
  

 

 

 

BẢN TINPHÁP LUẬT  

Số 03/2017 

 
 
Hà Nội:  

Biệt thự B23,  

Trung Hòa-Nhân Chính,  

Phố Nguyễn Thị Định, 

Quận Thanh Xuân, Hà Nội 

ĐT:  84 4 35376939  

Fax:  84 4 35376941  

 

Thành phố Hồ Chí Minh:  

Lầu 1, Toà nhà Harmony,  

Số 47-49-51,  

Đường Phùng Khắc Khoan, 

Phường Đa Kao, Quận 1,  

TP. Hồ Chí Minh 

ĐT:  84 8 38226290                      

Fax : 84 8 38226290 

 

E: quang@nhquang.com 

W:www.nhquang.com 

 

 
 

 

 

 

MỤC LỤC 

PHẦN I – DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT..................................... 2 

PHẦN II – TIN TIÊU ĐIỂM ............................................................. 6 

PHẦN III – DANH MỤC VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH ..... 10 

 

 

 

 

 

http://www.nhquang.com/


©Văn phòng Luật sư 

 
Bản tin pháp luật số 03/2017 từ ngày 01/03/2017 đến ngày 31/03/2017 

 

2 

 

 

PHẦN I  

           DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT 

 

 

TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG TRONG HOẠT ĐỘNG CUNG CẤP DỊCH VỤ THEO  

HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO VIỆT NAM – EU (EVFTA) 

 

Luật sư tập sự Vũ Thị Diệu Thảo 

 

 

ăm 2016, EU là môṭ trong những thi ̣trường ngoài nước quan trọng nhất của Việt Nam, xêṕ  

thứ hai sau My.̃ Năm 2016, EU nhập khẩu 19,5% tôn̉g lượng xuất khẩu của Việt Nam. Theo 

Cục Đầu tư Nước ngoài thuộc Bộ Kê ́hoạch va ̀Đầu tư, các nhà đầu tư từ 23 trong tổng số 28 

nước thành viên EU đã đâù tư môṭ lượng vốn FDI theo cam kết là 21,77 tỷ USD vào 1.903 dự 

án trong vòng 26 năm qua (tińh đến cuối năm 2016). Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU 

(EVFTA) được tuyên bố chính thức khởi động đàm phán vào ngày 26 tháng 6 năm 2012, hướng tới mục 

tiêu tăng cường quan hệ đối tác chính trị toàn diện và sâu sắc giữa Việt Nam và EU, đặc biệt là quan hệ 

thương mại đầu tư. Ngày 1/2/2016, văn bản Hiệp định EVFTA đã được công bố và dự kiến sẽ có hiệu lực 

từ năm 2018. Trong số này, Văn phòng luật sư NHQuang&Cộng sự xin gửi tới Quý vị bài viết về chủ đề 

Tiếp cận thị trường đối với hoạt động cung cấp dịch vụ theo cam kết của Việt Nam tại EVFTA để Quý vị 

có được cái nhìn tổng quan hơn về vấn đề này.  

Theo EVFTA, Việt Nam cam kết mở cửa cho 

các nhà cung cấp dịch vụ của EU trong các 

lĩnh vực cụ thể như: dịch vụ kinh doanh, dịch 

vụ môi trường, dịch vụ bưu chính và chuyển 

phát, dịch vụ ngân hàng, dịch vụ bảo hiểm, 

dịch vụ vận tải biển. Hơn nữa, Việt Nam còn 

cam kết mở cửa thị trường thêm đối với các 

lĩnh vực  trước đây không có trong Biểu Cam 

kết  WTO, bao gồm: dịch vụ nghiên cứu và 

phát triển đa ngành (R&D); dịch vụ điều 

dưỡng, nhân viên vật lý trị liệu và trợ giúp y 

tế; dịch vụ đóng gói; dịch vụ hội chợ thương 

mại và triển lãm; dịch vụ xây dựng – vệ sinh 

công nghiệp1. Có thể thấy, cam  kết  của  Việt  

Nam  cho  EU ít nhất là ngang bằng với mức 

mở cửa cao nhất mà Việt Nam cho các đối tác 

khác trong các đàm phán FTA hiện tại của 

Việt Nam (bao gồm cả TPP)2. Mặt khác, cam 

kết của EU cho Việt Nam cao hơn cam kết của 

EU trong WTO và tương đương với mức cao 

nhất của EU trong các FTA gần đây của EU.3  

 

