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BẢN TIN PHÁP LUẬT    

 

Số 24-25/2015 

 

TIN TIÊU ĐIỂM: 
 

 

huế 

Được trừ tiền thuế doanh nghiệp nộp thay cho cá nhân khi tính thuế thu 

nhập doanh nghiệp 

 

Theo Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 hướng dẫn về thuế thu nhập 

doanh nghiệp (TNDN) tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về 

thuế; sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế; sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014, Thông tư số 119/2014/TT-

BTC ngày 25/08/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014, Bộ Tài chính 

khẳng định, tiền thuê tài sản, tiền thuế doanh nghiệp nộp thay cho cá nhân khi 

thuê tài sản sẽ được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN 

 

Bên cạnh đó, Thông tư cũng bỏ mức khống chế đối với khoản chi phụ cấp cho người 

lao động đi công tác; chi phí đi lại và tiền thuê chỗ ở cho người lao động đi công tác 

cũng sẽ được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN nếu có hóa đơn, chứng từ 

theo quy định. Tương tự, doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ đối với phần 

chi trang phục cho người lao động bằng hiện vật nếu có hóa đơn, chứng từ đầy đủ. 

Riêng các khoản chi trang phục bằng tiền vượt quá 05 triệu đồng/người/năm không 

được tính vào chi phí được trừ. 

 

Cũng theo Thông tư này, trong kỳ tính thuế TNDN, doanh nghiệp chuyển nhượng 

bất động sản, dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia thực hiện dự án đầu tư 

(trừ dự án thăm dò, khai thác khoáng sản) bị lỗ thì số lỗ này được bù trừ với lãi của 

hoạt động sản xuất - kinh doanh; sau khi bù trừ vẫn còn lỗ thì tiếp tục được chuyển 

sang các năm tiếp theo trong thời hạn chuyển lỗ theo quy định. 

 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/08/2015 và áp dụng cho kỳ tính thuế 

TNDN từ năm 2015 trở đi. 

 

T 
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ầu tư 

Cơ chế thanh toán bằng quỹ đất cho nhà đầu tư dự án BT 

 

Thủ tướng Chính phủ vừa ra Quyết định số 23/2015/QĐ-TTg ngày 26/06/2015 quy 

định cơ chế Nhà nước thanh toán bằng quỹ đất cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án 

đầu tư xây dựng theo hình thức xây dựng - chuyển giao (dự án BT), áp dụng với cơ 

quan Nhà nước có thẩm quyền ký hợp đồng BT và các nhà đầu tư thực hiện hợp 

đồng này 

 

Quyết định chỉ rõ nguyên tắc thanh toán dự án BT bằng quỹ đất, trong đó giá trị dự 

án BT xác định theo quy định của pháp luật của đầu tư xây dựng; giá trị quỹ đất để 

thanh toán cho nhà đầu tư xác định theo quy định của pháp luật về đất đai; thực hiện 

thanh toán dự án BT bằng quỹ đất theo nguyên tắc ngang giá, bù trừ chênh lệch giữa 

giá trị dự án BT và giá trị quỹ đất thanh toán; thời điểm thanh toán dự án BT bằng 

quỹ đất là thời điểm UBND cấp tỉnh ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất cho 

nhà đầu tư. Quỹ đất thanh toán cho nhà đầu tư gồm: Đất xác định trong quy hoạch, 

kế hoạch sử dụng đất được Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt sử dụng vào mục 

đích phát triển kinh tế; đất của cơ sở nhà, đất tại vị trí cũ sử dụng để thanh toán dự án 

BT đầu tư xây dựng công trình tại vị trí mới. Việc thanh toán quỹ đất được áp dụng 

theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất thu tiền thuê đất 

một lần cho cả thời gian thuê. 

 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/08/2015; đối với các hợp đồng BT 

thanh toán bằng giao quỹ đất cho nhà đầu tư để thực hiện dự án khác được ký kết 

trước thời điểm này thì thực hiện theo quy định của hợp đồng BT đã ký kết và quy 

định của pháp luật có liên quan. 

