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NGHIÊN CỨU VÀ VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH 
 

 

 

Các luật sư của NHQuang tham gia biên soạn Tài liệu hướng dẫn đánh giá tác động chính 

sách cho Bộ Tư pháp. Tài liệu này được coi là một cẩm nang hữu ích cho các cán bộ, cơ 

quan nhà nước trong việc xây dựng chính sách và pháp luật. Kể từ năm 2016, các luật sư 

của NHQuang cũng tiến hành một số các cuộc tập huấn, hướng dẫn việc sử dụng Tài liệu 

này cũng như là tham gia đánh giá tác động một số chính sách tại Việt Nam, giúp cho các 

chính sách này được hoàn thiện hơn. 
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Doanh nghiệp – Đæu tư – Thương mäi  

Quy định mới về kinh doanh dịch vụ vận tải đa phương thức  

Tên văn bản: Nghị định 144/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định về vận tải đa phương thức  

(Nghị  định 144) 

Ngày có hiệu lực: 16/10/2018 

 

 Một số thay đổi: 

Ngày 16/10/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 144 nhằm sửa đổi, bổ sung Nghị định 

87/2009/NĐ-CP về vận tải đa phương thức (Nghị định 87), đồng thời bãi bỏ Nghị định 

89/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 87/2009/NĐ-CP về vận tải đa phương thức (Nghị 

định 89), trong đó có một số thay đổi đáng chú ý như sau: 

- Trước đây, theo quy định tại Điều 5, Nghị định 87, điều kiện kinh doanh vận tải đa phương 

thức được chia ra 03 (ba) nhóm quy định riêng biệt dành cho (i) Doanh nghiệp, Hợp tác xã 

Việt Nam; (ii) Doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại Việt Nam; và (iii) Doanh nghiệp của các 

quốc gia là thành viên Hiệp định khung ASEAN về vận tải đa phương thức hoặc doanh 

nghiệp của quốc gia đã ký điều ước quốc tế với Việt Nam về vận tải đa phương thức. Tuy 

nhiên nội dung của 02 (hai) nhóm (i) và (ii) không có sự khác biệt đáng kể. Do đó, Nghị 

định 144 đã tích hợp nội dung quy định của 02 (hai) nhóm chủ thể nói trên thành 01 (một) 

nhóm chủ thể chung là “Doanh nghiệp, hợp tác xã Việt Nam, doanh nghiệp nước ngoài đầu 

tư tại Việt Nam”.  

- Nghị định 144 quy định rõ rằng điều kiện tiên quyết để doanh nghiệp kinh doanh vận tải đa 

phương thức quốc tế là cần có Giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế (Giấy 

phép) đã được cấp trên cơ sở đáp ứng đủ các điều kiện về duy trì tài sản tối thiểu và bảo 

hiểm trách nhiệm nghề nghiệp. Nghị định 144 cũng giảm thiểu một số điều kiện mang tính 

hồ sơ giấy tờ không thực sự cần thiết như yêu cầu về Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 

hay Giấy chứng nhận đầu tư. Có thể hiểu rằng kể từ thời điểm Nghị định 144 có hiệu lực trở 

đi, Giấy phép sẽ là điều kiện cần và đủ để doanh nghiệp bắt đầu hoạt động kinh doanh vận 

tải đa phương thức quốc tế.  

- Về trình tự và hồ sơ cấp Giấy phép, Nghị định 144 yêu cầu cung cấp (i) báo cáo tài chính 

kiểm toán, hoặc (ii) bảo lãnh tương đương (trong trường hợp không thực hiện kiểm toán) 

hoặc, (iii) phương án tài chính thay thế trong thành phần hồ sơ. Quy định mới này của Nghị 

định 144 đã thay thế yêu cầu về “Xác nhận giá trị tài sản doanh nghiệp của cơ quan tài 

 Tin tiêu điểm 
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chính hoặc bảo lãnh tương đương” như quy định tại Điều 6, Nghị định 87 trước đây. Thời 

hạn để cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép cũng đã được rút ngắn từ 10 (mười) ngày làm 

việc xuống còn 05 (năm) ngày làm việc kể từ thời điểm tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.  

