liệu nhập khẩu trên lãnh thổ Nước Cộng hòa xã
hội chủ nghĩa Việt Nam, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời.
Theo Nghị định mới, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm phân loại chất thải tại
nguồn nhằm mục đích tăng cường tái sử dụng, tái chế, đồng xử lý, xử lý và thu
hồi năng lượng. Tổ chức, cá nhân phát sinh chất thải có trách nhiệm nộp phí,
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giá dịch vụ cho hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải theo quy định
của pháp luật. Ngoài ra, việc đầu tư xây dựng cơ sở xử lý chất thải phải tuân thủ
theo quy định pháp luật về xây dựng và pháp luật bảo vệ môi trường có liên
quan.
Về quản lý chất thải nguy hại, Nghị định 38 quy định việc phân định chất thải
nguy hại được thực hiện theo mã, danh mục và ngưỡng chất thải nguy hại. Các
chất thải nguy hại phải được phân loại theo mã chất thải nguy hại để lưu giữ
trong các bao bì hoặc thiết bị lưu chứa phù hợp. Được sử dụng chung bao bì
hoặc thiết bị lưu chứa đối với các mã chất thải nguy hại có cùng tính chất,
không có khả năng gây phản ứng, tương tác lẫn nhau và có khả năng xử lý bằng
cùng một phương pháp. Nước thải nguy hại được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật
môi trường trong hệ thống xử lý nước thải tại cơ sở phát sinh thì được quản lý
theo quy định về quản lý nước thải tại Chương V Nghị định 38. Chất thải nguy
hại phải được phân loại bắt đầu từ thời điểm đưa vào lưu giữ hoặc chuyển đi xử
lý. Việc thu gom, vận chuyển chất thải nguy hại chỉ được phép thực hiện bởi
các tổ chức, cá nhân có Giấy phép xử lý chất thải nguy hại.
Nghị định 38 cũng quy định cụ thể về phân định, phân loại và lưu giữ chất thải
rắn công nghiệp thông thường. Theo đó, chất thải rắn công nghiệp thông
thường phải được phân định, phân loại riêng với chất thải nguy hại, trường hợp
không thể phân loại được thì phải quản lý theo quy định về chất thải nguy hại.
Việc phân định, phân loại, lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường phải
đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và quy trình quản lý theo quy định.
Về quản lý nước thải, Nghị định 38 quy định nước thải phải được quản lý thông
qua các hoạt động giảm thiểu, tái sử dụng, thu gom, xử lý đạt quy chuẩn kỹ
thuật môi trường. Việc xả nước thải phải được quản lý kết hợp cả theo địa giới
hành chính và theo lưu vực. Tổ chức, cá nhân phát sinh nước thải phải nộp phí,
giá dịch vụ xử lý nước thải theo quy định của pháp luật. Khuyến khích các hoạt
động nhằm giảm thiểu, tái sử dụng nước thải.
Cũng theo Nghị định 38, việc đăng ký, kiểm kê, xây dựng cơ sở dữ liệu về khí
thải công nghiệp được quy định như sau: Chủ dự án, chủ cơ sở thuộc danh mục
các nguồn thải khí thải lưu lượng lớn quy định tại Phụ lục của Nghị định 38
phải thực hiện đăng ký chủ nguồn thải khí thải công nghiệp, trừ trường hợp chủ
nguồn thải có hoạt động đồng xử lý chất thải thuộc đối tượng được cấp Giấy
phép xử lý chất thải nguy hại, đối tượng được xác nhận bảo đảm yêu cầu bảo vệ
môi trường đối với cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt hoặc chất thải rắn công
nghiệp thông thường. Việc đăng ký chủ nguồn thải khí thải công nghiệp được
thực hiện khi cơ sở sản xuất vận hành chính thức hoặc khi cơ sở có kế hoạch
thay đổi nguồn thải khí thải công nghiệp (tăng thải lượng, số lượng nguồn phát
thải khí thải). Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận hồ sơ đăng ký chủ nguồn
thải; thực hiện kiểm kê khí thải công nghiệp và xây dựng cơ sở dữ liệu về khí
thải công nghiệp.
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Theo quy định tại Nghị định 38, tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu từ nước
ngoài vào Việt Nam phải ký quỹ bảo đảm phế liệu nhập khẩu theo quy định
nhằm bảo đảm tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu chịu trách nhiệm xử lý rủi
ro, nguy cơ ô nhiễm môi trường có thể phát sinh từ lô hàng phế liệu nhập khẩu.
Tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu thực hiện ký quỹ tại Quỹ Bảo vệ môi
trường Việt Nam hoặc ngân hàng thương mại nơi tổ chức, cá nhân mở tài
khoản giao dịch chính. Tiền ký quỹ được nộp, hoàn trả bằng tiền đồng Việt
Nam và được hưởng lãi suất không kỳ hạn kể từ ngày ký quỹ.
Nghị định này sẽ có hiệu lực từ ngày 15/6/2015.
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Các lĩnh vực khác:
Tài chính
•