Đ 
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hứng khoán 

Không hạn chế tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty đại 

chúng 

 

Theo Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Chứng khoán, các nhà đầu tư nước ngoài có thể có tỷ lệ sở 

hữu không hạn chế tại các công ty đại chúng, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy 

định khác 

 

Riêng với trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định về tỷ 

lệ sở hữu nước ngoài thì thực hiện theo điều ước; trường hợp công ty đại chúng hoạt 

động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh mà pháp luật có quy định về tỷ lệ sở hữu 

nước ngoài thì thực hiện theo quy định đó, nếu công ty đại chúng hoạt động trong 

ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài 

mà chưa có quy định cụ thể về sở hữu nước ngoài thì tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa là 

49%; trường hợp công ty đại chúng hoạt động đa ngành, nghề, có quy định khác nhau 

về tỷ lệ sở hữu nước ngoài thì tỷ lệ này không vượt quá mức thấp nhất trong các 

ngành, nghề có quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.  

 

Ngoài ra, nhà đầu tư nước ngoài cũng được đầu tư không hạn chế vào chứng chỉ quỹ 

đầu tư chứng khoán, cổ phiếu của công ty đầu tư chứng khoán, cổ phiếu không có 

quyền biểu quyết của công ty đại chúng, chứng khoán phái sinh, chứng chỉ lưu ký, 

trừ trường hợp điều lệ của tổ chức phát hành có quy định khác. Quỹ mở, quỹ đầu tư 

chứng khoán có tỷ lệ sở hữu nước ngoài đạt từ 51% trở lên thì thực hiện điều kiện và 

thủ tục đầu tư theo quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài khi góp vốn, mua chứng 

khoán, phần vốn góp của tổ chức kinh tế. 

 

Tương tự, nhà đầu tư nước ngoài cũng được đầu tư không hạn chế vào trái phiếu 

Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương, 

trái  phiếu doanh nghiệp, trừ trường hợp có quy định khác. 

 

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/09/2015. 

C 
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ài chính – Ngân hàng  

Bão lãnh ngân hàng trong bán, cho thuê mua nhà ở 

 

 

Ngày 25/06/2015, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 

07/2015/TT-NHNN quy định về bảo lãnh ngân hàng, trong đó nổi bật là những quy 

định về bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai 

 

Cụ thể, khi thực hiện bảo lãnh cho chủ đầu tư dự án bất động sản để bán, cho thuê 

mua nhà ở hình thành trong tương lai, ngân hàng thương mại phải được Ngân hàng 

Nhà nước cho phép thực hiện hoạt động bảo lãnh ngân hàng; phải đảm bảo nhà ở 

hình thành trong tương lai có đủ điều kiện được bán, cho thuê mua theo quy định của 

Luật Kinh doanh bất động sản; trong hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở ký kết giữa 

chủ đầu tư và bên mua, bên thuê mua có quy định nghĩa vụ của chủ đầu tư phải hoàn 

lại tiền cho bên mua, bên thuê mua khi chủ đầu tư vi phạm nghĩa vụ bàn giao nhà ở 

theo tiến độ đã cam kết; chủ đầu tư phải có khả năng thực hiện đúng tiến độ dự án và 

sử dụng số tiền ứng trước, các khoản tiền khác của bên mua, bên thuê mua đã trả cho 

chủ đầu tư đúng mục đích< 

 

Đặc biệt, Thông tư cũng chỉ rõ, cam kết bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình 

thành trong tương lai phải được lập dưới hình thức thư bảo lãnh hoặc hợp đồng bảo 

lãnh và có hiệu lực đến thời điểm ít nhất sau 30 ngày kể từ ngày bàn giao nhà cho bên 

mua, bên thuê mua nhà ở theo thỏa thuận của chủ đầu tư với bên mua, bên thuê mua 

nhà ở. 

 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/08/2015. 

 

T 
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ây dựng 

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 

 

 

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 về quản lý 

dự án đầu tư xây dựng, trong đó đáng chú ý là quy định về cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân là công dân Việt Nam, người nước ngoài 

hoạt động xây dựng hợp pháp tại Việt Nam để đảm nhận các chức danh, được tham 

gia công việc cho các chức danh hoặc hành nghề độc lập theo quy định 

 

Để được cấp chứng chỉ, cá nhân phải có đủ năng lực hành vi dân sự; có Giấy phép cư 

trú tại Việt Nam (đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài); 

đạt yêu cầu về sát hạch kinh nghiệm nghề nghiệp và kiến thức pháp luật liên quan 

đến lĩnh vực hành nghề; có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời 

gian kinh nghiệm tham gia công việc với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 

từ 07 năm trở lên đối với chứng chỉ hạng I, 05 năm với chứng chỉ hạng II và 03 năm 

nếu cá nhân có trình độ đại học hoặc 05 năm trở lên với trình độ cao đẳng, trung cấp 

chuyên nghiệp đối với chứng chỉ hạng III. 

