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BẢN TIN PHÁP LUẬT    

 

Số 22-23/2015 

 

TIN TIÊU ĐIỂM: 
 

 

uất nhập cảnh  

Miễn thị thực có thời hạn cho công dân đến từ 05 nước Châu Âu 

 

 

Ngày 18/06/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 46/NQ-CP về việc miễn thị 

thực (visa) có thời hạn đối với công dân các nước Vương quốc Anh, Cộng hòa Pháp, 

Cộng hòa Liên bang Đức, Vương quốc Tây Ban Nha, Cộng hòa I-ta-li-a 

 

Theo quy định tại Nghị quyết này, công dân 05 nước Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha 

và I-ta-li-a nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật sẽ được 

miễn thị thực khi nhập cảnh vào Việt Nam với thời hạn tạm trú tại Việt Nam không 

quá 15 ngày kể từ ngày nhập cảnh, không phân biệt loại hộ chiếu, mục đích nhập 

cảnh. 

 

Chính sách miễn thị thực nhập cảnh nêu trên được thực hiện trong thời hạn 01 năm, 

kể từ ngày 01/07/2015 đến hết ngày 30/06/2016 và sẽ được xem xét, gia hạn theo quy 

định của pháp luật Việt Nam. 

 

Trước đó, Việt Nam đang miễn thị thực đơn phương cho công dân đến từ các nước 

gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Na Uy, Phần Lan, Đan Mạch, Thụy Điển, Nga, Belarus; và 

miễn thị thực trên cơ sở có đi có lại với chín nước ASEAN.  

 

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

X 
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ài chính – Ngân hàng 

Ngân hàng phải điều chỉnh tỷ lệ sở hữu cổ phần trước 2016 

 

 

Tổ chức tín dụng (TCTD) phải phối hợp với cổ đông, nhóm cổ đông lập kế hoạch 

khắc phục việc sở hữu cổ phần vượt giới hạn, đảm bảo chậm nhất ngày 31/12/2015, 

tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông, nhóm cổ đông có liên quan tại TCTD tuân thủ 

quy định của pháp luật là nội dung đáng chú ý tại Thông tư số 06/2015/TT-NHNN 

ngày 01/06/2015 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định thời hạn, trình tự, thủ 

tục chuyển tiếp đối với trường hợp sở hữu cổ phần vượt giới hạn quy định tại Điều 

55 Luật Các TCTD 

 

Trong thời gian triển khai kế hoạch khắc phục nêu trên, cổ đông, nhóm cổ đông có 

liên quan đang sở hữu cổ phần vượt giới hạn không được tăng số lượng cổ phiếu nắm 

giữ tại TCTD dưới mọi hình thức, trừ trường hợp nhận cổ phiếu thưởng hay cổ tức 

bằng cổ phiếu hoặc mua cổ phiếu phát hành thêm khi TCTD tăng vốn điều lệ thông 

qua việc chào bán cổ phiếu ra công chúng nhưng phải đảm bảo tỷ lệ sở hữu cổ phần 

sau khi mua tuân thủ giới hạn quy định. 

 

Cũng theo Thông tư này, từ ngày 15/07/2015, các TCTD không được cấp tín dụng 

hoặc cấp tín dụng mới cho cổ đông, cổ đông trong nhóm cổ đông có liên quan đang 

sở hữu cổ phần vượt giới hạn hoặc người có liên quan của các cổ đông đó. 

 

Đặc biệt, sau thời hạn xử lý phần cổ phần vượt giới hạn nêu trên (tức từ năm 2016) 

hoặc sau thời hạn nêu trong phương án cơ cấu lại đã được Ngân hàng Nhà nước phê 

duyệt, cổ đông, nhóm cổ đông có liên quan đang sở hữu cổ phần vượt giới hạn chưa 

được nhận cổ tức bằng tiền mặt đối với số cổ phần nắm giữ vượt giới hạn cho đến khi 

đảm bảo tuân thủ giới hạn sở hữu cổ phần theo quy định. 

 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/07/2015. 

 

 

 

T 
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oanh nghiệp  

Công khai thông tin về xử lý doanh nghiệp vi phạm pháp luật 

 

 

Ngày 28/05/2015, Liên bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và Nội vụ đã ra Thông tư 

liên tịch số 04/2015/TTLT-BKHĐT-BTC-BNV ban hành Quy chế phối hợp mẫu giữa 

các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong 

quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập nhằm phát hiện, xử 

lý kịp thời những doanh nghiệp có hành vi vi phạm pháp luật, ngăn chặn và hạn 

chế những tác động tiêu cực do doanh nghiệp gây ra cho xã hội... 

