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Các văn bản quan trọng
1.

Quy định mới về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc
gia về việc làm
Ngày 9/7/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 61/2015/NĐ-CP quy định
về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm (“Nghị định
61”).
Theo Nghị định 61, người lao động thuộc hộ cận nghèo đi làm việc ở nước
ngoài theo hợp đồng được vay tối đa 100% chi phí theo hợp đồng ký kết với
doanh nghiệp dịch vụ, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước
ngoài.
Đối với mức vay trên 50 triệu đồng, người lao động vay vốn phải có tài sản bảo
đảm tiền vay theo quy định của pháp luật. Thời hạn vay vốn hỗ trợ không được
vượt quá thời hạn làm việc ở nước ngoài của người lao động ghi trong hợp
đồng. Trong đó, lãi suất vay vốn ưu đãi bằng lãi suất vay vốn đối với hộ nghèo
theo từng thời kỳ do Chính phủ quy định; lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi
suất vay vốn nêu trên.
Bên cạnh đó, Nghị định 61 cũng có quy định chi tiết về cho vay ưu đãi đối với
doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh và người lao
động nhằm tạo, duy trì và mở rộng việc làm. Theo đó, cơ sở sản xuất kinh
doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật hoặc người
dân tộc thiểu số sẽ được vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm với mức vay
không quá 01 tỷ đồng cho mỗi dự án và không quá 50 triệu đồng cho mỗi người
lao động được tạo việc làm, thời hạn vay vốn tối đa là 60 tháng.
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2015.

2.

Quy định mới về hoạt động mua, bán nợ của tổ chức tín dụng,
chi nhánh ngân hàng nước ngoài
Ngày 17/07/2015, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số
09/2015/TT-NHNN quy định về hoạt động mua, bán nợ của tổ chức tín
dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (“Thông tư 09”).
Thông tư 09 quy định về hoạt động mua, bán nợ phát sinh từ nghiệp vụ cho vay
(kể cả khoản trả thay trong nghiệp vụ bảo lãnh) của các tổ chức tín dụng, chi
nhánh ngân hàng nước ngoài; hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận hoạt động mua
nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
Theo quy định tại Thông tư 09, tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng
nước ngoài chỉ được mua nợ khi được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp
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thuận tại Giấy phép thành lập và có tỷ lệ nợ xấu dưới 3%; trường hợp bán nợ thì
không phải xin phép Ngân hàng Nhà nước.
Tương tự, công ty quản lý nợ và khai thác tài sản là công ty con của TCTD chỉ
được mua nợ của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, TCTD khác khi TCTD mẹ
có tỷ nệ lợ xấu dưới 3%, trừ khi mua nợ theo phương án tái cơ cấu đã được phê
duyệt.
Một nội dung đáng chú ý khác là quy định TCTD, chi nhánh ngân hàng nước
ngoài phải ban hành quy định nội bộ về hoạt động mua, bán nợ trước khi thực
hiện mua, bán nợ và không được bán nợ cho công ty con của mình, trừ trường
hợp bán nợ cho công ty quản lý nợ và khai thác tài sản của TCTD mẹ theo
phương án tái cơ cấu đã được phê duyệt. Đặc biệt, nghiêm cấm bên bán nợ mua
lại các khoản nợ đã bán.
Về quản lý ngoại hối trong hoạt động mua, bán nợ, Thông tư 09 yêu cầu các
bên phải tuân thủ các quy định của pháp luật về hạn chế sử dụng ngoại hối trên
lãnh thổ Việt Nam khi thực hiện mua, bán nợ và thu hồi khoản nợ được mua.
Theo đó, khi sử dụng đồng tiền mua nợ là ngoại tệ, bên mua nợ là người không
cư trú phải sử dụng tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ mở tại TCTD, chi nhánh
ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động ngoại hối tại Việt Nam hoặc tài
khoản ngoại tệ của bên mua nợ ở nước ngoài để thực hiện thanh toán tiền mua
nợ và các chi phí liên quan.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 09 năm 2015.

3.

