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PHẦN 1: XỬ LÝ ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP TÊN DOANH NGHIỆP XÂM PHẠM  

QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP 

 

Quy định về tên doanh nghiệp và tên thương mại có mối quan hệ với nhau nhưng thuộc hai hệ thống văn bản 

tương đối độc lập. Vấn đề này làm tăng khả năng xâm phạm quyền đối với tên thương mại – một đối tượng của 

quyền sở hữu công nghiệp. Khi phát hiện hành vi xâm phạm, doanh nghiệp và cơ quan có thẩm quyền cần xử lý 

như thế nào để đảm bảo quyền lợi doanh nghiệp, đạt mục đích quản lý đề ra? 

Theo quy định tại Điều 19 Nghị định 78/2015/NĐ-CP thì: “Không được sử dụng tên thương mại, nhãn hiệu, 

chỉ dẫn địa lý của tổ chức, cá nhân đã được bảo hộ để cấu thành tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp được 

sự chấp thuận của chủ sở hữu tên thương mại, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đó”. Căn cứ để xác định tên doanh nghiệp 

(DN) xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp được thực hiện theo các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ 

(SHTT). DN phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu đặt tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công 

nghiệp (SHCN). Trường hợp tên DN xâm phạm quyền SHCN thì DN có tên vi phạm phải đăng ký đổi tên.  

(i) Quyền của chủ thể quyền 

sở hữu công nghiệp  

Chủ thể quyền SHCN có 

quyền đề nghị Phòng Đăng ký kinh 

doanh (ĐKKD) yêu cầu DN có tên 

xâm phạm quyền SHCN phải thay 

đổi tên gọi cho phù hợp. Chủ thể 

quyền SHCN có nghĩa vụ cung cấp 

cho Phòng ĐKKD các tài liệu:  

- Bản sao hợp lệ văn bản kết luận của cơ quan có thẩm quyền về 

việc sử dụng tên DN là xâm phạm quyền SHCN;  

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, Giấy chứng 

nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý; bản trích lục Sổ đăng ký quốc gia về nhãn 

hiệu, chỉ dẫn địa lý được bảo hộ do cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu 

công nghiệp cấp; bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận nhãn hiệu đăng ký 

quốc tế được bảo hộ tại Việt Nam do cơ quan quản lý nhà nước về sở 

hữu công nghiệp cấp.  

 

THs/Luật sư Tô Đình Huy 
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(ii) Trách nhiệm của cơ quan đăng ký kinh doanh  

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ giấy 

tờ theo quy định, Phòng ĐKKD ra Thông báo yêu cầu DN có tên xâm 

phạm đổi tên DN và tiến hành thủ tục thay đổi tên trong thời hạn 02 

tháng, kể từ ngày ra Thông báo. Sau thời hạn trên, nếu DN không thay 

đổi tên theo yêu cầu, Phòng ĐKKD thông báo cho cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật SHTT.  

(iii) Trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm  

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm ra quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính, theo đó áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả 

là buộc thay đổi tên DN hoặc buộc loại bỏ yếu tố vi phạm trong tên DN 

nhưng tổ chức, cá nhân vi phạm không thực hiện trong thời hạn do pháp 

luật quy định thì cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm thông báo cho 

Phòng ĐKKD để yêu cầu doanh nghiệp báo cáo giải trình theo quy định 

tại Điểm c Khoản 1 Điều 209 Luật Doanh nghiệp (LDN). Trường hợp 

doanh nghiệp không báo cáo, Phòng ĐKKD thực hiện thu hồi 

GCNĐKDN theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 211 LDN.  

(iv) Các dạng hành vi sử dụng tên doanh nghiệp xâm phạm quyền 

sở hữu công nghiệp  

 - Hành vi sử dụng tên doanh nghiệp trên biển hiệu, phương tiện 

kinh doanh, phương tiện dịch vụ, giấy tờ giao dịch tương tự gây nhầm 

lẫn với tên thương mại đang được bảo hộ cho cùng lĩnh vực kinh doanh 

hoặc cho lĩnh vực kinh doanh tương tự, gây nhầm lẫn về chủ thể kinh 

doanh, cơ sở kinh doanh, hoạt động kinh doanh dưới tên thương mại 

đó (Điều 129 Luật SHTT, Điều 11 Nghị định 99/2013/NĐ-CP).  

