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TIN TIÊU ĐIỂM: 

 
 
ao động 
Lao động nữ mang thai được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động 
 

 
Ngày 01/10/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 85/2015/NĐ-CP quy định chi 
tiết một số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ. Theo đó, 
Lao động nữ mang thai nếu có xác nhận của cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền 
về việc tiếp tục làm việc sẽ ảnh hưởng xấu đến thai nhi được phép đơn phương 
chấm dứt hợp đồng lao động hoặc tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động 
 
Tuy nhiên, trước khi đơn phương chấm dứt hoặc tạm hoãn thực hiện hợp đồng, lao 
động nữ phải báo trước cho người sử dụng lao động, kèm theo ý kiến đề nghị của cơ 
sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền về việc tiếp tục làm việc sẽ ảnh hưởng xấu tới thai 
nhi. Thời hạn báo trước theo thời hạn của cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền chỉ 
định; trường hợp không có chỉ định của cơ sở có thẩm quyền về thời gian tạm nghỉ, 
hai bên tự thỏa thuận về thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động. 
 
Về việc chăm sóc sức khỏe với lao động nữ, Nghị định quy định, lao động nữ trong 
thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi, mỗi ngày được nghỉ 60 phút trong thời gian 
làm việc để cho con bú, vắt, trữ sữa, nghỉ ngơi; thời gian nghỉ này vẫn được hưởng đủ 
tiền lương theo hợp đồng lao động. Khuyến khích người sử dụng lao động tạo điều 
kiện để lao động nữ nuôi con từ 12 tháng tuổi trở lên vắt, trữ sữa mẹ tại nơi làm việc; 
lắp đặt phòng vắt, trữ sữa mẹ phù hợp với điều kiện thực tế tại nơi làm việc, nhu cầu 
của lao động nữ và khả năng của người sử dụng lao động. Ngoài ra, khi khám sức 
khỏe định kỳ, lao động nữ cũng được khám chuyên khoa phụ sản theo danh mục 
khám do Bộ Y tế ban hành. 
 
Đặc biệt, Nghị định khuyến khích người sử dụng lao động ưu tiên tuyển dụng, sử 
dụng phụ nữ vào làm việc khi người đó đủ điều kiện, tiêu chuẩn làm công việc phù 
hợp với cả nam và nữ. Doanh nghiệp sử dụng từ 10 đến dưới 100 lao động nữ, trong 
đó số lao động nữ chiếm 50% trở lên; từ trên 100 đến dưới 1.000 lao động nữ, trong 
đó, số lao động nữ chiếm 30% trở lên và doanh nghiệp sử dụng từ 1.000 lao động nữ 
trở lên sẽ được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp; các khoản chi tăng thêm cho lao 
động nữ được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập 
doanh nghiệp. 
 
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể  từ ngày 15/11/2015. 

L
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Thu tiền tuyển dụng lao động bị phạt đến 3 triệu đồng 
 
Ngày 07/10/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 88/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/08/2013 của Chính phủ 
quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, 
đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, trong đó có 
rất nhiều nội dung đáng chú ý như sau: 
 
Trước hết, Nghị định này chỉ rõ, phạt tiền từ 01 - 03 triệu đồng đối với người sử dụng 
lao động khi thu tiền của người lao động tham gia tuyển lao động; không thông báo 
công khai về nhu cầu tuyển lao động hoặc thông báo ít hơn 05 ngày làm việc trước 
khi nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển của người lao động hoặc thông báo không đầy đủ 
các nội dung cơ bản theo quy định; không thông báo công khai kết quả tuyển lao 
động hoặc thông báo sau 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả tuyển lao động… 
 
Trong trường hợp người sử dụng lao động có hành vi phân biệt đối xử về giới tính, 
dân tộc, màu da, thành phần xã hội, tình trạng hôn nhân, tín ngưỡng, tôn giáo, nhiễm 
HIV, khuyết tật trong tuyển dụng, sử dụng, quản lý lao động cũng sẽ bị phạt tiền từ 
05 - 10 triệu đồng. 
 
Đáng chú ý, Nghị định đã tăng mức phạt lên 01 - 02 triệu đồng đối với người sử dụng 
lao động không trả chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau 
ốm đau, thai sản trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ 
của người lao động; không trả chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong 15 
ngày, từ ngày nhận được quyết định chi trả của cơ quan bảo hiểm xã hội; trong khi 
trước đây, mức phạt này được quy định là từ 200.000 đồng - 500.000 đồng. 
 
