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PHẦN 1 

ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC GIA NHẬP THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ CỦA NHÀ ĐẦU TƯ 

NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 

Kể từ ngày 01/01/2009, Việt Nam đã mở cửa hoàn 

toàn thị trường bán lẻ khi chính thức cho phép thành 

lập các công ty bán lẻ 100% vốn nước ngoài theo cam 

kết khi gia nhập WTO. Tuy nhiên, so với nhà đầu tư 

trong nước, nhà đầu tư nước ngoài khi muốn gia nhập 

thị trường bán lẻ Việt Nam cần phải đáp ứng các cam 

kết về dịch vụ bán lẻ hàng hóa của Việt Nam khi gia 

nhập WTO, đồng thời đáp ứng những điều kiện nhất 

định theo quy định của pháp luật Việt Nam vốn không 

có hạn chế đối với nhà đầu tư trong nước.  

Vậy nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng những điều kiện và thủ tục gì khi muốn gia nhập thị 

trường bán lẻ hàng hóa tại Việt Nam? 

1. Tuân thủ các cam kết về dịch vụ 

bán lẻ của Việt Nam khi gia nhập 

WTO 

(i) Cam kết về hiện diện thương mại 

Theo cam kết của Việt Nam khi gia nhập 

WTO thì tới thời điểm hiện tại, các nhà đầu 

tư nước ngoài khi đầu tư vào lĩnh vực phân 

phối bán lẻ hàng hóa có thể tồn tại dưới hình 

thức liên doanh hoặc doanh nghiệp 100% 

vốn đầu tư nước ngoài. Bởi, theo lộ trình 

cam kết, từ ngày 01/01/2008, nhà đầu tư 

nước ngoài được phép hoạt động dưới hình 

thức liên doanh nhưng sẽ không bị hạn chế 

phần vốn nước ngoài trong liên doanh (có 

thể là 99,9%); và từ 01/01/2009 nhà đầu tư 

NỘI DUNG CHÍNH 

PHẦN 1: Điều kiện và thủ tục gia nhập thị trường bán lẻ của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 

PHẦN 2: Tóm tắt điểm mới nổi bật của một số văn bản có hiệu lực trong tháng 6/2019 

1. Quy định mới về đấu thầu cung cấp dịch vụ công  

2. Các trường hợp thu hồi tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ  

3. Các loại thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng  

cung cấp  

4. Điểm mới về bán cổ phần theo phương thức dựng sổ 

PHẦN 3: Một số văn bản có hiệu lực trong tháng 
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nước ngoài được thành lập doanh nghiệp 

100% vốn nước ngoài. 

(ii) Cam kết về mặt hàng 

Từ 11/01/2007, nhà đầu tư nước ngoài 

được quyền phân phối tất cả các sản phẩm 

sản xuất tại Việt Nam và các sản phẩm nhập 

khẩu hợp pháp vào Việt Nam. Tuy nhiên, có 

7 nhóm mặt hàng không thuộc phạm vi cam 

kết trên của Việt Nam, tức nhà đầu tư nước 

ngoài không được quyền phân phối, bao 

gồm: Thuốc lá và xì gà; Sách, báo và tạp 

chí, vật phẩm đã ghi hình; Kim loại quý và 

đá quý; Dược phẩm; Thuốc nổ; Dầu thô và 

dầu đã qua chế biến; Gạo, đường mía và 

đường củ cải.  

Đối với các doanh nghiệp nước ngoài 

không có hiện diện thương mại tại Việt Nam 

(tức không thành lập liên doanh, doanh 

nghiệp 100% vốn nước ngoài), Việt Nam 

chỉ cho phép doanh nghiệp nước ngoài phân 

phối qua biên giới các sản phẩm sau: 1) Các 

sản phẩm phục vụ nhu cầu cá nhân; 2) Các 

chương trình phần mềm máy tính hợp pháp 

phục vụ mục đích cá nhân hoặc vì mục đích 

thương mại. 

(iii) Cam kết về thành lập cơ sở bán lẻ 

Một điều kiện mà Việt Nam đã đưa ra 

trong cam kết mở cửa trong WTO là các nhà 

bán lẻ nước ngoài chỉ được phép cung cấp 

dịch vụ bán lẻ thông qua việc lập cơ sở bán 

lẻ (cửa hàng, siêu thị…). 

