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PHẦN 1: LUẬT AN NINH MẠNG – NHỮNG LƯU Ý CHO DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG 

TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG 

Kỳ 2: Tác động của Luật An ninh mạng và một số lưu ý trong hoạt động của doanh nghiệp 

Dẫn nhập 

Ngày 12/06/2018 Luật An ninh mạng 2018 (Luật ANM) đã 

được Quốc hội thông qua vào ngày 12/6/2018, chính thức có hiệu 

lực từ ngày 01/01/2019.  Luật này quy định về hoạt động bảo vệ 

an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên không gian 

mạng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Bên 

cạnh việc tìm hiểu các vấn đề chung của Luật, doanh nghiệp cần 

tìm hiểu rõ các nghĩa vụ phải tuân thủ khi sử dụng không gian 

mạng cũng như quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm 

để có các giải pháp phù hợp. 

Ở chuyên đề này, chúng tôi tiếp tục đi sâu vào các quy định của Luật ANM về các vấn đề mà doanh nghiệp 

cần lưu ý để có các phương án chuẩn bị trước sự tác động của Luật đến hoạt động của doanh nghiệp mình trong 

quá trình sử dụng không gian mạng vào hoạt động quảng cáo. Trọng tâm của chuyên đề hướng đến là những lưu 

ý đối với doanh nghiệp hoạt động trên không gian mạng.

1. Trách nhiệm chung của doanh nghiệp sử dụng 

không gian mạng (Điều 38) 

Doanh nghiệp (không cung cấp dịch vụ viễn 

thông) phải có biện pháp bảo đảm an ninh thông tin 

trên không gian mạng của doanh nghiệp, cụ thể: 

Thứ nhất, trang thông tin điện tử, cổng thông tin 

điện tử hoặc chuyên trang trên mạng xã hội của doanh 

nghiệp không được cung cấp, đăng tải, truyền đưa 

thông tin bị cấm theo Điều 8 và các thông tin khác có 

nội dung xâm phạm chủ quyền, an ninh quốc gia. 

Thứ hai, có trách nhiệm thông báo cho lực lượng 

chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Công an 

khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về an ninh 

mạng trên hệ thống thông tin do mình quản lý; 

Thứ ba, doanh nghiệp thực hiện yêu cầu của cơ 

quan chức năng trong điều tra, xử lý hành vi vi phạm 

pháp luật về an ninh mạng. 

2. Kiểm tra an ninh mạng đối với hệ thống thông 

tin của doanh nghiệp (Điều 24) 

Việc kiểm tra an ninh mạng đối với hệ thống 

thông tin của doanh nghiệp sẽ được tiến hành bởi chủ 

thể và trong các trường hợp sau đây: 

Về thẩm quyền, thẩm quyền kiểm tra được giao 

cho lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc 

Bộ Công an. 

Các trường hợp tiến hành kiểm tra an ninh mạng 

đối với hệ thống thông tin của cơ quan, tổ chức được 

thực hiện khi: 
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i. Khi có hành vi vi phạm pháp luật về an ninh mạng 

xâm phạm an ninh quốc gia hoặc gây tổn hại 

nghiêm trọng trật tự, an toàn xã hội; 

ii. Khi có đề nghị của chủ quản hệ thống thông tin. 

Về đối tượng kiểm tra an ninh mạng, cơ quan 

kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra đối với: 

i. Hệ thống phần cứng, phần mềm, thiết bị số được sử 

dụng trong hệ thống thông tin; 

ii. Thông tin được lưu trữ, xử lý, truyền tải trong hệ 

thống thông tin; 

iii. Các biện pháp bảo vệ bí mật nhà nước, phòng, 

chống lộ, mất bí mật nhà nước qua các kênh kỹ 

thuật. 

3. Biện pháp và chế tài đối với hành vi vi phạm 

Khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm về an ninh 

mạng, các biện pháp và chế tài sau đây sẽ được 

áp dụng: 

a. Các biện pháp áp dụng khi phát hiện vi phạm 

(Điều 5) 

Luật ANM quy định 12 biện pháp và 01 quy định 

mở (biện pháp khác theo quy định của pháp luật về an 

ninh quốc gia, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính). 