Đối với hành vi trả lương không đúng hạn; trả lương thấp hơn mức quy định tại 
thang lương, bảng lương; không trả hoặc trả không đủ tiền lương làm thêm giờ, tiền 
lương làm việc ban đêm; khấu trừ tiền lương của người lao động không đúng quy 
định…, Nghị định này nêu rõ, doanh nghiệp sẽ bị phạt từ 05 - 10 triệu đồng với vi 
phạm từ 01 - 10 người lao động; từ 10 - 20 triệu đồng đối với vi phạm từ 11 - 50 người 
lao động; từ 20 - 30 triệu đồng với vi phạm từ 51 - 100 người lao động; từ 30 - 40 triệu 
đồng với vi phạm từ 101 - 300 người lao động và từ 40 - 50 triệu đồng với vi phạm từ 
301 người lao động trở lên. 
 
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/11/2015. 
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ầu tư 
Được chuyển trước vốn ra nước ngoài để đầu tư 
 

 
Tại Nghị định số 83/2015/NĐ-CP ngày 25/09/2015 quy định về đầu tư ra nước ngoài, 
Chính phủ cho phép nhà đầu tư được chuyển ngoại tệ, hàng hóa, máy móc, thiết bị 
ra nước ngoài trước khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nhằm đáp ứng 
các chi phí hoạt động hình thành dự án đầu tư như: Nghiên cứu thị trường và cơ 
hội đầu tư; khảo sát thực địa… Trong đó, hạn mức chuyển ngoại tệ không được 
vượt quá 5% tổng vốn đầu tư ra nước ngoài và không quá 300.000 đô la Mỹ 
 
Để được cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài, nhà đầu tư nộp 03 bộ hồ sơ cho 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đồng thời phải đăng ký thông tin đầu tư trên Hệ thống thông 
tin quốc gia về đầu tư nước ngoài. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiến hành kiểm tra tính hợp 
lệ của hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc có nội dung cần phải làm rõ, Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư sẽ thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nhà đầu tư phải hoàn 
thiện hồ sơ trong 05 ngày làm việc. 
 
Riêng với trường hợp dự án có vốn đăng ký chuyển ra nước ngoài bằng ngoại tệ 
tương đương 20 tỷ đồng trở lên thì Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải lấy ý kiến bằng văn 
bản của Ngân hàng Nhà nước. Trong 07 ngày làm việc từ ngày nhận được văn bản 
của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước phải có ý kiến gửi lại. Quá thời hạn 
này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư không nhận được văn bản trả lời, thì được hiểu là Ngân 
hàng Nhà nước đã chấp thuận hồ sơ dự án đầu tư. 
 
Cũng theo hướng dẫn của Nghị định này, ngay sau khi kết thúc dự án đầu tư, nhà 
đầu tư phải thanh lý dự án đầu tư theo quy định của pháp luật quốc gia, vùng lãnh 
thổ tiếp nhận đầu tư. Trong vòng 06 tháng, kể từ ngày có báo cáo quyết toán thuế, 
nhà đầu tư phải chuyển về nước toàn bộ các khoản thu còn lại từ việc thanh lý dự án 
đầu tư; nếu có nhu cầu kéo dài thời hạn này sẽ được gia hạn một lần và tối đa không 
quá 06 tháng. Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày hoàn tất việc thanh lý dự án đầu tư 
tại nước ngoài và chuyển về nước toàn bộ các khoản thu còn lại từ việc thanh lý dự án 
đầu tư (nếu có), nhà đầu tư phải làm thủ tục chấm dứt dự án đầu tư ra nước ngoài. 
 
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/09/2015. 
 
 
 

Đ 
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ài chính – Ngân hàng 
Thời hạn thanh toán trong giao dịch ngoại tệ giao ngay tối đa 02 ngày 
 

 

Theo Thông tư số 15/2015/TT-NHNN ngày 02/10/2015 của Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam hướng dẫn giao dịch ngoại tệ trên thị trường ngoại tệ của các tổ chức tín 
dụng được phép hoạt động ngoại hối, ngày thanh toán trong giao dịch giao ngay, 
giao dịch giao ngay trong giao dịch hoán đổi do các bên thỏa thuận nhưng tối đa 
không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày giao dịch 
 
Ngày thanh toán trong giao dịch kỳ hạn, giao dịch kỳ hạn trong giao dịch hoán đổi là 
ngày cuối cùng của kỳ hạn giao dịch. Trường hợp ngày thanh toán trùng vào ngày 
nghỉ cuối tuần hoặc ngày nghỉ lễ, ngày thanh toán được chuyển sang ngày làm việc 
kế tiếp. 
 