 

Theo đó, việc phối hợp trong thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp phải đảm bảo chính 

xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời; không trùng lặp về phạm 

vi, đối tượng, nội dung thanh tra, kiểm tra trong cùng thời gian giữa các cơ quan; 

giảm thiểu tối đa sự phiền hà, cản trở hoạt động bình thường của doanh nghiệp; 

không làm phát sinh thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho 

doanh nghiệp hoạt động bình thường. Việc trao đổi, cung cấp, công khai thông tin 

doanh nghiệp phải chính xác, đầy đủ, kịp thời; yêu cầu trao đổi, cung cấp thông tin 

doanh nghiệp phải căn cứ vào nhu cầu quản lý Nhà nước phù hợp với chức năng, 

nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan yêu cầu. 

 

Các cơ quan chức năng có trách nhiệm công khai tên, mã số, địa chỉ trụ sở chính, tên 

người đại diện theo pháp luật, người đứng đầu đơn vị trực thuộc, hành vi vi phạm 

pháp luật, hình thức xử lý và biện pháp khắc phục hậu quả của các doanh nghiệp, 

đơn vị trực thuộc doanh nghiệp có hành vi vi phạm, bị xử phạt vi phạm hành chính 

theo quy định của pháp luật chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý. Trong đó, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư là đầu mối công khai thông tin doanh nghiệp có hành vi vi phạm 

pháp luật về doanh nghiệp và đầu tư; Cục Thuế công khai danh sách các doanh 

nghiệp, đơn vị trực thuộc doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, thành phố có hành vi vi 

phạm pháp luật về thuế. 

 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/07/2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D 
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ao động  

Rà soát an toàn lao động tại công trình xây dựng tiếp giáp khu dân cư 

 

 

Ngày 10/06/2015, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Chỉ thị số 

01/CT-LĐTBXH về tăng cường quản lý, chấn chỉnh công tác an toàn, vệ sinh lao 

động trong lĩnh vực có nhiều nguy cơ tai nạn lao động và an toàn trên công trình 

xây dựng tiếp giáp với khu dân cư, đường giao thông 

 

Theo đó, nhằm bảo đảm quyền được làm việc an toàn của người lao động, quyền 

được sinh hoạt an toàn của người dân, Bộ đề nghị các UBND cấp tỉnh chỉ đạo các cơ 

quan chức năng tại địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy 

định an toàn, vệ sinh lao động của doanh nghiệp trong lĩnh vực có nhiều nguy cơ tai 

nạn lao động, đặc biệt là các nhà thầu, ban quản lý dự án công trình tiếp giáp với khu 

dân cư, đường giao thông. 

 

Đặc biệt, các cơ quan chức năng tại địa phương sẽ công khai thông báo các vi phạm 

nghiêm trọng trong công tác an toàn, vệ sinh lao động trên các phương tiện thông tin 

đại chúng; xử lý nghiêm những vi phạm về an toàn lao động, xem xét khởi tố vụ án, 

truy tố người vi phạm gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Đồng thời, quản lý chặt 

chẽ thiết bị có yêu  cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, nhất là các thiết bị nâng - hạ 

tại công trình tiếp giáp khu dân cư, đường giao thông; quy định khung giờ hoạt động 

và phân luồng giao thông hợp lý tại các công trình này< 

 

Các nhà thầu thi công, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực có nhiều nguy cơ tai 

nạn lao động cũng được giao trách nhiệm lập biện pháp quản lý rủi ro trong suốt quá 

trình làm việc, đảm bảo an toàn cho cả người lao động và người dân xung quanh; lựa 

chọn người có chuyên môn, kinh nghiệm, được đào tạo phù hợp để làm các công việc 

có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động; huấn luyện thực hiện quy trình, 

biện pháp an toàn thường xuyên cho người lao động; bố trí người giám sát, phân 

luồng giao thông, thiết lập tín hiệu cảnh báo khi thi công gần đường giao thông< 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L 
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hương mại  

Sẽ bãi bỏ một số quy định ưu đãi thuế giá trị gia tăng, thuế nhập khẩu 

 