Quyết định số 719/QĐ-BTC ngày 20/04/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành
Quy chế luân chuyển, luân phiên, điều động và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác
đối với công chức thuộc Bộ Tài chính;

•

Thông tư số 52/2015/TT-BTC ngày 17/04/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng
dẫn một số chính sách tài chính đặc thù đối với công ty nông, lâm nghiệp sau khi
hoàn thành sắp xếp, đổi mới;

•

Thông tư số 51/2015/TT-BTC ngày 17/04/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về xử
lý tài chính khi sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của
công ty nông, lâm nghiệp.

Thuế
•

Quyết định số 788/QĐ-BTC ngày 27/04/2015 của Bộ Tài chính về việc công bố
thủ tục hành chính mới ban hành về xuất khẩu vàng trang sức, kỹ nghệ và các sản
phẩm khác bằng vàng thuộc các nhóm 71.13, 71.14, 71.15 trong lĩnh vực thuế quan
thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính;

•

Quyết định số 3491/QĐ-BCT ngày 13/04/2015 của Bộ Công Thương về việc bổ
sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được;

•

Thông tư số 61/2015/TT-BTC ngày 27/04/2015 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi
mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc
nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi;

•

Thông tư số 48/2015/TT-BTC ngày 13/04/2015 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi,
bổ sung mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng
xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thương mại
•

Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 25/04/2015 của Chính phủ về việc ký Nghị định thư
sửa đổi Bản thỏa thuận về thương mại gạo giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Phi-líp-pin;

•

Nghị quyết số 29/NQ-CP ngày 22/04/2015 của Chính phủ về việc phê duyệt Hiệp
định Đầu tư trong khuôn khổ Hiệp định khung về Hợp tác kinh tế toàn diện
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ASEAN - Ấn Độ;
•

Nghị quyết số 24/NQ-CP ngày 06/04/2015 của Chính phủ về việc phê duyệt Hiệp
định Thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và
Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào;

•

Nghị định số 36/2015/NĐ-CP ngày 17/04/2015 của Chính phủ về việc quy định
tiêu chí thành lập Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tổ
chức, nhiệm vụ và hoạt động của Hải quan các cấp;

•

Quyết định số 4099/QĐ-BCT ngày 25/4/2015 của Bộ Công Thương về việc ban
hành Danh mục thương nhân được lựa chọn tham gia quy trình thí điểm cấp giấy
chứng nhận xuất xứ qua Internet;

•

Quyết định số 1200/QĐ-TCHQ ngày 25/04/2015 của Tổng cục Hải quan về việc
ban hành Quy chế về tham vấn Hải quan - Doanh nghiệp và các bên liên quan;

•

Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 14/04/2015 của Ủy ban nhân dân Thành
phố Hà Nội về việc ban hành một số quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn
Thành phố Hà Nội;

•

Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 08/04/2015 của Ủy ban Nhân dân Thành
phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động thông tin quảng
cáo trên báo chí, phát thanh truyền hình và thông tin điện tử trên mạng đối với các
cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý của Thành phố Hà Nội;

•

Thông tư số 49/2015/TT-BTC ngày 14/04/2015 của Bộ Tài chính về việc quy định
thủ tục hải quan đối với thư, gói, kiện hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch
vụ bưu chính của doanh nghiệp được chỉ định;

•

Thông tư số 46/2015/TT-BTC ngày 07/04/2015 của Bộ Tài chính về việc quy định
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại
cá tra.

