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 PHẦN I  

NHẬN ĐỊNH CHÍNH SÁCH 

 

 

QUY ĐỊNH VỀ RÀO CẢN KỸ THUẬT TRONG THƢƠNG MẠI 

TẠI HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC XUYÊN THÁI BÌNH DƢƠNG (TPP) 
   

Luật sư Trần Ngọc Khánh Linh 1 

 

iếp theo bài viết về vấn đề Minh bạch và chống tham nhũng trong Hiệp định Đối tác 

xuyên Thái Bình Dương (“Hiệp định TPP”), trong số này Văn phòng Luật sư 

NHQuang&Cộng sự xin gửi đến Quý vị một bài viết về vấn đề Rào cản kỹ thuật 

trong thương mại tại Hiệp định TPP. Mục tiêu bài viết nhằm phân tích nội dung cam kết giữa 

các quốc gia thành viên của Hiệp định TPP về vấn đề rào cản kỹ thuật thương mại và ý nghĩa 

của việc thực thi quy định này đối với hoạt động thương mại của doanh nghiệp Việt Nam. 

Cũng cần nhắc lại rằng Hiệp định TPP hiện vẫn chưa có hiệu lực nhưng khả năng được các 

quốc gia phê chuẩn là rất cao. Do đó, việc nghiên cứu về Hiệp định này là rất cần thiết. 

 

Vấn đề về Hàng rào hay Rào cản kỹ 

thuật trong thương mại (Technical 

Barriers to Trade) vốn đã được ghi 

nhận tại Hiệp định về Hàng rào kỹ 

thuật trong thương mại (Agreement on 

Technical Barriers to Trade – viết tắt là 

”Hiệp định TBT”)2 nhằm giải quyết 

quan hệ giữa các quốc gia là một Bên 

của Hiệp định liên quan đến việc áp 

dụng các quy chuẩn kỹ thuật (technical 

regulations), tiêu chuẩn kỹ thuật 

(standards) đối với hàng hóa nhập 

khẩu và quy trình đánh giá sự phù 

hợp (comformity assessment 

procedures) của hàng hóa nhập khẩu 

đối với các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ 

thuật đó trong hoạt động thương mại 

giữa các Bên. Với mục tiêu tạo thuận 

lợi hơn nữa trong hoạt động thương 

mại, bao gồm việc tập trung loại bỏ các 

rào cản kỹ thuật không cần thiết trong 

hoạt động thương mại, tăng cường 

tính minh bạch, và đẩy mạnh sự hợp 

tác, quản lý hành chính tốt trong lĩnh 

vực này3, Hiệp định đối tác xuyên Thái 

Bình Dương (”Hiệp định TPP”) đã 

dành một chương quy định chi tiết về 

Rào cản kỹ thuật trong thương mại 

giữa các quốc gia thành viên trên nền 

tảng Hiệp định TBT4.  

Mối quan hệ giữa Hiệp định TPP và 

Hiệp định TBT  

Hiệp định TPP tiếp tục ghi nhận việc 

áp dụng một số điều khoản của Hiệp 

định TBT như là một phần của Hiệp 

định TPP, đồng thời quy định chi tiết 

hơn nữa về các nghĩa vụ của các quốc 

gia thành viên nhằm đẩy mạnh việc (1) 

loại bỏ các rào cản kỹ thuật không cần 

T 
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thiết trong thương mại, (2) tăng cường 

tính minh bạch hơn nữa và (3) đẩy 

mạnh việc hợp tác và quản lý hành 

chính liên quan đến việc áp dụng các 

rào cản kỹ thuật trong thương mại.  

