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 PHẦN I  

NHẬN ĐỊNH CHÍNH SÁCH 

 

 

QUY TẮC XUẤT XỨ TRONG HIỆP ĐỊNH  

ĐỐI TÁC XUYÊN THÁI BÌNH DƢƠNG (TPP) 
Luật sư Đỗ Hoàng Phúc1 

 

ột trong những nội dung trong quan trọng trong Hiệp định đối tác xuyên Thái 

Bình Dương (TPP) là vấn đề về quy tắc xuất xứ hàng hóa bởi lẽ để có thể được 

hưởng mức ưu đãi thuế quan theo TPP, hàng hóa xuất khẩu cần phải đáp ứng 

những quy định này. Trong số này, Văn phòng luật sư NHQuang&Cộng sự xin gửi tới Quý 

vị bài viết liên quan đến những vấn đề cơ bản của quy tắc xuất xứ trong TPP, một yếu tố then 

chốt để giúp các doanh nghiệp có thể tiếp cận và khai thác được những lợi ích và ưu đãi của 

Hiệp định này. 

 

Quy tắc xuất xứ hàng hóa 

Quy tắc xuất xứ trong TPP được hiểu 

là: các sản phẩm xuất khẩu từ một 

thành viên của TPP sang các thành 

viên khác đều phải có xuất xứ “nội 

khối” để được hưởng các ưu đãi về 

thuế suất. Theo đó, những ngành nào, 

sản phẩm nào sử dụng nguyên vật liệu 

của nước thứ ba, ngoài thành viên của 

TPP đều không được hưởng các ưu đãi 

về thuế suất. Nói cách khác, quy tắc 

xuất xứ được thiết kế nhằm xác định 

đảm bảo rằng những lợi ích mà TPP 

đem lại chỉ dành riêng cho những 

nước thành viên. Đây cũng chính là 

nội dung cốt lõi trong các hiệp định tự 

do thương mại (FTA). 

Chương 3 Hiệp định TPP -  Quy định 

về xuất xứ và Quy trình xác định xuất 

xứ (“Chương Xuất xứ”) gồm hai phần: 

Phần 1 - Quy tắc xuất xứ chung; Phần 

2 - Các quy trình liên quan đến xuất xứ 

như chứng nhận xuất xứ, xác minh 

xuất xứ. Ngoài ra, Chương Xuất xứ 

còn có các Phụ lục gồm: 

 Phụ lục 3-A: Các hình thức 

chứng nhận xuất xứ khác; 

 Phụ lục 3-B: Yêu cầu thông tin 

tối thiểu; 

 Phụ lục 3-C: Loại trừ áp dụng 

De Minimis; 

 Phụ lục 3-D: Quy tắc xuất xứ cụ 

thể mặt hàng (gọi tắt là PSR): 

Phụ lục liệt kê quy tắc xuất xứ 

cụ thể toàn bộ các mặt hàng của 

97 Chương theo Hệ thống mã 

số HS ở cấp 6 số, với khoảng 

hơn 5000 mặt hàng. 

 Phụ lục 1 đi kèm Phụ lục 3-D 

(PSR) quy định quy tắc dành 

M 
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riêng cho ô tô và các phụ tùng 

của ô tô. 

Như đã nói, Chương Xuất xứ thiết lập 

một cam kết cơ bản rằng chỉ “hàng hóa 

có xuất xứ” – nghĩa là những hàng hóa 

thực sự được sản xuất tại các nước TPP 

mới được hưởng mức thuế ưu đãi của 

TPP. Đối với mỗi đối tượng hàng hóa 

khác nhau sẽ có các tiêu chí xác định 

khác nhau. Theo Điều 3.2 của TPP, 

hàng hóa có xuất xứ TPP được xác 

định như sau: 

Trừ trường hợp Chương này có quy định 

khác, mỗi Bên quy định rằng một hàng hóa 

được xem là có xuất xứ nếu hàng hóa đó: 

(a) thu được hoặc được sản xuất toàn bộ 

tại lãnh thổ của một hoặc nhiều Bên như 

quy định tại Điều 3.3 (Hàng hoá có xuất 

xứ thuần túy); 

(b) được sản xuất hoàn toàn trong lãnh thổ 

của một hoặc nhiều Bên và hoàn toàn từ 

các nguyên liệu có xuất xứ; hoặc  

(c) được sản xuất hoàn toàn trong lãnh thổ 

của một hoặc nhiều Bên sử dụng nguyên 

liệu không có xuất xứ với điều kiện hàng 

hóa thỏa mãn đầy đủ các yêu cầu có hiệu 

lực tại Phụ lục 3-D (Quy tắc xuất xứ cụ 

thể theo mặt hàng), và đáp ứng đầy đủ 

những yêu cầu khác trong Chương này. 