Để Quý vị có thể nắm được một số lĩnh vực trọng điểm và cam kết của Việt Nam đối với EU, xin 

xem bảng tóm tắt dưới đây: 

 

N 
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STT Lĩnh vực Cam kết của Việt Nam trong 

EVFTA4 

Cam kết của Việt Nam trong WTO 

1.  Phân phối Việc thành lập các cơ sở bán lẻ 

(ngoài cơ sở thứ nhất) sẽ được cho 

phép dựa trên cơ sở Kiểm tra Nhu 

cầu Kinh tế (Economic Needs Test - 

ENT). Trong trường hợp thiết lập 

một cửa hàng nhỏ bán lẻ có quy 

mô nhỏ hơn 500m2 trong khu vực 

quy hoạch phù hợp và đã hoàn 

thành xây dựng cơ sở hạ tầng, thì 

không cần phải có ENT. 

Yêu cầu về ENT sẽ được bãi bỏ sau 

5 năm kể từ ngày Hiệp định có 

hiệu lực. 

Việc thành lập các cơ sở bán lẻ 

(ngoài cơ sở thứ nhất) sẽ được xem 

xét trên cơ sở Kiểm tra Nhu cầu 

Kinh tế (ENT). 

2.  Vận tải 

biển 

Đối với Dịch vụ vận tải biển, khi 

thành lập các công ty vận hành đội 

tàu treo cờ Việt Nam, các nhà cung 

cấp dịch vụ nước ngoài được phép 

thành lập liên doanh có vốn đầu tư 

nước ngoài không vượt quá 70% 

tổng vốn pháp định. 

 

Đối với dịch vụ Vận tải đường 

thủy nội địa: nhà cung cấp dịch vụ 

nước ngoài chỉ được phép cung 

cấp dịch vụ thông qua việc thành 

lập liên doanh với đối tác Việt 

Nam trong đó phần vốn góp của 

phía nước ngoài không được vượt 

quá 51% tổng vốn pháp định. 

Đối với Dịch vụ vận tải biển, khi 

thành lập các công ty vận hành đội 

tàu treo cờ Việt Nam, sau 2 năm kể 

từ ngày gia nhập, các nhà cung cấp 

dịch vụ nước ngoài được phép 

thành lập liên doanh trong đó phần 

vốn góp của phía nước ngoài không 

vượt quá 49% vốn pháp định của 

liên doanh.  

Đối với dịch vụ Vận tải đường thủy 

nội địa, kể từ ngày gia nhập, nhà 

cung cấp dịch vụ nước ngoài chỉ 

được phép cung cấp dịch vụ thông 

qua việc thành lập liên doanh với 

đối tác Việt Nam trong đó phần vốn 

góp của phía nước ngoài không 

được vượt quá 49% tổng vốn pháp 

định.   

3.  Năng 

lượng  

Cam kết thêm 3 tiểu ngành: (i) Sản 

xuất điện; truyền tải và phân phối 

điện trên mạng riêng; (ii) Sản xuất 

khí đốt; phân phối nhiên liệu khí 

Không áp dụng 
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bằng đường ống riêng; và (iii) Sản 

xuất hơi nước và nước nóng; phân 

phối hơi nước và nước nóng trên 

mạng riêng. 

4.  Viễn thông Các dịch vụ khác – Mạng ảo (Vir-

tual Private Network – VPN): Đối 

với các dịch vụ không có hạ tầng 

mạng, cho phép liên doanh và 

không giới hạn việc lựa chọn đối 

tác. Phần vốn góp của phía nước 

ngoài không vượt quá 70% vốn 

pháp định của liên doanh. 5 năm 

kể từ ngày Hiệp định có hiệu lực, 

phần vốn góp của phía nước ngoài 

không vượt quá 75% vốn pháp 

định của liên doanh. 