Hiệp định TPP tiếp tục ghi nhận một 

số quy định mang tính nguyên tắc sau 

đây của Hiệp định TBT:  

”Các Thành viên phải đảm bảo rằng, dựa 

trên các quy định kỹ thuật, các sản phẩm 

nhập khẩu từ lãnh thổ của bất cứ 

Thành viên nào đều được đối xử không 

kém phần ưu đãi hơn so với hàng hoá 

tương tự được sản xuất trong nước của 

Thành viên đó và hàng hoá tương tự có 

xuất xứ từ bất kỳ nước nào khác”5; và 

“Các thủ tục đánh giá tính phù hợp cần 

được chuẩn bị, thông qua và áp dụng sao 

cho các nhà cung cấp các sản phẩm 

tương tự có xuất xứ từ lãnh thổ nước 

Thành viên khác được hưởng các đối xử 

không kém phần ưu đãi hơn các đối xử 

dành cho các nhà cung cấp các sản phẩm 

tương tự được sản xuất trong nước hoặc 

các sản phẩm tương tự có xuất xứ từ bất 

kỳ nước nào khác trong các hoàn cảnh 

tương đương; dành quyền cho các nhà 

cung cấp chịu sự đánh giá tính phù hợp 

theo các quy tắc của thủ tục đó, bao gồm, 

nếu thấy trong thủ tục cho phép, khả năng 

để các hoạt động đánh giá tính phù hợp 

được tiến hành tại cơ sở và khả năng được 

cấp nhãn hiệu phù hợp của hệ thống đó”6. 

Đây là các quy định mang tính nền 

tảng, đảm bảo nguyên tắc không phân 

biệt đối xử của Hiệp định TPP trong 

việc chuẩn bị, thông qua và áp dụng 

các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật và 

quy trình đánh giá sự phù hợp của các 

quốc gia thành viên (”Bên” tham gia 

Hiệp định). Thông qua đó, các quy 

định này cũng giúp đảm bảo các quy 

định kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật và 

các thủ tục đánh giá hợp quy mà quốc 

gia thành viên áp dụng đối với hàng 

hoá của một Bên khác không gây hạn 

chế, cản trở hoạt động thương mại quá 

mức cần thiết. 

Ngoài hai quy định nêu trên, trên 

nguyên tắc không phân biệt đối xử, 

Hiệp định TPP còn mở rộng thêm 

nghĩa vụ của các quốc gia trong hoạt 

động đánh giá hợp quy so với Hiệp 

định TBT. Theo đó, các quốc gia thành 

viên không những phải ”áp dụng các 

chính sách không kém thuận lợi hơn”7, mà 

còn phải ”áp dụng các thủ tục, tiêu chuẩn 

và điều kiện giống hệt hoặc tương tự được 

áp dụng khi chứng nhận, phê duyệt, cấp 

phép hoặc công nhận các tổ chức đánh giá 

hợp quy trong lãnh thổ của mình dưới các 

hình thức khác nhau” đối với các tổ chức 

đánh giá hợp quy trong lãnh thổ của 

một Bên khác. Và một Bên cũng không 

được từ chối chấp nhận hoặc có những 

hành động có tác động trực tiếp hoặc 

gián tiếp, yêu cầu hoặc khuyến khích 

các Bên khác hoặc người khác từ chối 

chấp nhận kết quả đánh giá hợp quy 

từ một tổ chức đánh giá hợp quy vì lý 

do cơ quan chứng nhận đã chứng nhận 

cho tổ chức đánh giá hợp quy đó có 

một trong các đặc tính sau đây8: 

(i)  hoạt động trong lãnh thổ của 

một Bên trong đó có nhiều 

hơn một cơ quan chứng nhận; 
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(ii)  là một tổ chức phi chính phủ; 

(iii)  đặt tại lãnh thổ của một Bên 

không duy trì thủ tục công 

nhận cơ quan chứng nhận; 

(iv)  không mở một văn phòng 

trong lãnh thổ của Bên đó; 

hoặc  

(v) hoạt động vì lợi nhuận. 