Dạng hành vi này hiện nay rất phổ biến, các chủ DN thường biết 

đến tên thương mại (TM) của người khác, sau đó lấy tên TM đó đăng 

ký thành tên DN của mình (thông thường là những cán bộ đã từng làm 

việc tại các DN đó hoặc có mối quan hệ kinh doanh với các DN đó). 

Khi đăng ký thành lập DN, tiêu chí xác định tên trùng hay tên gây nhầm 

lẫn theo quy định tại LDN và Nghị định 78/2015/NĐ-CP là đánh giá cả 

loại hình DN và tên riêng (gồm cả thành phần mô tả về lĩnh vực kinh 

doanh), khác với tiêu chí đánh giá tên trùng hoặc gây nhầm lẫn đối với 

tên TM theo quy định của Luật SHTT và Nghị định 105/2006/NĐ-CP 

là chỉ đánh giá thành phần có khả năng phân biệt của thành phần tên 

riêng.  

Ví dụ: Công ty Cổ phần MEINFA được thành lập tại Hà Nội, kinh 

doanh trong lĩnh vực sản xuất kìm từ năm 2000, đáp ứng tiêu chuẩn bảo 

hộ là tên TM theo quy định của pháp luật SHTT. Đến năm 2010, Công 

ty TNHH Sản xuất và Thương mại MEINFA Việt Nam được đăng ký 

thành lập tại Hà Nội cũng kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất kìm.  

Theo quy định của pháp luật DN thì hai tên DN nêu trên là khác 

nhau nên cả hai DN đều thành lập hợp pháp và đều được cấp 

GCNĐKDN. Theo quy định của pháp luật SHTT, mặc dù Công ty 

TNHH Sản xuất và Thương mại MEINFA Việt Nam được đăng ký 

thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật DN nhưng việc Công 

ty TNHH Sản xuất và Thương mại MEINFA Việt Nam có sử dụng 
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thành phần phân biệt là dấu hiệu “MEINFA” trong tên riêng của DN  

trùng với tên TM “MEINFA” đã được bảo hộ từ năm 2000 trong cùng 

lĩnh vực kinh doanh sản xuất kìm trên cùng một địa bàn kinh doanh, 

gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về chủ thể kinh doanh, nguồn gốc 

sản phẩm kìm, là hành vi xâm phạm quyền đối với tên TM theo quy 

định của pháp luật SHTT.   

Thực tế khi cấp GCNĐKDN tại cơ quan chức năng cũng chưa thể 

áp dụng quy định liên quan về SHCN vì rõ ràng là thiếu quá nhiều điều 

kiện (không có cơ sở dữ liệu chung, không có cơ sở pháp lý để xác định 

tên TM, khu vực kinh doanh, danh tiếng .v.v.). Việc áp dụng (nếu có 

thể) sẽ kéo dài thời gian thời gian thẩm định lên rất nhiều (đi ngược với 

tiêu chí rút gọn thời gian ĐKKD). Tuy nhiên, sự phụ thuộc giữa nhãn 

hiệu và tên thương mại như đã nói ở trên vẫn sẽ được áp dụng (do đã 

quy định trong LDN và Nghị định 78/2015/NĐ-CP) và đây là quy định 

mà các DN cần tính đến và tận dụng sao cho linh hoạt trong tranh chấp 

thương mại (kể cả với các DN nước ngoài).   

- Hành vi sử dụng tên DN trong hoạt động kinh doanh tương tự gây 

nhầm lẫn với nhãn hiệu đang được bảo hộ cho sản phẩm, dịch vụ cùng 

loại hoặc sản phẩm, dịch vụ tương tự, gây nhầm lẫn về chủ thể kinh 

doanh, cơ sở kinh doanh, hoạt động kinh doanh mang nhãn hiệu đó 

(Điều 129 Luật SHTT, Điều 11 Nghị định 99/2013/NĐ-CP), cụ thể:  

+ Sử dụng tên DN chứa dấu hiệu trùng với nhãn hiệu được bảo hộ 

cho hàng hoá, dịch vụ do DN đó sản xuất, kinh doanh trùng với hàng 

hoá, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó.  