Theo đó, một số biện pháp áp dụng trực tiếp đối với 

doanh nghiệp bao gồm: 

i. Ngăn chặn, yêu cầu ngừng cung cấp thông tin 

mạng, mạng viễn thông, mạng internet; 

ii. Yêu cầu xóa bỏ, truy cập, xóa bỏ thông tin trái 

pháp luật hoặc thông tin sai sự thật trên không 

gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, 

an toàn xã hội; 

iii. Thu thập dữ liệu điện tử liên quan tới hoạt động 

xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã 

hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá 

nhân trên không gian mạng; 

iv. Phong tỏa, hạn chế hoạt động của hệ thống thông 

tin; đình chỉ, tạm đình chỉ hoặc yêu cầu ngừng 

hoạt động của hệ thống thông tin, thu hồi tên 

miền theo quy định của pháp luật; 

v. Khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, áp dụng các biện 

pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế, biện pháp 

thu thập chứng cứ theo quy định của Bộ luật Tố 

tụng hình sự; 

vi. Các biện pháp khác về xử lý vi phạm hành chính. 

b. Chế tài áp dụng khi có vi phạm (Điều 9) 

Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị 

xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc 

bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại 

thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. 

Luật không quy định chế tài cụ thể mà phải căn 

cứ vào các quy định khác liên quan để xác định 

và áp dụng. 

4. Một số vấn đề lưu ý trong hoạt động của doanh 

nghiệp liên quan đến vấn đề an ninh mạng 

Liên quan đến hoạt động kinh doanh của 

doanh nghiệp và quy định của Luật An ninh mạng, 

cần lưu ý đối với các vấn đề sau đây: 

a. Đảm bảo tuân thủ pháp luật về an ninh mạng trong 

hoạt động nội bộ liên quan đến không gian mạng 

của chính doanh nghiệp, cụ thể gồm một số hoạt 

động:  

i. Bảo đảm trang thông tin điện tử, trang mạng xã 

hội (nếu có) của doanh nghiệp phải được rà soát, 

loại bỏ các thông tin vi phạm Điều 8 của Luật An 

ninh mạng; 

ii. Kiểm soát, kịp thời loại bỏ các thông tin vi phạm 

Điều 8, hành vi vi phạm Điều 16, Điều 17 Luật 

An ninh mạng do nhân viên của doanh nghiệp sử 
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dụng hệ thống mạng của doanh nghiệp để đăng 

tải, thực hiện; 

iii. Rà soát, kịp thời gỡ bỏ các mã độc, ngăn chặn 

các xâm nhập bất hợp pháp trên hệ thống mạng 

doanh nghiệp (Điều 16). 

Là một chủ thể trực tiếp hoạt động trên môi trường 

mạng, nội dung đăng tải trên website, trang mạng 

xã hội, blog,... của doanh nghiệp; việc nhân viên 

sử dụng mạng internet của doanh nghiệp để hoạt 

động trên môi trường mạng sẽ ảnh hưởng trực 

tiếp đến doanh nghiệp. Do vậy, cần có cơ chế 

kiểm soát thông tin doanh nghiệp đăng tải, có kế 

hoạch kiểm tra định kỳ; yêu cầu nhân viên cam 

kết tuân thủ quy định pháp luật khi sử dụng 

mạng. 

b. Đảm bảo tuân thủ pháp luật về an ninh mạng 

trong giao dịch với khách hàng và nhà cung cấp, 

cụ thể: 

i. Trong phạm vi trách nhiệm của người đề nghị 

thực hiện dịch vụ và cung cấp thông tin cho nhà 

cung cấp dịch vụ, doanh nghiệp chịu trách nhiệm 

với những đề nghị và thông tin mình cung cấp, 

đảm bảo không vi phạm quy định tại Khoản 1, 2, 

3, 4 Điều 16.  

ii. Đối với nhà cung cấp, doanh nghiệp cần phân 

nhóm nhà cung cấp thuộc đối tượng sử dụng 

không gian mạng hay đối tượng cấp dịch vụ trên 

không gian mạng hoặc sở hữu hệ thống thông tin 

tại Việt Nam. Từ đó, thực hiện đánh giá nhà cung 

cấp về sự tuân thủ các quy định của Luật An ninh 

mạng để lựa chọn nhà cung cấp tránh việc nhà 

cung cấp vi phạm pháp luật ảnh hưởng đến dịch 

vụ doanh nghiệp cung cấp cho khách hàng. 

iii. Luật không có điều khoản hồi tố liên quan vấn 

đề an ninh mạng nên trừ những vấn đề được điều 

chỉnh bởi các văn bản khác, các quy định về an 

ninh mạng sẽ áp dụng cho các giao dịch đang và 

sẽ thực hiện từ thời điểm có hiệu lực. Theo đó: 

 Đối với những hợp đồng doanh nghiệp đã giao 

kết và đang còn thực hiện đến thời điểm Luật An 

ninh mạng có hiệu lực: các bên trong giao dịch 

cần rà soát, ký phụ lục Hợp đồng bổ sung cam 

kết tuân thủ Luật An ninh mạng trong quá trình 

thực hiện dịch vụ. 