Việc thành lập các cơ sở bán lẻ (ngoài cơ 

sở thứ nhất) của nhà đầu tư nước ngoài sẽ 

được xem xét trên cơ sở kiểm tra nhu cầu 

kinh tế (ENT). ENT thực chất là một “rào 

cản kỹ thuật” cho phép Việt Nam hoàn toàn 

có quyền chủ động trong việc hạn chế tiếp 

cận thị trường của nhà đầu tư nước ngoài 

nếu việc tiếp cận đó ảnh hưởng bất lợi tới thị 

trường Việt Nam. Cụ thể các tiêu chí ENT 

theo quy định của pháp luật Việt Nam sẽ 

được trình bày ở phần sau. 

2. Quy định của pháp luật Việt Nam 

về điều kiện và thủ tục gia nhập thị 

trường bán lẻ của nhà đầu tư nước ngoài 

a. Quy định về gia nhập thị trường 

gắn với thành lập doanh nghiệp 

bán lẻ hàng hóa 

Khi nhà đầu tư nước ngoài muốn thành 

lập doanh nghiệp và thực hiện hoạt động bán 

lẻ tại Việt Nam thì cần đáp ứng các điều 

kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

Cụ thể: 

- Đáp ứng điều kiện về thủ tục đầu tư: 

Theo quy định của Luật Đầu tư 2014, 

trước khi thành lập doanh nghiệp phân phối 

bán lẻ hàng hóa tại Việt Nam, nhà đầu tư 

nước ngoài phải có dự án đầu tư và thực 

hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tư. Để được cấp giấy Chứng nhận đăng 

ký đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài phải đáp 

ứng các điều kiện và thủ tục được quy định 

tại Điều 22 và Điều 37 Luật Đầu tư 2014.  

- Thành lập doanh nghiệp phân phối 

bán lẻ hàng hóa: 

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng 

ký đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài phải tiến 

hành thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp 

có đăng ký kinh doanh ngành phân phối 

hàng hóa. Việc đăng ký thành lập doanh 

nghiệp phải đáp ứng các quy định của Luật 

Doanh nghiệp 2014. Sau khi hoàn tất thủ tục 

đăng ký thành lập doanh nghiệp, nhà đầu tư 

nước ngoài sẽ được cơ quan đăng ký kinh 

doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp. 
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- Xin cấp phép kinh doanh trong lĩnh 

vực phân phối bán lẻ hàng hóa 

Sau khi đã được cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài phải 

làm thủ tục xin cấp Giấy phép kinh doanh. 

Cụ thể, theo quy định tại Điều 9 Nghị định 

09/2018/NĐ-CP, nhà đầu tư nước ngoài 

muốn được cấp Giấy phép kinh doanh hoạt 

động mua bán hàng hóa và các hoạt động 

liên quan đến mua bán hàng hóa tại Việt 

Nam phải đáp ứng các điều kiện: 

 Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài 

thuộc nước, vùng lãnh thổ tham gia 

Điều ước quốc tế mà Việt Nam là 

thành viên có cam kết mở cửa thị 

trường cho hoạt động mua bán hàng 

hóa và các hoạt động liên quan trực 

tiếp đến mua bán hàng hóa: 

 Đáp ứng điều kiện về tiếp cận thị 

trường tại Điều ước quốc tế mà 

Việt Nam là thành viên; 

 Có kế hoạch về tài chính để thực 

hiện hoạt động đề nghị cấp Giấy 

phép kinh doanh; 

 Không còn nợ thuế quá hạn trong 

trường hợp đã thành lập tại Việt 

Nam từ 01 năm trở lên. 

 Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài 

không thuộc nước, vùng lãnh thổ 

tham gia Điều ước quốc tế mà Việt 

Nam là thành viên: 

 Đáp ứng điều kiện sau:  

o Có kế hoạch về tài chính để 

thực hiện hoạt động đề nghị 

cấp Giấy phép kinh doanh; 

o Không còn nợ thuế quá hạn 

trong trường hợp đã thành lập 

tại Việt Nam từ 01 năm trở 

lên. 

 Đồng thời, phải đáp ứng thêm 

các tiêu chí sau: 

o Phù hợp với quy định của 

pháp luật chuyên ngành; 

o Phù hợp với mức độ cạnh 

tranh của doanh nghiệp trong 

nước trong cùng lĩnh vực 

hoạt động; 

o Khả năng tạo việc làm cho 

lao động trong nước; 

o Khả năng và mức độ đóng 

góp cho ngân sách nhà nước. 