Có thể thấy rằng, TPP nêu ra ba tiêu 

chí làm cơ sở để xác định một hàng 

hóa nào đó có được sản xuất tại một 

nước thành viên TPP hay không, đó là:  

Thứ nhất, hàng hóa có xuất xứ thuần 

túy2. Theo tiêu chí này, một hàng hóa 

được coi là có xuất xứ nội khối nếu nó 

được nuôi trồng, thu hái, hay đánh bắt 

được trong các nước thành viên. Theo 

đó, các sản phẩm như nông sản, thủy 

sản nuôi trồng hay cá đánh bắt được 

trên những con tàu của các nước thành 

viên sẽ được coi là có xuất xứ nội khối 

và hội đủ các điều kiện TPP để nhận 

được mức ưu đãi thuế quan. Tương tự 

các hiệp định thương mại tự do khác, 

TPP liệt kê các trường hợp hàng hóa 

được coi là có xuất xứ thuần túy (chủ 

yếu là nông, lâm, thủy, hải sản và 

khoáng sản).  

Thứ hai, hàng hóa được sản xuất hoàn 

toàn từ nguyên vật liệu có xuất xứ nội 

khối. Theo đó, những hàng hóa được 

sản xuất hoàn toàn từ nguyên vật liệu 

xuất xứ nội khối hoặc nguyên vật liệu 

đáp ứng các điều kiện của quy tắc xuất 

xứ trong TPP thì cũng sẽ được xem là 

hàng hóa có xuất xứ nội khối để nhận 

được mức ưu đãi thuế quan. Ví dụ, sản 

phẩm bánh mì được sản xuất tại Việt 

Nam từ các nguyên liệu có xuất xứ 

Hoa Kỳ, đường Úc và sữa New 

Zealand (Việt Nam, Hoa Kỳ, Úc, New 

Zealand đều là thành viên TPP) thì 

được coi là có xuất xứ TPP theo tiêu 

chí này. 

Thứ ba, quy tắc cụ thể đối với từng mặt 

hàng. Theo quy tắc này, hàng hóa nào 

thỏa mãn được điều kiện về xuất xứ áp 

dụng riêng cho hàng hóa đó như 

chủng loại và tỷ trọng nguyên vật liệu 

không có xuất xứ từ TPP được sử dụng 

để sản xuất ra hàng hóa đó (hoặc 

những nguyên vật liệu này đã được 

gia công đáng kể để, về cơ bản, trở 

thành “hàng hóa TPP”) thì cũng sẽ 
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được coi là hàng hóa có xuất xứ từ 

TPP. 

Tiêu chí xuất xứ không thuần túy áp 

dụng cho từng nhóm hàng hóa thường 

không giống nhau (chẳng hạn tiêu chí 

đối với hàng dệt may sẽ khác tiêu chí 

đối với ô tô). Về cơ bản, cũng như các 

FTA khác, TPP quy định 03 phương 

pháp xác định xuất xứ cho trường hợp 

này, bao gồm: 

(i) Hàng hóa đã chuyển đổi mã số 

hàng hóa (mã số của Hàng hóa 

trong biểu thuế) so với nguyên 

vật liệu đầu vào nhập khẩu. Ví 

dụ: Gỗ (Chương 44) có xuất xứ 

Trung Quốc được sử dụng để 

sản xuất thành bàn ghế tại Việt 

Nam (Chương 94); hoặc 

(ii) Hàng hóa đạt một hàm lượng 

giá trị khu vực nhất định. Ví 

dụ: Hàm lượng giá trị khu vực 

đối với mặt hàng ô tô trong 

TPP là 45%; hoặc 

(iii) Hàng hóa trải qua một số công 

đoạn gia công chế biến nhất 

định. Ví dụ: Quy tắc “từ sợi trở 

đi” áp dụng với hàng dệt may 

trong TPP. 