 Đối với các Hợp đồng kể từ thời điểm Luật An 

ninh mạng có hiệu lực, điều khoản ghi nhận về 

trách nhiệm các bên trong việc tuân thủ quy định 

của Luật này là cần thiết hoặc có thể ký phụ lục 

đính kèm. 

 Cần thiết bổ sung điều khoản loại trừ trách nhiệm 

của doanh nghiệp trong các hợp đồng mà doanh 

nghiệp là bên cung cấp dịch vụ trong trường hợp 

các Nhà cung cấp dịch vụ trên không gian mạng, 

tổ chức sở hữu hệ thống thông tin có liên quan 

đến dịch vụ doanh nghiệp cung cấp không đáp 

ứng điều kiện cung cấp dịch vụ tại Việt Nam. 

c. Ứng phó với việc kiểm tra hệ thống an ninh 

mạng đối với doanh nghiệp. 

Vấn đề kiểm tra hệ thống an ninh mạng chúng 

tôi đã nêu ở phần trên. Khả năng doanh nghiệp là đối 

tượng kiểm tra của lực lượng kiểm tra an ninh mạng là 

có thể xảy ra. Do đó, cần có sự chuẩn bị các vấn đề: 

i. Chứng minh chỉ là tổ chức sử dụng không gian 

mạng; 

ii. Bằng chứng giới hạn trách nhiệm thông qua các 

Hợp đồng với nhà cung cấp; 
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iii. Sự tuân thủ pháp luật đối với Bản quyền phần 

mềm, hệ thống phần cứng, các thiết bị…bởi đối 

tượng kiểm tra ;

iv. Có cả hệ thống phần cứng, phần mềm, thiết bị số 

được sử dụng trong hệ thống thông tin; 

v. Lưu ý sự phù hợp giữa các dịch vụ cung cấp với 

ngành nghề đăng ký. 

 

Lời kết: 

Những quy định trên của không gian mạng thể hiện tác động Luật ANM đối với doanh nghiệp khi tham gia 

vào hoạt động quảng cáo trên không gian mạng mà doanh nghiệp cần lưu ý. Để đảm bảo việc thực hiện các quy 

định của pháp luật, doanh nghiệp cần nắm được quyền và nghĩa vụ của mình khi tham gia vào mỗi hoạt động. 

Đồng thời cần có các biện pháp bảo đảm để kiểm soát kịp thời các rủi ro không mong muốn xảy ra. Tùy theo tính 

chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu 

gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. 

Luật ANM với nhiều nội dung mới và cần được hướng dẫn chi tiết khi triển khai áp dụng vào thực tế. Tìm 

hiểu rõ quy định và cập nhật thông tin pháp luật là yêu cầu cần thiết đối với doanh nghiệp. Đặc biệt đối với các 

doanh nghiệp hoạt động trên không gian mạng cần xây dựng các phương án đảm bảo tuân thủ pháp luật. 
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PHẦN 2: ĐIỂM MỚI NỔI BẬT CỦA MỘT SỐ VĂN BẢN PHÁP LUẬT CÓ HIỆU LỰC TRONG THÁNG 

1. Ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 

Ngày 06/07/2018, Thủ tướng Chính phủ ban 

hành Quyết định 27/2018/QĐ-TTg thay thế Quyết 

định 10/2007/QĐ-TTG về Hệ thống ngành kinh tế 

Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 20/08/2018. Theo đó, 

danh mục Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam gồm 5 

cấp, thủ tục đăng ký doanh nghiệp sẽ áp dụng mã 

ngành cấp 4 gồm 486 ngành nghề. 

Đồng thời, Quyết định cũng quy định về nội dung 

Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam giải thích rõ những 

hoạt động kinh tế gồm các yếu tố được xếp vào từng 

bộ phận, trong đó: 

i. Bao gồm: Những hoạt động kinh tế được xác định 

trong ngành kinh tế; 

ii. Loại trừ: Những hoạt động kinh tế không được xác 

định trong ngành kinh tế nhưng thuộc các ngành 

kinh tế khác. 