Các dịch vụ khác – Mạng ảo (Virtual 

Private Network – VPN): Đối với các 

dịch vụ không có hạ tầng mạng, 

ngay sau khi gia nhập, cho phép liên 

doanh và tự do chọn đối tác. Phần 

vốn góp của phía nước ngoài trong 

liên doanh không được vượt quá 

70% vốn pháp định của liên doanh. 

 

 

Những tác động tới doanh nghiệp Việt Nam 

 

Đối với các doanh nghiệp thuộc ngành da giày, 

việc bỏ hàng rào thuế quan sẽ giúp Việt Nam 

gia tăng cạnh tranh với mặt hàng từ các quốc 

gia như Trung Quốc hoặc ASEAN. Vì thế, để 

tiếp cận thị trường tốt hơn, các doanh nghiệp 

cần chú trọng hơn nữa vào việc đẩy mạnh 

phát triển kênh phân phối tại thị trường EU, 

tạo lập thương hiệu quốc gia, tập trung vào 

các sản phẩm thân thiện với môi trường và 

cộng đồng, tuân thủ các quy định kĩ thuật và 

an toàn. 

Đối với các doanh nghiệp ngành dệt may, mặc dù 

quy tắc xuất xứ từ vải trong Hiệp định EVFTA 

không khắt khe bằng quy tắc xuất xứ từ sợi 

trong Hiệp định TPP5 nhưng đây vẫn  là một 

thách thức đối với các doanh nghiệp Việt 

Nam. Theo quy tắc xuất xứ từ vải tại EVFTA, 

các mặt hàng dệt may của Việt Nam phải đảm 

bảo quy chế chuyển đổi nguồn gốc xuất xứ 

kép. Cụ thể, để một mặt hàng dệt may Việt 

Nam được hưởng ưu đãi thuế quan thì ít nhất 

hàng hóa đó phải được sản xuất tại Việt Nam 

(tiêu chuẩn xuất xứ đơn là vải có thể được 

nhập khẩu rồi cắt may tại Việt Nam, tiêu 

chuẩn kép là vải phải được sản xuất tại Việt 

Nam và khâu cắt may cũng tại Việt Nam). Do 

đó, các doanh nghiệp không những phải tuân 

thủ nghiêm chỉnh quy tắc xuất xứ nghiêm 

ngặt này đối với ngành dệt may mà còn phải 

chủ động tìm hiểu luật pháp, tập quán thương 

mại của nước nhập khẩu thuộc khối EU để 

đáp ứng yêu cầu người mua. Chiến lược mar-

keting kết hợp với nghiên cứu thị trường và 

rào cản kĩ thuật cũng là một bước đi cần thiết 

cho các doanh nghiệp nhằm triển khai thực 

hiện và phát triển hệ thống quản lí chất lượng 

sản phẩm tại thị trường này. 

Đối với các doanh nghiệp thuộc ngành nông sản, 

hiện tại, những mặt hàng hoa quả Việt Nam 

thâm nhập được vào thị trường EU còn ít. 

Hơn nữa, các doanh nghiệp còn phải vượt qua 

được những tiêu chuẩn khắt khe về an toàn 

thực phẩm, truy xuất nguồn gốc... Trong thời 

gian tới, để mặt hàng nông sản có cơ hội xuất 
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khẩu với số lượng lớn tới thị trường “khó 

tính” như EU, các doanh nghiệp Việt Nam cần 

phải tích cực cải tiến và áp dụng quy trình sản 

xuất chuẩn, sạch, đảm bảo các yếu tố vệ sinh 

an toàn thực phẩm. Doanh nghiệp Việt Nam 

nên chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ từ phía cơ 

quan châu Âu về trang thiết bị trong phòng 

kiểm nghiệm; đào tạo tập huấn cán bộ, nhân 

viên làm việc tại doanh nghiệp về các kỹ năng 

cần thiết đối với kiểm tra, phân tích phát hiện 

tồn dư thuốc bảo vệ thực vật ở ngưỡng thấp 

theo yêu cầu khắt khe của EU nói riêng và của 

nhiều nước trên thế giới. Các doanh nghiệp 

cũng nên thúc đẩy hoạt động kiểm soát chuỗi 

cung ứng, đầu tư có quy mô lớn hỗ trợ, giúp 

đỡ về phương thức canh tác mới để đạt chất 

lượng sản phẩm ở mức cao nhất, tạo điều kiện 

xuất khẩu sang thị trường EU và thị trường 

khó tính khác. 