Trước tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vẫn còn diễn biến phức 

tạp, làm thất thu ngân sách, thất thoát tài nguyên, tác động xấu đến môi trường đầu 

tư, kinh doanh và hội nhập quốc tế..., ngày 09/06/2015, Chính phủ đã ban hành 

Nghị quyết số 41/NQ-CP về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian 

lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới 

 

Tại Nghị quyết, Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính phối hợp với các cơ quan liên quan 

trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg quy định 

cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu, bãi bỏ những quy định về 

ưu đãi thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế nhập khẩu hiện đang bị lợi dụng để gian lận 

thương mại gây thất thu cho ngân sách Nhà nước trước ngày 31/07/2015; tăng cường 

quản lý giá tính thuế, kiểm tra sau thông quan, thanh tra, kiểm tra thuế, triển khai 

đồng bộ, quyết liệt các giải pháp chống thất thu, thất thoát ngân sách; phát hiện, xử lý 

kịp thời các hành vi chuyển giá và các hành vi gian lận khác để trốn thuế, chiếm đoạt 

ngân sách. 

 

Các Bộ, ngành, địa phương có nhiệm vụ củng cố lực lượng làm công tác chống buôn 

lậu, gian lận thương mại và làm hàng giả theo hướng tập trung, chuyên sâu, phân 

định rõ trách nhiệm theo địa bàn, lĩnh vực; xử lý kịp thời, nghiêm minh những cán 

bộ, công chức tiếp tay, dung túng hoặc có biểu hiện tiêu cực khác trong thực hiện 

nhiệm vụ được giao, đảm bảo nội bộ vững mạnh, đáp ứng yêu cầu công tác; khẩn 

trương rà soát, sửa đổi bổ sung hoặc xây dựng và ban hành chế độ, quy trình luân 

chuyển, chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức trong các lực lượng chức năng, 

nhất là tại các vị trí nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng trước ngày 

30/09/2015. 

 

Đồng thời, thường xuyên tuyên truyền phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức, trách 

nhiệm của cán bộ, công chức và nhân dân về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian 

lận thương mại và hàng giả với nội dung, hình thức đa dạng, phù hợp, có sức lan tỏa 

sâu, rộng để mỗi người thấy được quyền lợi, nghĩa vụ, tích cực tham gia công tác này; 

đặc biệt, phải công khai kết quả điều tra, xử lý trên các phương tiện thông tin đại 

chúng nhằm răn đe, phòng ngừa chung... 

 

T 
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NHẬN ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH VÀ PHÁP LUẬT: 
 
 

Sau 09 năm thi hành Luật Phá sản 2004, ngày 19/06/2014 Luật phá sản năm 2014 đã được 

thông qua tại kì họp thứ 7 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII. 

Luật phá sản 2014 ra đời đã có nhiều quy định mới nhằm khắc phục những điểm còn hạn chế 

của Luật phá sản 2004. Một trong những quy định nổi bật tại Luật Phá sản 2014 đó là tiêu 

chí xác định doanh nghiệp, hợp tác xã (sau đây gọi tắt là “DN, HTX”) lâm vào tình trạng phá 

sản. Trong số này, NHQuang & Cộng sự xin gửi tới Quý vị bài viết phân tích về quy định 

mới này trong Luật Phá sản 2014. 

iều 3 Luật Phá sản 2004  

đưa ra định nghĩa thế nào 

là DN, HTX lâm vào tình 

trạng phá sản: “Doanh 

nghiệp, hợp tác xã không có khả năng 

thanh toán được các khoản nợ đến hạn khi 

chủ nợ có yêu cầu thì coi là lâm vào tình 

trạng phá sản”. Để làm rõ quy định này 

của Luật Phá sản 2004, Nghị quyết 

03/2005 NQ-HĐTP ngày 28 tháng 4 

năm 2005 của Hội đồng Thẩm phán 

Tòa án nhân dân tối cao tại Khoản 2.1, 

Điều 2, Mục I quy định điều kiện để 

DN, HTX bị coi là lâm vào tình trạng 

phá sản như sau: (i) Có các khoản nợ đến 

hạn; (ii) Các khoản nợ đến hạn phải là các 

khoản nợ không có bảo đảm hoặc có bảo 

đảm một phần đã rõ ràng được các bên xác 

nhận, có đầy đủ các giấy tờ, tài liệu để 

chứng minh và không có tranh chấp; (iii) 

Chủ nợ đã có yêu cầu thanh toán, nhưng 

doanh nghiệp, hợp tác xã không có khả 

năng thanh toán. Yêu cầu của chủ nợ 

thanh toán các khoản nợ đến hạn phải có 

căn cứ chứng minh là chủ nợ đã có yêu 

cầu, nhưng không được doanh nghiệp, hợp 

tác xã thanh toán. 