 Trường hợp hàng hóa kinh doanh 

chưa được cam kết mở cửa thị 

trường trong các Điều ước quốc tế 

mà Việt Nam là thành viên: Dầu, mỡ 

bôi trơn; gạo; đường; vật phẩm đã 

ghi hình; sách, báo và tạp chí: 

+ Đáp ứng điều kiện: như điều kiện 

đối với trường hợp nhà đầu tư nước 

ngoài không thuộc nước, vùng lãnh 

thổ tham gia Điều ước quốc tế mà 

Việt Nam là thành viên. 

+ Đối với hàng hóa là dầu, mỡ bôi 

trơn: Xem xét cấp phép thực hiện 

quyền nhập khẩu, quyền phân phối 

bán buôn cho tổ chức kinh tế có vốn 

đầu tư nước ngoài có thực hiện một 

trong các hoạt động sau: 

o Sản xuất dầu, mỡ bôi trơn tại 

Việt Nam; 

o Sản xuất hoặc được phép 

phân phối tại Việt Nam máy 
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móc, thiết bị, hàng hóa có sử 

dụng dầu, mỡ bôi trơn loại 

đặc thù. 

+ Đối với hàng hóa là gạo; đường; 

vật phẩm đã ghi hình; sách, báo và 

tạp chí: Xem xét cấp phép thực hiện 

quyền phân phối bán lẻ cho tổ chức 

kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã 

có cơ sở bán lẻ dưới hình thức siêu 

thị, siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi để 

bán lẻ tại các cơ sở đó. 

b. Quy định về gia nhập thị trường 

không gắn với thành lập doanh 

nghiệp bán lẻ 

Ngoài việc gia nhập thị trường bán lẻ 

bằng việc thành lập doanh nghiệp, các nhà 

đầu tư nước ngoài có thể không cần trực tiếp 

thành lập doanh nghiệp để thực hiện hoạt 

động phân phối bán lẻ hàng hóa, mà có thể 

tiến hành mua những doanh nghiệp đã và 

đang hoạt động trong lĩnh vực phân phối bán 

lẻ và tiếp tục tiến hành kinh doanh loại hình 

dịch vụ này. 

- Quy định liên quan đến thủ tục đầu 

tư: 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 36 Luật 

đầu tư 2014, nhà đầu tư nước ngoài khi đầu 

tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, 

phần vốn góp vào tổ chức kinh tế không 

phải làm thủ tục đăng ký cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư. Thay vào đó, nhà đầu 

tư nước ngoài phải thực hiện thủ tục đăng ký 

góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ 

chức kinh tế theo quy định tại Điều 26 của 

Luật Đầu tư 2014, trong các trường hợp:  

(i) Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, 

mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ 

chức kinh tế hoạt động trong 

ngành, nghề đầu tư kinh doanh có 

điều kiện áp dụng đối với nhà đầu 

tư nước ngoài. 

(ii) Việc góp vốn, mua cổ phần, phần 

vốn góp dẫn đến nhà đầu tư nước 

ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ 

trở lên của tổ chức kinh tế. 

- Xin cấp phép kinh doanh trong lĩnh 

vực phân phối bán lẻ hàng hóa 

 Khoản 6 Điều 5 Nghị định 09/2018/NĐ-

CP quy định “Tổ chức kinh tế có cơ sở bán 

lẻ tại Việt Nam, sau khi nhận vốn góp trở 

thành tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước 

ngoài, tổ chức kinh tế thuộc trường hợp quy 

định tại điểm b và c khoản 1 Điều 23 Luật 

đầu tư, phải làm thủ tục cấp Giấy phép kinh 

doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ”. Như 

vậy, đối với trường hợp nhà đầu tư nước 

ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp 

của các doanh nghiệp đang hoạt động trong 

lĩnh vực phân phối bán lẻ, thì doanh nghiệp 

sau khi nhận vốn góp phải làm thủ tục xin 

cấp Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ 

sở bán lẻ. Khi đó, doanh nghiệp sau khi 

nhận vốn góp cũng phải đáp ứng những điều 

kiện quy định tại Điều 9 Nghị định 

09/2018/NĐ-CP để được cấp Giấy phép 

kinh doanh.  

c. Các quy định về thành lập cơ sở 

bán lẻ hàng hóa: 

 Lĩnh vực phân phối bán lẻ hàng hóa có 

đặc điểm là bên cạnh những yêu cầu cơ bản 

về việc thành lập doanh nghiệp, để có thể 

bán hàng một cách thuận tiên, các doanh 

nghiệp còn cần phải thành lập những địa 

điểm bán hàng (cơ sở bán lẻ), hay thiết lập 

một hệ thống phân phối hàng hóa. 