Quy định về trình tự, thủ tục đầu tư dự án nhà máy nhiệt điện
theo hình thức hợp đồng BOT
Ngày 13/07/2015, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số
23/2015/TT-BCT về Quy định trình tự, thủ tục đầu tư dự án nhà máy nhiệt
điện theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT)
(“Thông tư 23”).
Theo quy định tại Thông tư 23, các dự án đầu tư nhà máy nhiệt điện thuộc
Danh mục Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia chưa xác định chủ đầu tư, có
từ 02 nhà đầu tư BOT trở lên đăng ký tham gia và dự án thuộc Danh mục Quy
hoạch phát triển điện lực quốc gia được Thủ tướng Chính phủ chỉ định sẽ phải
đấu thầu quốc tế.
Đối với các dự án đầu tư nhà máy nhiệt điện khác như: Dự án do nhà đầu tư
BOT đề xuất, không thuộc Danh mục Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia,
được Thủ tướng phê duyệt; dự án thuộc Danh mục Quy hoạch phát triển điện
lực quốc gia chỉ có 01 nhà đầu tư BOT đăng ký tham gia được Thủ tướng
Chính phủ chỉ định hoặc chấp thuận sẽ được chỉ định chủ đầu tư BOT mà
không phải tổ chức đấu thầu như trên.
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Cũng theo Thông tư 23, trong vòng 30 ngày kể từ khi ký kết thỏa thuận đầu tư,
chủ đầu tư BOT phải làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và
thành lập doanh nghiệp BOT, hoàn chỉnh các nội dung cần bổ sung để ký chính
thức các tài liệu dự án trong thời hạn 30 ngày từ khi được cấp Giấy chứng nhận
đăng ký đầu tư.
Về chế độ báo cáo, Thông tư quy định, trong quá trình xây dựng nhà máy nhiệt
điện, doanh nghiệp BOT phải lập báo cáo tháng gửi Tổng cục Năng lượng và
các cơ quan có thẩm quyền vào ngày 05 hàng tháng; nội dung báo cáo bao
gồm: Tiến độ công việc đã thực hiện; các vấn đề tồn tại, đề xuất, kiến nghị (nếu
có) và kế hoạch dự kiến tháng tiếp theo...
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2015.

4.

Hướng dẫn mới về Luật Thi hành án dân sự
Ngày 18/07/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 62/2015/NĐ-CP quy
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân
sự (“Nghị định 62”)
Theo Nghị định 62, trong trường hợp giá tài sản tại thời điểm thi hành án tăng
hoặc giảm 20% trở lên so với giá trị tài sản khi bản án, quyết định có hiệu lực
và có ít nhất một trong các đương sự yêu cầu, chấp hành viên sẽ tổ chức định
giá tài sản.
Tài liệu chứng minh có thay đổi giá tài sản có thể là khung giá do nhà nước quy
định, giá thị trường phổ biến của tài sản giống hệt, tương tự hoặc giá chuyển
nhượng thực tế ở địa phương của tài sản cùng loại.
Nếu sau 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu nộp tiền thi hành án,
người nhận không tự nguyện nộp tiền thì chấp hành viên ra quyết định bán đấu
giá tài sản để thi hành án.
Người đang giữ tài sản không tự nguyện giao tài sản cho người mua được tài
sản bán đấu giá thì bị cưỡng chế thi hành án và phải chịu chi phí theo quy định.
Nghị định 62 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2015.
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Các lĩnh vực khác:
Tài chính - Ngân hàng
•

Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg ngày 21/07/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tín
dụng đối với hộ mới thoát nghèo;

•

Quyết định số 1376/QĐ-NHNN ngày 17/7/2015 của Ngân hàng Nhà nước Việt
Nam về Danh mục các vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi đối với
công, viên chức Ngân hàng Nhà nước;

•

Quyết định số 26/2015/QĐ-TTg ngày 8/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà
nước trực thuộc Bộ Tài chính;

•

Quyết định số 1336/QĐ-BTC ngày 7/7/2015 của Bộ Tài chính bãi bỏ văn bản quy
phạm pháp luật;

•

Quyết định số 976/QĐ-TTg ngày 01/07/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc
ban hành Quy chế phân loại nợ tại Ngân hàng Chính sách xã hội.

Thuế
•

Quyết định số 1362/QĐ-BTC ngày 10/7/2015 của Bộ Tài chính đính chính Thông
tư 25/2015/TT-BTC về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực
hiện Hiệp định Đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản giai đoạn 2015-2019;

•

Quyết định số 1315/QĐ-BTC ngày 1/7/2015 của Bộ Tài chính công bố thủ tục
hành chính trong lĩnh vực Quản lý thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ
Tài chính;

•

Quyết định số 1314/QĐ-BTC ngày 1/7/2015 của Bộ Tài chính công bố thủ tục
hành chính trong lĩnh vực Quản lý thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ
Tài chính;

•

Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/07/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng
dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

Thương mại
•

Quyết định số 1379/QĐ-BTC ngày 13/07/2015 của Bộ Tài chính về việc thành lập
Cục hải quan chuyển phát nhanh trực thuộc Cục Hải quan Thành phố Hà Nội;

•

Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ ngày 10/7/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục
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Hải quan ban hành Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu;
•

Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 10/7/2015 của UBND Tp. Hồ Chí Minh
ban hành Quy định về hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và
định mức chi phí lập, thẩm định, công bố quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế - xã
hội, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu trên địa bàn Thành
phố Hồ Chí Minh;

•

Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban
hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Lao động
•

Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 22/7/2015 của Chính phủ quy định về chính
sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một
thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;

•

Quyết định số 763/QĐ-BHXH ngày 10/7/2015 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã
hội Việt Nam quy định về hồ sơ, thủ tục, quy trình đăng ký cung cấp dịch vụ
I-VAN;

•

Quyết định số 971/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 01/07/2015 về việc
sửa đổi, bổ sung Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020";

•

Thông tư số 25/2015/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2015 của Bộ Lao động, Thương
binh và Xã hội Quy định về đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, cấp, thu hồi
giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp và đình chỉ hoạt động
giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp.

Y tế
•

Quyết định số 2992/QĐ-BYT ngày 17/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt Kế
hoạch phát triển nhân lực trong hệ thống khám bệnh, chữa bệnh giai đoạn
2015-2020;

•

Quyết định số 2782/QĐ-BYT ngày 1/7/2015 của Bộ Y tế ban hành Danh mục bệnh
y học cổ truyền tạm thời để mã hóa thí điểm áp dụng trong khám bệnh, chữa bệnh
thanh toán bảo hiểm y tế;

•

Thông tư số 18/2015/TT-BYT ngày 14/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Quy trình giám định pháp y tâm thần và biểu mẫu sử dụng trong giám định pháp y
tâm thần;
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•

Thông tư liên tịch số 17/2015/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BCA ngày 9/7/2015 của
Bộ Y tế, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Công an quy định thẩm
quyền, thủ tục và quy trình xác định tình trạng nghiện ma túy;

•

Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 2/7/2015 của Bộ Y tế, Bộ
Tài chính về việc sửa đổi khoản 5 Điều 13 Thông tư liên tịch
41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn
thực hiện bảo hiểm y tế;

•

Thông tư số 20/2015/TT-BYT ngày 27/07/2015 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn
quy trình khảo nghiệm hóa chất, chế phẩm diệt muỗi dạng phun hạt thể tích cực
nhỏ.

Đất đai - Bất động sản
•

Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 14/7/2015 của Ủy ban Nhân dân Thành
phố Hồ Chí Minh quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn
Thành phố Hồ Chí Minh;

•

Quyết định số 27/2015/QĐ-TTg ngày 10/07/2015 của Thủ tướng Chính phủ về
tiêu chuẩn nhà ở công vụ;

•

Quyết định số 1819/QĐ-BTNMT ngày 10/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và
Môi trường phê duyệt dự án Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và
lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2016 - 2020 cấp quốc gia;

•

Quyết định số 3206/QĐ-UBND ngày 9/7/2015 của Ủy ban Nhân dân Thành phố
Hà Nội về việc công bố khung giá dịch vụ nhà chung cư trên địa bàn Thành phố Hà
Nội.

Giao thông vận tải
•

Quyết định số 2505/QĐ-BGTVT ngày 13/07/2015 của Bộ Giao thông Vận tải về
việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu
lực thi hành 06 tháng đầu năm 2015;

•

Quyết định số 2491/QĐ-BGTVT ngày 10/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông
vận tải đính chính Thông tư 29/2014/TT-BGTVT quy định về đào tạo, bồi dưỡng
nghiệp vụ, huấn luyện an ninh hàng không;

•

Quyết định số 1012/QĐ-TTg ngày 3/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
Quy hoạch phát triển hệ thống trung tâm logistics trên địa bàn cả nước đến năm
2020, định hướng đến năm 2030;
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•

Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 21/7/2015 của Ủy ban Nhân dân Thành
phố Hà Nội sửa đổi Quy định về quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng hệ thống
đường đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội kèm theo Quyết định số
15/2013/QĐ-UBND;

•

Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 17/7/2015 của Ủy ban Nhân dân Thành
phố Hà Nội sửa đổi về xử lý các trường hợp đất không đủ điều kiện về mặt bằng
xây dựng đang tồn tại dọc theo các tuyến đường giao thông và nguyên tắc thực hiện
các dự án đầu tư xây dựng đường giao thông mới thành phố Hà Nội kèm theo
Quyết định 15/2011/QĐ-UBND;

•

Thông tư số 37/2015/TT-BGTVT ngày 28/07/2015 của Bộ Giao thông Vận tải về
việc Quy định thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ;

•

Thông tư số 36/2015/TT-BGTVT ngày 24/7/2015 của Bộ Giao thông vận tải về
quản lý giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ chuyên ngành
hàng không;

