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 PHẦN I  

NHẬN ĐỊNH CHÍNH SÁCH 

 

 

CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP GIỮA NHÀ ĐẦU TƢ VÀ  

QUỐC GIA THÀNH VIÊN HIỆP ĐỊNH TPP (ISDS) 

   

Luật sư tập sự Nguyễn Diệu Anh 

 

rước cánh cửa hội nhập của Việt Nam khi tham gia ký kết Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình 

Dương (TPP) thì hoạt động đầu tư có thể coi là hoạt động được quan tâm hàng đầu trong việc 

thực hiện các giao dịch thương mại quốc tế. Để hoạt động đầu tư diễn ra thuận lợi và phòng tránh 

được những rủi ro không đáng có, 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 về cơ chế giải quyết tranh chấp giữa các nhà đầu tư và Quốc 

gia thành viên theo quy định của TPP. 

 

Chương 9 – Chương Đầu tư của Hiệp định 

TPP đã thiết lập một cơ chế giải quyết 

tranh chấp cho phép các nhà đầu tư nước 

ngoài được quyền khởi kiện Chính phủ 

Quốc gia nhận đầu tư khi việc thương 

lượng, hoà giải không thành công 

(Investor – State Dispute Settlement – 

ISDS). ISDS không còn là một khái niệm 

xa lạ trong các hiệp định thương mại tự do 

(FTA) hay các hiệp định về khuyến khích 

và đảm bảo đầu tư (BIT) mà Việt Nam đã 

ký kết trước đây. Hiệp định TPP đưa ra 

những điều khoản riêng biệt về cơ chế này 

tại Mục B của Chương Đầu tư, quy định 

cụ thể về trình tự, thủ tục giải quyết tranh 

chấp giữa nhà đầu tư và quốc gia thành 

viên Hiệp định. 

 

Phạm vi áp dụng của cơ chế ISDS 

Cơ chế ISDS được áp dụng khi một nước 

thành viên đặt ra các chính sách đi ngược 

lại các quy định của TPP và làm ảnh 

hưởng tới quyền lợi hợp pháp của các nhà 

đầu tư thuộc nước thành viên khác của 

Hiệp định. Hay nói cách khác, ISDS áp 

dụng cho trường hợp Quốc gia nhận đầu 

tư có hành vi vi phạm trong việc cấp phép 

đầu tư, vi phạm hợp đồng hoặc vi phạm 

các nghĩa vụ đã được quy định tại 

Chương Đầu tư và nhà đầu tư nước ngoài 

đã phải gánh chịu những thiệt hại hoặc 

tổn thất do vi phạm đó gây ra. Đây có thể 

coi là một cơ chế hoàn toàn có lợi cho các 

nhà đầu tư nước ngoài khi thực hiện việc 

đầu tư vào Quốc gia thành viên, khi mà 

ISDS  không giải quyết các vụ kiện mà nhà 

đầu tư trong nước kiện chính phủ nước 

mình cũng như việc chính phủ các nước 

T 
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thành viên cũng không có quyền kiện nhà 

đầu tư nước ngoài ra hệ thống ISDS.  

 

Tại Việt Nam, nếu có tranh chấp với cơ 

quan Nhà nước có thẩm quyền trong quá 

trình đầu tư kinh doanh, doanh nghiệp chỉ 

được sử dụng các cơ chế giải quyết tranh 

chấp hiện hành, bao gồm: khiếu nại hành 

chính (theo Luật Khiếu nại), khởi kiện tại 

toà án (theo Luật Tố tụng hành chính) với 

phạm vi, điều kiện, thời hiệu theo quy 

định của pháp luật Việt Nam. 

 

Trình tự, thủ tục khởi kiện 

Theo cơ chế ISDS, trình tự, thủ tục nhà 

đầu tư nước ngoài khởi kiện quốc gia 

nhận đầu tư được khái quát theo sơ đồ 

dưới đây: 

 

 

 

 

Theo sơ đồ này, các bước để khởi kiện 

dường như là khá đơn giản đối với các 

nhà đầu tư nước ngoài để có thể tiến hành 

các thủ tục khởi kiện chính phủ nước 

thành viên nhằm giải quyết các tranh chấp 

phát sinh trong hoạt động đầu tư vào 

quốc gia nhận đầu tư.  

TPP còn cho phép nhà đầu tư nước ngoài 

có thể kiện chính phủ nước nhận đầu tư 

kể cả khi dự án đầu tư đó mới chỉ đang ở 

giai đoạn xin cấp phép đầu tư mà không 

chỉ là dự án đầu tư đang thực hiện1.  