Với mỗi loại hàng hóa, quy tắc xuất xứ 

áp dụng cho từng trường hợp có thể là 

một, một số trong ba loại trên, và/hoặc 

kết hợp hai, ba phương pháp nêu trên. 

Bên cạnh các tiêu chí xuất xứ chính đã 

liệt kê ở trên, TPP còn có những quy 

định chi tiết khác để giúp xác định 

được một hàng hóa có xuất xứ tại các 

quốc gia thành viên hay không. Điển 

hình là quy định về cộng gộp xuất xứ - 

đây cũng là một trong những điểm nổi 

bật của quy định về xuất xứ hàng hóa 

trong khuôn khổ TPP. Nguyên tắc 

cộng gộp xuất xứ trong TPP3 được hiểu 

rằng các nước thành viên công nhận và 

đối xử như nhau với các nguyên vật 

liệu từ một thành viên nào đó như từ 

các thành viên khác khi những nguyên 

vật liệu này được dùng để sản xuất 

“hàng hóa TPP”, đồng thời chỉ nguyên 

vật liệu/bán thành phẩm có xuất xứ 

TPP mới được cộng gộp với nhau.  

Như vậy, nguyên tắc cộng gộp khi tính 

hàm lượng khu vực có tác dụng 

khuyến khích các doanh nghiệp trong 

tổ chức chuỗi sản xuất và cung ứng nội 

khối thay vì sản xuất tại và sử dụng 

nguyên vật liệu được cung cấp từ bên 

ngoài khối. Trong bối cảnh sản xuất 

theo chuỗi cung ứng, với các nguyên 

liệu từ các công đoạn diễn ra ở nhiều 

nước trên thế giới như hiện nay thì 

việc áp dụng nguyên tắc cộng gộp xuất 

xứ sẽ là phổ biến. Tuy nhiên, cũng cần 

lưu ý rằng quy tắc cụ thể đối với từng 

mặt hàng cũng là nhóm quy tắc xuất 

xứ phức tạp nhất, và có khác biệt nhiều 

nhất giữa TPP và các FTA mà Việt 

Nam đã từng ký kết trước đây. 

TPP cũng có quy định liên quan đến 

hàng hóa sản xuất lại. Với mục đích 

bảo vệ môi trường và tạo thêm công ăn 

việc làm, Điều 3.4 quy định những vật 

liệu tái sử dụng có xuất xứ từ các nước 

thành viên và được dùng trong sản 

xuất một hàng hóa dưới dạng phục 

chế, tân trang như mới thì được tính 
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như là nguyên vật liệu có xuất xứ nội 

khối, đồng thời cho phép những hàng 

hóa được sản xuất lại được tính như là 

có xuất xứ TPP. 

Trong quá trình sản xuất và kinh 

doanh, do khoảng cách về địa lý giữa 

các thành viên nên có thể xảy trường 

hợp hàng hóa phải được trung chuyển 

qua một số đại điểm hoặc quốc gia 

nằm ngoài khu vực TPP. Do vậy, 

Chương Xuất xứ cũng đã có một đều 

khoản liên quan đến vấn đề này: Mỗi 

Bên quy định rằng một hàng hóa có xuất 

xứ được giữ nguyên tình trạng xuất xứ 

nếu hàng hóa đó đã được vận chuyển đến 

Bên nhập khẩu không qua lãnh thổ của một 

nước ngoài khối TPP4. Với điều khoản 

này, các thành viên sẽ phải công nhận 

xuất xứ TPP của hàng hóa đã đáp ứng 

tiêu chí xác định hàng hóa có xuất xứ 

kể cả khi hàng hóa này đã được trung 

chuyển qua một hay vài nước khác 

không phải thành viên. Tuy nhiên, 

hàng hóa đó phải đáp ứng các điều 

kiện sau5: 

(i) không được sử dụng trong bất kỳ 

hoạt động nào bên ngoài lãnh thổ 

của các Bên ngoài: dỡ hàng; xếp 

hàng trở lại; tách từ một lô hàng 

rời; lưu trữ; ghi nhãn hoặc ký 

đánh dấu theo yêu cầu của Bên 

nhập khẩu; hoặc một hoạt động 

khác cần thiết để bảo vệ hàng hóa 

trong tình trạng tốt hoặc để vận 

chuyển đến lãnh thổ của Bên nhập 

khẩu; và 

(ii) vẫn nằm trong sự kiểm soát của cơ 

quan hải quan trong lãnh thổ của 

một nước ngoài khối TPP. 