+ Sử dụng tên DN chứa dấu hiệu trùng với nhãn hiệu được bảo hộ 

cho hàng hoá, dịch vụ do doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh tương tự 

hoặc liên quan tới hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo 

nhãn hiệu đó, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc 

hàng hoá, dịch vụ.  

+ Sử dụng tên DN chứa dấu hiệu tương tự với nhãn hiệu được bảo 

hộ cho hàng hoá, dịch vụ trùng, tương tự hoặc liên quan tới hàng hoá, 

dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó, nếu việc sử 

dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hoá, dịch vụ.  

- Sử dụng tên DN chứa dấu hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu 

nổi tiếng hoặc dấu hiệu dưới dạng dịch nghĩa, phiên âm từ nhãn hiệu 

nổi tiếng cho hàng hoá, dịch vụ bất kỳ, kể cả hàng hoá, dịch vụ không 

trùng, không tương tự và không liên quan tới hàng hoá, dịch vụ thuộc 

danh mục hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng, nếu việc sử dụng 

có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hoá hoặc gây ấn tượng 

sai lệch về mối quan hệ giữa người sử dụng dấu hiệu đó với chủ sở hữu 

nhãn hiệu nổi tiếng.  

- Hành vi sử dụng tên DN trên sản phẩm, hàng hóa tương tự gây 

nhầm lẫn với chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ cho sản phẩm, dịch vụ 

cùng loại hoặc sản phẩm, dịch vụ tương tự, gây nhầm lẫn về chủ thể 

kinh doanh, cơ sở kinh doanh, hoạt động kinh doanh (Điều 129 Luật 

SHTT, Điều 11 Nghị định 99/2013/NĐ-CP.  

- Hành vi gắn chỉ dẫn thương mại (là các dấu hiệu, thông tin nhằm 

hướng dẫn hàng hoá, dịch vụ, bao gồm nhãn hiệu, tên TM, khẩu hiệu 
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kinh doanh...) trong tên DN để xưng danh trong hoạt động kinh doanh, 

gây nhầm lẫn về chủ thể kinh doanh, hoạt động kinh doanh, nguồn gốc 

thương mại của hàng hoá, dịch vụ, là hành vi cạnh tranh không lành 

mạnh về SHCN (Điều 130 Luật SHTT , Điều 14 Nghị định 99/2013/NĐ-

CP).   

Trong trường hợp này, DN đã sử dụng các thông tin gây nhầm lẫn 

với các thành quả sáng tạo và đầu tư của các doanh nghiệp khác như: 

nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý....  

Nếu nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đã được cấp văn bằng bảo hộ hoặc tên 

TM đáp ứng các điều kiện bảo hộ thì sẽ được bảo vệ theo quy định của 

pháp luật SHTT. Nếu việc sử dụng các chỉ dẫn thương mại là nhãn hiệu, 

chỉ dẫn địa lý mà chưa được cấp văn bằng bảo hộ thì sẽ được bảo vệ 

theo pháp luật cạnh tranh. Nói cách khác, các đối tượng này SHCN 

được bảo vệ bởi pháp luật cạnh tranh và pháp luật về SHTT với hai mức 

độ khác nhau. Nếu như sự bảo vệ của pháp luật SHTT yêu cầu chặt chẽ 

hơn và do đó nghĩa vụ chứng minh quyền của chủ thể khi yêu cầu xử 

lý hành vi xâm phạm quyền SHTT cũng ít hơn thì pháp luật cạnh tranh 

chỉ xuất hiện khi có hành vi cạnh tranh không lành mạnh và nghĩa vụ 

chứng minh của chủ thể lúc này cũng đòi hỏi ở mức cao hơn. Nói cách 

khác, sự bảo vệ của pháp luật cạnh tranh tồn tại nhằm bổ sung cho 

những khoảng trống mà pháp luật SHTT không với tới được với mục 

đích cuối cùng là bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp và người tiêu dùng. 

Việc sử dụng các chỉ dẫn địa lý trên hàng hóa, dịch vụ phải gây hậu quả 

là làm sai lệch nhận thức khách hàng và nhằm mục đích cạnh tranh. 

Nếu việc sử dụng chưa đến mức gây nhầm lẫn cho khách hàng hoặc 

không có mục đích cạnh tranh thì cũng không được coi là thuộc nhóm 

hành vi này. 

