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Luật thuế
Điều chỉnh hoạt động kinh doanh với Luật Thuế Giá trị Gia tăng mới
Vương Sơn Hà
Ngày 3 tháng 6 năm 2008 Quốc hội đã thông qua Luật Thuế Giá trị Gia tăng (“GTGT”)
mới, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2009 và sẽ thay thế Luật năm 2003. Luật này,
cùng với Luật Thuế Thu nhập Doanh nghiệp mới được ban hành cùng ngày, được xây
dựng nhằm thiết lập những quy tắc công bằng hơn cho mọi thực thể hoạt động kinh tế
trong bối cảnh Việt Nam tham gia vào ngôi nhà chung - Tổ chức Thương mại Thế giới
và đảm bảo các nguồn thu ngân sách hỗ trợ cho sự phát triển của đất nước.
Trong phạm vi của bài viết này, chúng tôi xin tóm tắt một số nội dung mới và được sửa
đổi, bổ sung trong Luật năm 2008 như sau:
Đối tượng không thuộc diện chịu thuế:
Trước hết, các dịch vụ liên quan đến nông nghiệp được mở rộng; ngoài tưới, tiêu nước
như trong quy định hiện thời, theo Luật mới cày, bừa đất; nạo vét kênh, mương nội đồng
phục vụ sản xuất nông nghiệp; dịch vụ thu hoạch sản phẩm nông nghiệp sẽ không phải
chịu thuế GTGT.
Luật năm 2008 cũng miễn thuế GTGT đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất, gia
công hàng hóa xuất khẩu theo hợp đồng sản xuất, gia công xuất khẩu ký kết với bên
nước ngoài; hàng hóa, dịch vụ được mua bán giữa nước ngoài với các khu phi thuế quan
và giữa các khu phi thuế quan với nhau.
Ngoài ra, dịch vụ cấp tín dụng; kinh doanh chứng khoán; chuyển nhượng vốn; dịch vụ
tài chính phát sinh, bao gồm hoán đổi lãi suất, hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng tương lai,
quyền chọn mua, bán ngoại tệ và các dịch vụ tài chính phát sinh khác cũng như dịch vụ
bưu chính, viễn thông công ích và internet phổ cập theo chương trình của Chính phủ tiếp
tục không phải chịu thuế GTGT.
Đồng thời, hoạt động vận tải quốc tế sẽ hưởng thuế suất 0%, thay vì được miễn thuế
GTGT như hiện nay.
Bên cạnh đó, các hàng hóa và dịch vụ sau sẽ không tiếp tục được hưởng miễn thuế
GTGT:
•

Thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ và
vật tư xây dựng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo tài
sản cố định của doanh nghiệp: Việc này có thể dẫn đến việc gia tăng chi phí cho các
cơ sở kinh doanh.
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•

Hoạt động văn hóa, triển lãm và thể dục, thể thao không nhằm mục đích kinh
doanh; biểu diễn nghệ thuật; sản xuất phim; nhập khẩu, phát hành và chiếu phim
nhựa, phim vi-đi-ô tài liệu.

•

Điều tra, thăm dò địa chất; đo đạc, lập bản đồ thuộc loại điều tra cơ bản của Nhà
nước.

•

Nước sạch do tổ chức, cá nhân tự khai thác để phục vụ cho sinh hoạt ở nông thôn,
miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa: Câu hỏi đặt ra là liệu hạn chế này có gây khó
khăn hoặc trở ngại cho các sáng kiến và dự án trong nước cũng như nước ngoài
nhằm mục đích cải thiện điều kiện sống cho dân cư ở các vùng có điều kiện kinh tế
- xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn hay không?