 

Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng có hiệu lực tối đa trong 05 năm. Các chứng 

chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp 

được tiếp tục sử dụng cho đến khi hết thời hạn; sau ngày 01/03/2016, cá nhân có nhu 

cầu sử dụng chứng chỉ hành nghề phải thực hiện các thủ tục đề nghị cấp chứng chỉ 

theo quy định mới. 

 

Riêng đối với cá nhân, người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài 

đã có chứng chỉ hành nghề do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp, hành nghề hoạt động 

xây dựng ở Việt Nam dưới 06 tháng thì được công nhận hành nghề. Trường hợp 

hành nghề ở Việt Nam từ 06 tháng trở lên, phải chuyển đổi chứng chỉ tại Bộ Xây 

dựng. 

 

Một nội dung đáng chú ý khác là quy định về đăng tải thông tin về năng lực của tổ 

chức tham gia hoạt động xây dựng. Theo đó, các tổ chức tham gia hoạt động xây 

dựng phải cung cấp thông tin về năng lực hoạt động của mình tới cơ quan chuyên 

môn để đăng tải công khai trên Trang thông tin điện tử do cơ quan này quản lý. 

Thông tin này là cơ sở để lựa chọn tổ chức, cá nhân tham gia lập quy hoạch, lập, thẩm 

tra dự án đầu tư xây dựng; quản lý dự án đầu tư xây dựng; khảo sát, giám sát thi 

công xây dựng... 

 

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/08/2015. 

 

X 
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NHẬN ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH VÀ PHÁP LUẬT: 

 
 

MÔ HÌNH TỔ CHỨC MỚI CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN 

Luật sư Đinh Thị Thu Trang 

 

Ngày 01/07/2015, Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 bắt đầu có hiệu lực thi hành. Một 

trong những điểm mới của Luật này so với Luật Doanh nghiệp 2005 là sự xuất hiện của một 

mô hình tổ chức mới của loại hình công ty cổ phần. Mô hình này có những điểm gì cần lưu ý 

và những doanh nghiệp nào nên lựa chọn mô hình này? Trong số này, NHQuang&Associates 

xin gửi tới Quý vị bài viết phân tích một số điểm mới trong quy định về cơ cấu tổ chức công 

ty cổ phần theo Luật Doanh nghiệp 2014. 

uật Doanh nghiệp 2014 cho 

phép công ty cổ phần được 

lựa chọn tổ chức quản lý và 

hoạt động theo một trong hai 

mô hình sau: 

 

Mô hình 1: Đại hội đồng cổ đông, Hội 

đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám 

đốc/Tổng giám đốc. Trường hợp công 

ty cổ phần có dưới 11 cổ đông và các 

cổ đông là tổ chức sở hữu dưới 50% 

tổng số cổ phần của công ty thì không 

bắt buộc phải có Ban kiểm soát. Đây 

cũng là mô hình tổ chức công ty cổ 

phần duy nhất được quy định trong 

Luật Doanh nghiệp 2005. Vì vậy, tất cả 

các công ty cổ phần hiện nay đều tổ 

chức theo mô hình này, cho dù nhiều 

công ty chỉ có 3 cổ đông và hoạt động 

với quy mô nhỏ. 

 

Mô hình 2: Đại hội đồng cổ đông, Hội 

đồng quản trị và Giám đốc/Tổng giám 

đốc. Trường hợp này ít nhất 20% số 

thành viên Hội đồng quản trị phải là 

thành viên độc lập và có Ban kiểm 

toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản 

trị. Theo mô hình này, các thành viên 

độc lập thực hiện chức năng giám sát 

và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với 

việc quản lý điều hành công ty. Đây là 

mô hình tổ chức mới của công ty phần 

theo Luật Doanh nghiệp 2014. 

Điểm khác biệt giữa hai mô hình trên 

là tổ chức của bộ máy giám sát trong 

công ty cổ phần.  

 

Trong Mô hình 1, bộ máy thực hiện 

chức năng giám sát là Ban kiểm soát. 