- Nghị định 144 cũng lược bỏ Chương 3 của Nghị định 87 quy định về giới hạn chủ thể hoạt 

động kinh doanh vận tải đa phương thức nội địa. Trước đây, Chương 3 Nghị định 87 quy 

định rằng chủ thể hoạt động kinh doanh vận tải đa phương thức nội địa chỉ bao gồm các 

doanh nghiệp, hợp tác xã Việt Nam và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt 

Nam mà không có các doanh nghiệp nước ngoài là thành viên Hiệp định khung ASEAN hoặc 

thành viên tham gia ký kết điều ước với Việt Nam về vận tải đa phương thức. Hiện nay, với 

nội dung sửa đổi tại Nghị định 144, có thể hiểu rằng không còn sự phân biệt đối xử giữa 

doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp nước ngoài trong kinh doanh vận tải đa phương 

thức nội địa. 

 

 Một số tác động dự kiến: 

- Xét từ khía cạnh cắt giảm điều kiện kinh doanh, những thay đổi của Nghị định 144 không có 

nhiều ý nghĩa đáng kể bởi lẽ doanh nghiệp vẫn sẽ phải đáp ứng yêu cầu về việc duy trì tài 

sản tối thiểu và bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp. Tuy nhiên, xét về khía cạnh cải cách 

thủ tục hành chính, việc Nghị định 144 quy định chi tiết về thủ tục xin cấp Giấy phép và rút 

ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính đã tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các doanh 

nghiệp, giúp doanh nghiệp cắt giảm được chi phí tuân thủ. 

- Việc bãi bỏ Chương 3 của Nghị định 87 đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nước ngoài 

(là thành viên Hiệp định khung ASEAN hoặc thành viên của các điều ước quốc tế ký với Việt 

Nam về vận tải đa phương thức) được triển khai hoạt động kinh doanh vận tải đa phương 

thức nội địa tại Việt Nam. Tháo gỡ này không chỉ đảm bảo việc tuân thủ nguyên tắc chung 

về đối xử bình đẳng giữa các doanh nghiệp, mà còn phù hợp với triển vọng và cam kết của 

Việt Nam về hội nhập quốc tế trong lĩnh vực vận tải đa phương thức nói riêng và vận tải nói 

chung. 

 

 Một số khuyến nghị: 

Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải đa phương thức cần cập nhật các quy định mới 

trong Nghị định 144 để đảm bảo được quyền và thực hiện đúng những nghĩa vụ theo quy định 

của pháp luật.  
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Thuế  

Giải đáp nhiều vướng mắc về thuế tại Thông tư 39/2018/TT-BTC 

 

Tên văn bản: Công văn 5914/TCHQ-TXNK năm 2018 xử lý vướng mắc tại Thông tư 

39/2018/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành (Công văn 5914) 

Ngày có hiệu lực: 09/10/2018 

 

 Một số nội dung cơ bản: 

Công văn 5914 đã hướng dẫn việc kê khai, nộp thuế đối với hàng hóa được nhập khẩu (NK) để 

sản xuất phục vụ xuất khẩu (XK) nhưng được thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội 

địa. Cụ thể một số nội dung cơ bản như sau: 

- Về thủ tục, doanh nghiệp (DN) sẽ phải khai tờ khai hải quan mới khi thay đổi mục đích sử 

dụng. Riêng với phế liệu, phế phẩm thu được trong quá trình sản xuất hàng XK, DN sẽ phải 

khai bảng kê khai tính thuế theo mẫu số 04 Phụ lục IIa Thông tư 38/2015/TT-BTC1 (Mẫu số 

04) – trong trường hợp nộp hồ sơ điện tử thông qua Hệ thống khai báo Hải quan điện tử 

(Hệ thống); hoặc theo mẫu số 06/BKKTT/TXNK Phụ lục VI Thông tư số 39/2018/TT-BTC 

(Mẫu số 06) – trong trường hợp nộp hồ sơ giấy. 