Quy định nêu trên tại Hiệp định TPP 

có ý nghĩa tích cực và có tính thực thi 

cao hơn Hiệp định TBT khi không chỉ 

“khuyến khích” mà còn đặt ra nghĩa 

vụ của các quốc gia thành viên phải 

“cho phép” các cơ quan đánh giá tính 

phù hợp nằm trên lãnh thổ của quốc 

gia thành viên khác tham gia vào các 

thủ tục đánh giá tính phù hợp của 

mình. Nội dung này hứa hẹn đem đến 

tính minh bạch cao hơn trong việc áp 

dụng các thủ tục đánh giá sự phù hợp, 

tạo cơ hội cạnh tranh trong lĩnh vực 

chứng nhận tính hợp quy, hợp chuẩn 

về chất lượng của hàng hoá xuất nhập 

khẩu và đẩy mạnh hoạt động lưu 

thông hàng hoá đáp ứng các yêu cầu 

về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật giữa 

các quốc gia thành viên Hiệp định 

TPP. Dưới góc độ của các doanh 

nghiệp Việt Nam, điều này đòi hỏi các 

doanh nghiệp phải nhanh chóng tiếp 

cận các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật 

của các quốc gia thành viên Hiệp định 

TPP và nâng cao chất lượng sản phẩm 

hàng hoá để có thể đứng vững trên thị 

trường Việt Nam và xuất khẩu sang 

các quốc gia thành viên khác của Hiệp 

định.  

Minh bạch trong việc thực thi “Hàng 

rào kỹ thuật trong thƣơng mại” và 

nghĩa vụ của các quốc gia thành viên 

Hiệp định TPP 

Sự minh bạch trong việc xây dựng quy 

chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật và áp dụng 

quy trình đánh giá sự phù hợp của 

một quốc gia đối với hàng hoá nhập 

khẩu của quốc gia khác là yếu tố quan 

trọng thể hiện sự thiện chí trong việc 

thực thi Hiệp định TPP nhằm loại bỏ 

những rào cản kỹ thuật không cần 

thiết trong thương mại quốc tế. Theo 

quy định của Hiệp định TPP, mỗi quốc 

gia là thành viên của Hiệp định TPP 

(mỗi Bên) phải thực hiện các nghĩa vụ 

sau: 

(i) Phải “cho phép người của các Bên 

khác tham gia vào quá trình xây 

dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ 

thuật và quy trình đánh giá hợp quy 

do các cơ quan trung ương của 

mình thực hiện”9.  

Theo chú giải tại Hiệp định TPP 

“người của Bên khác” được hiểu là 

“người quan tâm” đến hoạt động xây 

dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật 

và quy trình đánh giá hợp quy và mức 

độ “cho phép” người của Bên khác 

tham gia vào quá trình xây dựng các 

quy định này được viện dẫn bao gồm 

việc “cho người đó một cơ hội hợp lý 

để đóng góp ý kiến và xem xét những 

ý kiến này khi xây dựng các biện 

pháp”10. Đây là quy định hoàn toàn 

mới về rào cản kỹ thuật trong thương 

mại mà các Bên đã đàm phán thành 

công và cam kết thực hiện. Chịu tác 
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động trực tiếp bởi việc áp dụng quy 

chuẩn kỹ thuật lên hàng hoá xuất khẩu 

sang nước khác, các doanh nghiệp Việt 

Nam cần nắm chắc quy định pháp lý 

này và có những đề xuất, yêu cầu phù 

hợp để bảo vệ quyền lợi của mình khi 

tham gia TPP.  

(ii) Phải công bố tất cả các (a) đề xuất 

về quy trình đánh giá hợp quy và 

quy chuẩn kỹ thuật mới, (b) đề xuất 

sửa đổi quy trình đánh giá hợp quy 

và quy chuẩn kỹ thuật hiện có, (c) 

quy trình đánh giá hợp quy và quy 

chuẩn kỹ thuật chính thức và (d) 

bản sửa đổi chính thức của các quy 

định này của cơ quan Trung ương; 

và phải đảm bảo tất cả các quy định 

nêu trên của chính quyền địa 

phương cũng phải được công bố. 