Quy trình xác định xuất xứ hàng hóa 

Chương Xuất xứ đã quy định rõ một 

quy trình đơn giản và minh bạch được 

áp dụng trong toàn khối để chứng 

minh xuất xứ của hàng hóa để tạo cơ 

sở cho các nhà nhập khẩu được hưởng 

ưu đãi thuế quan TPP.  

TPP cũng yêu cầu áp dụng cơ chế tự 

chứng nhận xuất xứ, trong đó đối 

tượng được tự chứng nhận xuất xứ bao 

gồm cả người nhập khẩu, người xuất 

khẩu và người sản xuất. Đây là một cơ 

chế chứng nhận xuất xứ rất mới đối 

với Việt Nam bởi hiện tại các doanh 

nghiệp Việt Nam vẫn phải xin chứng 

nhận xuất xứ tại một cơ quan có thẩm 

quyền do Nhà nước chỉ định (Bộ Công 

thương hoặc Phòng Thương mại và 

Công nghiệp Việt Nam), và Việt Nam 

mới chỉ đang bắt đầu đưa vào thí điểm 

một số trường hợp tự chứng nhận xuất 

xứ trong ASEAN. Tuy nhiên, TPP 

không bắt buộc Việt Nam phải áp 

dụng cơ chế tự chứng nhận xuất xứ 

ngay sau khi Hiệp định có hiệu lực, cụ 

thể6: 

 Đối với hàng nhập khẩu, Việt 

Nam (và Brunei, Malaysia, 

Mexico, Peru) được phép bảo 

lưu chưa áp dụng hình thức 

nhà nhập khẩu tự chứng nhận 

xuất xứ trong vòng 5 năm kể 

từ khi Hiệp định có hiệu lực. 
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 Đối với hàng xuất khẩu, các 

nước (trong đó có Việt Nam) 

có thể áp dụng song song hai 

hình thức cấp giấy chứng nhận 

xuất xứ dưới đây trong thời 

gian tối đa là 10 năm kể từ 

ngày TPP có hiệu lực với Việt 

Nam:  (a) Một cơ quan có thẩm 

quyền cấp (tức là vẫn như quy 

định cấp chứng nhận xuất xứ 

hiện tại của Việt Nam) hoặc (b) 

một nhà xuất khẩu đủ điều 

kiện tự chứng nhận xuất xứ. 

Một trong những cấu phần quan trọng 

nhất, được thể hiện bằng kết quả hữu 

hình ngay khi một FTA có hiệu lực là 

tự do thương mại hàng hóa (phần lớn 

các dòng thuế về 0 ngay khi hiệp định 

có hiệu lực). Cũng vậy, TPP có hiệu lực 

được kỳ vọng sẽ đem lại lợi ích to lớn 

cho các nước thành viên, đặc biệt là 

Việt Nam, cũng như các doanh nghiệp 

xuất khẩu của Việt Nam. Tuy nhiên, 

việc đàm phán về thuế quan sẽ trở nên 

vô nghĩa nếu các sản phẩm xuất khẩu 

của Việt Nam không đáp ứng quy tắc 

xuất xứ trong TPP bởi lẽ ưu đãi đúng 

đối tượng là mục đích quan trọng nhất 

của quy tắc xuất xứ trong TPP nói 

riêng và các FTA nói chung. Do vậy, để 

đảm bảo hàng hóa đáp ứng yêu cầu về 

xuất xứ, các doanh nghiệp cần nghiên 

cứu kỹ quy tắc xuất xứ trong TPP để 

chắc chắn hàng hóa đáp ứng quy tắc 

cộng gộp và các tiêu chí xuất xứ tương 

ứng trước khi sản xuất, xuất khẩu, từ 

đó có thể được hưởng thuế quan ưu 

đãi khi xuất khẩu tới các nước thành 

viên TPP. 

 

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 

Doanh nghiệp đƣợc vay ngoại tệ ngắn hạn để xuất khẩu hàng qua biên 

giới đến hết 2016 

 

Tên văn bản: Thông tƣ 07/2016/TT-NHNN sửa đổi Thông tƣ 24/2015/TT-NHNN của 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nƣớc quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín 

dụng, chi nhánh ngân hàng nƣớc ngoài đối với khách hàng vay là ngƣời cƣ trú 

 

Một số nội dung cần lƣu ý: 

Từ ngày 01/06/2016, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài sẽ xem xét cho 

vay ngoại tệ ngắn hạn để thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh hàng hóa xuất 

khẩu qua cửa khẩu biên giới Việt Nam. 