- Về chính sách thuế, các DN sẽ tiến hành khai và nộp thuế theo chính sách thuế tại thời điểm 

đăng ký tờ khai hải quan mới (trừ trường hợp đã thực hiện khai và nộp thuế đầy đủ tại thời 

điểm đăng ký tờ khai ban đầu2) hoặc thời điểm khai bảng khai tính thuế theo Mẫu số 04 

hoặc Mẫu số 06. Lưu ý rằng DN được miễn thuế NK đối với phế liệu, phế phẩm thu được 

trong quá trình sản xuất hàng XK, tuy nhiên, vẫn phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng, 

thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế bảo vệ môi trường (nếu có) đối với phế liệu, phế phẩm. 

- Về thời điểm kê khai, DN phải nộp bảng kê khai tính thuế cho cơ quan hải quan từng lần 

trước khi xuất hóa đơn bán khi thực hiện tiêu thụ nội địa. Riêng với phế liệu, phế phẩm, DN 

còn có thể lựa chọn khai theo tháng3.   

 

 Một số bình luận và khuyến nghị: 

Nói chung, Tổng cục Hải quan đã hướng dẫn khá đầy đủ, chi tiết về chính sách thuế đối với hàng 

hóa được NK để sản xuất phục vụ XK nhưng được thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ 

nội địa. Tuy nhiên, thông qua phản ánh của các Cục Hải quan, việc thực hiện các quy định này 

vẫn còn gặp một số vướng mắc đáng chú ý như sau: 

Thứ nhất, hiện nay Hệ thống vẫn chưa cập nhật các chỉ tiêu quy định tại Mẫu số 044. Bởi vậy, 

mặc dù đã có quy định về việc khai bảng kê khai tính thuế điện tử, DN sẽ vẫn phải thực hiện 

khai báo bằng hồ sơ giấy trước khi Hệ thống được hoàn thiện để tiếp nhận việc khai báo theo 

phương thức điện tử. Điều này sẽ dẫn đến việc kéo dài thời gian chuẩn bị hồ sơ cho DN cũng 

như thời gian xử lý hồ sơ của các Cục Hải quan. 

Thứ hai, quy định về chính sách thuế đối với phế liệu, phế phẩm (thu được trong quá trình sản 

xuất hàng XK từ nguyên liệu NK) bị tiến hành tiêu hủy5: hiện nay, Tổng cục Hải quan mới có 

hướng dẫn cụ thể với việc kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng với phế liệu, phế phẩm tiêu hủy6, đó 

là đối tượng này không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng nên DN không cần tiến hành 
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kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng. Đối với các sắc thuế khác, Tổng cục Hải quan chưa có hướng 

dẫn rõ ràng.  

Mặc dù đối tượng hướng dẫn của Công văn 5914 là các Cục Hải quan nhưng các DN hoàn toàn 

có thể tham khảo và vận dụng các hướng dẫn tại công văn này. Mặt khác, đối với những vướng 

mắc chưa có cách xử lý triệt để, các DN cần lưu ý cập nhật các văn bản hướng dẫn mới để có 

hướng áp dụng phù hợp, tiết kiệm thời gian và chi phí thực hiện các thủ tục tại Thông tư 

39/2018/TT-BTC nói riêng cũng như các thủ tục hải quan nói chung. 
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Một số quy định mới trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội 

 

Bàn về những vấn đề xoay quanh việc đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) cho người lao động (NLĐ) 

nước ngoài làm việc tại Việt Nam, ngay từ năm 2017, tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam 

thường niên, nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã cho rằng quy định bắt buộc đóng 

BHXH đối với nhóm đối tượng này sẽ làm tăng chi phí của người sử dụng lao động (NSDLĐ, bao 

gồm: các doanh nghiệp nói riêng và các nhà tuyển dụng nói chung), đồng thời làm giảm sức hấp 

dẫn của Việt Nam với tư cách là điểm đến đầu tư7. Đến năm 2018, khi bình luận về các nội dung 

cải cách chính sách BHXH trong Hội nghị Trung ương 7, nhiều ý kiến cho rằng những cải cách 

này chưa phù hợp, cần phải cân nhắc thêm để hài hòa với lợi ích phát triển kinh tế chung. Trong 

Bản tin số này, Văn phòng Luật sư NHQuang&Cộng sự sẽ đem đến cho Quý vị một vài bình luận 

về các chính sách cũng như quy định mới trong lĩnh vực BHXH để Quý vị có thêm những góc 

nhìn đa chiều về vấn đề này. 