Thành viên Ban kiểm soát do Đại hội 

đồng cổ đông bầu. Chức năng chính 

của Ban kiểm soát (BKS) là giám sát 

việc quản lý và điều hành công ty của 

Hội đồng quản trị (HĐQT), Giám 

đốc/Tổng giám đốc (GĐ/TGĐ); đồng 

thời kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, 

tính trung thực và mức độ cẩn trọng 

trong quản lý, điều hành hoạt động 

kinh doanh. Nếu thành viên HĐQT, 

GĐ/TGĐ có hành vi vi phạm, BKS có 

quyền yêu cầu người đó chấm dứt 

hành vi vi phạm và có giải pháp khắc 

phục hậu quả.  

 

BKS có nghĩa vụ rà soát, kiểm tra và 

đánh giá hiệu lực, hiệu quả của hệ 

thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội 

bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của 

công ty; thẩm định tính đầy đủ, hợp 

pháp và trung thực của các báo cáo 

tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính 

hằng năm và 06 tháng của công ty, báo 

cáo đánh giá công tác quản lý của 

HĐQT và phải trình báo cáo thẩm định 

L 
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tại cuộc họp thường niên Đại hội đồng 

cổ đông (ĐHĐCĐ). 

 

BKS có quyền yêu cầu HĐQT, thành 

viên HĐQT, GĐ/TGĐ, người quản lý 

khác cung cấp thông tin, tài liệu về 

công tác quản lý, điều hành và hoạt 

động kinh doanh của công ty. BKS còn 

có quyền yêu cầu HĐQT triệu tập họp 

ĐHĐCĐ, có quyền triệu tập họp 

ĐHĐCĐ trong trường hợp HĐQT 

không triệu tập họp ĐHĐCĐ. BKS có 

quyền tham dự và tham gia thảo luận 

tại các cuộc họp ĐHĐCĐ, HĐQT và 

các cuộc họp khác của công ty; đồng 

thời có quyền kiến nghị Hội đồng quản 

trị hoặc ĐHĐCĐ các biện pháp sửa 

đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức 

quản lý, giám sát và điều hành hoạt 

động kinh doanh của công ty và có 

quyền sử dụng tư vấn độc lập, bộ 

phận kiểm toán nội bộ của công ty để 

thực hiện các nhiệm vụ được giao.  

 

Khác với Mô hình 1, bộ máy giám sát 

của Mô hình 2 gồm thành viên HĐQT 

độc lập và Ban kiểm toán nội bộ trực 

thuộc HĐQT.  

 

“Kiểm toán nội bộ” là khái niệm mới 

trong Luật Doanh nghiệp 2014 nhưng 

Luật này không có quy định về chức 

năng, quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm 

toán nội bộ. Vấn đề này sẽ do Điều lệ 

Công ty quy định. Văn bản pháp luật 

duy nhất quy định về kiểm toán nội bộ 

là Quyết định số 832/TC ngày 

28/10/1997 của Bộ Tài chính ban hành 

Quy chế kiểm toán nội bộ áp dụng đối 

với doanh nghiệp nhà nước. Theo Quy 

chế này, phạm vi thực hiện của kiểm 

toán nội bộ bao gồm: (i) Kiểm toán các 

báo cáo tài chính, báo cáo kế toán quản 

trị của doanh nghiệp và của các đơn vị 

thành viên; (ii) Kiểm toán tuân thủ và 

(iii) Kiểm toán hoạt động. Ngoài ra 

theo Điều 5 của Luật Kiểm toán độc 

lập 2011, kiểm toán viên có thể thực 

hiện các hoạt động kiểm toán gồm (i) 

Kiểm toán báo cáo tài chính; (ii) Kiểm 

toán tuân thủ và (iii) Kiểm toán hoạt 

động. Có thể thấy, theo pháp luật hiện 

hành thì hoạt động kiểm toán nói 

chung sẽ bao gồm (i) Kiểm toán báo 

cáo tài chính; (ii) Kiểm toán tuân thủ 

(là kiểm tra, đánh giá về việc tuân thủ 

pháp luật, quy chế, quy định trong doanh 

nghiệp) và (iii) Kiểm toán hoạt động (là 

kiểm tra, đánh giá về tính kinh tế và hiệu 

quả hoạt động của doanh nghiệp). Và trên 

thực tế hiện nay nhiều doanh nghiệp 

sử dụng bộ phận kiểm toán nội bộ để 

thực hiện chức năng giám sát các hoạt 

động của doanh nghiệp. 

 

Nếu xem bộ máy giám sát là hàng rào 

phòng thủ, giúp doanh nghiệp chủ 

động phòng tránh rủi ro một cách có 

hệ thống thì mô hình thứ hai của CTCP 

sẽ tạo ra hệ thống phòng thủ hai lớp. 