Các hiệp định thương mại tự do, đặc biệt là 

EVFTA, cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho 

các doanh nghiệp Việt Nam quan hệ hợp tác 

với các doanh nghiệp ở EU và ngược lại. Cơ 

hội này giúp cho doanh nghiệp Việt Nam 

tham gia vào các chuỗi cung ứng, chuỗi sản 

xuất toàn cầu mà doanh nghiệp EU đóng vai 

trò là dẫn dắt hoặc EU hay Việt Nam là thị 

trường tiêu thụ chính.   

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là do-

anh nghiệp vừa và nhỏ chưa chú ý tới những 

tác động tiềm tàng của Điều ước quốc tế tới 

hoạt động kinh doanh của mình, đặc biệt là 

các thông tin về những hiệp định thương mại 

tự do mà Việt Nam đã, đang đàm phán và ký 

kết. Vì vậy, doanh nghiệp nên chú ý tìm hiểu 

các thông tin về lộ trình và các cam kết của 

Việt Nam đối với từng thị trường để có được 

kế hoạch thâm nhập và phát triển tại thị 

trường đó.  

Các doanh nghiệp cần tăng cường kết nối giao 

lưu với các doanh nghiệp nước ngoài, các hiệp 

hội doanh nghiệp, các chương trình xúc tiến 

thương mại - đầu tư theo thị trường, ngành 

hàng, lĩnh vực kinh doanh cụ thể để có thể 

tiếp cận thị trường trong và ngoài nước cũng 

như tiếp thị thương hiệu của sản phẩm tới các 

thị trường xuất khẩu trọng điểm. Các kiến 

thức về mở cửa thị trường không chỉ nhằm 

đem lại cơ hội phát triển thị trường mà còn là 

sự chuẩn bị cho kế hoạch giữ vững thị trường 

khi mà các doanh nghiệp nước ngoài có cơ hội 

thâm nhập dễ dàng vào thị trường Việt Nam 

và cạnh tranh trực tiếp tới sản phẩm, dịch vụ 

của doanh nghiệp.  

 

Quý vị có thể liên hệ với chúng tôi để nhận được những tư vấn chi tiết hơn những vấn đề liên 

quan đến tiếp cận thị trường trong hoạt động cung cấp dịch vụ theo EVFTA. 

 

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 

Tiếp nhận chứng từ bảo hiểm xã hội điện tử  

 

Tên văn bản: Nghị định 166/2016/NĐ-CP quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh 

vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. 

 

Một số nội dung cần lưu ý: 

Thời gian nộp chứng từ Bảo hiểm xã hội (”BHXH”) điện tử được quy định cụ thể như 

sau: 

- Đối tượng nộp chứng từ BHXH điện tử được thực hiện giao dịch điện tử qua 

Cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc Tổ chức I-VAN 24 

giờ trong ngày và 07 ngày trong tuần. 

- Cơ quan tiếp nhận sẽ gửi thông báo xác nhận đã nhận được chứng từ BHXH 

điện tử đến địa chỉ thư điện tử của đối tượng nộp chậm nhất 15 phút sau khi 

nhận được chứng từ BHXH điện tử gửi đến. 

 

Thời điểm có hiệu lực: Ngày 01/3/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L 
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oanh nghiệp  

Công khai giá dịch vụ trong kinh doanh du lịch 

 

Tên văn bản: Quyết định 718/QĐ-BVHTTDL về Bộ Quy tắc Ứng xử văn minh du 

lịch  

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Bộ quy tắc ứng xử văn minh du 

lịch theo Quyết định số 718/QĐ-BVHTTDL, quy định tổ chức, cá nhân kinh 

doanh du lịch phải niêm yết công khai và bán đúng giá dịch vụ, không bán cao 

hơn giá niêm yết. 