 

Bắt buộc đóng bảo hiểm đối với NLĐ là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam 

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 143/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật BHXH và Luật An 

toàn, vệ sinh lao động về BHXH bắt buộc đối với NLĐ là công dân nước ngoài làm việc tại Việt 

Nam (Nghị định 143). Theo đó, NLĐ là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam là đối tượng 

phải tham gia BHXH bắt buộc. Nội dung hướng dẫn chi tiết bao gồm: 

 

STT Tiêu chí Nội dung quy định theo Nghị định 143 Ghi chú 

1.  Đối tượng điều 

chỉnh8 

Công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam 

thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc khi: 

 Có giấy phép lao động/chứng chỉ hành 

nghề/giấy phép hành nghề do cơ quan có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp; và  

 Có hợp đồng lao động (HĐLĐ) với NSDLĐ tại 

Việt Nam, bao gồm: 

(i) HĐLĐ không xác định thời hạn; hoặc 

(ii) HĐLĐ xác định thời hạn từ đủ 01 năm trở 

lên.  

NLĐ không thuộc đối tượng 

tham gia BHXH bắt buộc 

trong các trường hợp sau: 

 Di chuyển trong nội bộ 

doanh nghiệp9  

 NLĐ đã đủ tuổi nghỉ 

hưu10  

2.  Chế độ BHXH  Chế độ ốm đau;   

Trang bình luận   
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STT Tiêu chí Nội dung quy định theo Nghị định 143 Ghi chú 

bắt buộc tham 

gia11 

 Chế độ thai sản;  

 Chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp; 

 Chế độ hưu trí; và  

 Chế độ tử tuất. 

3.  Mức đóng  Đối với NLĐ, từ ngày 01/01/2022, hàng 

tháng đóng 8% mức tiền lương tháng vào 

quỹ hưu trí và tử tuất. 

 Đối với NSDLĐ, hàng tháng đóng trên quỹ 

tiền lương đóng BHXH của NLĐ như sau: 

(i) 3% vào quỹ ốm đau và thai sản; 

(ii) 0,5% vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao 

động, bệnh nghề nghiệp; 

(iii) 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất (từ ngày 

01/01/2022). 

NLĐ không làm việc và 

không hưởng tiền lương từ 

14 ngày làm việc trở lên 

trong tháng thì không đóng 

BHXH tháng đó. Thời gian 

này không được tính để 

hưởng BHXH, trừ trường hợp 

nghỉ việc hưởng chế độ thai 

sản. 

 

Cần lưu ý rằng hầu hết mức đóng liệt kê ở trên chỉ áp dụng từ ngày 01/01/2022. Như vậy, trước 

thời điểm này, mức đóng của NSDLĐ và NLĐ nước ngoài đối với các chế độ bảo hiểm sẽ được áp 

dụng theo bảng dưới đây12: 

 

NSDLĐ NLĐ nước ngoài 

BHXH 

Bảo hiểm 

thất 

nghiệp 

Bảo hiểm 

y tế 

BHXH 

Bảo hiểm 

thất 

nghiệp 

Bảo hiểm 

y tế Hưu trí – 

Tử tuất 

Ốm đau-

thai sản 

Tai nạn lao 

động – Bệnh 

nghề nghiệp 

Hưu trí – 

Tử tuất 

Ốm đau-

thai sản 

Tai nạn lao 

động – 

Bệnh nghề 

nghiệp 

- 3% 0.5% - 3% - - - - 1.5% 

6.5% 1.5% 

Tổng cộng 8% 

 

Như đã thông tin ở phần mở đầu, nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không đồng tình 

với chính sách BHXH bắt buộc đối với NLĐ nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Đơn cử như theo 

