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BẢN TIN PHÁP LUẬT    

 
Số 26-27/2015 

 
TIN TIÊU ĐIỂM: 

 
 
ao động 
Làm thêm ngày lễ, Tết được hưởng tối thiểu 300% lương 
 

 
Ngày 23/06/2015, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 
23/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều về tiền lương của Nghị 
định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động 
 
Thông tư này chỉ rõ, người lao động làm thêm giờ vào ngày thường sẽ được hưởng ít 
nhất bằng 150% so với tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường; đối với 
ngày nghỉ hàng tuần hoặc ngày nghỉ lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương, mức hưởng ít 
nhất bằng 200% hoặc 300% so với tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình 
thường. 
 
Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm, mức lương làm thêm giờ được 
xác định bằng đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường nhân với 
số sản phẩm làm thêm và mức ít nhất 150%, 200% hoặc 300%, tùy theo ngày làm việc 
thêm giờ là ngày thường, ngày nghỉ hàng tuần hay ngày lễ, Tết. Riêng đối với người 
lao động làm việc vào ban đêm, thời gian mỗi giờ làm sẽ được hưởng thêm ít nhất 
30% tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường. 
 
Căn cứ tính chất công việc và điều kiện sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động 
có thể lựa chọn trả lương cho người lao động theo thời gian; theo sản phẩm hoặc 
khoán, bảo đảm tiền lương được trả gắn với kết quả công việc, khuyến khích người 
lao động nâng cao hiệu quả, năng suất lao động. Việc lựa chọn hoặc thay đổi hình 
thức trả lương phải được thể hiện trong hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập 
thể. 
 
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/08/2015. 
 
 

L
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huế 
Thí điểm sử dụng hóa đơn xác thực từ tháng 6/2015 
 

 
Ngày 23/06/2015, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1209/QĐ-BTC về 
việc thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế, khẳng định 
sẽ thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế (sau đây gọi 
là hóa đơn xác thực) cho một số doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM và Hà Nội từ 
tháng 06/2015 đến hết năm 2016 

 
Để được đăng ký sử dụng hóa đơn xác thực, doanh nghiệp phải được cấp mã số thuế, 
đang hoạt động; có chứng thư số theo quy định của pháp luật và hoạt động ở địa bàn 
có khả năng truy cập, sử dụng mạng Internet. Trong thời hạn 03 ngày làm việc từ khi 
đăng ký, cơ quan thuế có trách nhiệm gửi thông báo tới địa chỉ thư điện tử của doanh 
nghiệp về việc chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn xác thực; đồng thời thông báo tin 
về tài khoản cấp 1 và mật khẩu của doanh nghiệp; trường hợp không chấp nhận phải 
thông báo lý do theo quy định của pháp luật. 

 
Việc lựa chọn doanh nghiệp để cấp mã xác thực hóa đơn theo mô hình cấp mã xác 
thực phân tán căn cứ vào một số tiêu chí cụ thể như: Chấp hành tốt pháp luật thuế; tự 
nguyện đăng ký tham gia; có số lượng hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ từ 
100.000 hóa đơn/tháng trở lên; có phần mềm lập hóa đơn riêng tích hợp được với thiết 
bị cấp mã xác thực hóa đơn đặt tại doanh nghiệp... 

 
Cũng theo Quyết định này, trước khi sử dụng hóa đơn xác thực, doanh nghiệp phải 
truy cập phần mềm xử lý hóa đơn của Tổng cục Thuế để đăng ký phát hành hóa đơn 
xác thực; thông tin đăng ký phát hành bao gồm: Tên loại, ký hiệu, mẫu số hóa đơn; 
ngày bắt đầu sử dụng, số lượng hóa đơn thông báo phát hành và phần mềm sử dụng 
để lập hóa đơn xác thực. 

 
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/06/2015 . 

