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rong bối cảnh hội nhập quốc tế như hiện nay, các doanh nghiệp luôn mong 

muốn tìm kiếm những cơ hội đầu tư và phát triển mới, cũng như mở rộng 

phạm vi hoạt động của mình vượt xa khỏi lãnh thổ của nước đã đăng ký ban 

đầu. Một trong những cách thức để thực hiện mong muốn này chính là việc 

thành lập Văn phòng đại diện hoặc Chi nhánh của doanh nghiệp tại nước ngoài. Hiện 

nay, quy định pháp luật Việt Nam liên quan đến việc thành lập Văn phòng đại diện, 

Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam đã có những thay đổi nhất định. 

Theo đó, bài viết này xoay quanh một số điểm mới của Nghị định 07/2016/NĐ-CP 

quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương 

nhân nước ngoài tại Việt Nam (“Nghị định 07”) – có hiệu lực từ ngày 10/03/2016 

(“quy định mới”) và thay thế Nghị định 72/2006/NĐ-CP quy định chi tiết Luật 

Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt 

Nam (“Nghị định 72”). Các doanh nghiệp Việt Nam cũng cần lưu ý những điểm mới 

này trong quá trình giao dịch, làm việc với Văn phòng đại diện, Chi nhánh của 

thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. 

 

Quy định về số lƣợng và tên gọi của Văn phòng đại diện, Chi nhánh tại Việt Nam 

Theo quy định mới, Văn phòng đại diện hoặc Chi nhánh của thương nhân nước ngoài 

trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương mà có cùng tên gọi sẽ 

không được phép thành lập. 

Quy định mới yêu cầu tên của Văn phòng đại diện, Chi nhánh “phải được viết bằng các 

chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và các ký hiệu. Tên Văn 

phòng đại diện, Chi nhánh phải mang tên thương nhân nước ngoài kèm theo cụm từ “Văn 

                                                 
1 Luật sư tư vấn trong các lĩnh vực: luật doanh nghiệp, luật đầu tư, luật lao động, xuất nhập cảnh  
2 Luật sư tư vấn trong các lĩnh vực: luật doanh nghiệp,  luật đầu tư, luật lao động, hợp đồng 
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phòng đại diện” đối với Văn phòng đại diện và cụm từ “Chi nhánh” đối với Chi nhánh”. Theo 

đó, không rõ rằng tên của Văn phòng đại diện, Chi nhánh chỉ bao gồm tên của 

thương nhân nước ngoài kèm theo cụm từ “Văn phòng đại diện” hoặc “Chi nhánh” 

hay còn có thể bao gồm cả các yếu tố khác. Do đó, vấn đề xác định Văn phòng đại 

diện hoặc Chi nhánh “có cùng tên gọi” trong quy định về hạn chế số lượng Văn 

phòng đại diện, Chi nhánh trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

còn chưa thực sự rõ ràng. Điều này có thể sẽ ảnh hưởng tới việc cấp giấy phép cho các 

Văn phòng đại diện và Chi nhánh trong thời gian tới. 

Thẩm quyền cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện 

Với quy định trước đây, Sở Công Thương thực hiện việc cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, 

gia hạn, thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện. Tuy nhiên, theo quy định 

mới thì thẩm quyền cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện thuộc về hai cơ 

quan sau:(i) Sở Công Thương; hoặc (ii) Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, 

khu kinh tế, khu công nghệ cao, như mô tả ở bảng sau: 

Sở Công Thƣơng 
Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế 

xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao 

Sở Công Thương nơi thương nhân dự 

kiến đặt trụ sở Văn phòng đại diện ngoài 

khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh 

tế, khu công nghệ cao thực hiện việc cấp, 

cấp lại, điều chỉnh, gia hạn, thu hồi Giấy 

phép thành lập Văn phòng đại diện và 

chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại 

diện trong trường hợp việc thành lập Văn 

phòng đại diện chưa được quy định tại 

văn bản quy phạm pháp luật chuyên 

ngành. 

Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế 

xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao thực 

hiện việc cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn, 

thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng 

đại diện và chấm dứt hoạt động của Văn 

phòng đại diện đặt trụ sở trong khu công 

nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu 

công nghệ cao trong trường hợp việc 

thành lập Văn phòng đại diện chưa được 

quy định tại văn bản quy phạm pháp luật 

chuyên ngành. 

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng Sở Công thương và Ban quản lý khu công nghiệp, 

khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao không cấp giấy phép cho các trường 

hợp mà việc thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài 

hoạt động trong các lĩnh vực chuyên ngành đã được quy định tại văn bản quy phạm 

pháp luật chuyên ngành đó, ví dụ như Bộ Tài Chính là cơ quan có thẩm quyền cấp 

giấy phép đối với việc thành lập Văn phòng đại diện của các doanh nghiệp bảo hiểm 

nước ngoài; Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan cấp phép đối với việc thành lập Văn 

phòng đại diện của cơ sở giáo dục nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và 

đào tạo<.  