 

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

T 
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Lộ trình giảm tỷ lệ sử dụng nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn 

 

Tên văn bản: Thông tƣ 06/2016/TT-NHNN sửa đổi Thông tƣ 36/2014/TT-NHNN của 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nƣớc quy định về giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong 

hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nƣớc ngoài 

 

Một số nội dung cần lƣu ý: 

- Sửa đổi về Tỷ lệ khả năng chi trả; 

- Sửa đổi về Tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay 

trung hạn và dài hạn; 

- Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được cấp tín dụng 

cho khách hàng để đầu tư, kinh doanh trái phiếu chưa niêm yết của doanh 

nghiệp. 

 

Thời điểm có hiệu lực: Ngày 01/07/2016 
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huế - Phí, lệ phí  

Đặt in hóa đơn mà không ký hợp đồng, phạt đến 1,5 triệu 

 

 

Tên văn bản: Nghị định 49/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định 109/2013/NĐ-CP ngày 24/09/2013 quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn 

 

Một số nội dung cần lƣu ý: 

- Bổ sung mức phạt đối với hành vi làm mất chứng từ thu phí, lệ phí có mệnh 

giá; 

- Từ ngày 01/08/2016, mức phạt đối với hành vi đặt in hóa đơn mà không ký 

hợp đồng in bằng văn bản sẽ giảm từ 2 - 4 triệu đồng xuống còn từ 500.000 

đồng - 1,5 triệu đồng; 

- Từ ngày 01/08/2016, tổ chức, doanh nghiệp đặt in hóa đơn khi cơ quan thuế đã 

có văn bản thông báo tổ chức, doanh nghiệp đó không đủ điều kiện đặt in hóa 

đơn sẽ bị phạt tiền từ 2 - 4 triệu đồng; đồng thời buộc phải hủy các hóa đơn đã 

đặt in không đúng quy định. 

 

Thời điểm có hiệu lực: Ngày 01/08/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

T 
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uất nhập khẩu 

Khai sai thuế nhƣng tự phát hiện vẫn bị xử phạt 

 

Tên văn bản: Nghị định 45/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ quy 

định xử phạt vi phạm hành chính và cƣỡng chế thi hành quyết định hành chính 

trong lĩnh vực hải quan 

 

Một số nội dung cần lƣu ý: 

Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 

năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi 

hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan như: 

 Hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả. 

 Vi phạm quy định về thời hạn làm thủ tục hải quan, nộp hồ sơ thuế. 

 Vi phạm quy định về khai hải quan. 

 Xử phạt đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế. 

 

Thời điểm có hiệu lực: Ngày 01/08/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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oanh nghiệp 

6 biểu mẫu thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp xã hội 

 

Tên văn bản: Thông tƣ 04/2016/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ về việc quy 

định các biểu mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp xã hội theo Nghị 

định 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

Luật Doanh nghiệp 

 

Một số nội dung cần lƣu ý: 

Các biểu mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp xã hội theo Nghị định 

96/2015/NĐ-CP như sau: 

 Biểu mẫu 1: Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường. 

 Biểu mẫu 2: Thông báo thay đổi nội dung Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, 

môi trường. 

 Biểu mẫu 3: Thông báo chấm dứt Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi 

trường. 

 Biểu mẫu 4: Thông báo tiếp nhận viện trợ, tài trợ quy định. 

 Biểu mẫu 5: Thông báo thay đổi nội dung tiếp nhận viện trợ, tài trợ. 

 Biểu mẫu 6: Báo cáo đánh giá tác động xã hội, môi trường. 

 

Thời điểm có hiệu lực: Ngày 01/07/2016 

D 
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PHẦN III 

DANH MỤC VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH 

 

 

 

DANH MỤC VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH  

TỪ NGÀY 11/05/2016 ĐẾN NGÀY 31/05/2016 

 

STT Tên văn bản 
Ngày 

ban hành 

1.  

Nghị định 49/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định 109/2013/NĐ-CP ngày 24/09/2013 quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa 

đơn 

27/05/2016 

2.  