Bên cạnh những lợi ích mà ISDS mang lại 

cho nhà đầu tư Việt Nam cũng như các 

nhà đầu tư thuộc các quốc gia là thành 

viên Hiệp định, cơ chế giải quyết tranh 

chấp đầu tư của TPP cũng tạo ra những 

thách thức cho chính phủ các quốc gia 

thành viên nói chung và chính phủ Việt 

Nam nói riêng trong việc bảo đảm chính 

sách, pháp luật về đầu tư cho phù hợp với 

các quy định của TPP để giảm thiểu các 

tranh chấp phát sinh giữa chính phủ và 

nhà đầu tư nước ngoài, mà không làm ảnh 

hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của 

các doanh nghiệp nội địa.  

Căn cứ pháp lý để giải quyết tranh chấp 

đầu tƣ theo cơ chế ISDS 

Căn cứ pháp lý để giải quyết các tranh 

chấp phát sinh giữa nhà đầu tư nước 

ngoài và chính phủ nước nhận đầu tư 

được quy định tại Điều 9.24, Mục B, 

Chương Đầu tư là các nguyên tắc pháp lý 

hiện đang áp dụng việc cấp phép đầu tư 

hợp lý hoặc các nguyên tắc pháp lý được 

nêu cụ thể trong việc cấp phép đầu tư 

Các bên bàn 
bạc, thương 
lượng (trong 

vòng 6 tháng) 

Nếu bàn bạc, 
thương lượng 
không thành 
công, nguyên 
đơn thông báo 

cho bị đơn về dự 
định khởi kiện (ít 

nhất 90 ngày 
trước khi khởi 

kiện) 

Nguyên đơn nộp 
hồ sơ khởi kiện 

(không được 
quá 3 năm 6 

tháng kể từ ngày 
nguyên đơn 

nhận thức được 
hành vi vi phạm 
của bên bị đơn) 

Hồ sơ khởi kiện 
sẽ được xem 
như là đã nộp 

lên trọng tài khi 
đáp ứng đủ các 

điều kiện quy 
định tại Khoản 5 
Điều 9.18 Mục B 
Chương 9 - Đầu 

tư 
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hoặc trong hợp đồng đầu tư, hoặc trong 

trường hợp các bên tranh chấp có thỏa 

thuận khác. Trong trường hợp hợp đồng 

đầu tư không quy định cụ thể hoặc thoả 

thuận áp dụng các nguyên tắc pháp lý nào 

khác thì sẽ áp dụng áp luật của bên bị 

đơn, bao gồm các quy định đối với vấn đề 

tranh chấp và các quy định của công pháp 

quốc tế.  

Các nguyên tắc pháp lý để giải quyết 

tranh chấp đầu tư theo cơ chế ISDS được 

quy định cụ thể theo một trong các 

phương án sau: 

- Theo Công ước về Giải quyết tranh 

chấp đầu tư giữa quốc gia và công 

dân của quốc gia khác do Ngân 

hàng Thế giới (World Bank) thiết 

lập (ICSID) và các Nguyên tắc Tố 

tụng Trọng tài của ICSID với điều 

kiện bên bị đơn lẫn Bên tham gia 

Hiệp định của bên nguyên đơn là 

thành viên của Công ước ICSID; 

- Theo Nguyên tắc Năng lực Bổ 

sung của ICSID với điều kiện là 

bên bị đơn hoặc Bên tham gia Hiệp 

định của bên nguyên đơn là thành 

viên của Công ước ICSID; 

- Căn cứ theo nguyên tắc của Thiết 

chế trọng tài thương mại quốc tế 

của Liên Hiệp Quốc (UNCITRAL); 

hoặc 

- Nếu bên nguyên đơn và bên bị 

đơn đã thống nhất với nhau về cơ 

quan tài phán khác và các nguyên 

tắc trọng tài khác. 

Như vậy, cơ chế ISDS của TPP ưu tiên áp 

dụng các thiết chế trọng tài quốc tế như 

ICSID hay toà trọng tài UNCITRAL hoặc 

một cơ quan tài phán khác do nhà đầu tư 

nước ngoài và Chính phủ nước nhận đầu 

tư đồng ý, để khởi kiện chính sách của 

quốc gia nhận đầu tư liên quan đến khoản 

đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài. Pháp 

luật của bên bị đơn chỉ được áp dụng khi 

các bên không có thoả thuận nào quy định 

cụ thể về vấn đề này. Tuy rằng ISDS 

không thể buộc các quốc gia thay đổi luật 

pháp mà chỉ có thể trừng phạt tài chính 

nhưng cơ chế này sẽ tác động một phần 

không nhỏ tới các quy định của pháp luật 

Việt Nam liên quan tới vấn đề giải quyết 

tranh chấp đầu tư có yếu tố nước ngoài. 