Theo quy định tại Hiệp định TPP, việc 

công bố các quy định nêu trên không 

giới hạn về hình thức của các quy định 

đó là “bản đề xuất chính sách; tài liệu 

thảo luận; tóm tắt các quy chuẩn kỹ 

thuật và quy trình đánh giá hợp quy; 

hoặc các văn bản dự thảo quy chuẩn 

kỹ thuật và quy trình đánh giá hợp 

quy được đề xuất”; và mỗi Bên phải 

đảm bảo các đề xuất phải đầy đủ và 

chi tiết để thông báo cho người quan 

tâm và các Bên khác. Việc công bố tốt 

nhất phải được thực hiện thông qua 

phương tiện điện tử, trên một tạp chí 

chính thức hoặc trên trang web. Mỗi 

Bên cũng phải đảm bảo các quy định 

của chính quyền địa phương cấp dưới 

trực tiếp của cơ quan trung ương có 

thể được truy cập thông qua các trang 

web hoặc tạp chí chính thức, hoặc một 

trang web tổng hợp duy nhất. Bằng 

việc đặt ra các nghĩa vụ này của các 

Bên tham gia, Hiệp định TPP tạo ra cơ 

hội cho các Bên tham gia, những người 

quan tâm (đặc biệt là các doanh 

nghiệp) tiếp cận được tất cả các tài liệu 

cần thiết, trong đó đặc biệt là xu 

hướng sửa đổi, thay thế các quy chuẩn 

kỹ thuật và quy trình đánh giá hợp 

quy mà một quốc gia thành viên dự 

định áp dụng.   

(iii) Phải công bố quy chuẩn kỹ thuật 

hoặc quy trình đánh giá hợp quy 

chính thức và khi công bố, mỗi Bên 

phải11: 

a. Công bố các giải thích về các 

mục tiêu và làm thế nào quy 

chuẩn kỹ thuật và quy trình 

đánh giá hợp quy chính thức đạt 

được các mục tiêu này; 

b. Cung cấp càng sớm càng tốt bản 

mô tả các phương pháp thay thế 

mà Bên đó xem xét trong quá 

trình xây dựng quy chuẩn kỹ 

thuật hoặc quy trình đánh giá 

hợp quy chính thức và những ưu 

điểm của phương pháp được lựa 

chọn không muộn hơn 60 ngày 

kể từ ngày nhận được yêu cầu 

của một Bên; 

c. Công bố phản hồi của Bên mình 

đối với các vấn đề lớn hoặc quan 

trọng trong các ý kiến nhận được 

về quy chuẩn kỹ thuật hoặc quy 

trình đánh giá hợp quy được đề 

xuất; và 

d. Cung cấp càng sớm càng tốt bản 
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mô tả các sửa đổi đáng kể của đề 

xuất về quy chuẩn kỹ thuật hoặc 

quy trình đánh giá hợp quy mà 

Bên đó thực hiện không muộn 

hơn 60 ngày kể từ ngày nhận 

được yêu cầu của một Bên. 

Lưu ý rằng trong mọi trường hợp, việc 

công bố và cung cấp các tài liệu nêu 

trên phải được thực hiện chậm nhất 

vào ngày công bố quy chuẩn kỹ thuật 

hoặc quy trình đánh giá hợp quy chính 

thức.  

Thông tin về mục tiêu áp dụng cũng 

như những mô tả cụ thể về các quy 

chuẩn kỹ thuật và các thủ tục đánh giá 

hợp quy do một Bên ban hành có vai 

trò giúp các Bên khác và người quan 

tâm (đặc biệt là các doanh nghiệp) 

đánh giá được tính hợp lý và có căn cứ 

trong việc ban hành và áp dụng quy 

chuẩn kỹ thuật hoặc quy trình đánh 

giá hợp quy đó. Do đó, việc công bố và 

cung cấp đầy đủ các thông tin gắn liền 

với quy chuẩn kỹ thuật và quy trình 

đánh giá hợp quy chính thức có ý 

nghĩa đảm bảo sự minh bạch trong 

việc áp dụng và thực thi hàng rào kỹ 

thuật của mỗi Bên tham gia Hiệp định. 