Về bán ngoại tệ cho các giao dịch chưa đến hạn thanh toán, Thông tư quy định tổ 
chức tín dụng chỉ được bán ngoại tệ kỳ hạn cho khách hàng dùng đồng Việt Nam để 
mua ngoại tệ trước thời hạn thanh toán từ 03 ngày làm việc trở lên. 
 
Cũng theo Thông tư này, khi thực hiện mua ngoại tệ trong giao dịch giao ngay, giao 
dịch kỳ hạn, giao dịch hoán đổi; mua quyền chọn mua ngoại tệ, khách hàng phải xuất 
trình giấy tờ và chứng từ cung cấp đầy đủ thông tin về mục đích, số lượng, loại ngoại 
tệ, thời hạn thanh toán, chuyển tiền. Tổ chức tín dụng có trách nhiệm xem xét, kiểm 
tra, lưu giữ các giấy tờ và chứng từ này, đảm bảo giao dịch được thực hiện đúng mục 
đích và phù hợp với quy định của pháp luật. 
 
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/10/2015. 
 

T
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NHẬN ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH VÀ PHÁP LUẬT: 
 

GÓP Ý DỰ THẢO BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 
ĐỂ CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH THEO NGHỊ QUYẾT 19 

CỦA CHÍNH PHỦ (tiếp) 
 

Luật sư Nguyễn Hưng Quang 
 

Trong số này, NHQuang&Associates xin tiếp tục gửi tới Quý vị Phần II của nghiên cứu Góp 
ý Dự thảo Bộ luật Tố tụng dân sự để cải thiện môi trường kinh doanh theo Nghị quyết 19 của 
Chính phủ với nội dung liên quan đến những khuyến nghị cụ thể đối với dự thảo Bộ luật Tố 
tụng dân sự. 

hững khuyến nghị cụ thể 
đối với dự thảo Bộ luật Tố 
tụng dân sự 

Trên cơ sở các yếu tố đánh giá môi 

trường kinh doanh, những thực tiễn 

tốt của các nền kinh tế trên thế giới 

trong việc cải thiện môi trường kinh 

doanh, Bộ luật Tố tụng dân sự sửa đổi 

cần chú ý tới những vấn đề sau:  

a. Giảm số lượng ngày trong mỗi 
thời hạn tố tụng 

Như nghiên cứu của Ngân hàng Thế 

giới, thời gian tố tụng là một trong 

những yếu tố quan trọng tác động tới 

môi trường kinh doanh. Nghị quyết 

19/NQ-CP của Chính phủ có đề ra mục 

tiêu “hoàn thiện các văn bản pháp luật có 

liên quan đến việc tranh chấp thương mại 

và phá sản doanh nghiệp theo hướng đơn 

giản hóa thủ tục, quy trình và rút ngắn 

thời gian giải quyết tranh chấp thương mại 

xuống còn tối đa 200 ngày (hiện nay là 

400 ngày) và 24 tháng (hiện nay là 60 

tháng), nhất là đối với các tranh chấp quy 

mô nhỏ và giữa các doanh nghiệp nhỏ và 

vừa thông qua Tòa án”. Xin lưu ý rằng 

thời gian giải quyết tranh chấp thực tế 

ở Việt Nam được đánh giá là 400 ngày 

căn cứ theo các quy định của Bộ luật 

Tố tụng dân sự 2004 (BLTTDS). Như 

vậy, nếu muốn giảm được thời gian 

giải quyết tranh chấp thì ngoài những 

biện pháp cải cách tư pháp khác thì dự 

thảo BLTTDS sửa đổi cũng cần phải 

theo hướng giảm số lượng ngày trong 

mỗi thời hạn tố tụng. Theo quy định 

của BLTTDS 2004 và dự thảo BLTTDS 

quy định thời hạn chuẩn bị xét xử cho 

việc giải quyết tranh chấp là 4 tháng 

(khoảng 120 ngày), không tính đến các 

lần hoãn thủ tục tố tụng… Vi phạm 

thời hạn là vi phạm tố tụng. Như vậy, 

khoảng cách thời gian thực tế trung 

bình mà đương sự phải bỏ ra với thời 

hạn do BLTTDS 2004 quy định là quá 

lớn (trên 200 ngày). Nhưng khoảng 

thời gian này chỉ có thể phát sinh ở 

những hoạt động tố tụng không bị 

nằm trong thời hiệu về tố tụng, như 

thủ tục nhận đơn và xử lý đơn khởi 

kiện.   