Như vậy, nếu trước đây để tra cứu một ngành 

kinh tế nhất định, doanh nghiệp phải tìm hiểu Quyết 

định của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định của Bộ 

KHĐT thì nay, doanh nghiệp có thể tra cứu tại Quyết 

định 27/2018/QĐ-TTg với đầy đủ các thông tin cần 

thiết. 

2. Cấm ngân hàng mua trái phiếu để cơ cấu nợ cho 

doanh nghiệp 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành 

Thông tư 15/2018/TT-NHNN ngày 18/06/2018 sửa 

đổi, bổ sung Thông tư 22/2016/TT-NHNN quy định 

việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài mua trái phiếu doanh nghiệp có hiệu lực ngày 

02/8/2018. Thông tư có các điểm đáng chú ý sau: 

i. Các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài không được mua trái phiếu doanh nghiệp 

phát hành trong đó có mục đích để cơ cấu lại 

các khoản nợ của doanh nghiệp; 

ii. Bãi bỏ quy định về các loại trái phiếu được mua; 

iii. Quy định kiểm soát nội bộ hoạt động mua trái 

phiếu doanh nghiệp, đặc biệt là trái phiếu phát 

hành với mục đích thực hiện các chương trình, 

dự án thuộc các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro theo 

đánh giá của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài nhằm phát hiện các rủi ro, vi 

phạm pháp luật và đảm bảo khả năng thu hồi 

tiền gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp; 

iv. Quy định cụ thể về các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro 

và chính sách tín dụng, đầu tư vào các lĩnh vực 

này. 

3. Cá nhân, pháp nhân có quyền lựa chọn Trung 

tâm đăng kí giao dịch bảo đảm 

Ngày 20/06/2018 Bộ tư pháp ban hành Thông tư 

08/2018/TT-BTP hướng dẫn về đăng ký, cung cấp 

thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng và trao đổi 

thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm tại Trung tâm 

Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia 

giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp, có hiệu lực từ 

ngày 04/08/2018. Theo đó, điểm đáng chú ý là cá 

nhân, pháp nhân có quyền lựa chọn một trong các 

Trung tâm Đăng ký để thực hiện việc đăng ký, cung 

cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng theo 

quy định của pháp luật. Ngoài ra, còn có các quy định 

mới được quy định cụ thể như sau: 

i. Trung tâm Đăng ký thực hiện đăng ký, cung cấp 

thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng theo yêu 

cầu của cá nhân, pháp nhân trong phạm vi cả nước, 



 

 
 

6 
 

không phân biệt theo địa giới hành chính nơi Trung 

tâm Đăng ký đặt trụ sở. 

ii. Thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm tại Trung 

tâm Đăng ký; thông tin về kê biên tài sản thi hành 

án hoặc thông tin về giải tỏa kê biên tài sản thi hành 

án tại Cơ quan thi hành án dân sự được gửi theo 

một trong các phương thức sau đây:Trực tiếp; qua 

đường bưu điện; qua thư điện tử; qua hệ thống 

đăng ký trực tuyến. 

iii. Trường hợp các giao dịch bảo đảm, hợp đồng đã 

được đăng ký trước ngày Thông tư này có hiệu lực 

thi hành mà vẫn còn hiệu lực, thì tổ chức, cá nhân 

không phải thực hiện đăng ký lại các biện pháp bảo 

đảm, hợp đồng đó theo quy định của Thông tư này. 

4. Chế độ ưu tiên luồng xanh trong quy trình cấp 

Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa  

Ngày 29/6/2018, Bộ Công thương ban hành 

Thông tư 15/2018/TT-BCT quy định về phân luồng 

trong quy trình cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa 

ưu đãi, có hiệu lực từ ngày 15/08/2018. Theo đó, để 

được áp dụng chế độ Luồng Xanh trong quy trình cấp 

C/O ưu đãi, thương nhân cần đạt được tiêu chí sau: 

i. Thương nhân được Bộ Công Thương công nhận là 

doanh nghiệp xuất khẩu uy tín; hoặc 

ii. Thương nhân được Bộ Tài chính công nhận là 

doanh nghiệp ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà 

nước về hải quan. 