Nhằm đảm bảo tính công bằng để các 

nhà sản xuất của quốc gia thành viên 

tiếp cận các quy chuẩn kỹ thuật và thủ 

tục đánh giá hợp quy do một quốc gia 

thành viên ban hành và điều chỉnh các 

sản phẩm của mình cho phù hợp với 

các quy định này, trừ trường hợp nảy 

sinh hoặc đe doạ nảy sinh các vấn đề 

khẩn cấp về bảo vệ an toàn, sức khoẻ 

và môi trường hoặc an ninh quốc gia, 

Hiệp định TPP yêu cầu các Thành viên 

thiết lập một khoảng thời gian hợp lý 

không ít hơn sáu tháng (1) giữa thời 

điểm công bố các quy chuẩn kỹ thuật 

và thời điểm các quy định đó có hiệu 

lực và (2) giữa thời điểm áp dụng các 

thủ tục đánh giá hợp quy và thời điểm 

các quy định đó bắt đầu có hiệu lực12. 

Và để việc thực thi đảm bảo tính công 

bằng hơn, Hiệp định TPP còn yêu cầu 

các thành viên phải xem xét nguồn lực 

sẵn có cho nhà cung cấp để tuỳ trường 

hợp dành cho họ một khoảng thời gian 

hợp lý để chứng minh sự phù hợp của 

hàng hoá mình với các yêu cầu liên 

quan của quy chuẩn hoặc tiêu chuẩn 

kỹ thuật trước ngày các tiêu chuẩn, 

quy chuẩn đó có hiệu lực.  

Với việc lần đầu tiên quy định cụ thể 

“khoảng thời gian hợp lý” không ít 

hơn sáu tháng như đã nêu, Hiệp định 

TPP có vai trò đảm bảo quyền lợi của 

các nhà cung cấp tại quốc gia thành 

viên trong hoạt động xuất khẩu hàng 

hoá sang quốc gia thành viên khác. 

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng Hiệp 

định TPP không dành bất cứ ngoại lệ 

nào cho các nước đang phát triển là 

một thành viên của Hiệp định như quy 

định tại Hiệp định TBT13. Theo đó, 

Hiệp định TPP buộc các doanh nghiệp 

Việt Nam phải tuân thủ nghĩa vụ công 

bằng như những doanh nghiệp tại các 

quốc gia thành viên khác; và quốc gia 

nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam 

cũng chỉ phải xem xét nguồn lực sẵn 

có để áp dụng một thời gian hợp lý 

cho nhà cung cấp Việt Nam chứng 

minh sự phù hợp của hàng hoá của 
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mình với các quy định của quốc gia 

nhập khẩu thay vì cân nhắc về việc áp 

dụng một số ngoại lệ về thời gian hợp 

lý này cho quốc gia đang phát triển là 

Việt Nam.  

Cùng với việc Việt Nam cam kết tuân 

thủ và chịu ràng buộc bởi Hiệp định 

WTO14 (bao gồm Hiệp định TBT), quy 

chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật và 

hoạt động đánh giá hợp quy đã được 

pháp luật Việt Nam quy định chính 

thức tại: Luật Tiêu chuẩn và Quy 

chuẩn kỹ thuật năm 2006, Luật Chất 

lượng sản phẩm, hàng hoá năm 2007 

cùng các văn bản hướng dẫn hai luật 

này; và hệ thống các Quy chuẩn kỹ 

thuật, Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia do 

các cơ quan có thẩm quyền của Việt 

Nam ban hành. Theo đó, vấn đề về rào 

cản kỹ thuật trong thương mại không 

còn là vấn đề lạ lẫm đối với Việt Nam. 