Tuy nhiên, theo dự thảo BLTTDS, một 

số thời gian hoạt động tố tụng của tòa 

án tăng hơn so với BLTTDS 2004. Ví dụ 

như thủ tục nhận đơn trong dự thảo 

BLTTDS được tách ra làm 2 giai đoạn: 

(i) Chánh án phân công thẩm phán 

N
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xem xét đơn trong thời hạn 5 ngày kể 

từ ngày tòa án nhận đơn; (ii) Thẩm 

phán xem xét đơn và có quyết định thụ 

lý hay không trong thời hạn 5 ngày kể 

từ ngày được phân công. Trong khi 

BTTDS 2004 quy định trong vòng 5 

ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn, 

Tòa án phải ra quyết định thụ lý hay 

không (Điều 167). Các thời hạn về 

niêm yết… cũng có thể nghiên cứu 

giảm xuống vì mục đích kéo dài thời 

hạn nhằm bảo đảm quyền lợi của 

đương sự nhưng thực chất lại là bảo 

đảm quyền lợi của một bên không 

muốn tòa án giải quyết vụ án mà 

không công bằng cho một bên muốn 

tòa án giải quyết. Nếu quy định như 

Dự thảo hiện nay thì thời gian giải 

quyết tranh chấp ở Việt Nam sẽ khó có 

thể giảm.    

b. Thay đổi thủ tục nhận đơn 
khởi kiện 

- Dự thảo BLTTDS sửa đổi cần sửa đổi 

thủ tục nhận đơn theo hướng thời điểm tòa 

án nhận được đơn kiện thì được tính là 

thời điểm thụ lý vụ án. Tòa án bảo đảm 

được nguyên tắc tranh tụng. Đương sự 

phải trả lệ phí (hoặc án phí) cho việc xét 

đơn.  

Quy trình quyết định có thụ lý hay 

không kể từ khi nhận đơn theo quy 

định của BLTTDS 2004 và dự thảo 

BLTTDS đã không bảo đảm việc tranh 
tụng. Nếu không đồng ý với quyết 

định của tòa án về việc thụ lý hay 

không thụ lý, đương sự chỉ có quyền 

khiếu nại theo phương thức giải quyết 

khiếu nại của ngành tòa án. Phương 

thức này hạn chế cơ hội trình bày của 

các đương sự một cách công khai, bình 

đẳng và chủ động với tòa án về những 

quan điểm pháp lý và bằng chứng đối 

với việc thụ lý vụ án.  

Theo BLTTDS 2004 và dự thảo 

BLTTDS sửa đổi thì khi tòa án nhận 

đơn khởi kiện nhưng chưa thụ lý. Do 

chưa thụ lý nên vụ án không bị ràng 

buộc bởi các thời hạn về tố tụng khác 

và tòa án cũng chưa thu án phí. Đây 

cũng là một trong những nguyên nhân 

gây nên tình trạng người nộp đơn 

không có trách nhiệm nên tạo ra thêm 

công việc của tòa án nhưng cũng là 

nguyên nhân khó khăn trong việc nộp 

đơn khi mà tòa án không muốn thụ lý 

vụ án. Việc sửa đổi như trên thì đề cao 

trách nhiệm cả tòa án và đương sự. 

Đương sự phải tạm nộp án phí cho 

việc xem xét đơn. Để bảo đảm quyền 

lợi của người có khó khăn về kinh tế và 

các đối tượng cần được trợ giúp pháp 

lý (như người khuyết tật, người chưa 

thành niên…), lệ phí xét đơn có thể 

được miễn hoặc giảm cho những đối 

tượng này. 