T
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Từ 13/8, áp thuế nhập khẩu 0% với linh kiện sản phẩm CNTT trọng điểm 
 
Đây là nội dung quy định tại Thông tư số 101/2015/TT-BTC ngày 29/06/2015 của Bộ 
Tài chính bổ sung Danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu 
đãi riêng đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện và bộ phận phụ trợ để sản xuất các 
sản phẩm công nghệ thông tin (CNTT) trọng điểm thuộc Chương 98 của Biểu thuế 
nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 
15/11/2013 
 
Theo đó, từ ngày 13/08/2015, sẽ chính thức áp thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 0% 
với nguyên liệu, vật tư, linh kiện và bộ phận phụ trợ để sản xuất các sản phẩm CNTT 
trọng điểm. Mức thuế suất 0% này cũng được áp dụng với một số  mặt hàng nhập 
khẩu khác như: Ốc vít bằng thép, INOX 304, ren tiêu chuẩn 1, mạ chống rỉ, đường 
kính dưới 1.4mm; bàn phím làm bằng cao su, khắc lase, phủ PU, nhiệt độ chịu đựng 
1500C. 
 
Đối với hộp đựng thuốc lá điếu và một số sản phẩm bằng sắt hoặc thép khác, mức 
thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi được áp dụng lần lượt là 15% và 10%. 
 
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13/08/2015. 
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ông nghiệp – Lâm nghiệp 
16 giống vật nuôi được sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam 
 

 
Ngày 01/07/2015, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 
25/2015/TT-BNNPTNT về Danh mục giống vật nuôi được sản xuất, kinh doanh tại 
Việt Nam 
 
Theo Thông tư này, có 16 giống vật nuôi được sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam, 
gồm: Ngựa, bò; trâu; lợn; dê; cừu; gà; vịt; ngan; ngỗng; thỏ; chim bồ câu; chim cút; đà 
điểu; ong; tằm. Trong đó có các giống nội như bò Vàng, bò H’Mông, bò U đầu rìu, bò 
Phú Yên; lợn Ỉ, lợn Móng Cái, lợn Mường Khương, lợn Mán, lợn Lang Hồng, lợn 
Thuộc Nhiêu, lợn Ba Xuyên; dê Cỏ, dê Bách Thảo; Gà Ri, gà Mía, gà Hồ, gà Đông Tảo, 
gà Tàu vàng, gà Tre, gà Chọi (hoặc Đá hoặc Nòi), gà Tè, gà Ác, gà H’Mông, gà nhiều 
cựa Phú Thọ, gà Tiên Yên, gà Ri Ninh Hòa; ngan Dé, Trâu, Sen… 
 
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 14/08/2015. 

N 
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NHẬN ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH VÀ PHÁP LUẬT: 
 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN BÁO ĐIỆN TỬ  
VÀ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP 

 

Luật sư Nguyễn Thuỳ Dương  
 

Ngày 12/2/2015, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền Thông (”TT&TT”) ban hành Quyết định 
số 31 về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với báo Người cao tuổi với tổng mức phạt tiền 
699,7 triệu đồng vì nhiều hành vi vi phạm, trong đó có hành vi hoạt động báo điện tử nhưng 
không có giấy phép do Bộ TT&TT cấp. Cụ thể, báo Người cao tuổi đã trực tiếp xuất bản tin, 
bài trên trang thông tin điện tử tổng hợp (”TTĐTTH”) www.nguoicaotuoi.org. Gần đây, Dự 
thảo Luật Báo chí cũng đề cập tới hoạt động của các trang TTĐTTH như một nội dung liên 
quan tới hoạt động báo chí. Trên cơ sở một số khách hàng hiện nay đang vận hành trang 
TTĐTTH để thực hiện hoạt động truyền thông tiếp thị, kinh doanh hoạt động quảng cáo hay 
thực hiện các mục tiêu chia sẻ kiến thức, NHQuang&Associates xin gửi tới Quý vị bài viết về 
sự khác biệt giữa báo chí, cụ thể là báo điện tử với trang TTĐTTH và một số nội dung liên 
quan trong Dự thảo Luật Báo chí. 

heo quy định tại Luật Báo 
chí 1989 sửa đổi bổ sung 
năm 1999, báo chí Việt 
Nam bao gồm báo in, báo 

nói, báo hình và báo điện tử. Trong 
đó, “Báo điện tử" là tên gọi loại 
hình báo chí thực hiện trên mạng 
thông tin máy tính (Internet, 
Intranet) (Nghị định 51/2002/NĐ-
CP, Điều 1, khoản 5). Theo thống kê 
của Bộ TT&TT, đến thời điểm tháng 
05 năm 2015, cả nước có 98 báo, tạp 
chí điện tử và khoảng 1500 trang 
TTĐTTH. Theo quy định tại Nghị 
định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, 
cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet 
và thông tin trên mạng (“Nghị định 
72”), cả báo điện tử (dưới hình thức 
trang thông tin điện tử) và trang 
TTĐTTH đều là các loại trang 
thông tin điện tử được ghi nhận tại 
Điều 20 của Nghị định này.  