Chính phủ Việt Nam cần nghiên cứu một 

cách cẩn trọng các quy định của ISDS để 

có thể đưa ra những định hướng pháp lý, 

nhằm bảo vệ quyền lợi cũng như hạn chế 

tối đa những rủi ro mà chính phủ có thể 

gặp phải trước những phán quyết của cơ 

quan trọng tài trong các tranh chấp đầu tư 

với nhà đầu tư nước ngoài. 

Tính minh bạch của cơ chế ISDS 

Tính minh bạch của thủ tục trọng tài ISDS 

cũng được quy định cụ thể tại Chương 

Đầu tư của Hiệp định TPP2. Theo đó, Hội 

đồng trọng tài phải mở phiên điều trần để 

các bên trình bày ý kiến một cách công 

khai và bàn bạc với các bên tranh chấp để 

thống nhất các công tác chuẩn bị phù hợp 

cho phiên điều trần này. Nếu bên tranh 

chấp muốn sử dụng những thông tin được 

bảo mật trong phiên điều trần, bên đó 

phải thông báo cho hội đồng trọng tài biết. 

Hội đồng trọng tài phải tổ chức công tác 

bảo vệ để thông tin đó không bị tiết lộ ra 

ngoài, trong đó bao gồm việc thực hiện 

đóng cửa phiên điều trần trong thời gian 

thảo luận thông tin. 

Ngoài ra, TPP còn quy định nghĩa vụ của 

bị đơn trong việc công khai các tài liệu 

như thông báo ý định khởi kiện, thông 
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báo trọng tài, các tài liệu, biện luận, phản 

biện được trình ra Hội đồng trọng tài, các 

biên bản hoặc bản ghi phiên điều trần, các 

lệnh, quyết định, phán quyết của Hội 

đồng trọng tài trừ các thông tin mà các 

bên khi trình Hội đồng trọng tài yêu cầu 

để ở chế độ mật. TPP cũng yêu cầu các 

phiên điều trần phải được tiến hành công 

khai và quy định quyền đệ trình ý kiến 

của các bên liên quan (công đoàn, tổ chức 

xã hội...). Trên thực tế, đây là nguyên tắc 

đi ngược lại bản chất “bí mật/kín” của thủ 

tục trọng tài. Tính minh bạch của cơ chế 

ISDS có thể mang lại lợi ích nhất định nếu 

như một trong các bên nhận được sự ủng 

hộ của nhóm hay tổ chức nào đó về vấn 

đề tranh chấp. Tuy nhiên, nếu các nhà đầu 

tư TPP khác cũng sử dụng các lập luận 

tương tự để đi kiện hoặc các nhóm bảo vệ 

lợi ích của nhà đầu tư TPP cũng tham gia 

vào quá trình tố tụng, tạo lợi thế cho nhà 

đầu tư thì điều này cũng có thể gây bất lợi 

cho các chính phủ nếu là bị đơn trong các 

vụ tranh chấp theo cơ chế ISDS.3 

Tác động tới doanh nghiệp Việt Nam 

Như đã phân tích ở trên, ISDS không áp 

dụng cho việc nhà đầu tư Việt Nam khởi 

kiện chính phủ Việt Nam về các hoạt động 

đầu tư trong nước. Tuy nhiên, cơ chế giải 

quyết tranh chấp đầu tư ISDS của Hiệp 

định TPP chú trọng việc bảo vệ quyền và 

lợi ích của nhà đầu tư Việt Nam cũng như 

các nhà đầu tư của các quốc gia thành viên 

khác trong việc thực hiện hoạt động đầu 

tư tại nước ngoài. Các quy định của ISDS 

đưa ra nhằm giúp cho các nhà đầu tư Việt 

Nam có những lợi thế nhất định trong 

việc đàm phán, thương lượng với chính 

phủ các quốc gia thành viên khác (ngoài 

Việt Nam) để ban hành, điều chỉnh các 

chính sách cho nhà đầu tư nước ngoài. 

Bên cạnh đó, ISDS cũng đưa ra những quy 

định nhằm đảm bảo quyền được nhận bồi 

thường thiệt hại đúng thời hạn cho các 

doanh nghiệp Việt Nam do các vi phạm 

của chính phủ nước nhận đầu tư gây ra. 

Do đó, việc nghiên cứu và tìm hiểu về cơ 

chế ISDS là rất cần thiết giúp các doanh 

nghiệp Việt Nam tự bảo vệ được quyền 

lợi chính đáng của mình tại các thị trường 

nước ngoài. 