Lao động
•

Quyết định số 519/QĐ-LĐTBXH ngày 17/04/2015 của Bộ Lao động, Thương binh
và Xã hội về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng;

•

Quyết định số 1605/QĐ-UBND ngày 15/04/2015 của Ủy ban Nhân dân Thành phố
Hà Nội về việc Ủy quyền cho Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
quyết định việc chấp thuận cho người sử dụng lao động sử dụng người lao động
nước ngoài theo quy định tại Nghị định 102/2013/NĐ-CP;

•

Quyết định số 528/QĐ-BHXH ngày 14/04/2015 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về
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việc ban hành 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;
•

Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 09/04/2015 của Ủy ban Nhân dân Thành
phố Hà Nội về việc quy định chế độ đối với lao động hợp đồng làm nhân viên nấu
ăn trong các trường mầm non công lập trên địa bàn Thành phố Hà Nội;

•

Quyết định số 508/QĐ-BHXH ngày 06/04/2015 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về
việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng
của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam;

•

Thông tư số 16/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22/04/2015 của Bộ Lao động, Thương
binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số
75/2014/NĐ-CP ngày 28/07/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số
điều của Bộ luật Lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm
việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam;

•

Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/04/2015 của Bộ Nội vụ,
Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP
ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.

Giáo dục
•

Thông tư số 08/2015/TT-BGDĐT ngày 21/04/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về
việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đào tạo liên thông trình độ cao
đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

•

Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/04/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về
việc ban hành Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà
người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại
học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại
học, thạc sĩ, tiến sĩ.

Y tế
•

Quyết định số 1360/QĐ-BYT ngày 14/04/2015 của Bộ Y tế về việc thành lập
Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Bộ Y tế;

•

Thông tư số 07/2015/TT-BYT ngày 03/04/2015 của Bộ Y tế về việc quy định chi
tiết điều kiện, thủ tục cho phép áp dụng kỹ thuật mới, phương pháp mới trong
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khám bệnh, chữa bệnh.

Xây dựng
•

Quyết định số 1715/QĐ-UBND ngày 22/04/2015 của Ủy ban Nhân dân Thành phố
Hà Nội về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc tuân thủ pháp luật của chủ đầu tư
trong quá trình triển khai thực hiện dự án và quản lý, sử dụng nhà ở xã hội trên địa
bàn Thành phố Hà Nội;

•

Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 15/04/2015 của Ủy ban Nhân dân tỉnh
Tây Ninh về việc ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa
bàn tỉnh Tây Ninh;

•

Quyết định số 497/QĐ-TTg ngày 14/04/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc
phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội đến năm
2030, tỷ lệ 1/10.000. Địa điểm: Thành phố Hà Nội;

•

Quyết định số 1577/QĐ-UBND ngày 14/04/2015 của Ủy ban Nhân dân Thành phố
Hà Nội về việc thành lập Tổ công tác liên ngành Thành phố kiểm tra việc quản lý
đất đai, quy hoạch kiến trúc, cấp phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng, xử lý các
trường hợp đất không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng kết hợp với chỉnh trang
đô thị hai bên các tuyến đường mới mở trên địa bàn Thành phố Hà Nội;

•

Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND ngày 09/04/2015 của Ủy ban Nhân dân tỉnh
Tây Ninh về việc ban hành Quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng
trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;

•

Thông tư số 02/2015/TT-BXD ngày 02/04/2015 của Bộ Xây dựng về việc hướng
dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước.