ông  Ryu Hang Ha - Chủ tịch Hiệp hội DN Hàn Quốc tại Việt Nam (KoCham Vietnam), đã có rất 

nhiều doanh nghiệp bày tỏ lo lắng về sự gia tăng trong chi phí cũng như tính khả thi cho việc 

NLĐ nước ngoài lĩnh tiền BHXH khi trở về nước. Về vấn đề này, Nghị định 143 mới dừng lại ở các 

quy định chi tiết liên quan đến thủ tục giải quyết BHXH mà chưa có các quy định về phương thức 

chi trả tiền BHXH của NLĐ trong trường hợp họ trở về nước13.  

Bên cạnh đó, Chủ tịch Hiệp hội DN Nhật Bản tại Việt Nam (JCCI) cũng đưa ra con số thống kê để 

chứng minh rằng gánh nặng của nhà tuyển dụng lao động về tiền BHXH tại Việt Nam cao hơn 

rất nhiều so với các quốc gia láng giềng. Cụ thể, mức đóng của Việt Nam cao gấp 1,9 lần 

Indonesia; 8,5 lần Philippines và 8,8 lần Thái Lan (đặt trong bối cảnh giả định với mức lương là 
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2.500 USD). Chủ tịch JCCI đã từng nhấn mạnh: “Việc tăng gánh nặng của nhà tuyển dụng lao 

động hơn thế này sẽ có nguy cơ làm giảm năng lực cạnh tranh quốc tế của ngành công nghiệp, 

có nguy cơ làm suy giảm sự đầu tư và đầu tư mới của các doanh nghiệp nước ngoài. Ngoài ra, 

đây sẽ trở thành nguyên nhân cản trở lớn khi phái cử chuyên gia nước ngoài sang làm việc và 

đóng góp cho sự phát triển của ngành công nghiệp của Việt Nam…”14.  

Tuy nhiên, trước các thắc mắc và băn khoăn của những doanh nghiệp nói trên, Bộ Lao động- 

Thương binh và Xã hội vẫn tiếp tục ban hành Nghị định 143 để hướng tới mục tiêu “Đảm bảo 

quyền lợi của NLĐ nước ngoài và sự bình đẳng giữa NLĐ Việt Nam và NLĐ nước ngoài”. Đồng 

thời, có thể thấy rằng một số mức đóng được xây dựng lộ trình áp dụng từ năm 2022, thể hiện 

nỗ lực của Chính phủ trong việc hỗ trợ cho các doanh nghiệp chuẩn bị về chính sách nhân sự 

cũng như tài chính khi thực hiện quy định mới của Nghị định 143. 

 

Điều chỉnh về căn cứ đóng BHXH 

Ngày 23/05/2018, Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW 

về cải cách chính sách BHXH (Nghị quyết 28). Tiếp sau đó, vào ngày 08/10/2018, Chính phủ 

đã ban hành Nghị quyết số 125/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện 

Nghị quyết 28 về cải cách chính sách BHXH (Nghị quyết 125). Một trong những nội dung cải 

cách trọng tâm của 02 (hai) Nghị quyết này là quy định về việc “sửa đổi các quy định về tiền 

lương để thuận lợi trong việc xác định căn cứ đóng BHXH của khu vực doanh nghiệp ít nhất bằng 

khoảng 70% tổng tiền lương và các khoản thu nhập khác có tính chất lương của NLĐ”.  

Xét quá trình thay đổi, có thể thấy rằng căn cứ đóng BHXH ngày càng được mở rộng qua các 

năm15 như hình minh họa dưới đây: 

 

Lý giải cho những cải cách này, Chính phủ lập luận rằng việc mở rộng căn cứ đóng BHXH nhằm 

khắc phục tình trạng trốn đóng, đóng không đủ BHXH, ảnh hưởng đến khả năng cân đối Quỹ 

BHXH và quyền lợi của NLĐ. Đồng thời, Chính phủ cũng giao nhiệm vụ cho Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội sửa đổi quy định về tiền lương phù hợp nhằm tạo thuận lợi cho việc xác 

định căn cứ đóng BHXH của khu vực doanh nghiệp trong quá trình sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao 

động.  