 

Luật Phá sản 2004 và Nghị quyết 

03/2005/NQ-HĐTP quy định tương 

đối rõ ràng về xác định DN, HTX bị 

coi là lâm vào tình trạng phá sản. Theo 

đó, khi DN, HTX có các khoản nợ đến 

hạn, chủ nợ có yêu cầu đòi nợ và DN, 

HTX không có khả năng trả nợ thì khi 

đó DN, HTX bị coi là lâm vào tình 

trạng phá sản.  

 

Theo Báo cáo tổng kết thi hành Luật 

Phá sản 2004 của Tòa án nhân dân tối 

cao ngày 09/09/2013, qua tổng kết 9 

năm thi hành Luật Phá sản 2004 của 63 

Tòa án nhân dân cấp tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương thì trên cả nước 

có tổng số 336 đơn yêu cầu tuyên bố 

phá sản doanh nghiệp, và Tòa án đã ra 

236 Quyết định mở thủ tục phá sản, 

trong đó có 83 Quyết định tuyên bố 

phá sản. Liên quan tới các HTX, cũng 

trong khoảng thời gian 9 năm thi hành 

Luật Phá sản 2004, các Tòa án trên cả 

nước đã tiếp nhận tổng cộng 31 đơn 

yêu cầu tuyên bố HTX phá sản. Có thể 

thấy những con số trên đã phản ánh 

được số lượng đơn yêu cầu tòa án 

tuyên bố phá sản DN, HTX là rất thấp, 

đơn cử so với con số 67.823 doanh 

nghiệp gặp khó khăn buộc phải giải 

thể chỉ riêng trong năm 2014 (số liệu 

của Tổng cục Thống kê). Có nhiều 

nguyên nhân khác nhau dẫn đến số 

lượng DN, HTX mà Tòa án ra Quyết 

định tuyên bố phá sản còn thấp, trong 

đó có nguyên nhân liên quan tới định 

nghĩa tại Luật Phá sản 2004, cụ thể 

như sau: 

Đ 
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Thứ nhất, quy định “không có khả năng 

thanh toán được các khoản nợ đến hạn khi 

chủ nợ có yêu cầu" của Luật Phá sản 

2004 có thể không phản ánh đúng thực 

trạng tình hình tài chính của DN, HTX 

khi lâm vào tình trạng phá sản. Thực 

tế, không phải cứ có các khoản nợ quá 

hạn là DN, HTX bị coi là lâm vào tình 

trạng phá sản bởi hầu hết các DN, HTX 

trong môi trường kinh doanh hiện nay 

đều có dòng vốn luôn luân chuyển nên 

họ đều vừa là con nợ, lại vừa là chủ nợ. 

Thậm chí DN, HTX bị yêu cầu tuyên 

bố phá sản vẫn là chủ nợ với số tiền 

lớn hơn số nợ mà họ quá hạn.  

 

Thứ hai, việc xác định thời điểm DN, 

HTX lâm vào tình trạng phá sản dựa 

theo quy định “chủ nợ đã có yêu cầu 

thanh toán, nhưng doanh nghiệp, hợp tác 

xã không có khả năng thanh toán” có 

nhiều cách hiểu khác nhau dẫn tới sự 

không thống nhất trong việc thi hành 

trên thực tế. Ví dụ, thời điểm doanh 

nghiệp lâm vào tình trạng phá sản 

được xác định như thế nào trong 

trường hợp chủ nợ có yêu cầu thanh 

toán, và doanh nghiệp không thanh 

toán được toàn bộ song có thể trả trước 

một phần, hoặc doanh nghiệp phản 

hồi mong muốn được gia hạn thêm 

một thời gian nhất định? Hoặc trường 

hợp doanh nghiệp không trả lời thư 

yêu cầu đòi nợ của chủ nợ có đương 

nhiên được xem như việc doanh 

nghiệp không có khả năng thanh toán 

hay không?  