iii. Thương nhân đáp ứng các điều kiện dưới đây: 

a) Tuân thủ pháp luật: không vi phạm quy định về 

xuất xứ trong 2 năm gần nhất trước thời điểm 

đề nghị xét duyệt chế độ Luồng Xanh; 

b) Lưu trữ hồ sơ: có hệ thống lưu trữ hồ sơ (hồ sơ 

giấy và hồ sơ điện tử) đầy đủ để đảm bảo chứng 

minh tính xác thực của C/O và xuất xứ hàng hóa 

trong thời hạn lưu trữ theo quy định tại Nghị 

định số 31/2018/NĐ-CP ; 

c) Kinh nghiệm sử dụng C/O ưu đãi: thực hiện quy 

trình khai báo C/O điện tử qua Hệ thống quản 

lý và cấp chứng nhận xuất xứ điện 

tử (www.ecosys.gov.vn) và có tần suất đề nghị 

cấp ít nhất 30 bộ C/O ưu đãi/năm. 

Như vậy, chế độ luồng xanh được hưởng các ưu 

tiên sau:  Ưu tiên về hồ sơ đề nghị cấp C/O ưu đãi; ưu 

tiên về nộp chậm chứng từ; ưu tiên về thời gian cấp 

C/O ưu đãi; ưu tiên về kiểm tra thực tế hàng hóa và 

cơ sở sản xuất. 

5. Điều kiện với thương nhân kinh doanh mua bán 

khí 

Nghị định 87/2018/NĐ-CP do Chính phủ ban 

hành ngày 15/06/2018 về kinh doanh khí, có hiệu lực 

từ ngày 01/08/2018. Nghị định nổi bật với quy định 

về điều kiện đối với thương nhân kinh doanh mua bán 

khí gồm: 

i. luật. Là thương nhân được thành lập theo quy 

định của pháp luật; 

ii. Có bồn chứa khí đáp ứng các quy định về an 

toàn hoặc có chai LPG đáp ứng đủ điều kiện lưu 

thông trên thị trường hoặc có hợp đồng thuê 

bồn, thuê chai LPG; 

iii. Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa 

cháy theo quy định của pháp 

Theo đó, đối với thương nhân kinh doanh mua 

bán khí qua đường ống phải có đường ống vận chuyển 

khí và trạm cấp khí đáp ứng đầy đủ các điều kiện về 

an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định của 

pháp luật.  

Đối với thương nhân kinh doanh mua bán LNG 

phải có trạm cấp LNG hoặc trạm nạp LNG vào 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-31-2018-nd-cp-huong-dan-luat-quan-ly-ngoai-thuong-ve-xuat-xu-hang-hoa-376559.aspx
http://www.ecosys.gov.vn/
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phương tiện vận tải đáp ứng đủ các điều kiện về an 

toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định của 

pháp luật. 

Đối với thương nhân kinh doanh mua bán CNG 

phải có xe bồn CNG, trạm nén CNG, trạm cấp CNG 

hoặc trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải đáp ứng 

đủ các điều kiện về an toàn, phòng cháy và chữa cháy 

theo quy định của pháp luật. 

6. Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu từ ngày 01 

tháng 7 năm 2018 

Ngày 29/6/2018, Bộ Lao động Thương binh và 

Xã hội đã ban hành Thông tư 05/2018/TT-BLĐTBXH 

hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã 

hội và trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng quy định 

tại các khoản 1, 2, 3 và khoản 8 Điều 1 Nghị định 

88/2018/NĐ-CP, có hiệu lực ngày 15/08/2018.   

Theo đó, thông tư nêu rõ từ ngày 01 tháng 7 năm 

2018, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ 

cấp hàng tháng của các đối tượng quy định tại Điều 1 

Thông tư này được tăng thêm 6,92% so với mức 

lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng 

tháng của tháng 6 năm 2018. Cụ thể: 

Mức lương hưu, 

trợ cấp bảo hiểm 

xã hội, trợ cấp 

hàng tháng từ 

tháng 7 năm 2018 

   = 

Mức lương hưu, 

trợ cấp bảo hiểm 

xã hội, trợ cấp 

tháng 6 năm 

2018 

     x 1,0692 
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PHẦN 3: DANH MỤC CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT CÓ HIỆU LỰC TRONG THÁNG  

 