Điều kiện cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh 

Bên cạnh các điều kiện về thành lập hợp pháp và thời gian hoạt động tối thiểu kể từ 

ngày được thành lập hoặc đăng ký như quy định tại Nghị định 72 (quy định cũ), 
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Nghị định 07 mới đây đã bổ sung thêm một số điều kiện buộc thương nhân nước 

ngoài phải đáp ứng để được cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh, 

bao gồm: 

- Trong trường hợp Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của 

thương nhân nước ngoài có quy định thời hạn hoạt động thì thời hạn đó phải còn ít 

nhất là 01 năm tính từ ngày nộp hồ sơ (Trước đây, đối với việc Văn phòng đại diện, 

thời hạn trong giấy phép của Công ty mẹ phải còn lại ít nhất là 01 năm. Trong khi đó, 

thời hạn còn lại của giấy phép ít nhất là 03 năm khi thành lập Chi nhánh. Ngoài ra, 

nội dung này trước đây chỉ được quy định trong thành phần hồ sơ xin cấp Giấy phép 

thành lập; hiện nay đã được áp dụng như điều kiện chung cho việc thành lập Văn 

phòng đại diện và Chi nhánh); 

- Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện phải phù hợp với cam kết của Việt 

Nam trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và riêng đối với Chi 

nhánh, còn phải phù hợp với ngành nghề kinh doanh của thương nhân nước ngoài; 

- Trường hợp nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện, Chi nhánh không phù hợp 

với cam kết của Việt Nam hoặc thương nhân nước ngoài không thuộc quốc gia, vùng 

lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, việc thành lập Văn 

phòng đại diện, Chi nhánh phải được sự chấp thuận của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ 

quan ngang Bộ quản lý chuyên ngành. 

 

Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi 

nhánh 

Liên quan đến việc điều chỉnh Giấy phép Văn phòng đại diện, Chi nhánh, có thể thấy 

một điểm khác biệt trong quy định mới của Nghị định 07 như sau: theo quy định tại 

Nghị định 72 trước đây, việc thay đổi đối với các trường hợp sau: (i) tên gọi của thương 

nhân nước ngoài; (ii) nơi đăng ký thành lập của thương nhân nước ngoài từ một nước sang 

một nước khác; và (iii) hoạt động của thương nhân nước ngoài phải thực hiện theo thủ tục 

cấp lại Giấy phép Văn phòng đại diện, Chi nhánh.Với quy định mới hiện nay theo 

Nghị định 07, các trường hợp thay đổi này sẽ thực hiện theo thủ tục điều chỉnh Giấy 

phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh. Qua kinh nghiệm thực hiện thủ tục 

thay đổi tên gọi của thương nhận nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, 

chúng tôi nhận thấy rằng việc áp dụng thủ tục điều chỉnh Giấy phép Văn phòng đại 

diện, Chi nhánh theo quy định mới là đơn giản và rút ngắn thời gian hơn so với việc 

thực hiện thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh như 

quy định trước đây. 

Vấn đề ủy quyền của ngƣời đứng đầu Văn phòng đại diện, Chi nhánh 

Nghị định 07 bổ sung thêm một số quy định liên quan tới vấn đề ủy quyền của người 

đứng đầu Văn phòng đại diện, Chi nhánh. Theo đó người đứng đầu Văn phòng đại 

diện, Chi nhánh phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và 



© Văn phòng Luật sư  

Bản tin pháp luật số 04/2016 từ ngày 24/02/2016 đến ngày 08/03/2016 4 

nghĩa vụ của người đứng đầu Văn phòng đại diện, Chi nhánh theo pháp luật khi xuất 

cảnh khỏi Việt Nam. Việc ủy quyền này phải được sự đồng ý của thương nhân nước 

ngoài (Công ty mẹ). Mặc dù đã ủy quyền cho người khác nhưng người đứng đầu Văn 

phòng đại diện, Chi nhánh vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và 

nghĩa vụ đã ủy quyền. 

Trường hợp hết thời hạn ủy quyền như trên mà người đứng đầu Văn phòng đại diện, 

Chi nhánh chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì người được ủy 

quyền có quyền tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đứng đầu Văn 

phòng đại diện, Chi nhánh trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đứng 

đầu Văn phòng đại diện, Chi nhánh trở lại làm việc tại Văn phòng đại diện, Chi 

nhánh hoặc cho đến khi Công ty mẹ bổ nhiệm người khác làm người đứng đầu Văn 

phòng đại diện, Chi nhánh. 