 

Thứ ba, Luật Phá sản 2004 không quy 

định rõ các khoản nợ đến hạn của DN, 

HTX có bao gồm nợ lương, nợ bảo 

hiểm và các khoản nợ khác không hình 

thành từ giao dịch thương mại, dân sự 

của doanh nghiệp hay không. 

 

Liên quan tới một số hạn chế như trên 

của Luật Phá sản 2004 liên quan đến 

định nghĩa DN, HTX lâm vào tình 

trạng phá sản, Luật Phá sản 2014 đã ra 

đời và khắc phục được phần nào 

những bất cập này. Trước hết, cần lưu 

ý rằng Luật Phá sản 2014 không đưa ra 

định nghĩa về DN, HTX lâm vào tình 

trạng phá sản mà chỉ đưa ra định 

nghĩa về DN, HTX mất khả năng thanh 

toán: “Doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả 

năng thanh toán là DN, HTX không thực 

hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ trong 

thời hạn 03 tháng kể từ ngày đến hạn 

thanh toán” (Luật Phá sản 2014, Điều 4, 

Khoản 1). Về mặt pháp lý, việc xác 

định DN, HTX mất khả năng thanh 

toán vẫn là căn cứ để những người có 

quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục 

phá sản nộp đơn và là điều kiện để 

Tòa án ra quyết định mở thủ tục phá 

sản – tương tự như chế định DN, HTX 

lâm vào tình trạng phá sản của Luật 

Phá sản 2004.  

 

Cụ thể, Luật Phá sản 2014 khắc phục 

được những bất cập của Luật Phá sản 

2004 ở một số điểm sau: 

 

Thứ nhất, nếu như Luật Phá sản 2004 

làm cho DN, HTX bị động “lâm vào 

tình trạng phá sản” thì Luật Phá sản 

2014 đã thay đổi theo hướng DN, HTX 

chủ động nhận diện được tình trạng 

của mình sẽ gặp phải khi không thực 

hiện nghĩa vụ thanh toán nợ trong thời 

hạn 03 tháng kể từ ngày đến hạn thanh 

toán, từ đó nâng cao trách nhiệm của 

DN, HTX đối với các khoản nợ.  
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Thứ hai, để khắc phục những bất cập 

về thời điểm xác định DN, HTX lâm 

vào tình trạng phá sản, Luật Phá sản 

2014 đã quy định rõ thời điểm DN, 

HTX mất khả năng thanh toán là sau 

“03 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán”. 

Quy định này xuất phát từ mục tiêu 

chính sách của Luật Phá sản 2014, theo 

đó, Luật này không khuyến khích DN, 

HTX phá sản mà tiếp cận theo hướng 

làm sao giúp DN, HTX lành mạnh hóa 

tài chính trong kinh doanh và bảo vệ 

quyền lợi của các chủ nợ hợp pháp 

bằng thủ tục phá sản. 

 

Thứ ba, khoản 2 Điều 5 Luật Phá sản 

2014 quy định “Người lao động, công 

đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ 

sở ở những nơi chưa thành lập công đoàn 

cơ sở có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ 

tục phá sản khi hết thời hạn 03 tháng kể từ 

ngày phải thực hiện nghĩa vụ trả lương, 

các khoản nợ khác đến hạn đối với người 

lao động mà doanh nghiệp, hợp tác xã 

không thực hiện nghĩa vụ thanh toán”. 

Như vậy, nợ lương và các khoản nợ 

khác đối với người lao động cũng 

được coi là khoản nợ mà nếu DN, HTX 

không thực hiện việc thanh toán trong 

thời hạn luật định thì cũng có khả 

năng bị yêu cầu mở thủ tục phá sản. 

Luật Phá sản 2014 không quy định 

khoản nợ khác như nợ bảo hiểm xã 

hội, nợ phí công đoàn từ phần đóng 

góp của doanh nghiệp và các khoản nợ 

khác không hình thành từ giao dịch 

dân sự, thương mại là căn cứ để người 

lao động hoặc bên thứ ba yêu cầu mở 

thủ tục phá sản. 

 

Với các phân tích trên, có thể thấy rằng 

quy định mới của Luật Phá sản 2014 đã 

phản ánh đúng bản chất của tình trạng 

phá sản, giúp hình thành cái nhìn 

đúng đắn về DN, HTX đang là con nợ, 

đồng thời còn tạo điều kiện về mặt 

thời gian để DN, HTX có các phương 

án phục hồi kinh doanh một cách kịp 

thời và hiệu quả để không bị rơi vào 

tình trạng phá sản. 