Qua các khía cạnh được phân tích, doanh nghiệp sở hữu tên thương 

mại được bảo hộ cần nằm rõ các quyền của mình nhằm xử lý kịp thời 

các rủi ro. Song song đó, về phía doanh nghiệp thành lập mới hoặc các 

doanh nghiệp khi quyết định sử dụng tên trong hoạt động kinh doanh 

cần lưu ý những hành vi vi phạm, từ đó có hướng điều chỉnh hợp lý. Sự 

chủ động từ các doanh nghiệp, ý thức quyền lợi và tuân thủ pháp luật 

trên tinh thần cạnh tranh lành mạnh sẽ thúc đẩy hoạt động kinh doanh 

hiệu quả, đạt được kết quả kinh doanh mà các doanh nghiệp hướng đến. 

 

.  
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PHẦN 2: ĐIỂM MỚI NỔI BẬT CỦA MỘT SỐ VĂN BẢN PHÁP LUẬT CÓ HIỆU LỰC TRONG THÁNG 

1. Hòa giải viên thương mại phải có bằng đại học trở lên 

Nghị định số 22/2017/NĐ-CP về hòa giải thương mại có hiệu lực từ 

ngày 15/04/2017. Theo đó, Nghị định quy định về những điều kiện được 

làm hòa giải viên thương mại như sau: 

i. Phải có trình độ đại học trở lên; 

ii. Đã qua thời gian công tác trong lĩnh vực được đào tạo từ 02 năm 

trở lên;  

iii. Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, có phẩm chất đạo đức tốt, có 

uy tín, độc lập, vô tư, khách quan;  

iv. Có kỹ năng hòa giải, hiểu biết pháp luật, tập quán kinh doanh, 

thương mại và các lĩnh vực liên quan. 

Về đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại: sau khi được 

cấp Giấy phép thành lập có hiệu lực, Nghị định quy định trong thời hạn 

30 ngày Trung tâm phải: 

i. Gửi hồ sơ đăng ký hoạt động đến Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương nơi đặt trụ sở; 

ii. Đăng báo hàng ngày của Trung ương hoặc địa phương nơi đăng 

ký hoạt động trong 03 số liên tiếp về tên, địa chỉ, trụ sở, lĩnh vực 

hoạt động, thời điểm bắt đầu hoạt động…  

Cá nhân, doanh nghiệp cần lưu ý các điều kiện và thời hạn để chuẩn 

bị hồ sơ chứng minh cũng như tránh các vi phạm đáng tiếc. 

2. Công bố Danh mục công nghệ thông tin trọng điểm 

Thông tư số 01/2017/TT-BTTTT có hiệu lực từ ngày 02/04/2017. 

Thông tư quy định danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm 

được Bộ Thông tin và Truyền thông. Theo đó, danh mục gồm 07 nhóm 

sản phẩm:  

i. Thiết bị thu/phát/chuyển đổi tín hiệu sử dụng trong truyền hình số 

thế hệ thứ 2 và các thế hệ sau;  

ii. Thiết bị Ipv6;  

iii. Thẻ RFID, thiết bị đọc thẻ RFID;  

iv. Phần mềm nền tảng mở kết nối IoT;  

v. Phần mềm nền tảng mở phân tích dữ liệu lớn;  

vi. Phần mềm nền tảng mở Chính phủ điện tử;  

vii. Sản phẩm đảm bảo an toàn thông tin (Sản phẩm an toàn hạ tầng 

mạng; Sản phẩm an toàn máy chủ và ứng dụng; sản phẩm an toàn 

dữ liệu; Sản phẩm an toàn cho thiết bị đầu cuối…). 

Danh mục này là cơ sở để định hướng các hoạt động đầu tư; áp dụng 

các chính sách thuế và chính sách ưu đãi; quản lý xuất nhập khẩu; quản 

lý chất lượng và các hoạt động khác liên quan tới sản phẩm công nghệ 

thông tin… 
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3. Tháng 5 hàng năm là Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao 

động 

Thông tư số 02/2017/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 

06/04/2017. Đây là cơ sở phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh 

lao động được tổ chức từ ngày 01/05 - 31/05. Lễ phát động sẽ được tổ 

chức vào một ngày trong khoảng thời gian từ ngày 01/05 - 10/05.  