Giao thông vận tải
•

Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 21/04/2015 của Ủy ban Nhân dân Thành
phố Hồ Chí Minh về tổ chức thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối
với xe mô tô trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

•

Quyết định số 12/2015/QĐ-TTg ngày 16/04/2015 của Thủ tướng Chính phủ về cơ
chế, chính sách thu hút xã hội hóa đầu tư và khai thác bến xe khách;

•

Thông tư số 53/2015/TT-BTC ngày 21/04/2015 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi,
bổ sung Thông tư số 127/2013/TT-BTC ngày 06/09/2013 của Bộ Tài chính quy
định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương
tiện giao thông cơ giới đường bộ;
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•

Thông tư số 11/2015/TT-BGTVT ngày 20/04/2015 của Bộ Giao thông Vận tải về
việc quy định kiểm tra thiết bị tín hiệu đuôi tàu thay thế toa xe trưởng tàu trên các
đoàn tàu hàng;

•

Thông tư số 10/2015/TT-BGTVT ngày 15/04/2015 của Bộ Giao thông Vận tải về
việc quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải bằng xe ô tô;

•

Thông tư số 08/2015/TT-BGTVT ngày 14/04/2015 của Bộ Giao thông Vận tải quy
định về công tác cứu hộ và định mức dự toán công tác cứu hộ trên đường cao tốc;

•

Thông tư số 47/2015/TT-BTC ngày 10/04/2015 của Bộ Tài chính quy định về việc
thí điểm thực hiện quy định đại lý giám sát hải quan thực hiện Hiệp định vận tải
đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính
phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa;

•

Thông tư số 07/2015/TT-BGTVT ngày 07/04/2015 của Bộ Giao thông Vận tải quy
định về báo hiệu hàng hải và thông báo hàng hải;

•

Thông tư số 45/2015/TT-BTC ngày 07/04/2015 của Bộ Tài chính về việc quy định
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ tuyến đường
Pháp Vân - Cầu Giẽ, Thành phố Hà Nội;

•

Thông tư số 06/2015/TT-BGTVT ngày 02/04/2015 của Bộ Giao thông Vận tải quy
định về vùng hoạt động của tàu biển chở hàng trong Vịnh Bắc Bộ.

Tài nguyên - Môi trường
•

Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND ngày 07/04/2015 của Ủy ban Nhân dân Thành
phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Đơn giá sản phẩm đo đạc bản đồ và xây dựng
cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

•

Thông tư số 19/2015/TT-BTNMT ngày 23/4/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi
trường về việc quy định chi tiết việc thẩm định điều kiện hoạt động dịch vụ quan
trắc môi trường và mẫu giấy chứng nhận;

•

Thông tư số 17/2015/TT-BTNMT ngày 06/04/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi
trường quy định việc xây dựng và thực hiện dự án theo Cơ chế tín chỉ chung trong
khuôn khổ hợp tác Việt Nam và Nhật Bản;

•

Thông tư số 04/2015/TT-BXD ngày 03/04/2015 của Bộ Xây dựng về việc hướng
dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/08/2014 của
Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải.
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Thông tin - Truyền thông
•

Thông tư số 10/2015/TT-BTTTT ngày 24/04/2015 của Bộ Thông tin và Truyền
thông về việc quy định giá cước kết nối dịch vụ nhắn tin đến Cổng thông tin điện tử
nhân đạo quốc gia (Cổng 1400);

•

Thông tư số 09/2015/TT-BTTTT ngày 24/04/2015 của Bộ Thông tin và Truyền
thông quy định về quản lý, tổ chức hoạt động ủng hộ qua Cổng thông tin điện tử
nhân đạo quốc gia.

Hành chính - Tư pháp
•

Quyết định số 1918/QĐ-UBND ngày 23/04/2015 của Ủy ban Nhân dân Thành phố
Hồ Chí Minh về việc bãi bỏ văn bản;

•

Quyết định số 1493/QĐ-UBND ngày 09/04/2015 của Ủy ban Nhân dân Thành phố
Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính được bổ sung mới, sửa đổi, bãi bỏ trong
lĩnh vực đăng ký Hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp
huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội;

•

Thông tư số 54/2015/TT-BTC ngày 21/04/2015 của Bộ Tài chính về việc quy định
thu phí sát hạch bổ nhiệm công chứng viên; lệ phí cấp thẻ công chứng viên, cấp
giấy đăng kí hoạt động Văn phòng công chứng;

•

Thông tư số 04/2015/TT-BTP ngày 15/04/2015 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn
tập sự hành nghề công chứng;

•

Thông tư số 03/2015/TT-BTP ngày 01/04/2015 của Bộ Tư pháp về việc quy định
điều kiện, trình tự, thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam và đăng ký khai sinh, kết hôn
cho người di cư tự do tại các huyện của Việt Nam tiếp giáp với Lào.