 Trường hợp thành lập cơ sở bán lẻ thứ 

nhất, nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng 
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các điều kiện được quy định tại Khoản 1 

Điều 22 Nghị định 09/2018/NĐ-CP, cụ thể: 

 Có kế hoạch về tài chính để lập cơ sở 

bán lẻ. 

 Không còn nợ thuế quá hạn trong 

trường hợp đã được thành lập tại 

Việt Nam từ 01 năm trở lên. 

 Địa điểm lập cơ sở bán lẻ phù hợp 

với quy hoạch có liên quan tại khu 

vực thị trường địa lý. 

 Trường hợp mở cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở 

bán lẻ thứ nhất, bên cạnh việc phải đáp ứng 

các điều kiện giống như khi mở cơ sở bán lẻ 

thứ nhất, nhà đầu tư nước ngoài còn phải 

đáp ứng thêm tiêu chí Kiểm tra nhu cầu kinh 

tế (ENT). Theo quy định tại Khoản 2 Điều 

23 Nghị định 09/2018/NĐ-CP, tiêu chí ENT 

bao gồm: 

 Quy mô của khu vực thị trường địa 

lý chịu ảnh hưởng khi cơ sở bán lẻ 

hoạt động. 

 Số lượng các cơ sở bán lẻ đang hoạt 

động trong khu vực thị trường địa lý. 

 Tác động của cơ sở bán lẻ tới sự ổn 

định của thị trường và hoạt động 

kinh doanh của các cơ sở bán lẻ, chợ 

truyền thống trong khu vực thị 

trường địa lý. 

 Ảnh hưởng của cơ sở bán lẻ tới mật 

độ giao thông, vệ sinh môi trường, 

phòng cháy chữa cháy trong khu vực 

thị trường địa lý. 

 Khả năng đóng góp của cơ sở bán lẻ 

đối với sự phát triển kinh tế - xã hội 

của khu vực thị trường địa lý, cụ thể: 

Tạo việc làm cho lao động trong 

nước; đóng góp cho sự phát triển và 

hiện đại hóa ngành bán lẻ trong khu 

vực thị trường địa lý; cải thiện môi 

trường và điều kiện sống của dân cư 

trong khu vực thị trường địa lý; và 

khả năng và mức độ đóng góp cho 

ngân sách nhà nước. 

 Tóm lại, pháp luật Việt Nam đã đặt ra 

những điều kiện và thủ tục nhất định khi nhà 

đầu tư nước ngoài muốn gia nhập thị trường 

bán lẻ Việt Nam cần phải đáp ứng. Đây là 

những điều kiện mà chúng ta đặt ra để đảm 

bảo sự quản lý nhà nước đối với nhà đầu tư 

nước ngoài khi họ đầu tư vào Việt Nam, và 

là biện pháp để đảm bảo cho hệ thống bán lẻ 

trong nước có điều kiện phát triển. 

 

PHẦN 2.  

TÓM TẮT ĐIỂM MỚI NỔI BẬT CỦA MỘT SỐ VĂN BẢN CÓ HIỆU LỰC TRONG 

THÁNG 6/2019 

1. Quy định mới về đấu thầu cung 

cấp dịch vụ công  

Ngày 10/4/2019, Chính phủ ban 

hành Nghị định 32/2019/NĐ-CP quy định 

giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu 

cũng cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng 

ngân sách Nhà nước từ nguồn kinh phí 

chi thường xuyên. Nghị định này có hiệu 

lực thi hành từ ngày 01/6/2019 và áp 

dụng từ năm ngân sách 2019. 

Theo đó, căn cứ vào chức năng và 

ngành nghề đăng ký kinh doanh phù hợp 

với dịch vụ sự nghiệp công tham gia đấu 

thầu; căn cứ quy định của pháp luật 
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chuyên ngành đối với nhà thầu cung cấp 

dịch vụ trong lĩnh vực thuộc diện Nhà 

nước cấp phép hoạt động và các điều kiện 

tham gia đấu thầu cung cấp dịch vụ sự 

nghiệp công theo danh mục quy định tại 

Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 

này theo các hình thức: 

- Đấu thầu rộng rãi cung cấp dịch 

vụ sự nghiệp công theo quy định 

tại Điều 20 Luật Đấu thầu; trừ 

trường hợp quy định tại điểm b 

khoản 1 Điều 16 Nghị định này; 

- Đấu thầu hạn chế cung cấp dịch 

vụ sự nghiệp công theo quy định 

tại Điều 21 Luật Đấu thầu. 