Lưu ý, cá nhân, tổ chức kinh doanh du lịch còn phải tư vấn trung thực, đầy đủ về 

sản phẩm, dịch vụ cung cấp cho khách du lịch; có trách nhiệm với môi trường và 

xã hội trong hoạt động kinh doanh du lịch; sẵn sàng, tích cực hỗ trợ khách du 

lịch trong trường hợp xảy ra tai nạn, rủi ro liên quan đến trách nhiệm và khi có 

yêu cầu; không cung cấp các sản phẩm, dịch vụ không đảm bảo chất lượng và 

không rõ nguồn gốc xuất xứ; không lợi dụng thời điểm đông khách để nâng giá, 

ép giá, cung cấp dịch vụ kém chất lượng cho khách du lịch; không sử dụng 

thương hiệu của tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch khác để quảng bá cho sản 

phẩm của mình… 

 

Thời điểm có hiệu lực: Ngày 02/03/2017 
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ài chính – ngân hàng 

Hạn mức cho vay tiêu dùng tại các công ty tài chính 

 

Tên văn bản: Thông tư 43/2016/TT-NHNN quy định cho vay tiêu dùng của công ty 

tài chính 

 

Một số nội dung cần lưu ý: 

Quy định cho vay tiêu dùng đối với công ty tài chính bao gồm: 

- Công ty tài chính cho cá nhân vay nhằm đáp ứng nhu cầu vốn mua, sử dụng 

hàng hóa, dịch vụ cho mục đích tiêu dùng, với tổng dư nợ cho vay tiêu dùng 

tại công ty tài chính đó không quá 100 triệu đồng/người. 

-  Mức tổng dư nợ quy định tại khoản này không áp dụng đối với cho vay tiêu 

dùng để mua ôtô và sử dụng ôtô đó làm tài sản bảo đảm cho chính khoản vay 

đó theo quy định của pháp luật. 

- Lãi suất cho vay tiêu dùng của công ty tài chính thực hiện theo quy định của 

Ngân hàng Nhà nước về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng. 

- Công ty tài chính quy định khung lãi suất cho vay tiêu dùng áp dụng thống 

nhất trong toàn hệ thống trong từng thời kỳ, bao gồm mức lãi suất cho vay cao 

nhất và thấp nhất đối với từng sản phẩm cho vay tiêu dùng. 

 

 

Thời điểm có hiệu lực: Ngày 15/03/2017. 

T 
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ầu tư 

Chính thức nới lỏng điều kiện nhập khẩu ô tô dưới 09 chỗ 

 

 

Tên văn bản: Thông tư 04/2017/TT-BCT sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/2011/TT-

BCT ngày 12 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định bổ sung 

thủ tục nhập khẩu xe ô tô chở người loại từ 09 chỗ ngồi trở xuống 

 

Một số nội dung cần lưu ý: 

Thông tư 20/2011/TT-BCT (”Thông tư 04”) quy định thương nhân khi nhập khẩu ô tô 

từ 09 chỗ ngồi trở xuống phải nộp bổ sung cho cơ quan có thẩm quyền những giấy tờ 

sau: 

- 01 bản sao có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính Giấy chỉ định hoặc giấy 

ủy quyền là nhà nhập khẩu, nhà phân phối của chính hãng sản xuất, kinh 

doanh loại ô tô đó; hoặc 

- 01 bản sao có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính hợp đồng đại lý của chính 

hãng sản xuất, kinh doanh loại ô tô đã được cơ quan đại diện ngoại giao Việt 

Nam ở nước ngoài hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định; và 

- 01 bản sao có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính Giấy chứng nhận cơ sở 

bảo hành, bảo dưỡng ô tô đủ điều kiện được cấp bởi Bộ Giao thông vận tải. 

Thông tư 04 đã chính thức bãi bỏ quy định phải nộp giấy chứng nhận cơ sở bảo hành, 

bảo dưỡng ô tô đủ điều kiện khỏi danh mục giấy tờ bắt buộc khi làm thủ tục nhập 

khẩu. 