Xét trên góc nhìn từ phía NLĐ, chính sách này có khả năng tạo ra tác động kinh tế tích cực bởi lẽ 

căn cứ đóng BHXH tăng sẽ tỷ lệ thuận với khoản tiền nhận được từ BHXH tăng lên. Nhưng ngược 

lại, xét trên góc nhìn từ các doanh nghiệp – những người sử dụng lao động, thay đổi căn cứ 

đóng BHXH theo các chính sách của Nghị quyết 28 và Nghị quyết 125 sẽ làm tăng chi phí cho 

doanh nghiệp, đôi khi còn là “gánh nặng tài chính”, dẫn đến giảm sức cạnh tranh trên thị 

Tiền 
lương/tiền 
công 

Mức lương 
và phụ cấp 
lương 

 

Mức lương, 
phụ cấp 
lương và 
các khoản 
bổ sung 
khác 

 

Tổng tiền 
lương và 
các khoản 
thu nhập 
khác có tính 
chất lương 
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trường. Điều này có khả năng tạo ra hệ quả là các doanh nghiệp sẽ thực hiện những hoạt động 

tinh giản nhân sự, đồng nghĩa với việc nhiều NLĐ có khả năng bị cho thôi việc vì các lý do kinh 

tế hay tái cấu trúc doanh nghiệp. 

Tổng kết lại, những nội dung chỉ đạo của Chính phủ trong Nghị quyết 28 và Nghị quyết 125 có 

khả năng tác động đáng kể đến hoạt động của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp nên lưu ý về nội 

dung cải cách này và cập nhật các quy định pháp luật cụ thể trong Bộ luật Lao động và các văn 

bản pháp luật khác có liên quan để có phương án nhân sự và điều chỉnh mức đóng BHXH phù 

hợp. 

 

 

 

 

  

Lưu ý: Tất cả các phân tích và nhận định trong bài viết chỉ mang tính tham khảo nên không 

được coi là ý kiến pháp lý chính thức để vận dụng vào các trường hợp cụ thể. Do vậy, để có 

được ý kiến tư vấn cho các trường hợp cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với 

chúng tôi. 
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Danh mục văn bân mới ban hành 

 

STT Tên văn bản 
Ngày 

ban hành 

Ngày  

có hiệu lực 

1.  

Văn bản hợp nhất 22/VBHN-BCT năm 2018 hợp nhất 

Thông tư quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, 

hàng hoá nhóm 2 thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công 

Thương 

01/10/2018 01/10/2018 

2.  

Nghị định 136/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định liên quan 

đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài 

nguyên và môi trường 

05/10/2018 05/10/2018 

3.  
Nghị định 139/2018/NĐ-CP quy định về kinh doanh 

dịch vụ kiểm định xe cơ giới 

08/10/2018 01/01/2019 

4.  

Nghị định 140/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các Nghị 

định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ 

tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội 

08/10/2018 08/10/2018 

5.  

Nghị định 138/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 

65/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh dịch 

vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe 

09/10/2018 

 

01/12/2018 

 

6.  

Nghị định 142/2018/NĐ-CP sửa đổi một số quy định về 

điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà 

nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

09/10/2018 

 

09/10/2018 

 

7.  

Thông tư 11/2018/TT-BTTTT công bố chi tiết Danh 

mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng 

cấm nhập khẩu kèm theo mã số HS do Bộ trưởng Bộ 

Thông tin và Truyền thông ban hành 

15/10/2018 

   

30/11/2018 

8.  

Nghị định 143/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm 

xã hội và Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm 

xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân 

nước ngoài làm việc tại Việt Nam 

15/10/2018 

  

01/12/2018 

 

9.  
Nghị định 144/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định về vận 

tải đa phương thức 

16/10/2018 

 

16/10/2018 

 

10.  
Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm 

y tế 

17/10/2018 

  

01/12/2018 

11.  
Nghị định 148/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 

05/2015/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động 

24/10/2018 

  

15/12/2018 
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