Theo quy định tại khoản 3 Điều 20 
của Nghị định 72, trang TTĐTTH là 

trang thông tin điện tử của cơ quan, 
tổ chức, doanh nghiệp cung cấp 
thông tin tổng hợp trên cơ sở trích 
dẫn nguyên văn, chính xác nguồn 
tin chính thức và ghi rõ tên tác giả 
hoặc tên cơ quan của nguồn tin 
chính thức, thời gian đã đăng, phát 
thông tin đó. Cũng theo quy định 
tại Nghị định 72, nguồn tin chính 
thức được hiểu là “những thông tin 
được đăng, phát trên báo chí Việt 
Nam hoặc trên các trang thông tin 
điện tử của cơ quan Đảng, Nhà 
nước theo quy định pháp luật về 
báo chí, sở hữu trí tuệ” (Điều 3, 
khoản 18). Như vậy, trang TTĐTTH 
có liên quan đến hoạt động báo chí 
trong trường hợp cung cấp thông 
tin tổng hợp trên cơ sở trích dẫn 
nguyên văn, chính xác nguồn tin 
báo chí, thường là báo điện tử. 

Có những điều kiện nhất định áp 
dụng đối với việc trích dẫn lại 
thông tin đối với trang TTĐTTH. 

T
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Cụ thể, theo quy định tại khoản 4, 
Điều 2 Thông tư 09/2014/TT-BTTTT 
quy định chi tiết hoạt động quản lý, 
cung cấp, sử dụng thông tin trên 
trang thông tin điện tử và mạng xã 
hội của Bộ TT&TT, trang TTĐTTH 
khi trích dẫn lại thông tin phải tuân 
theo quy định về nguồn tin; không 
đăng tải ý kiến nhận xét, bình luận 
của độc giả về nội dung tin, bài 
được trích dẫn (trừ trang TTĐTTH 
của cơ quan báo chí). 

Một vấn đề bất cập hiện nay liên 
quan tới hoạt động của các trang 
TTĐTTH là: (i) trích dẫn lại nguồn 
tin chính thức mà không có chấp 
thuận của tổ chức cung cấp nguồn 
tin; (ii) không ghi rõ tên tác giả hoặc 
tên cơ quan của nguồn tin chính 
thức; và (iii) không ghi rõ thời gian 
đã đăng, phát thông tin chính thức. 
Bất cập này hiện nay là khá phổ 
biến trên toàn thể các trang 
TTĐTTH. 

Với mục tiêu quản lý nhà nước, 
hiện nay theo quy định về hồ sơ đề 
nghị cấp giấy phép trang TTĐTTH, 
một trong các tài liệu bắt buộc phải 
có trong hồ sơ là văn bản chấp 
thuận của các tổ chức cung cấp 
nguồn tin để đảm bảo tính hợp 
pháp của nguồn tin (Thông tư 
09/2014/TT-BTTTT, Điều 6, khoản 
1). Cũng theo Thông tư 09, trong 
quá trình hoạt động, các tổ chức, 
doanh nghiệp thiết lập trang 
TTĐTTH phải thực hiện chế độ báo 
cáo định kỳ mỗi năm một lần và 
báo cáo đột xuất theo yêu cầu của 

cơ quan quản lý nhà nước có thẩm 
quyền. Một trong các nội dung của 
mẫu Báo cáo tình hình thực hiện 
giấy phép thiết lập trang TTĐTTH 
trên mạng là Danh mục nguồn tin - 
tăng, giảm so với kỳ báo cáo trước. 
Các doanh nghiệp thiết lập trang 
TTĐTTH cũng cần lưu ý tới các nội 
dung xử lý vi phạm hành chính liên 
quan tới hoạt động của trang 
TTĐTTH quy định tại Nghị định 
174/2013/NĐ-CP quy định xử phạt 
vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
bưu chính, viễn thông, công nghệ 
thông tin và tần số vô tuyến điện. 
Cụ thể, Điều 64 của Nghị định này 
quy định phạt tiền từ 5.000.000 
đồng đến 10.000.000 đồng đối với 
hành vi thực hiện không đúng quy 
định trong giấy phép thiết lập trang 
TTĐTTH; phạt tiền từ 10.000.000 
đồng đến 20.000.000 đồng đối với 
các hành vi: không cung cấp thông 
tin trên trang TTĐTTH đúng với 
nội dung được quy định trong giấy 
phép; không trích dẫn nguyên văn, 
chính xác nguồn tin chính thức theo 
quy định; tiết lộ bí mật đời tư hoặc 
bí mật khác khi chưa được sự đồng 
ý của cá nhân, tổ chức có liên quan 
trừ trường hợp pháp luật quy định; 
sử dụng hình ảnh bản đồ Việt Nam 
nhưng không thể hiện hoặc thể 
hiện không đúng chủ quyền quốc 
gia… 