Trường hợp người đứng đầu Văn phòng đại diện, Chi nhánh không hiện diện tại Việt 

Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa 

vụ của người đứng đầu Văn phòng đại diện, Chi nhánh hoặc bị chết, mất tích, tạm 

giam, kết án tù, bị hạn chế mất năng lực hành vi dân sự thì Công ty mẹ phải bổ nhiệm 

người khác làm người đứng đầu Văn phòng đại diện, Chi nhánh. 

Ngoài những vấn đề đã được phân tích ở trên, Nghị định 07 còn có những điểm mới 

liên quan việc thành lập, hoạt động và chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện, 

Chi nhánh, hay quy định mới về trụ sở của Văn phòng đại diện, Chi nhánh< Chúng 

tôi đánh giá rằng những điểm mới này đã góp phần làm cho quy định của pháp luật 

Việt Nam về thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nước ngoài tại 

Việt Nam thêm phần rõ ràng, thuận lợi hơn so với trước đây, ngoại trừ một số hạn 

chế như chúng tôi đã nêu ở bài phân tích này. Quý vị có thể tham khảo thêm tại Nghị 

định 07 hoặc có thể liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cụ thể 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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oanh nghiệp 

Trao đổi thông tin về báo cáo tài chính của doanh nghiệp 

 

 

Tên văn bản: Thông tư liên tịch 01/2016/TTLT-BKHĐT-BTC của Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư, Bộ Tài chính về hướng dẫn việc trao đổi thông tin về doanh nghiệp giữa Hệ thống 

thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và Hệ thống thông tin thuế 

 

Một số nội dung cần lƣu ý: 

- Phạm vi điều chỉnh: hướng dẫn chi tiết về việc trao đổi thông tin giữa Hệ 

thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và Hệ thống thông tin 

thuế, bao gồm thông tin về đăng ký doanh nghiệp, tình hình hoạt động, báo 

cáo tài chính của doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo quy định tại Luật 

Doanh nghiệp. 

- Các thông tin trao đổi bao gồm: 

 Hệ thống danh mục dùng chung; 

 Thông tin đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký hoạt động đơn vị 

trực thuộc; 

 Thông tin đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, nội dung 

đăng ký hoạt động đơn vị trực thuộc; 

 Thông tin về tình hình hoạt động của doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc; 

thông tin về việc vi phạm pháp luật về thuế của người thành lập, quản 

lý doanh nghiệp; 

 Thông tin về báo cáo tài chính của doanh nghiệp. 

 

Thời điểm có hiệu lực: Ngày 15/04/2016 

D 

TIN TIÊU ĐIỂM 



© Văn phòng Luật sư  

Bản tin pháp luật số 04/2016 từ ngày 24/02/2016 đến ngày 08/03/2016 6 

 

 

 

ài chính – Ngân hàng 

Vay trung, dài hạn nƣớc ngoài phải đăng ký với Ngân hàng Nhà nƣớc 

 

Tên văn bản: Thông tư 03/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về 

việc hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước 

ngoài của doanh nghiệp 

 

Một số nội dung cần lƣu ý: 

- Thủ tục đăng ký, đăng ký thay đổi Khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp 

không được Chính phủ bảo lãnh; 

- Việc mở và sử dụng tài Khoản vay, trả nợ nước ngoài tại tổ chức tín dụng 

được phép tại Việt Nam; 

- Việc rút vốn, trả nợ và chuyển tiền khác liên quan đến thực hiện các Khoản 

vay nước ngoài; 

- Quản lý ngoại hối đối với các giao dịch liên quan đến bảo lãnh Khoản vay 

nước ngoài; 

- Việc cung cấp, sử dụng và quản lý thông tin trên Trang điện tử quản lý vay, 

trả nợ nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh; 

- Chế độ báo cáo thống kê về hoạt động vay, trả nợ nước ngoài của doanh 

nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh. 

 

Thời điểm có hiệu lực: Ngày 15/04/2016 

T 



© Văn phòng Luật sư  

Bản tin pháp luật số 04/2016 từ ngày 24/02/2016 đến ngày 08/03/2016 7 

 

 

 

ất đai – Nhà ở 

Cho phép mua bán chỗ để xe ô tô trong chung cƣ   

 

Tên văn bản: Thông tư 02/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế 

quản lý, sử dụng nhà chung cư 

 

Một số nội dung cần lƣu ý: 

- Nguyên tắc quản lý, sử dụng nhà chung cư: 

 Chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư phải đóng kinh phí bảo trì, 

kinh phí quản lý vận hành, kinh phí hoạt động của Ban quản trị nhà 

chung cư và các khoản phí, lệ phí khác trong quá trình sử dụng nhà 

chung cư; 

 Ban quản trị nhà chung cư thay mặt cho các chủ sở hữu, người đang sử 

dụng để thực hiện các quyền và trách nhiệm liên quan đến việc quản 

lý, sử dụng nhà chung cư theo pháp luật nhà ở và Thông tư 

02/2016/BXD. 