Trong đó, lớp đầu tiên là Ban kiểm 

toán nội bộ (bộ máy giúp việc của 

HĐQT), sẽ đưa ra những cảnh báo 

sớm, kịp thời cho HĐQT, GĐ/TGĐ 

trong quá trình điều hành hoạt động 

kinh doanh hằng ngày của công ty. 

Lớp phòng thủ thứ hai là thành viên 

HĐQT độc lập, thực hiện chức năng 

giám sát và tổ chức thực hiện việc 

kiểm soát đối với hoạt động quản lý 

điều hành công ty của HĐQT, 

GĐ/TGĐ và những người quản lý 

khác. Ưu điểm của mô hình này giúp 

hạn chế được thấp nhất các rủi ro 

trong hoạt động kinh doanh. Nhưng 

ngược lại, sẽ làm cho hoạt động của 

công ty sẽ không được linh hoạt do 

phải chịu sự kiểm soát của hai cơ quan 
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giám sát. Do vậy, mô hình này phù 

hợp hơn với các CTCP có quy mô lớn 

như công ty đại chúng, công ty niêm 

yết. 

 

Cũng có những ý kiến quan ngại về 

việc xây dựng bộ máy giám sát hoạt 

động doanh nghiệp theo Mô hình 2 sẽ 

tốn kém về chi phí hơn và tạo ra sự 

cồng kềnh trong hệ thống quản lý. 

Điều này cũng phụ thuộc vào cấu trúc 

quản lý và năng lực về nhân sự của 

mỗi doanh nghiệp. Chẳng hạn như tùy 

theo quy mô của doanh nghiệp mà 

kiểm toán nội bộ có thể chỉ cần 1 người 

thực hiện công việc này và 1 người làm 

thành viên HĐQT độc lập. Xét về số 

lượng nhân sự thì cũng tương đương 

với số lượng nhân sự của Ban kiểm 

soát theo Mô hình 1. Tuy nhiên, về kết 

cấu quản lý, nhiệm vụ được giao là 

khác biệt giữa các mô hình.  

 

Một đề xuất cho các CTCP là khi lựa 

chọn cơ cấu tổ chức theo mô hình nào, 

các CTCP cần phải phân định rõ trong 

Điều lệ, Quy chế quản lý nội bộ về 

chức năng, quyền và nghĩa vụ của Ban 

kiểm soát (theo Mô hình 1) thành viên 

HĐQT độc lập và Ban kiểm toán nội 

bộ (theo Mô hình 2), mối quan hệ của 

họ với các người quản lý và các cơ 

quan khác trong CTCP, nhất là khi 

pháp luật doanh hiện hành chưa có 

quy định cụ thể về kiểm toán nội bộ, 

thành viên HĐQT độc lập của CTCP./. 

 

 

 

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 

19/06/2015 ĐẾN NGÀY 30/06/2015 

 

STT Tên văn bản 
Ngày 

ban hành 

1.  
Quyết định 22/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển 

đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần 
22/06/2015 

2.  

Thông tư 96/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về thuế 

thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị 

định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 78/2014/TT-

BTC ngày 18/06/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014, 

Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính 

22/06/2015 

3.  

Quyết định 23/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy 

định cơ chế Nhà nước thanh toán bằng quỹ đất cho Nhà đầu tư khi thực 

hiện Dự án đầu tư xây dựng theo hình thức Xây dựng - Chuyển giao 

26/06/2015 

4.  
Thông tư 07/2015/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy 

định về bảo lãnh ngân hàng 
25/06/2015 

5.  

Quyết định 2894/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội 

về việc phê duyệt mức lãi suất cho vay tối thiểu năm 2015 của Quỹ Đầu 

tư phát triển Thành phố Hà Nội 

24/06/2015 

6.  

Quyết định 1761/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành 

Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ phát triển quan hệ đối tác Hải 

quan - Doanh nghiệp trong ngành Hải quan 

23/06/2015 

7.  

Nghị định 60/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng 

khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán 

26/06/2015 

8.  

Thông tư 15/2015/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với người nhiễm HIV và người 

sử dụng các dịch vụ y tế liên quan đến HIV/AIDS 

26/06/2015 

9.  
Nghị định 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây 

dựng 
18/06/2015 

10.  

Quyết định 893/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt 

Đề án Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an 

toàn thông tin đến năm 2020 

19/06/2015 

 