Nội dung hoạt động của Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao 

động tập trung thực hiện các quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động; 

các mục tiêu cải thiện điều kiện làm việc, giảm tai nạn lao động, bệnh 

nghề nghiệp, xây dựng nếp sống văn minh, văn hóa an toàn lao động tại 

nơi làm việc. 

Theo Thông tư, thực hiện Tháng hành động, doanh nghiệp có trách 

nhiệm: 

i. Tập huấn, huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động phù hợp với 

từng nhóm đối tượng;  

ii. Tổ chức khám sức khỏe, khám bệnh nghề nghiệp, cung cấp thông 

tin, hướng dẫn cho người lao động biết cách tự đánh giá nguy cơ 

rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động;  

iii. Ký giao ước thi đua đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động trong các 

phân xưởng, tổ, đội phù hợp với điều kiện cụ thể của đơn vị, cơ 

sở.  

 

 

4. Hướng dẫn khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu 

Thông tư số 20/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 8 Thông 

tư số 195/2015/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 20/04/2017. Theo đó, Thông 

tư hướng dẫn khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu như sau: 

i. Người nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa chịu thuế tiêu 

thụ đặc biệt nhập khẩu được khấu trừ số thuế tiêu thụ đặc biệt đã 

nộp ở khâu nhập khẩu khi xác định số thuế tiêu thụ đặc biệt phải 

nộp bán ra trong nước; 

ii. Số thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ tương ứng với số thuế tiêu 

thụ đặc biệt của hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt nhập khẩu 

bán ra và chỉ được khấu trừ tối đa bằng tương ứng số thuế tiêu thụ 

đặc biệt tính được ở khâu bán ra trong nước.  

iii. Riêng với số thuế tiêu thụ đặc biệt không được khấu trừ thuế, 

người nộp thuế được hạch toán vào chi phí để tính thuế thu nhập 

doanh nghiệp . 

iv. Để được khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt, người nộp thuế phải có 

chứng từ nộp thuế tiêu thụ đặc biệt khâu nhập khẩu hoặc hợp đồng 

mua bán hàng hóa, bản sao Giấy chứng nhận kinh doanh của cơ 

sở bán hàng, chứng từ thanh toán qua ngân hàng và hóa đơn giá 

trị gia tăng khi mua hàng … 
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5. Bắt buộc phải dán nhãn năng lượng với mô tô, xe máy từ năm 

2020 

Quyết định số 04/2017/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 25/04/2017 về 

Danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức 

hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện. Quyết định quy định 

lộ trình dãn nhãn bắt buộc như sau: 

i. Dán nhãn năng lượng bắt buộc với đèn huỳnh quang ống thẳng, 

đèn huỳnh quang compact, chấn lưu điện từ và điện tử cho đèn 

huỳnh quang, máy điều hòa nhiệt độ, nồi cơm điện, quạt điện, tủ 

lạnh, máy giặt lồng ngang, máy giặt lồng đứng, máy thu hình,… 

và xe ô tô con loại 07 chỗ trở xuống.  

ii. Từ năm 2018, thực hiện dán nhãn năng lượng bắt buộc với xe ô 

tô con loại trên 07 chỗ đến 09 chỗ  

iii. Từ năm 2020, áp dụng với máy tính xách tay, xe mô tô, xe gắn 

máy và sản phẩm đèn LED, bình đun nước nóng có dự trữ. 

Ngoài ra, Thủ tướng cũng yêu cầu không được nhập khẩu, sản xuất 

và lưu thông loại đèn tròn (đèn sợi đốt) có công suất lớn hơn 60W; không 

được phép nhập khẩu và sản xuất máy điều hòa nhiệt độ, tủ lạnh, máy 

giặt sử dụng trong gia đình, nồi cơm điện, quạt điện, máy phô tô copy, 

máy in, tủ giữ lạnh thương mại, động cơ điện… có hiệu suất năng lượng 

thấp hơn mức hiệu suất năng lượng tối thiểu. 
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PHẦN 3: DANH MỤC CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT CÓ HIỆU LỰC TRONG THÁNG 