- Quyền sở hữu và việc quản lý chỗ để xe của nhà chung cư; 

- Các nội dung chính của Bản nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư; 

- Tổ chức việc quản lý, sử dụng nhà chung cư. 

 

Thời điểm có hiệu lực: Ngày 02/04/2016 

Đ 
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ảo hiểm 

Tăng mức bồi thƣờng bảo hiểm bắt buộc lên 100 triệu đồng/ngƣời/vụ   

 

Tên văn bản: Thông tư 22/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định quy tắc, 

điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của 

chủ xe cơ giới 

 

Một số nội dung cần lƣu ý: 

- Phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới; 

- Mức trách nhiệm bảo hiểm của chủ xe cơ giới; 

 Mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về người do xe cơ giới gây 

ra là 100 triệu đồng/1 người/1 vụ tai nạn; 

 Mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về tài sản do xe mô tô hai 

bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy và các loại xe cơ giới tương tự (kể 

cả xe cơ giới dùng cho người tàn tật) gây ra là 50 triệu đồng/1 vụ tai 

nạn. 

- Nguyên tắc bồi thường thiệt hại. 

 

Thời điểm có hiệu lực: Ngày 01/04/2016 

 

B 
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DANH MỤC VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH TỪ NGÀY 

24/02/2016 ĐẾN NGÀY 08/03/2016 

 

STT Tên văn bản 
Ngày 

ban hành 

1.  

Thông tư 36/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện 

quy định về thuế đối với các tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động tìm 

kiếm thăm dò và khai thác dầu khí theo quy định của Luật Dầu khí 

26/02/2016 

2.  

Thông tư 29/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư 32/2013/TT-BTC ngày 19/03/2013 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch 

và lệ phí cấp giấy phép lái xe trong Công an nhân dân 

23/02/2016 

3.  

Thông tư 22/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định quy tắc, 

điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách 

nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới 

16/02/2016 

4.  

Quyết định 09/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối 

với học sinh, sinh viên Y khoa sau khi đã tốt nghiệp, trong thời gian 

thực hành tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để được cấp chứng chỉ 

hành nghề 

02/03/2016 

5.  

Thông tư 03/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về 

việc hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc vay, 

trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp 

26/02/2016 

6.  
Thông tư 02/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về 

dịch vụ bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an toàn của tổ chức tín dụng 
26/02/2016 

7.  

Thông tư 23/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số 

nội dung về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại đơn vị sự nghiệp 

công lập 

16/02/2016 

8.  

Quyết định 326/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt 

Quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020 

và định hướng đến năm 2030 

01/03/2016 

9.  
Quyết định 333/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm 

thành lập Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung 
03/03/2016 

10.  
Nghị quyết 20/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường 

kỳ tháng 02 năm 2016 
03/03/2016 

11.  
Quyết định 325/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế 

hoạch triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính 
01/03/2016 

12.  
Quyết định 10/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực 

hiện thủ tục biên phòng điện tử cảng biển 
03/03/2016 
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13.  

Thông tư liên tịch 01/2016/TTLT-BKHĐT-BTC của Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư, Bộ Tài chính về hướng dẫn việc trao đổi thông tin về doanh nghiệp 

giữa Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và Hệ thống 

thông tin thuế 

23/02/2016 

14.  

Quyết định 07/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn 

thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân là người Việt Nam làm việc tại 

cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại 

Việt Nam 

22/02/2016 

15.  

Quyết định 06/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn 

thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện chương 

trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam 

22/02/2016 

16.  
Thông tư 02/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế 

quản lý, sử dụng nhà chung cư 
15/02/2016 

17.  
Quyết định 08/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về quy định 

việc mua sắm tài sản Nhà nước theo phương thức tập trung 
26/02/2016 

18.  

Thông tư 01/2016/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy 

định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng 

an ninh hàng không Việt Nam 

01/02/2016 

19.  

Quyết định 282/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt 

Đề án "Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên 

chức ngành Kiểm sát nhân dân giai đoạn 2016-2020" 

23/02/2016 

20.  

Quyết định 307/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh 

mức cho vay đối với thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó 

khăn 

26/02/2016 

21.  

Quyết định 306/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh 

mức cho vay đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó 

khăn 

26/02/2016 

22.  

Quyết định 251/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt 

Đề án "Định hướng thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và 

vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thời kỳ 2016 - 2020" 

17/02/2016 

 