Thuế suất
Về khía cạnh này, Luật mới từ bỏ phương pháp liệt kê như trong Luật trước. Thật vậy,
nếu Luật năm 2003 đã quy định ba loại thuế suất: 0%, 5% và 10% cho từng nhóm hàng
hóa và dịch vụ thì Luật năm 2008 đi theo hướng tiếp cận loại trừ bằng cách quy định hai
nhóm hàng hóa và dịch vụ được hưởng thuế suất 0% và 5%, còn thuế suất 10% sẽ được
áp cho các hàng hóa và dịch vụ còn lại.
Thuế suất 0% được áp đối với các hàng hóa và dịch vụ xuất khẩu, vận tải quốc tế và các
hàng hóa và dịch vụ không chịu thuế GTGT và được xuất khẩu, ngoại trừ các hàng hóa
và dịch vụ sau: chuyển giao công nghệ và chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ cho nước
ngoài, các dịch vụ tái bảo hiểm ở nước ngoài, dịch vụ cấp tín dụng, chuyển nhượng vốn
và các dịch vụ tài chính phái sinh, dịch vụ bưu chính và viễn thông, hàng hóa xuất khẩu
là các tài nguyên thiên nhiện và khoáng sản chưa qua chế biến.
Để phân biệt giữa việc miễn thuế GTGT và thuế suất 0%, Luật năm 2008 tiếp tục giữ lại
quy định từ Luật trước rằng trừ trường hợp được hưởng thuế suất 0%, các cơ sở kinh
doanh sẽ không được hoàn thuế GTGT đầu vào liên quan đến hàng hóa và dịch vụ được
dùng cho việc sản xuất và kinh doanh các hàng hóa và dịch vụ không phải chịu thuế
GTGT.
Khấu trừ thuế
Như một điểm mới, Luật năm 2008 cho phép khấu trừ thuế GTGT đầu vào thu trên tài
sản cố định được sử dụng trong việc sản xuất và kinh doanh bao gồm cả hàng hóa và
dịch vụ chịu thuế GTGT và hàng hóa và dịch vụ không chịu thuế GTGT.
Bên cạnh đó, thời hạn 3 tháng để yêu cầu hoàn thuế GTGT đầu vào theo quy định hiện
thời bị bãi bỏ. Ngoài ra, các cơ sở kinh doanh có thể bổ sung bản khai thuế GTGT đầu
vào trong vòng 6 tháng kể từ thời điểm phát sinh sai sót.
Cuối cùng, quy định mới đòi hỏi một trong những điều kiện để yêu cầu hoàn thuế GTGT
đầu vào là phải có chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa và dịch vụ mua
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vào, trừ hàng hóa, dịch vụ mua từng lần có giá trị dưới 20 triệu đồng. Yêu cầu này hiện
nay chỉ được áp dụng đối với hàng hóa và dịch vụ xuất khẩu.
Những thay đổi nói trên, đặc biệt là việc chấm dứt miễn thuế GTGT đối với máy móc,
thiết bị và phương tiện vận tải chuyên dùng nhập khẩu để tạo tài sản cố định sẽ có những
tác động đáng kể lên hoạt động của các cơ sở kinh doanh bị buộc phải xem xét lại nguồn
cung và vốn vãng lai.
Đồng thời, những thay đổi này cũng tạo ra một sân chơi bình đẳng hơn cho các nhà cung
cấp và phù hợp với một nguyên tắc cơ bản: các hàng hóa và dịch vụ được tiêu thụ trong
nước phải chịu thuế GTGT. Vấn đề là liệu và bằng cách nào các doanh nghiệp Việt Nam
có thể nắm bắt cơ hội này để trở thành nhà cung cấp?.
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Các lĩnh vực khác:
Tài chính
•

Quyết định số 101/2008/QĐ-TTg ngày 18/07/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc
ban hành cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với hệ thống Kho bạc Nhà nước
giai đoạn 2009 - 2013;

•

Quyết định số 22/2008/QĐ-NHNN ngày 17/07/2008 của Ngân hàng Nhà nước Việt
Nam về việc sửa đổi Điểm 2 Phụ lục số 3 Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng
trong giao dịch thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định
số 02/2006/QĐ-NHNN ngày 18/01/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước;

•

Quyết định số 51/2008/QĐ-BTC ngày 14/07/2008 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi,
bổ sung Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách;

•

Quyết định số 56/2008/QĐ-BTC ngày 17/07/2008 của Bộ Tài chính về việc ban
hành Quy trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn
ngân sách Nhà nước;

•

Quyết định số 40/2008/QĐ-BTC ngày 20/06/2008 của Bộ Tài chính về việc ban
hành Quy chế quản lý tài chính Quỹ Bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở
nước ngoài;