Mặc dù cơ chế ISDS là một lợi thế cho các 

nhà đầu tư khi tham gia vào hoạt động 

đầu tư tại các quốc gia thành viên Hiệp 

định nhưng điều này không có nghĩa rằng 

ISDS có thể bảo đảm việc nhà đầu tư sẽ 

gặp nhiều thuận lợi trong mọi vụ tranh 

chấp với chính phủ nước tiếp nhận đầu 

tư. Hơn nữa, các chi phí phát sinh trong 

quá trình khởi kiện, thời gian theo đuổi vụ 

kiện cũng như những khoản đầu tư không 

nhỏ và có thể là thiệt hại về tài chính xảy 

ra nếu thua kiện cũng là vấn đề mà nhà 

đầu tư cần cân nhắc trước khi đưa ra 

quyết định khởi kiện. Để đảm bảo mối 

quan hệ bền vững, tốt đẹp giữa nhà đầu 

tư với quốc gia nhận đầu tư, doanh 

nghiệp cần tận dụng các biện pháp đàm 

phán, thương lượng dựa trên tinh thần 

thiện chí hợp tác giữa nhà đầu tư với 

chính phủ quốc gia tiếp nhận đầu tư. Có 

thể nói, TPP tạo điều kiện cho cơ chế ISDS 

là nhằm yêu cầu các chính phủ phải tôn 

trọng và bảo đảm các hoạt động đầu tư 

nước ngoài trên lãnh thổ của mình.  

Hiện tại, Văn phòng luật sư 

NHQuang&Cộng sự đang tiếp tục nghiên 

cứu các nội dung của TPP nhằm hỗ trợ tốt 

hơn cho các khách hàng của mình. Quý vị 

có thể liên hệ với chúng tôi để được tư vấn 

cụ thể hơn về cơ chế ISDS cũng như các 

vấn đề khác của 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 

 

 

 

 

ao động 

Hỗ trợ chuyển đổi nghề cho ngƣời lao động 

 

Tên văn bản: Nghị định 37/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và 

hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai 

nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc 

 

Một số nội dung cần lƣu ý: 

- Phạm vi điều chỉnh: quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 

Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp đối với người lao động giao kết hợp đồng lao động với người sử dụng 

lao động; quyền và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có 

liên quan trong triển khai thực hiện các chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, 

bệnh nghề nghiệp bắt buộc; 

- Mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; 

- Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người bị tai nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp. 

 

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

  

L 
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hƣơng mại 

Sửa đổi quy định về hồ sơ cấp Giấy phép phân phối rƣợu 

 

Tên văn bản: Thông tƣ 04/2016/TT-BCT của Bộ Công Thƣơng về việc sửa đổi, bổ 

sung một số Thông tƣ của Bộ trƣởng Bộ Công Thƣơng về thủ tục hành chính trong 

lĩnh vực thƣơng mại điện tử, hóa chất, sản xuất kinh doanh rƣợu, nhƣợng quyền 

thƣơng mại, hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa, năng lƣợng, 

an toàn thực phẩm và điện lực 

 

Một số nội dung cần lƣu ý: 

- Bãi bỏ Thông tư 09/2011/TT-BCT quy định về việc quản lý, sử dụng chữ ký số, 

chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số; 

- Bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung Thông tư 60/2014/TT-BCT hướng dẫn Nghị định 

94/2012/NĐ-CP về sản xuất, kinh doanh rượu; 

- Sửa đổi, bổ sung quy định về hình thức bản sao tại Thông tư 09/2006/TT-BTM 

hướng dẫn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại; 

- Sửa đổi, bổ sung quy định về hình thức bản sao tại Thông tư 40/2012/TT-BCT 

quy định cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm do Bộ Công 

Thương quản lý. 

 

Thời điểm có hiệu lực: Ngày 20/07/2016. 

  

T 
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ài chính – ngân hàng 

02 trƣờng hợp đƣợc đề nghị gia hạn trái phiếu đặc biệt 

 

Tên văn bản: Thông tƣ 08/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam về 

việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tƣ 19/2013/TT-NHNN ngày 06/09/2013 

của Thống đốc Ngân hàng Nhà nƣớc quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của 

Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam 

 

Một số nội dung cần lƣu ý: 

- Bổ sung quy định về trường hợp tổ chức tín dụng đề nghị gia hạn thời hạn 

của trái phiếu đặc biệt của Công ty quản lý tài sản phát hành; 

- Bổ sung quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục đề nghị gia hạn của trái phiếu đặc 

biệt hay việc bán các khoản nợ xấu được mua theo giá thị trường, xử lý số tiền 

thu hồi nợ của khoản nợ xấu được mua theo giá trị thị trường bằng trái 

phiếu.....; 

- Sửa đổi, bổ sung các quy định như nguyên tắc cơ cấu lại khoản nợ xấu đã 

mua, điều chỉnh lãi suất của khoản nợ xấu đã mua bằng trái phiếu đặc biệt 

hay việc miễn, giảm tiền lãi quá hạn thanh toán, phí, tiền phạt vi phạm của các 

khoản nợ xấu đã mua bằng trái phiếu đặc biệt... 