Thông tư 75/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung 

khoản 2 Điều 1 Thông tư 34/2013/TT-BTC ngày 28/03/2013 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư 124/2011/TT-BTC ngày 31/08/2011 của 

Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ 

27/05/2016 

3.  

Thông tư 06/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về 

việc sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 36/2014/TT-NHNN ngày 

20/11/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về các giới 

hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài 

27/05/2016 

4.  

Chỉ thị 04/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về một số 

giải pháp điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng những 

tháng cuối năm 2016 

27/05/2016 

5.  

Nghị định 45/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ 

quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết 

định hành chính trong lĩnh vực hải quan 

26/05/2016 

6.  

Quyết định 894/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt 

phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính, quy định liên quan 

đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Y tế 

26/05/2016 

7.  
Nghị định 46/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt 
26/05/2016 

8.  

Thông tư 13/2016/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc 

quy định một số nội dung liên quan đến giá cước kết nối dịch vụ điện 

thoại quốc tế chiều về 

25/05/2016 



© Văn phòng Luật sư  

Bản tin pháp luật số 08/2016 từ ngày 11/05/2016 đến ngày 31/05/2016 13 

9.  

Quyết định 846/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc 

sửa đổi Quyết định 1178/QĐ-BTTTT ngày 23/09/2013 của Bộ trưởng Bộ 

Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Đề án triển khai dịch vụ 

chuyển mạng thông tin di động giữ nguyên số thuê bao tại Việt Nam 

23/05/2016 

10.  
Nghị quyết 41/NQ-CP của Chính phủ về chính sách ưu đãi thuế thúc 

đẩy việc phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin tại Việt Nam 

26/05/2016 

 

11.  
Quyết định 890/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các đơn vị sự 

nghiệp công lập thuộc Văn phòng Chính phủ 
25/05/2016 

12.  
Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ về việc hỗ trợ và phát triển doanh 

nghiệp đến năm 2020 
16/05/2016 

13.  

Thông tư 04/2016/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy 

định các biểu mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp xã hội 

theo Nghị định 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều Luật Doanh nghiệp 

17/05/2016 

14.  
Quyết định 996/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Hệ thống 

chỉ tiêu về người nộp thuế là doanh nghiệp 
10/05/2016 

15.  
Thông tư 11/2016/TT-BYT của Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại 

các cơ sở y tế công lập 
11/05/2016 

16.  

Nghị định 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật 

14/05/2016 

17.  
Chỉ thị 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành 

Luật Phí và lệ phí 
10/05/2016 

18.  

Quyết định 18/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy 

định các trường hợp cho phép nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục 

sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu 

06/05/2016 

19.  

Quyết định 20/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy 

định hỗ trợ kinh phí cho hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương 

mại, hàng giả và thanh toán chi phí quản lý, xử lý tài sản bị tịch thu 

theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận 

thương mại, hàng giả 

11/05/2016 

20.  

Thông tư 03/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định chi tiết 

một số điều của Nghị định 19/2016/NĐ-CP ngày 22/03/2016 của Chính 

phủ về kinh doanh khí 

10/05/2016 

21.  
Thông tư 04/2016/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản 
10/05/2016 

 
                                                 
1 LLB. Tư vấn trong các lĩnh vực: luật doanh nghiệp, luật đầu tư, luật lao động và hợp đồng. 
2 TPP, Điều 3.2 
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3 TPP, Điều 3.10 
4 TPP, Điều 3.18.1 
5 TPP, Điều 3.18.2 
6 Vương Đức Anh, Tóm tắt nội dung Chương 3 Hiệp định TPP: Quy tắc xuất xứ và các thủ tục chứng nhận xuất xứ, 

Cổng thông tin điện tử Bộ Công thương, 

http://tpp.moit.gov.vn/App_File%5CTPP%5Cabout/Tai%20lieu%20gioi%20thieu%20noi%20dung%20Quy%20tac%20x

uat%20xu%20trong%20TPP.pdf 

  

 

http://tpp.moit.gov.vn/App_File%5CTPP%5Cabout/Tai%20lieu%20gioi%20thieu%20noi%20dung%20Quy%20tac%20xuat%20xu%20trong%20TPP.pdf
http://tpp.moit.gov.vn/App_File%5CTPP%5Cabout/Tai%20lieu%20gioi%20thieu%20noi%20dung%20Quy%20tac%20xuat%20xu%20trong%20TPP.pdf