Tuy nhiên, việc tham gia thực thi Hiệp 

định TPP về vấn đề này lại đưa Việt 

Nam đến một “luật chơi” công bằng 

và khắt khe hơn.  

Việc thực thi Hiệp định TPP không chỉ 

mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp 

Việt Nam tiếp cận thị trường các nước 

thành viên khác của Hiệp định TPP, 

mà còn tạo ra nhiều áp lực cạnh tranh 

hơn nữa lên các doanh nghiệp Việt 

Nam tại thị trường trong nước. Với 

những quy định nhằm loại bỏ các hàng 

rào kỹ thuật không cần thiết, tăng 

cường tính minh bạch, quy định cụ 

thể, chi tiết nghĩa vụ của các thành 

viên tham gia Hiệp định, và không 

dành một ngoại lệ cho thành viên nào. 

Lợi thế sau khi tham gia Hiệp định 

TPP sẽ chỉ dành cho các doanh nghiệp 

sản xuất hàng hoá đạt chất lượng đáp 

ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 

thuật và quy trình đánh giá hợp quy 

được ban hành và công nhận. Do đó, 

doanh nghiệp cần nghiên cứu kỹ càng 

việc tiếp cận các quy định tại Hiệp 

định TPP, pháp luật về tiêu chuẩn, quy 

chuẩn kỹ thuật và hoạt động đánh giá 

hợp quy của Việt Nam và các nước 

thành viên của Hiệp định này. 

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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PHẦN II  

TIN TIÊU ĐIỂM 

 

 

 

 

ài chính – Ngân hàng  

Đƣợc mua bán giấy tờ có giá đang lƣu ký tại Ngân hàng Nhà nƣớc 

 

Tên văn bản: Thông tƣ 04/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam quy 

định về việc lƣu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam 

 

Một số nội dung cần lƣu ý: 

- Đối tượng áp dụng: Các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước và Các tổ chức tín 

dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức khác theo quyết định 

của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (”thành viên”); 

- Lưu ký giấy tờ có giá; 

- Sử dụng giấy tờ có giá trong nghiệp vụ thị trường tiền tệ; 

- Giao dịch giấy tờ có giá giữa các thành viên: Đối với giấy tờ có giá đang lưu ký 

tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (”VSD”), thành viên phải làm 

thủ tục rút giấy tờ có giá từ Tài khoản khách hàng của NHNN tại VSD trước 

khi tiến hành mua bán. Việc mua bán giấy tờ có giá đang lưu ký tại VSD thực 

hiện theo pháp luật về chứng khoán. 

 

Thời điểm có hiệu lực: Ngày 01/06/2016 

T 
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Doanh nghiệp đƣợc trả nợ vay nƣớc ngoài ngắn hạn bằng nhập khẩu hàng trả chậm 

 

Tên văn bản: Thông tƣ 05/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam về 

việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tƣ 03/2016/TT-NHNN ngày 26/02/2016 

của Thống đốc Ngân hàng Nhà nƣớc hƣớng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại 

hối đối với việc vay, trả nợ nƣớc ngoài của doanh nghiệp 

 

Một số nội dung cần lƣu ý: 

- Bổ sung trường hợp trả nợ không thông qua tài khoản vay, trả nợ nước ngoài 

là: Trả nợ các khoản vay nước ngoài ngắn hạn dưới hình thức nhập khẩu hàng 

hóa trả chậm. 

- Bổ sung khoản 3, khoản 4, khoản 5 và khoản 6 Điều 4 về Nguyên tắc quản lý 

các Khoản vay nước ngoài dưới hình thức nhập khẩu hàng hóa trả chậm. 

- Sửa đổi Điều 32 về chuyển tiền thực hiện trả nợ khoản vay nước ngoài dưới 

hình thức nhập khẩu hàng hóa trả chậm.  