 

Thời điểm có hiệu lực: Ngày 09/03/2017. 

 

Đ 
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huế 

Tổng cục Thuế đã có hướng dẫn quyết toán thuế TNDN, TNCN 2016 

 

Tên văn bản: Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thu 

nhập cá nhân (TNCN) năm 2016. 

 

Một số nội dung cần lưu ý: 

Quyết toán thuế TNDN, đề cập đến các vấn đề sau: 

- Các căn cứ pháp lý để xác định số thuế TNDN phải nộp khi quyết toán thuế 

TNDN năm 2016. 

- Những lưu ý quan trọng khi quyết toán thuế TNDN năm 2016. 

- Hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN năm 2016. 

Quyết toán thuế TNCN, đề cập đến các vấn đề sau: 

- Chính sách thuế TNCN, công tác chỉ đạo địa phương, công tác tuyên truyền, 

hỗ trợ kê khai điện tử. 

- Căn cứ pháp lý thực hiện quyết toán thuế TNCN 2016. 

- Chính sách Quyết toán thuế TNCN năm 2016. 

- Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2016. 

- Hình thức Quyết toán thuế TNCN năm 2016. 

- Giảm trừ gia cảnh năm 2016.  

- Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN 2016. 

Những hướng dẫn này phần nào sẽ hỗ trợ cá nhân, tổ chức thuận lợi hơn trong việc 

quyết toán thuế TNDN, TNCN năm 2016. 
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PHẦN III 

DANH MỤC VĂN BẢNMỚI BAN HÀNH 

 

 

DANH MỤC VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH  

TỪ NGÀY 01/03/2017 ĐẾN NGÀY 31/03/2017 

 

STT Tên văn bản 
Ngày 

ban hành 

1.  

Thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã 

hội quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương 

trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ 

trung cấp, trình độ cao đẳng 

01/03/2017 

2.  

Thông tư 05/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã 

hội về việc quy định Quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh 

trình độ trung cấp, cao đẳng 

02/03/2017 

3.  

Thông tư 03/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về nguyên tắc 

điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng muối, 

trứng gia cầm năm 2017 

03/03/2017 

4.  

Thông tư 20/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung 

khoản 2 Điều 8 Thông tư 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn thi hành Nghị định 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 

của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 

Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 

130/2016/TT-BTC ngày 12/08/2016 của Bộ Tài chính) 

06/03/2017 

5.  

Thông tư 02/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc 

quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật lập báo cáo hiện trạng 

môi trường 

07/03/2017 

6.  
Thông tư 07/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã 

hội về việc quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp 
10/03/2017 

7.  

Quyết định 686/QĐ-BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn về việc tạm ngừng nhập khẩu gia cầm và sản phẩm gia cầm từ 

Hoa Kỳ 

10/03/2017 

8.  

Nghị định 23/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một 

số điều Nghị định 162/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy 

định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm 

lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

10/10/2016 

9.  

Nghị định 24/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định thuế suất thuế nhập 

khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Bản thỏa thuận thúc đẩy thương mại 

song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia năm 2016 

14/03/2017 
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1 Viet Nam – Schedule of commitments – Cross border supply of services and Establishment 
2 Tổng quan Hiệp định EVFTA – Sở Công thương, trang 8 

3 Chương I, Hiệp định EVFTA 

4 Phụ lục 8-d: Cung cấp dịch vụ và thành lập xuyên biên giới - Biểu cam kết của Việt Nam 

5 Quy tắc xuất xứ từ sợi trở đi (“yarn-forward”) được quy định tại Chương 3, Hiệp định TPP. Đây là quy tắc xuất 

xứ chủ đạo đối với hàng dệt may trong TPP hay còn gọi là quy tắc “ba công đoạn”. Quy tắc này được hiểu một 

cách chung nhất là tất cả các công đoạn sản xuất hàng dệt may từ sợi trở đi, bao gồm (i) kéo sợi, dệt và nhuộm vải; 

(ii) cắt và (iii) may quần áo phải được thực hiện trong các nước thành viên TPP. 