STT TÊN VĂN BẢN Ngày có hiệu lực 

 NGHỊ ĐỊNH  

1 Nghị định 87/2018/NĐ-CP về kinh doanh khí 01/08/2018 

2 Nghị định 86/2018/NĐ-CP quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh 

vực giáo dục 

01/08/2018 

3 Nghị định 89/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm về 

kiểm dịch y tế biên giới 

10/08/2018 

4 Nghị định 90/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Cảnh vệ 10/08/2018 

5 Nghị định 98/2018/NĐ-CP về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên 

kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp 

20/08/2018 

 THÔNG TƯ –QUYẾT ĐỊNH  

6 Thông tư 03/2018/TT-BLĐTBXH quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội ban hành 

01/08/2018 

7 Thông tư 38/2018/TT-BGTVT về sửa đổi Định mức kinh tế - kỹ thuật kèm theo 

Thông tư 76/2014/TT-BGTVT về Định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực 

cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải do Bộ trưởng Bộ Giao thông 

vận tải ban hành 

01/08/2018 

8 Thông tư 15/2018/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 22/2016/TT-NHNN quy định 

việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua trái phiếu doanh 

nghiệp do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành  

02/08/2018 

9 Thông tư 08/2018/TT-BTP hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin về biện 

pháp bảo đảm, hợp đồng và trao đổi thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm tại 

Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo 

đảm thuộc Bộ Tư pháp  

04/08/2018 

10 Thông tư 15/2018/TT-BCT quy định về phân luồng trong quy trình cấp Giấy 

chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành 

15/08/2018 

11 Thông tư 05/2018/TT-BLĐTBXH về hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp 

bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng quy định tại các khoản 

15/08/2018 
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1, 2, 3 và khoản 8 Điều 1 Nghị định 88/2018/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Lao động 

- Thương binh và Xã hội ban hành 

12 Thông tư 05/2018/TT-BXD về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây 

dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành 

15/08/2018 

13 Thông tư 22/2018/TT-BVHTTDL sửa đổi Thông tư 07/2012/TT-BVHTTDL 

hướng dẫn Nghị định 32/2012/NĐ-CP về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa 

phẩm không nhằm mục đích kinh doanh do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch ban hành  

15/08/2018 

14 Thông tư 04/2018/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư 37/2016/TT-BLĐTBXH 

hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng trong Công ty 

Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội ban hành  

15/08/2018 

15 Thông tư 09/2018/TT-BTP quy định về Tiêu chí xác định vụ việc trợ giúp pháp 

lý phức tạp, điển hình do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, có hiệu lực từ ngày  

21/08/2018 

16 Thông tư 07/2018/TT-BNNPTNT quy định về kiểm tra tạp chất trong tôm và sản 

phẩm tôm do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành  

24/08/2018 

17 Quyết định 27/2018/QĐ-TTg về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam do Thủ tướng 

Chính phủ ban hành, có hiệu lực từ ngày  

20/08/2018 

 

 

 

Nội dung của Bản tin này không phải là tư vấn pháp lý và cũng không thể hiện ý kiến của chúng tôi hoặc của bất cứ luật sư hay chuyên gia 

tư vấn nào của chúng tôi. Bản tin này cung cấp các thông tin chung và những thông tin này có thể không chính xác, đầy đủ hoặc cập nhật 

tại thời điểm được đọc. Nội dung này cũng không nhằm sử dụng như phần hỗ trợ thêm cho các ý kiến tư vấn và quan điểm pháp lý của 

chúng tôi. Vui lòng tìm kiếm các ý kiến tư vấn pháp lý hoặc tư vấn chuyên nghiệp khác phù hợp với những vấn đề mà bạn gặp phải. Chúng 

tôi tuyên bố rõ ràng là sẽ không chịu trách nhiệm về những hành động hoặc không hành động dựa trên bất kỳ hoặc toàn bộ nội dung của 

Bản tin này. 

Hi vọng chúng tôi sẽ cung cấp cho độc giả những thông tin hữu ích liên quan đến các quy định pháp luật mới ban hành thông qua bản tin 

lần này và hoan nghênh mọi phản hồi hoặc thắc mắc của Quý khách hàng. Mọi nhận xét của Quý khách xin vui lòng gửi về địa chỉ 

info@luatsuhcm.com. 

Trong trường hợp Quý khách hàng muốn tìm hiểu các bản tin khác của chúng tôi, xin vui lòng truy cập mục Bản tin pháp luật trên trang 

thông tin điện tử của chúng tôi: www.luatsuhcm.com.  
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