 

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

  

T 
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ầu tƣ 

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tƣ 

 

Tên văn bản: Nghị định 50/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tƣ 

 

Một số nội dung cần lƣu ý: 

- Hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư tại Việt Nam và hoạt 

động đầu tư ra nước ngoài, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu 

quả; 

- Hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý đấu thầu, hình thức xử 

phạt và biện pháp khắc phục hậu quả; 

- Hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh đối với 

doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, hình thức xử 

phạt và biện pháp khắc phục hậu quả 

 

Thời điểm có hiệu lực: Ngày 15/07/2016. 

  

Đ 
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PHẦN III 

DANH MỤC VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH 

 

 

 

DANH MỤC VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH  

TỪ NGÀY 01/06/2016 ĐẾN NGÀY 21/06/2016 

 

STT Tên văn bản 
Ngày 

ban hành 

1.  

Thông tư 08/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về 

việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 19/2013/TT-NHNN 

ngày 06/09/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về việc 

mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức 

tín dụng Việt Nam 

16/06/2016 

2.  
Nghị định 54/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định cơ chế tự 

chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập 
14/06/2016 

3.  
Quyết định 1062/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt 

Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 
14/06/2016 

4.  

Thông tư 78/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi một số điều 

của Thông tư 133/2014/TT-BTC ngày 11/09/2014 hướng dẫn chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện 

03/06/2016 

5.  

Quyết định 1023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt 

Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em giai đoạn 2016-

2020 

07/06/2016 

6.  

Quyết định 1013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về lãi suất cho vay 

ưu đãi nhà ở xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định tại 

Nghị định 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ 

06/06/2016 

7.  

Thông tư liên tịch 77/2016/TTLT-BTC-BKHCN của Bộ Tài chính, Bộ 

Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa 

quốc gia đối với thủ tục kiểm tra Nhà nước về chất lượng đối với hàng 

hóa nhập khẩu vào Việt Nam thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa 

học và Công nghệ 

03/06/2016 

8.  

Thông tư 04/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung 

một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương về thủ tục hành chính 

trong lĩnh vực thương mại điện tử, hóa chất, sản xuất kinh doanh rượu, 

nhượng quyền thương mại, hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao 

dịch hàng hóa, năng lượng, an toàn thực phẩm và điện lực 

06/06/2016 

9.  
Nghị quyết 49/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường 

kỳ tháng 5 năm 2016 
07/06/2016 
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10.  
Thông tư 05/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về việc cung 

cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công Thương 
06/06/2016 

11.  

Nghị định 37/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về 

bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc 

15/05/2016 

12.  
Nghị định 50/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư 
01/06/2016 

13.  
Chỉ thị 06/CT-BCT của Bộ Công Thương về một số nhiệm vụ, giải pháp 

phát triển sản xuất, đẩy mạnh xuất khẩu trong năm 2016 
27/05/2016 

14.  

Quyết định 985a/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt 

Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý chất lượng không khí đến năm 

2020, tầm nhìn đến năm 2025 

01/06/2016 

15.  

Quyết định 898/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt 

phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin mạng 

giai đoạn 2016-2020 

27/05/2016 

16.  

Chỉ thị 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 

2017 

02/06/2016 

17.  

Chỉ thị 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực 

hiện các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn và giảm thiểu tai nạn bom 

mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh 

01/06/2016 

18.  

Thông tư 06/2016/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn về việc ban hành danh mục, hàm lượng kháng sinh được 

phép sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm với mục đích 

kích thích sinh trưởng tại Việt Nam 

31/05/2016 

19.  

Quyết định 1898/QĐ-BNN-TT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn về việc phê duyệt "Đề án tái cơ cấu ngành lúa gạo Việt Nam đến 

năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030" 

23/05/2016 

20.  
Nghị định 35/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một 

số điều của Luật Thú y 
15/05/2016 

 
                                                 
1 Chương Đầu tư, Mục B, Điều 9.18, Khoản 1 

2 Chương Đầu tư, Mục B, Điều 9.23, Khoản 2 
3 Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương – Tóm tắt Chương 9 – Đầu tư  
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