2. Các trường hợp thu hồi tài sản kết 

cấu hạ tầng giao thông đường bộ  

Ngày 23/4/2019, Chính phủ ban 

hành Nghị định 33/2019/NĐ-CP quy định 

việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản 

kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 

Nghị định thi hành từ ngày 17/6/2019. 

Theo đó, tài sản kết cấu hạ tầng giao 

thông đường bộ bị thu hồi trong các 

trường hợp sau đây:  

- Khi có sự thay đổi về quy hoạch, 

phân cấp quản lý; 

- Tài sản được giao không đúng 

đối tượng, sử dụng sai mục đích; 

cho mượn tài sản; 

- Bán, cho thuê, tặng cho, thế 

chấp, góp vốn, liên doanh, liên 

kết không đúng quy định; 

- Tài sản đã được giao nhưng 

không còn nhu cầu sử dụng hoặc 

việc khai thác không hiệu quả; 

- Trường hợp khác theo quy định 

của pháp luật. 

3. Các loại thuốc sản xuất trong nước 

đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá 

thuốc và khả năng cung cấp  

Ngày 28/3/2019, Bộ Y tế ban hành 

Thông tư 03/2019/TT-BYT ban hành 

danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp 

ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả 

năng cung cấp. Thông tư này có hiệu lực 

thi hành từ ngày 01/6/2019, thay thế 

Thông tư 10/2016/TT-BYT ngày 

05/5/2016. 

Theo đó, có 640 loại thuốc được liệt 

kê tại Danh mục thuốc sản xuất trong 

nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá 

thuốc và khả năng cung cấp. Thuốc đưa 

vào Danh mục này phải đáp ứng các tiêu 

chí sau: 

- Thuộc danh mục thuốc đấu thầu; 

- Đã có ít nhất từ 03 số đăng ký 

của ít nhất 03 nhà sản xuất trong 

nước theo nhóm tiêu chí kỹ thuật; 

- Giá của thuốc sản xuất trong 

nước không cao hơn so với thuốc 

nhập khẩu có tiêu chí kỹ thuật 

tương đương (phù hợp với các 

quy định ưu đãi cho thuốc sản 

xuất trong nước tại Luật Đấu 

thầu ; 

- Bảo đảm khả năng cung ứng 

thuốc cho các cơ sở y tế khi 

không mua thuốc nhập khẩu có 

tiêu chí kỹ thuật tương đương với 

thuốc sản xuất trong nước. 

4. Điểm mới về bán cổ phần theo 

phương thức dựng sổ 
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Ngày 11/4/2019, Bộ Tài chính ban 

hành Thông tư 21/2019/TT-BTC hướng 

dẫn việc bán cổ phần lần đầu và chuyển 

nhượng vốn nhà nước theo phương thức 

dựng sổ. Thông tư này có hiệu lực thi 

hành từ ngày 03/6/2019. 

Theo đó, bán cổ phần theo phương 

thức dựng sổ là hình thức bán cổ phần 

của doanh nghiệp công khai cho các đối 

tượng có sự cạnh tranh về giá trên cơ sở 

tham khảo nhu cầu của thị  trường. Việc 

bán cổ phần lần đầu theo phương thức 

dựng sổ phải đảm bảo theo nguyên tắc thị 

trường, đảm bảo công khai, minh bạch, 

bảo toàn vốn, tránh  thất thoát tài sản nhà 

nước. Bên cạnh đó, việc xây dựng 

phương án bán cổ phần lần đầu theo 

phương thức dựng sổ phải đảm bảo tối 

thiểu các nội dung sau: 

- Số lượng cổ phần chào bán theo 

phương thức dựng sổ; 

- Khoảng giá dựng sổ được xây 

dựng nhằm phản ánh nhu cầu thị 

trường về cổ phần được chào bán 

là cơ sở để xác định giá mở sổ, 

khoảng giá dựng sổ tối đa không 

quá 20% tính từ giá khởi điểm; 

- Cơ cấu cổ phần bán cho nhà đầu 

tư theo phương thức dựng sổ: tỷ 

lệ cổ phần bán cho nhà đầu tư 

công chúng (% vốn điều lệ), tỷ lệ 

cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến 

lược (% vốn điều lệ); 

- Tỷ lệ (% vốn điều lệ) và số lượng 

cổ phần tối đa bán cho nhà đầu tư 

nước ngoài; 

- Nguyên tắc ưu tiên xác định giá 

phân phối; 

- Xác định điều kiện dựng sổ; 

- Phương án xử lý trong trường 

hợp hủy sổ lệnh; 

-  Các nội dung bảo lãnh phát hành 

(nếu có); 

- Tổ chức quản lý sổ lệnh. 