Dự thảo Luật Báo chí gần nhất có 
quy định về trang TTĐTH, theo đó 
trang TTĐTTH được hiểu là trang 
thông tin điện tử của cơ quan, tổ 
chức, doanh nghiệp có liên quan 
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đến hoạt động báo chí do cung cấp 
thông tin tổng hợp trên cơ sở trích 
dẫn nguyên văn, chính xác nguồn 
tin báo chí và ghi rõ tên tác giả hoặc 
tên cơ quan báo chí, thời gian đã 
đăng, phát thông tin đó. Có thể 
thấy, khái niệm pháp lý về trang 
TTĐTTH quy định trong Dự thảo 
Luật là phù hợp với quy định hiện 
hành về trang TTĐTTH tại Nghị 
định 72.  

Tuy nhiên, Dự thảo hiện hành đang 
có quy định khác biệt về thẩm 
quyền cấp giấy phép thiết lập trang 
TTĐTTH. Theo đó, thẩm quyền cấp 
giấy phép thiết lập trang TTĐTH 
được trao cho Bộ TT&TT (áp dụng 
đối với trang TTĐTTH của cơ quan 
báo chí, cơ quan ngoại giao và lãnh 
sự, tổ chức trực thuộc Trung ương, 
tổ chức tôn giáo hoạt động hợp 
pháp tại Việt Nam; tổ chức Chính 
phủ và phi chính phủ nước ngoài 
hoạt động hợp pháp tại Việt Nam; 
cơ quan quản lý nhà nước về báo 
chí ở địa phương) và Ủy ban nhân 
dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương (áp dụng đối với những cơ 
quan, tổ chức, doanh nghiệp không 
thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ 
TT&TT). Trong khi đó, hiện nay 
theo Thông tư 09/2014/TT-BTTTT, 
Cục Phát thanh, truyền hình và thông 
tin điện tử cấp giấy phép thiết lập 
trang TTĐTTH các đối tượng bao 
gồm: cơ quan báo chí, cơ quan 
ngoại giao và lãnh sự, tổ chức trực 
thuộc ở Trung ương (trừ các trường 
hợp do Sở Thông tin và Truyền 
thông cấp), tổ chức tôn giáo hoạt 

động hợp pháp tại Việt Nam, tổ 
chức Chính phủ và phi Chính phủ 
nước ngoài hoạt động hợp pháp tại 
Việt Nam; Sở Thông tin và Truyền 
thông tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương; Sở Thông tin và Truyền 
thông các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương cấp giấy phép thiết lập 
trang TTĐTTH các đối tượng bao 
gồm: tổ chức, doanh nghiệp do cơ 
quan quản lý nhà nước của địa 
phương cấp quyết định thành lập, 
cấp phép hoạt động hoặc cấp đăng 
ký hoạt động, hệ thống tổ chức 
(theo ngành dọc) của các tổ chức 
trực thuộc ở Trung ương tại địa 
phương (bao gồm các tổ chức trong 
hệ thống nhà nước, các tổ chức 
chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, 
tổ chức xã hội, doanh nghiệp nhà 
nước), các đại học, trường đại học, 
học viện, cao đẳng, cơ sở giáo dục, 
cơ sở dạy nghề có trụ sở chính tại 
địa phương, các doanh nghiệp do 
cơ quan quản lý nhà nước ở Trung 
ương cấp phép hoạt động có trụ sở 
chính tại địa phương; đơn vị trực 
thuộc các tập đoàn có trụ sở chính 
tại địa phương. 