NGHỊ ĐỊNH 

1. Nghị định 49/2017/NĐ-CP sửa đổi Điều 15 Nghị định 25/2011/NĐ-

CP hướng dẫn Luật viễn thông và Điều 30 Nghị định 174/2013/NĐ-

CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, 

viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện, có hiệu lực 

từ ngày 24/04/2017 

2. Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt 

động trong lĩnh vực giáo dục, có hiệu lực từ ngày 21/04/2017 

3. Nghị định 19/2017/NĐ-CP quy định chế độ tiền lương của công 

nhân quốc phòng và chế độ phụ cấp thâm niên đối với viên chức 

quốc phòng, có hiệu lực từ ngày 15/04/2017 

4. Nghị định 22/2017/NĐ-CP về hòa giải thương mại, có hiệu lực từ 

ngày 15/04/2017 

5. Nghị định 36/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường, có hiệu 

lực từ ngày 04/04/2017 

6. Nghị định 34/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ, có hiệu lực từ ngày 03/04/2017 

7. Nghị định 10/2017/NĐ-CP quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn 

Điện lực Việt Nam và sửa đổi Nghị định 209/2013/NĐ-CP hướng 

dẫn Luật thuế giá trị gia tăng 

THÔNG TƯ 

1. Thông tư 07/2017/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 36/2015/TT-

BGTVT về quản lý giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa và 

giá dịch vụ chuyên ngành hàng không do Bộ trưởng Bộ Giao thông 

vận tải ban hành, có hiệu lực từ ngày 27/04/2017 

2. Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH quy định việc tổ chức thực hiện 

chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên 

chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế 

kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội ban hành, có hiệu lực từ ngày 26/04/2017 

3. Thông tư 10/2017/TT-BLĐTBXH quy định mẫu bằng tốt nghiệp 

trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt 

nghiệp trung cấp, cao đẳng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội ban hành, có hiệu lực từ ngày 26/04/2017 

4. Thông tư 50/2017/TT-BQP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn, mối quan hệ công tác của Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng và 

Phòng Thi hành án cấp quân khu do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban 

hành, có hiệu lực từ ngày 25/04/2017 

5. Thông tư 06/2017/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 03/2016/TT-

BNNPTNT Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, 
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cấm sử dụng ở Việt Nam; công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực 

vật được phép sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam do Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, có hiệu lực từ ngày 

25/04/2017 

6. Thông tư 02/2017/TT-BTNMT quy định kỹ thuật và định mức kinh 

tế - kỹ thuật lập báo cáo hiện trạng môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường ban hành, có hiệu lực từ ngày 24/04/2017 

7. Thông tư 20/2017/TT-BTC sửa đổi Khoản 2 Điều 8 Thông tư 

195/2015/TT-BTC (đã được sửa đổi theo Thông tư 130/2016/TT-

BTC) do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, có hiệu lực từ ngày 

20/04/2017 

8. Thông tư 149/2016/TT-BTC về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối 

với thuốc thú y dự trữ quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, 

có hiệu lực từ ngày 20/04/2017 

9. Thông tư 17/2017/TT-BTC hướng dẫn thu, nộp, quản lý và sử dụng 

phí, lệ phí hàng hải do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, có hiệu 

lực từ ngày 18/04/2017 

10. Thông tư 16/2017/TT-BTC hướng dẫn Quyết định 20/2016/QĐ-

TTg quy định hỗ trợ kinh phí cho hoạt động chống buôn lậu, gian 

lận thương mại, hàng giả và thanh toán chi phí quản lý, xử lý tài sản 

bị tịch thu theo quy định pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, 

gian lận thương mại, hàng giả do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, 

có hiệu lực từ ngày 17/04/2017 

11. Thông tư 05/2017/TT-BLĐTBXH Quy định quy chế tuyển sinh và 

xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng do Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, có hiệu lực 

từ ngày 15/04/2017 

12. Thông tư 04/2017/TT-BLĐTBXH danh mục ngành, nghề đào tạo 

cấp IV trình độ trung cấp, cao đẳng do Bộ trưởng Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội ban hành, có hiệu lực từ ngày 15/04/2017 

13. Thông tư 02/2017/TT-BXD hướng dẫn về quy hoạch xây dựng 

nông thôn do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành, có hiệu lực từ ngày 