Nông nghiệp - Lâm nghiệp
•

Nghị định số 40/2015/NĐ-CP ngày 27/04/2015 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ
sung một số điều của Nghị định số 157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 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;

•

Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/04/2015 của Chính phủ về việc quản lý, sử
dụng đất trồng lúa;

•

Quyết định số 1513/QĐ-UBND ngày 09/04/2015 của Ủy ban Nhân dân Thành phố
Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh
vực đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế

Vision & Associates
Trang 11

Bản tin pháp lý
Tháng 4/2015

hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội;
•

Quyết định số 1484/QĐ-UBND ngày 08/04/2015 của Ủy ban Nhân dân Thành phố
Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm
quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thành phố Hà Nội;

•

Thông tư liên tịch số 17/2015/TTLT-BNNPTNT-BTC ngày 22/04/2015 của Bộ
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn phương
pháp xác định giá trị rừng sản xuất là rừng trồng, vườn cây để thực hiện sắp xếp,
chuyển đổi các công ty nông, lâm nghiệp;

•

Thông tư số 16/2015/TT-BNNPTNT ngày 10/04/2015 của Bộ Nông nghiệp và
Phát triển Nông thôn về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện
nuôi thủy sản.

Văn bản khác
•

Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 20/04/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc
phê duyệt Đề án củng cố, phát triển mạng lưới các cơ sở trợ giúp xã hội giai đoạn
2016-2025;

•

Quyết định số 507/QĐ-TTg ngày 17/04/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc
phê duyệt Quy hoạch phát triển dịch vụ xếp hạng tín nhiệm đến năm 2020 và tầm
nhìn đến năm 2030;

•

Quyết định số 662/QĐ-BKHCN ngày 7/04/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ
về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và văn
bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước
của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2014;

•

Quyết định số 11/2015/QĐ-TTg ngày 03/04/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy
định về miễn, giảm tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất ở có
nguồn gốc được giao (cấp) không đúng thẩm quyền trước ngày 15/10/1993 tại địa
bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo;

•

Thông tư số 56/2015/TT-BTC ngày 23/04/2015 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi,
bổ sung một số điều của Thông tư số 150/2012/TT-BTC ngày 12/09/2012 của Bộ
Tài chính hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kiểm toán viên đăng ký
hành nghề kiểm toán;

•

Thông tư số 02/2015/TT-BKHĐT ngày 16/04/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
hướng dẫn về việc công bố thông tin của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành
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viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.
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Địa chỉ liên hệ
Văn phòng tại Hà Nội
Phạm Nghiêm Xuân Bắc
Tổng Giám đốc
Lưu Tiến Ngọc
Phó Tổng Giám đốc
Phạm Minh Hải
Giám đốc Văn phòng Tư vấn
Lê Quỳnh Anh
Giám đốc Công ty Luật
Lê Thị Kim Dung
Giám đốc Văn phòng Sở hữu Trí tuệ
Phòng 308-310, Tầng 3, Tháp Hà Nội
49 Phố Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 84-4-3934 0629 / 3826 4797 - Fax: 84-4-3934 0631
E-mail: vision@vision-associates.com
Văn phòng tại TP. HCM
Lưu Tiến Ngọc
Phó Tổng Giám đốc
Nguyễn Thị Vân
Giám đốc Văn phòng tại TP. HCM
Phòng 905, Tầng 9, CitiLight Tower
45 Đường Võ Thị Sáu, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: 84-8-3823 6495 - Fax: 84-8-3823 6496
E-mail: hcmvision@vision-associates.com
www.vision-associates.com
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