 

PHẦN 3.  

MỘT SỐ VĂN BẢN CÓ HIỆU LỰC TRONG THÁNG 6/2019 

STT Tên văn bản Ngày có hiệu lực 

 NGHỊ ĐỊNH  

1. 

Nghị định 32/2019/NĐ-CP quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng 

hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân 

sách Nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên  

01/6/2019 

2. 
Nghị định 04/2019/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử 

dụng xe ô tô  
06/6/2019 

3. 
Nghị định 35/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực lâm nghiệp 
10/6/2019 
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4. 
Nghị định 36/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao  
14/6/2019 

5. 
Nghị định 33/2019/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và 

khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ 
17/6/2019 

6. 

Nghị định 34/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về 

cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách 

ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố 

25/6/2019 

 THÔNG TƯ – QUYẾT ĐỊNH  

7. 

Thông tư 03/2019/TT-BYT ban hành Danh mục thuốc sản xuất 

trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng 

cung cấp 

01/6/2019 

8. 

Thông tư 05/2019/TT-BYT bãi bỏ Thông tư 31/2017/TT-BYT 

ngày 25/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục sản 

phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc phạm vi được 

phân công quản lý của Bộ Y tế 

01/6/2019 

9. 

Thông tư 06/2019/TT-BYT quy định cơ quan, tổ chức thực hiện, 

nội dung, thời gian đào tạo để cấp chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ 

giám định pháp y, pháp y tâm thần  

01/6/2019 

10. 

Thông tư 08/2019/TT-BGTVT quy định tiêu chí giám sát, 

nghiệm thu kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông 

đường thủy nội địa theo chất lượng thực hiện 

01/6/2019 

11. 

Thông tư 13/2019/TT-BGTVT quy định chi tiết Chương trình an 

ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không 

Việt Nam 

01/6/2019 

12. 
Thông tư 14/2018/TT-BKHCN ban hành 03 quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia đối với thiết bị X – quang dùng trong y tế  
01/6/2019 

13. 

Thông tư 15/2019/TT-BTC hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính 

và đánh giá hiệu quả hoạt động của quỹ bảo lãnh tín dụng cho 

doanh nghiệp nhỏ và vừa 

01/6/2019 

14. 
Quyết định 15/2019/QĐ-TTg về việc thực hiện thủ tục biên 

phòng điện tử tại các cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý 
01/6/2019 
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15. 
Thông tư 21/2019/TT-BTC hướng dẫn việc bán cổ phần lần đầu 

và chuyển nhượng vốn Nhà nước theo phương thức dựng sổ  
03/6/2019 

16. 

Thông tư 01/2019/TT-VPCP sửa đổi, bổ sung điểm đ khoản 2 

Điều 11 Thông tư 01/2017/TT-VPCP ngày 31/3/2017 của Bộ 

trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thực hiện 

quy định về Công báo tại Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 

14/5/2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Ban hành văn bản pháp luật 

04/6/2019 

17. 

Thông tư 24/2019/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung của Nghị 

định 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ quy định 

tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô 

06/6/2019 

18. 
Thông tư 41/2018/TT-BYT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia đối với thiết bị X – quang dùng trong y tế  
15/6/2019 

19. 
Quyết định 18/2019/QĐ-TTg quy định việc nhập khẩu máy móc, 

thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng  
15/6/2019 

22. 

Thông tư 07/2019/TT-BCT quy định về xuất khẩu hàng dệt may 

sang Mê-hi-cô theo Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên 

Thái Bình Dương 

20/6/2019 

23. 
Thông tư 03/2019/TT-BTTTT quy định việc đăng, phát nội dung 

thông tin đối ngoại trên báo chí  
21/6/2019 

24. 
Thông tư 01/2019/TT-VKSTC quy định về công tác thi đua, khen 

thưởng trong ngành Kiểm sát nhân dân 
28/6/2019 

 

 

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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