15/04/2017 

14. Thông tư 05/2017/TT-BNNPTNT hướng dẫn thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-

2020 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban 

hành, có hiệu lực từ ngày 15/04/2017 

15. Thông tư 19/2017/TT-BTC quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng 

và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho công tác quản lý nhà 

nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính do Bộ Tài 

chính ban hành, có hiệu lực từ ngày 15/04/2017 

16. Thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH 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, cao đẳng do Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, có hiệu lực 

từ ngày 14/04/2017 
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17. Thông tư 42/2017/TT-BQP sửa đổi Thông tư 17/2016/TT-BQP 

hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào trường trong Quân đội 

do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành, có hiệu lực từ ngày 

14/04/2017 

18. Thông tư 41/2017/TT-BQP quy định nội dung và phương pháp tổ 

chức kiểm tra đánh giá nâng bậc trình độ kỹ năng nghề; cấp chứng 

chỉ kỹ năng nghề, điều kiện miễn kiểm tra đánh giá trình độ kỹ năng 

nghề của công nhân quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban 

hành, có hiệu lực từ ngày 14/04/2017 

19. Thông tư 04/2017/TT-BNNPTNT Danh mục loài động vật, thực vật 

hoang dã quy định trong Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế 

loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp do Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, có hiệu lực từ ngày 

10/04/2017 

20. Thông tư 01/2017/TT-BVHTTDL hướng dẫn Khoản 2 Điều 21 

Nghị định 173/2016/NĐ-CP quy định về tổ chức và hoạt động của 

Thanh tra ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch do Bộ trưởng Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành, có hiệu lực từ ngày 

10/04/2017 

21. Thông tư 40/2017/TT-BQP công bố danh mục cụ thể hàng hóa cấm 

xuất, nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Quốc 

phòng theo quy định tại Nghị định 187/2013/NĐ-CP, có hiệu lực từ 

ngày 10/04/2017 

22. Thông tư 02/2017/TT-BLĐTBXH hướng dẫn tổ chức Tháng hành 

động về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ trưởng Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội ban hành, có hiệu lực từ ngày 06/04/2017 

23. Thông tư 01/2017/TT-BTTTT danh mục sản phẩm công nghệ thông 

tin trọng điểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban 

hành, có hiệu lực từ ngày 02/04/2017 

24. Thông tư 37/2017/TT-BQP hướng dẫn quản lý thu, chi bảo hiểm xã 

hội bắt buộc trong Bộ Quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 

ban hành, có hiệu lực từ ngày 02/04/2017 

25. Thông tư 15/2017/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí 

sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo 

bền vững giai đoạn 2016-2020 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, 

có hiệu lực từ ngày 02/04/2017 

26. Thông tư 01/2017/TT-BKHĐT hướng dẫn quy trình lập kế hoạch 

đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia do Bộ 

trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành, có hiệu lực từ ngày 

02/04/2017 

27. Thông tư 14/2017/TT-BTC hướng dẫn quản lý, sử dụng phí bảo 

đảm hàng hải thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước và cơ chế tài 

chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn 

hàng hải do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, có hiệu lực từ ngày 

01/04/2017 
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28. Thông tư 13/2017/TT-BTC quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt 

qua hệ thống Kho bạc Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban 

hành, có hiệu lực từ ngày 01/04/2017 

29. Thông tư 11/2017/TT-BTC quy định về quản lý và sử dụng nguồn 

vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã 

hội để cho vay đối với người nghèo và đối tượng chính sách khác 

do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, có hiệu lực từ ngày 

01/04/2017 

30. Thông tư 01/2017/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí 

khảo sát xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành, có hiệu lực 

từ ngày 01/04/2017 

31. Thông tư 01/2017/TT-BNV hướng dẫn về phụ cấp chức vụ lãnh đạo 

đối với chức danh Đội trưởng, Phó Đội trưởng Đội nghiệp vụ thanh 

tra ngành Giao thông vận tải do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành, có 

hiệu lực từ ngày 01/04/2017 

32. Thông tư 32/2016/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn 

tời trục mỏ do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành, có hiệu lực từ 

ngày 01/04/2017 

 

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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