 

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

DANH MỤC VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH 

 

 

 

DANH MỤC VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH  

TỪ NGÀY 20/04/2016 ĐẾN NGÀY 10/05/2016 

 

STT Tên văn bản 
Ngày 

ban hành 

1.  

Nghị định 30/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết hoạt 

động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất 

nghiệp 

28/04/2016 

2.  

Quyết định 931/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc 

thành lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về 

tiêu cực trong hoạt động quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi 

trường 

25/04/2016 

3.  

Quyết định 19/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban 

hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các 

cơ quản quản lý Nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn 

lậu, gian lận thương mại và hàng giả 

06/05/2016 

4.  

Quyết định 1568/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch nhân 

rộng và phát triển mô hình phòng khám bác sĩ gia đình tại Việt Nam 

giai đoạn 2016-2020 

27/04/2016 

5.  

Quyết định 732/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt 

Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục 

đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông giai 

đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025" 

29/04/2016 

6.  
Quyết định 671/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc 

ban hành Mẫu hợp đồng Nhà đăng ký tên miền ".vn" 
28/04/2016 

7.  

Quyết định 768/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt 

Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng Vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và 

tầm nhìn đến năm 2050 

06/05/2016 

8.  

Nghị quyết 19/2016/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải 

pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh 

tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020 

28/04/2016 

9.  
Nghị quyết 142/2016/QH13 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế 

- xã hội 5 năm 2016-2020 
12/04/2016 

10.  Nghị định 31/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi  
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phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch 

thực vật 

06/05/2016 

11.  
Chỉ thị 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công 

tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng 
28/04/2016 

12.  

Nghị định 28/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi một số điều 

của Nghị định 56/2014/NĐ-CP ngày 30/05/2014 và Nghị định 

18/2012/NĐ-CP ngày 13/03/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường 

bộ 

20/04/2016 

13.  

Quyết định 832/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành 

chính sửa đổi, thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Bộ Tài chính 

15/04/2016 

14.  

Thông tư 04/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy 

định về việc lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam 

15/04/2016 

15.  

Thông tư 05/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về 

việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2016/TT-NHNN 

ngày 26/02/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn một 

số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của 

doanh nghiệp 

15/04/2016 

16.  

Quyết định 1426/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch hành 

động quốc gia về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh giai đoạn 2016-2020 

15/04/2016 

 
                                                 

1 LLB. Tư vấn trong các lĩnh vực: luật doanh nghiệp, luật đầu tư, luật lao động, sở hữu trí tuệ và hợp đồng 

2 Hiệp định TBT là một trong số các Hiệp định đa phương về thương mại trong lĩnh vực hàng hoá không tách rời với 

Hiệp định thành lập Tổ chức thương mại thế giới (WTO) và bắt buộc áp dụng đối với tất cả các thành viên của tổ chức 

WTO 

3 Hiệp định TPP, Điều 8.2 

4 Các quốc gia thành viên của Hiệp định TPP đồng thời là các thành viên của Hiệp định TBT và Tổ chức thương mại 

thế giới (WTO) 

5 Hiệp định TPP, Điều 8.4 , Hiệp định TBT, Điều 2.1 

6 Hiệp định TPP, Điều 8.4 , Hiệp định TBT, Điều 5.1.1 

7 Hiệp định TBT, Điều 6.4 Hiệp; Hiệp định TPP, Điều 8.6 

8 Hiệp định TPP, Điều 8.6, khoản 9 

9 Hiệp định TPP, Điều 8.7, khoản 1 

10 Xem phần chú giải của Hiệp định TPP 

11 Hiệp định TPP, Điều 8.7, khoản 14 

12 Hiệp định TBT chỉ quy định về “một khoảng thời gian hợp lý” nhưng không quy định cụ thể là bao lâu 

13 Hiệp định TBT, Điều 12 

14 Việt Nam chính thức trở thành thành viên của WTO vào ngày 11/01/2007 