•

Quyết định số 35/2008/QĐ-UBND ngày 23/06/2008 của Ủy ban Nhân dân Thành
phố Hà Nội về việc ban hành Quy định trách nhiệm trong công tác quyết toán vốn
đầu tư xây dựng cơ bản và tất toán tài khoản tại Kho bạc Nhà nước đối với các dự án
sử dụng vốn ngân sách Nhà nước của Thành phố Hà Nội;

•

Thông tư số 59/2008/TT-BTC ngày 04/07/2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn
việc quản lý, sử dụng nguồn thu từ xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chống
buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

Thuế
•

Quyết định số 58/2008/QĐ-BTC ngày 21/07/2008 của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ
quy định thu thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với đất nông nghiệp thuộc quỹ đất
dành cho nhu cầu công ích của xã tại Thông tư số 89/TC-TCT ngày 09/11/1993 của
Bộ Tài chính;

•

Thông tư số 66/2008/TT-BTC ngày 21/07/2008 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ
sung Thông tư số 104/2000/TT-BTC ngày 23/10/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn
thi hành Nghị định số 19/2000/NĐ-CP ngày 08/6/2000 của Chính phủ quy định chi
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tiết thi hành Luật Thuế chuyển quyền sử dụng đất và Luật sửa đổi, bổ sung một số
điều của Luật Thuế chuyển quyền sử dụng đất.

Thương mại
•

Quyết định số 24/QĐ-BCĐ ngày 24/07/2008 của Ban Chỉ đạo 127TW về việc ban
hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận
thương mại Trung ương và Cơ quan thường trực;

•

Quyết định số 106/2008/QĐ-TTg ngày 21/07/2008 của Thủ tướng Chính phủ về
Danh mục bí mật Nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật trong ngành Công Thương;

•

Quyết định số 104/2008/QĐ-TTg ngày 21/07/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc
ban hành mức thuế tuyệt đối thuế xuất khẩu đối với mặt hàng gạo và phân bón xuất
khẩu

•

Quyết định số 57/2008/QĐ-BTC ngày 21/07/2008 của Bộ Tài chính về việc giá bán
xăng và các loại dầu;

•

Quyết định số 940/QĐ-TTg ngày 18/07/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc hợp
nhất các đơn vị Dự trữ quốc gia khu vực trực thuộc Cục Dự trữ quốc gia, Bộ Tài
chính;

•

Quyết định số 18/2008/QĐ-BCT ngày 18/07/2008 của Bộ Công Thương về việc ban
hành Quy định về biểu giá chi phí tránh được và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp
dụng cho các nhà máy điện nhỏ sử dụng năng lượng tái tạo;

•

Quyết định số 54/2008/QĐ-BTC ngày 15/07/2008 của Bộ Tài chính về việc thuế
suất thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ Lào;

•

Quyết định số 16/2008/QĐ-BCT ngày 03/07/2008 của Bộ Công Thương về việc tạm
thời áp dụng chế độ cấp Giấy phép xuất khẩu tự động đối với sắt, thép;

•

Thông tư số 64/2008/TT-BTC ngày 18/07/2008 của Bộ Tài chính về việc Sửa đổi,
bổ sung Thông tư số 67/2004/TT-BTC ngày 07/7/2004 của Bộ Tài chính quy định
chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo;

•

Thông tư số 61/2008/TT-BTC ngày 04/07/2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn
hoàn thuế nhập khẩu xe ô tô sát xi để sản xuất, lắp ráp xe ô tô chuyên dùng.

Lao động
•

Quyết định số 103/2008/QĐ-TTg ngày 21/07/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc
phê duyệt Đề án Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008 - 2015;
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•

Quyết định số 86/2008/QĐ-TTg ngày 03/07/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dạy nghề
thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

•

Thông tư số 12/2008/TT-BLĐTBXH ngày 22/07/2008 của Bộ Lao động, Thương
binh và Xã hội về việc hướng dẫn bổ sung về việc thực hiện chế độ ăn giữa ca đối
với công nhân, nhân viên, viên chức xây dựng các công trình thủy điện;

•

Thông tư liên tịch số 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 21/07/2008 của Bộ Lao
động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng
Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước.