 

Bên cạnh các điểm mới trong quy định 

về DN, HTX mất khả năng thanh toán, 

Luật Phá sản 2014 còn có nhiều điểm 

mới liên quan đến hoạt động của quản 

tài viên và doanh nghiệp quản lý, 

thanh lý tài sản, thủ tục thương lượng 

trước khi thụ lý đơn yêu cầu mở thủ 

tục phá sản< Luật Phá sản 2014 được 

kỳ vọng sẽ mang lại nhiều tác động 

tích cực cho nền kinh tế, tạo ra một 

môi trường kinh doanh lành mạnh 

hơn./. 

 

 

Lưu ý: Tất cả các ý kiến, nhận định và quy định được trích dẫn trong bài viết chỉ mang tính 

tham khảo nên không được coi đó là ý kiến pháp lý chính thức để vận dụng vào các trường hợp 

cụ thể. Bên cạnh đó, văn bản pháp luật được dẫn chiếu có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa 

đổi, bổ sung tại thời điểm Quý khách hàng tham khảo bài viết cho các tình huống phát sinh 

trên thực tế. Do vậy, để có được ý kiến pháp lý cho từng trường hợp một các chính xác nhất, 

Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi. 
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DANH MỤC VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH TỪ NGÀY 

03/06/2015 ĐẾN NGÀY 18/06/2015 

 

STT Tên văn bản 
Ngày 

ban hành 

1.  

Nghị quyết 46/NQ-CP của Chính phủ về việc miễn thị thực có thời hạn 

đối với công dân các nước: Vương quốc Anh, Cộng hòa Pháp, Cộng hòa 

Liên bang Đức, Vương quốc Tây Ban Nha, Cộng hòa I-ta-li-a 

18/06/2015 

2.  

Chỉ thị 01/CT-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc 

tăng cường quản lý, chấn chỉnh công tác an toàn, vệ sinh lao động trong 

lĩnh vực có nhiều nguy cơ tai nạn lao động và an toàn trên công trình 

xây dựng tiếp giáp với khu dân cư, đường giao thông 

10/06/2015 

3.  
Nghị định 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tín dụng phục 

vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn 
09/06/2015 

4.  

Nghị quyết 41/NQ-CP của Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác đầu 

tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình 

mới 

09/06/2015 

5.  
Nghị định 54/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về ưu đãi đối với 

hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả 
08/06/2015 

6.  

Thông tư 21/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về 

thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các 

công việc có tính chất đặc biệt trong vận tải đường sắt 

05/06/2015 

7.  

Quyết định 850/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt 

Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Mở Thành 

phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2015-2017 

12/06/2015 

8.  
Nghị định 56/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc đánh giá và phân loại 

cán bộ, công chức, viên chức 
09/06/2015 

9.  

Quyết định 829/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt 

Đề án Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng 

Tháng Tám (19/08/1945-19/08/2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam (02/09/1945-02/09/2015) 

11/06/2015 

10.  

Chỉ thị 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách 

nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong 

công tác cải cách thủ tục hành chính 

10/06/2015 

11.  
Quyết định 17/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban 

hành Quy chế quản lý rừng phòng hộ 
09/06/2015 

12.  

Thông tư liên tịch 04/2015/TTLT-BKHĐT-BTC-BNV của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế phối hợp 

mẫu giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương trong quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký 

thành lập 

28/05/2015 

13.  

Thông tư 06/2015/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về 

việc Quy định thời hạn, trình tự, thủ tục chuyển tiếp đối với trường hợp 

sở hữu cổ phần vượt giới hạn quy định tại Điều 55 Luật Các tổ chức tín 

dụng 

01/06/2015 
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14.  

Thông tư 11/2015/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về quá cảnh 

hàng hóa của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa qua lãnh thổ nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

04/06/2015 

15.  

Chỉ thị 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải 

pháp cấp bách nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong hoạt 

động kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô và công tác bảo đảm trật 

tự, an toàn giao thông đường sắt 

02/06/2015 

16.  

Quyết định 752/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Đài 

Truyền hình Kỹ thuật số VTC từ Bộ Thông tin và Truyền thông về trực 

thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam quản lý 

02/06/2015 

17.  

Quyết định 792/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt 

Quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghệ cao đến năm 2020 và định 

hướng đến năm 2030 

08/06/2015 

 