•

Thông tư số 34/2015/TT-BGTVT ngày 24/07/2015 của Bộ Giao thông Vận tải quy
định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải;

•

Thông tư số 31/2015/TT-BGTVT ngày 17/7/2015 của Bộ Giao thông vận tải quy
định về nội dung, quy trình sát hạch cấp giấy phép lái tàu trên đường sắt đô thị;

•

Thông tư số 30/2015/TT-BGTVT ngày 14/07/2015 của Bộ Giao thông Vận tải về
việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày
07/11/2012 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép
lái xe cơ giới đường bộ;

•

Thông tư số 29/2015/TT-BGTVT ngày 6/7/2015 của Bộ Giao thông vận tải quy
định về cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế.

Khoa học - Công nghệ
•

Quyết định số 3096/QĐ-UBND ngày 3/7/2015 của Ủy ban Nhân dân Thành phố
Hà Nội phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm của Thủ đô giai
đoạn 2015 – 2020;

•

Quyết định số 1694/QĐ-BKHCN ngày 2/7/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ
công bố thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học
và Công nghệ;

•

Quyết định số 1692/QĐ-BKHCN ngày 2/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và
Công nghệ phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định
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thư đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2015;
•

Thông tư số 12/2015/TT-BKHCN ngày 20/07/2015 của Bộ Khoa học và Công
nghệ quy định về phân tích an toàn đối với nhà máy điện hạt nhân;

•

Thông tư số 24/2015/TT-BLĐTBXH ngày 13/07/2015 của Bộ Lao động Thương
binh và Xã hội về việc Quy định chi tiết thi hành khoản 6 Điều 14 Nghị định số
87/2014/NĐ-CP ngày 22/09/2014 của Chính phủ về thu hút cá nhân hoạt động
khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài
tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam.

Hành chính - Tư pháp
•

Thông tư số 04/2015/TT-TTCP ngày 9/7/2015 của Thanh tra Chính phủ quy định
công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Thanh tra;

•

Thông tư số 31/2015/TT-BCA ngày 6/7/2015 của Bộ Công an hướng dẫn về cấp
thị thực, cấp thẻ tạm trú, cấp giấy phép xuất nhập cảnh, giải quyết thường trú cho
người nước ngoài tại Việt Nam.

Nông - Lâm - Ngư nghiệp
•

Quyết định số 2796/QĐ-BNN-QLCL ngày 15/07/2015 của Bộ Nông nghiệp và
Phát triển Nông thôn về việc tạm dừng hiệu lực thi hành đối với Khoản 2, Điều 16
Thông tư số 12/2015/TT-BNNPTNT ngày 16/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông
nghiệp và Phát triển Nông thôn hướng dẫn kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có
nguồn gốc thực vật nhập khẩu;

•

Quyết định số 2766/QĐ-BNN-CN ngày 13/07/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát
triển Nông thôn về việc công bố mã số HS đối với Danh mục giống vật nuôi được
sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam;

•

Quyết định số 2711/QĐ-BNN-KTHT ngày 10/7/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát
triển Nông thôn công bố thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi chức năng quản lý
của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;

•

Thông tư số 10/2015/TT-NHNN ngày 22/07/2015 của Ngân hàng Nhà nước Việt
Nam về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số
55/2015/NĐ-CP ngày 09/06/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ
phát triển nông nghiệp, nông thôn;

•

Thông tư số 25/2015/TT-BNNPTNT ngày 1/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn về Danh mục giống vật nuôi được sản xuất, kinh

Vision & Associates
Trang 9

Bản tin pháp lý
Tháng 7/2015

doanh tại Việt Nam.

Văn bản khác
•

Quyết định số 1168/QĐ-TTg ngày 24/07/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc
phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020;

•

Quyết định số 1161/QĐ-TTg ngày 23/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
Đề án hội nhập thống kê ASEAN giai đoạn 2016 - 2020;

•

Quyết định số 1831/QĐ-BTNMT ngày 15/07/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi
trường về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà
nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

•

Quyết định số 1023/QĐ-TTg ngày 6/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ vốn
cho các địa phương thụ hưởng Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường
học;

•

Thông tư số 06/2015/TT-BVHTTDL ngày 8/7/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và
Du lịch quy định trình tự, thủ tục tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy phép mang vũ khí, công
cụ hỗ trợ vào, ra khỏi lãnh thổ Việt Nam để trưng bày, triển lãm trong hoạt động
văn hoá, nghệ thuật; trình tự, thủ tục cho phép triển khai sử dụng vũ khí, vật liệu nổ
và công cụ hỗ trợ làm đạo cụ.
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