Y tế
•

Nghị định số 79/2008/NĐ-CP ngày 18/07/2008 của Chính phủ về việc Quy định hệ
thống tổ chức quản lý, thanh tra và kiểm nghiệm về vệ sinh an toàn thực phẩm;

•

Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC ngày 21/07/2008 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi,
bổ sung Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương
mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành
nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y,
dược;

•

Quyết định số 81/2008/QĐ-BNN ngày 15/07/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển
Nông thôn về việc ban hành Danh mục bổ sung thuốc thú y, vắc xin, chế phẩm sinh
học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam đợt I
năm 2008;

•

Quyết định số 25/2008/QĐ-BYT ngày 14/07/2008 của Bộ Y tế về việc phê duyệt
Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật về y tế giai đoạn từ năm 2008 đến năm
2012;

•

Quyết định số 24/2008/QĐ-BYT ngày 11/07/2008 của Bộ Y tế về việc ban hành quy
định về tổ chức và hoạt động của nhà thuốc bệnh viện;

•

Quyết định số 23/2008/QĐ-BYT ngày 07/07/2008 của Bộ Y tế về việc ban hành quy
định về sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế trong dự phòng và điều trị.

Giáo dục
•

Quyết định số 60/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 25/07/2008 của Bộ Lao động, Thương
binh và Xã hội về việc ban hành các quy chế mẫu về quản lý học viên tại Trung tâm
Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội;
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•

Quyết định số 59/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 18/07/2008 của Bộ Lao động, Thương
binh và Xã hội về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công
nhận lại, miễn nhiệm, thôi công nhận, từ chức hiệu trưởng trưởng Cao đẳng nghề,
trường trung cấp nghề và giám đốc trung tâm dạy nghề;

•

Quyết định số 17/2008/QĐ-BCT ngày 07/07/2008 của Bộ Công Thương về việc ban
hành Quy định về việc biên soạn tài liệu đào tạo thực hiện bằng kinh phí khuyến
công;

•

Quyết định số 33/2008/QĐ-BGDĐT ngày 01/07/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
về việc ban hành Chương trình môn học pháp luật dùng cho đào tạo trình độ trung
cấp chuyên nghiệp;

•

Quyết định số 31/2008/QĐ-BGDĐT ngày 23/06/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
về việc ban hành Quy định bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

Môi trường
•

Quyết định số 04/2008/QĐ-BTNMT ngày 18/07/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi
trường về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường;

•

Quyết định số 767/QĐ-TTg ngày 23/06/2008 của Thủ tướng Chính phủ về các đơn
vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường;

•

Quyết định số 74/2008/QĐ-BNN ngày 20/06/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển
Nông thôn về việc ban hành Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định
trong các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật
hoang dã nguy cấp;

•

Thông tư số 67/2008/TT-BTC ngày 21/07/2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn
thực hiện Nghị định số 63/2008/NĐ-CP ngày 13/05/2008 của Chính phủ về phí bảo
vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản;

•

Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BTNMT-BNV ngày 15/07/2008 của Bộ Tài
nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường thuộc
Ủy ban nhân dân các cấp;

•

Thông tư liên tịch số 58/2008/TTLT-BTC-BTNMT ngày 04/07/2008 của Bộ Tài
chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của
Quyết định số 130/2007/QĐ-TTg ngày 02/08/2007 của Thủ tướng Chính phủ về một
số cơ chế, chính sách tài chính đối với dự án đầu tư theo cơ chế phát triển sạch.
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Khoa học - Công nghệ
•

Quyết định số 08/2008/QĐ-BKHCN ngày 08/07/2008 của Bộ Khoa học và Công
nghệ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của phòng thí nghiệm trọng
điểm;

•

Quyết định số 89/2008/QĐ-TTg ngày 07/07/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc
phê duyệt Chiến lược phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2015, định hướng
đến năm 2025;

•

Quyết định số 47/2008/QĐ-BTC ngày 03/07/2008 của Bộ Tài chính về việc quy định
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định kỹ thuật máy móc, thiết
bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn đặc thù chuyên ngành công
nghiệp;