Có ý kiến cho rằng theo quy định của 

BLTTDS 2004 và dự thảo BLTTDS sửa 

đổi hiện hành thì người dân không 

phải mất phí, tòa án sàng lọc đơn kiện 

trước khi thụ lý. Nhưng do chưa thụ lý 

vụ án, các hoạt động và hành vi tố 

tụng của tòa án chưa vận hành. Việc 

trả lại đơn vì các loại lí do như không 

thuộc thẩm quyền, chưa đủ điều kiện 

khởi kiện, chưa cung cấp được tài liệu, 

chứng cứ chứng minh yêu cầu của 

mình là có căn cứ, hợp pháp vv… 

không được kiểm soát bằng quy trình 

tố tụng, đánh giá chất lượng hoạt động 

của thẩm phán. Vấn đề này cũng sẽ 

ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của 
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toà án và gây nên tình trạng kéo dài 

thời gian giải quyết tranh chấp như đã 

nêu ở trên. 

- Khi nộp Đơn khởi kiện không cần thiết 

đòi hỏi đương sự phải có đầy đủ các bằng 

chứng cho việc khởi kiện là căn cứ. 

Thủ tục nhận đơn trong BLTTDS 2004 

và trong dự thảo BLTTDS yêu cầu 

“kèm theo đơn khởi kiện phải có các 

tài liệu, chứng cứ chứng minh cho yêu 

cầu của người khởi kiện là có căn cứ và 

hợp pháp” là gây khó khăn cho đương 

sự khi phải thu thập tài liệu, chứng cứ 

mà tòa án coi là hợp pháp. Cơ chế này 

sẽ làm mất thêm thời gian cho người 

dân, doanh nghiệp trong quá trình nộp 

đơn. Mặc dù nghĩa vụ chứng minh 

chứng cứ thuộc về đương sự nhưng 

trên thực tế, nhiều trường hợp, đương 

sự cần sự hỗ trợ của tòa án hoặc các cơ 

quan, tổ chức để có thể thu thập chứng 

cứ.  

Quy định nộp đơn khởi kiện phải 

“kèm theo đơn khởi kiện phải có các 

tài liệu, chứng cứ chứng minh cho yêu 

cầu của người khởi kiện là có căn cứ và 

hợp pháp” sẽ làm vô hiệu các quy định 

về “án lệ và lẽ công bằng” trong quy 

định Áp dụng tương tự pháp luật và 

Giải thích giao dịch dân sự của dự thảo 

Bộ luật Dân sự sửa đổi (Điều 6 và Điều 

123).  

Đòi hỏi đơn khởi kiện phải kèm theo 

các bằng chứng hợp pháp cũng là một 

trở ngại nếu tòa án áp dụng hình thức 

nhận đơn khởi kiện trực tuyến (xem đề 

xuất cụ thể dưới đây) và gây khó khăn 

cho các thẩm phán phải đánh giá, đưa 

ra kết luận quá sớm về vụ án.  

c. Áp dụng phương thức nộp hồ 
sở khởi kiện trực tuyến trong hoạt 
động tố tụng 

Áp dụng phương thức giao dịch trực 

tuyến được nhiều nền kinh tế trên thế 

giới chọn lựa áp dụng trong việc cải 

cách hoạt động tư pháp và cải thiện 

môi trường kinh doanh trong thời gian 

gần đây. Trong số 6 nước dẫn đầu về 

môi trường kinh doanh của ASEAN 

(Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái 

Lan, Philippine, Brunei) thì cả 6 quốc 

gia này áp dụng phương thức nộp hồ 

sơ khởi kiện trực tuyến. Tùy theo hệ 

thống trực tuyến của mỗi quốc gia, có 

quốc gia cho phép thêm việc thanh 

toán án phí trực tuyến, thông báo tình 

trạng xử lý vụ án, công khai bản án và 

gửi bản án cho đương sự qua hệ thống 

điện tử1.  

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao 

Trương Hòa Bình đã đặt ra “trong giai 

đoạn từ năm 2015 đến năm 2020 và định 

hướng đến năm 2030 ngành Tòa án tiếp 

tục xây dựng, hoàn thiện các thủ tục hành 

chính tư pháp theo hướng đơn giản, đồng 

bộ, thuận tiện trong xử lý, giải quyết công 

việc giữa Tòa án với người dân; Tối đa hóa 

việc ứng dụng công nghệ thông tin trong 

hoạt động của Tòa án; Xây dựng các điều 

kiện cần thiết về cơ sở pháp lý, phát triển 

nguồn nhân lực và xây dựng cơ sở vật 

chất, môi trường làm việc hiện đại khoa 

học để hướng tới xây dựng và vận hành 

mô hình, phương thức “Tòa án điện tử” 

trong hoạt động của Tòa án.” 2 

Hiện nay, Việt Nam có hơn 10 tòa án 

nhân dân cấp tỉnh và Tòa án nhân dân 

tối cao đã có cổng thông tin điện tử để 

thông tin các hoạt động của tòa án. Có 
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cổng thông tin đã có chức năng nhận 

hồ sơ trực tuyến như cổng thông tin 

điện tử của Tòa án nhân dân thành phố 

Hồ Chí Minh3. Đây là điều kiện thuận 

lợi để có thể triển khai các mô hình tòa 

án điện tử (bao gồm việc nhận hồ sơ 

của các vụ án và vụ việc dân sự, kinh 

doanh-thương mại, thu phí án phí, lệ 

phí tòa án… và công khai các hoạt 

động của tòa án). (còn tiếp) 