Dự thảo Luật Báo chí cũng quy 
định một số nghĩa vụ của cơ quan, 
tổ chức thiết lập trang TTĐTTH. 
Theo đó, các cơ quan, tổ chức này 
phải xây dựng quy trình quản lý 
thông tin công cộng; kiểm tra, giám 
sát, loại bỏ những thông tin công 
cộng có nội dung vi phạm quy định 
về những nội dung và hành vi bị 
cấm trong hoạt động báo chí ngay 
khi tự phát hiện hoặc có yêu cầu 
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của cơ quan quản lý nhà nước có 
thẩm quyền; gỡ bỏ ngay nội dung 
thông tin đã tổng hợp khi nguồn 
thông tin được trích dẫn gỡ bỏ nội 
dung thông tin đó; thực hiện chế độ 
lưu trữ nguyên vẹn nội dung thông 
tin đăng, phát trong thời gian 03 
tháng kể từ ngày đăng, phát để 
phục vụ công tác kiểm tra của cơ 
quan quản lý nhà nước.  

Các quy định về trang TTĐTTH 
hiện hành và các quy định tại Dự 
thảo Luật Báo chí đều hướng tới 
mục tiêu kiểm soát các thông tin 

được đăng tải trên trang TTĐTTH, 
đảm bảo độ chính xác và hợp pháp 
của nguồn tin, từ đó đảm bảo môi 
trường thông tin sạch trên internet. 
Dự thảo Luật Báo chí vẫn đang tiếp 
tục được sửa đổi và các cơ quan, tổ 
chức, cá nhân vẫn còn cơ hội để 
góp ý cho Dự thảo Luật. Đây cũng 
là cơ hội cho các doanh nghiệp thiết 
lập trang TTĐTTH đưa ra các ý 
kiến đóng góp cho Ban soạn thảo, 
từ đó vận động để thiết lập hành 
lang pháp lý phù hợp hơn cho hoạt 
động của mình./. 

 
 
 
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 
01/07/2015 ĐẾN NGÀY 14/07/2015 

 

STT Tên văn bản 
Ngày 

ban hành 

1. 

Thông tư 101/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc bổ sung danh mục 
nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với 
nguyên liệu, vật tư, linh kiện và bộ phận phụ trợ để sản xuất các sản 
phẩm công nghệ thông tin (CNTT) trọng điểm thuộc Chương 98 của 
Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi kèm theo Thông tư 164/2013/TT-BTC ngày 
15/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

29/06/2015 

2. 

Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã 
hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều về tiền lương của Nghị 
định 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động 

23/06/2015 

3. 
Quyết định 1035/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Quyền 
của người tiêu dùng Việt Nam 

10/07/2015 

4. 
Chỉ thị 05/CT-BYT của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý chất thải y tế 
trong bệnh viện 

06/07/2015 

5. 
Thông tư 29/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy 
định về cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế 

06/07/2015 

6. 
Chỉ thị 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo 
đảm an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ 

10/07/2015 

7. 
Nghị định 61/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chính sách hỗ 
trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm 

09/07/2015 

8. 

Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện 
Nghị quyết 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung 
ương khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta 
cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020 

08/07/2015 

9. 
Quyết định 26/2015/QĐ-TTg 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 

08/07/2015 

10. 
Quyết định 1011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, 
bổ sung Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giai đoạn 2012 - 
2015 

03/07/2015 

11. 
Quyết định 1209/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc thí điểm sử dụng 
hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế 

23/06/2015 

12. 

Quyết định 971/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 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" 

01/07/2015 
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13. 
Quyết định 976/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành 
Quy chế phân loại nợ tại Ngân hàng Chính sách xã hội 

01/07/2015 

14. 
Chỉ thị 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu 
lực quản lý Nhà nước, tập trung khắc phục yếu kém, thúc đẩy phát 
triển du lịch 

02/07/2015 

15. 
Quyết định 1012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt 
Quy hoạch phát triển hệ thống trung tâm logistics trên địa bàn cả nước 
đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 

03/07/2015 

16. 
Nghị quyết 51/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường 
kỳ tháng 6 năm 2015 

02/07/2015 

17. 
Thông tư 25/2015/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn về việc ban hành Danh mục giống vật nuôi được sản xuất, 
kinh doanh tại Việt Nam 

01/07/2015 

 

 