•

Quyết định số 11/2008/QĐ-BXD ngày 01/07/2008 của Bộ Xây dựng về việc ban
hành Quy chế công nhận và quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây
dựng;

•

Quyết định số 15/2008/QĐ-BCT ngày 01/07/2008 của Bộ Công Thương về việc sửa
đổi, bổ sung một số điều của Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ
sung thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực ban hành kèm theo
Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công
nghiệp;

•

Thông tư số 03/2008/TT-BKH ngày 01/07/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc
hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008
của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày
07/09/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển
kinh tế - xã hội và Quyết định số 281/2007/QĐ-BKH ngày 26/03/2007 của Bộ
trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành định mức chi phí cho lập, thẩm định
quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch
ngành và quy hoạch phát triển các sản phẩm chủ yếu.

Thông tin - Viễn thông
•

Quyết định số 61/2008/QĐ-UBND ngày 17/07/2008 của Ủy ban Nhân dân Thành
phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy định về công tác quản lý các dự án, hạng
mục hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách
Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh;
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•

Quyết định số 41/2008/QĐ-BTTTT ngày 08/07/2008 của Bộ Thông tin và Truyền
thông về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ
Viễn thông;

•

Quyết định số 88/2008/QĐ-TTg ngày 04/07/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Cục Tần số vô tuyến
điện thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông;

•

Quyết định số 40/2008/QĐ-BTTTT ngày 02/07/2008 của Bộ Thông tin và Truyền
thông về việc Ban hành định mức hỗ trợ duy trì và phát triển cung ứng dịch vụ viễn
thông công ích giai đoạn 2008-2010.

Tư pháp
•

Nghị định số 78/2008/NĐ-CP ngày 17/07/2008 của Chính phủ về việc quản lý hợp
tác với nước ngoài về pháp luật;

•

Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16/07/2008 của Chính phủ về việc tư vấn pháp
luật;

•

Nghị định số 76/2008/NĐ-CP ngày 04/07/2008 của Chính phủ về việc quy định chi
tiết thi hành một số điều của Luật Đặc xá;

•

Quyết định số 1277/QĐ-BTP ngày 09/07/2008 của Bộ Tư pháp về việc ban hành
Danh mục các vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi trong các lĩnh vực
chuyên môn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Tư pháp;

•

Thông tư liên tịch số 68/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 21/07/2008 của Bộ Tài chính,
Bộ Tư pháp về việc Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án;

•

Thông tư số 65/2008/TT-BTC ngày 21/07/2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn
việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước
quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế.

Nông nghiệp
•

Quyết định số 80/2008/QĐ-BNN ngày 15/07/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển
Nông thôn về việc ban hành Quy định phòng, chống Hội chứng rối loạn sinh sản và
hô hấp ở lợn (PRRS);

•

Quyết định số 79/2008/QĐ-BNN ngày 08/07/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển
Nông thôn về việc ban hành "Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh
doanh và sử dụng ở Việt Nam";
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•

Quyết định số 76/2008/QĐ-BNN ngày 25/06/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển
Nông thôn về việc bổ sung một số loại thuốc bảo vệ thực vật vào danh mục thuốc
bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam.

Văn bản khác
•

Quyết định số 937/2008/QĐ-BKH ngày 23/07/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về
việc ban hành Mẫu hồ sơ mời sơ tuyển gói thầu xây lắp;

•

Quyết định số 883/2008/QĐ-BKH ngày 14/07/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về
việc ban hành Kế hoạch hành động cải thiện tình hình thực hiện các chương trình, dự
án ODA thời kỳ 2008 - 2009;

•

Quyết định số 49/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 09/07/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao
và Du lịch về việc ban hành Quy chế thẩm định và cấp giấy phép phổ biến phim;

•

Quyết định số 49/2008/QĐ-BTC ngày 08/07/2008 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi,
bổ sung Quyết định số 02/2008/QĐ-BTC ngày 14/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Ban, Văn phòng, Cơ
quan đại diện và Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

•

Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT-BKH-BTC-BCA ngày 29/07/2008 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công an về việc hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa
các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với
doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.
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