 
 
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 

30/09/2015 ĐẾN NGÀY 13/10/2015 
 

STT Tên văn bản 
Ngày 

ban hành 

1. 
Nghị định 85/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một 
số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ 

01/10/2015 

2. 
Nghị định 84/2015/NĐ-CP của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu 
tư 

30/09/2015 

3. 
Nghị định 83/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về đầu tư ra nước 
ngoài 

25/09/2015 

4. 
Thông tư 15/2015/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về 
việc hướng dẫn giao dịch ngoại tệ trên thị trường ngoại tệ của các tổ 
chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối 

02/10/2015 

5. 

Nghị định 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản 
lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và 
chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-
2016 đến năm 2020-2021 

02/10/2015 

6. 
Quyết định 1670/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt 
Quy hoạch mạng lưới các viện, trung tâm nghiên cứu và phòng thí 
nghiệm về công nghệ sinh học đến năm 2025 

28/09/2015 

7. 

Thông tư 36/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã 
hội về việc hướng dẫn hồ sơ, trình tự thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi 
trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của 
họ 

28/09/2015 

8. 
Quyết định 1684/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt 
chiến lược hội nhập kinh tế quốc tế ngành nông nghiệp và phát triển 
nông thôn đến năm 2030 

30/09/2015 

9. 

Nghị định 82/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về việc miễn thị 
thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài là 
vợ, chồng, con của người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc của công 
dân Việt Nam 

24/09/2015 

10. 

Nghị định 88/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Nghị định 95/2013/NĐ-CP ngày 22/08/2013 của Chính phủ 
quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo 
hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài 
theo hợp đồng 

07/10/2015 

11. 

Nghị định 87/2015/NĐ-CP của Chính phủ về giám sát đầu tư vốn Nhà 
nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt 
động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp Nhà nước và 
doanh nghiệp có vốn Nhà nước 

06/10/2015 
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12. 
Thông tư 25/2015/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về hòm thư góp ý tại 
các cơ sở y tế 

01/10/2015 

13. 
Quyết định 47/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính 
sách khuyến khích phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa 

05/10/2015 

14. 
Nghị quyết 72/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường 
kỳ tháng 9 năm 2015 

07/10/2015 

15. 
Nghị định 89/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/07/2014 của Chính phủ 
về một số chính sách phát triển thủy sản 

07/10/2015 

16. 
Quyết định 1696/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt 
Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016 – 
2020 

02/10/2015 

17. 
Quyết định 48/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban 
Chứng khoán Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính 

08/10/2015 

18. 
Chỉ thị 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện Đề 
án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng 
và phát triển bền vững 

06/10/2015 

 

 
                                                

1 Có thể xem thông tin về hồ sơ trực tuyến của các nước như sau: Singapore  
https://www.supremecourt.gov.sg/default.aspx?pgID=1; Malaysia: http://www.courts.com.my; Indone-
sia: https://ecourt-id.com; Thái Lan: http://events.futuregov.asia/articles/2013/aug/30/thailand-pushes-
implementation-e-court/; Philippine: 
http://www.gmanetwork.com/news/story/312891/scitech/technology/phl-supreme-court-goes-paperless-
with-ecourt-system; Brunei: http://efiling.judiciary.gov.bn/eFiling/  

2 Chánh án TANDTC Trương Hoà Bình, “Đổi mới thủ tục hành chính tư pháp trong hoạt động của tòa 
án nhân dân”, http://baochinhphu.vn/Cai-cach-Thu-tuc-Hanh-chinh/Doi-moi-thu-tuc-hanh-chinh-tu-
phap-trong-hoat-dong-cua-Toa-an-Nhan-dan/166164.vgp  

3 http://www.tand.hochiminhcity.gov.vn/web/guest/142  


