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PHẦN 1: LƯU Ý VỀ THỎA THUẬN HẠN CHẾ CẠNH TRANH TRONG 

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG 

Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh trong lĩnh vực lao động đặt ra giới hạn về sử dụng thông tin và giới hạn về cơ 

hội việc làm của người lao động (NLĐ) sau khi chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ). Có sự khác biệt về mặt 

khái niệm với Luật Cạnh tranh, thỏa thuận hạn chế cạnh tranh trong lĩnh vực lao động là thỏa thuận giữa doanh 

nghiệp và người lao động liên quan đến cam kết giữ bí mật kinh doanh, cam kết không gây tổn hại đến lợi thế 

cạnh tranh của doanh nghiệp.  

Xây dựng thỏa thuận hạn chế cạnh tranh là nhu cầu chính đáng của doanh nghiệp. Nhưng biện pháp đảm bảo 

hiệu quả thực thi và xây dựng thỏa thuận cần lưu ý những gì là vấn đề pháp lý doanh nghiệp cần quan tâm. 

 

1. Doanh nghiệp có được ký 

thỏa thuận hạn chế cạnh tranh 

với người lao động hay không? 

Pháp luật cho phép doanh 

nghiệp ký thỏa thuận hạn chế 

cạnh tranh với NLĐ. Liên quan 

đến bí mật kinh doanh, khoản 2 

Điều 23 Bộ luật Lao động 2012 

(BLLĐ 2012) cho phép doanh 

nghiệp được quyền thỏa thuận 

bằng văn bản với NLĐ về nội 

dung, thời hạn bảo vệ và bồi 

thường thiệt hại. Thỏa thuận hạn 

chế cạnh tranh điều chỉnh trực tiếp các hành vi của NLĐ trong quá trình 

làm việc tại doanh nghiệp và cả khi đã chấm dứt HĐLĐ. 

Tuy nhiên, BLLĐ 2012 không có quy định cụ thể các vấn đề doanh 

nghiệp được thỏa thuận. Xác định được nội dung, thời hạn tuân thủ cam 

kết và bồi thường thiệt hại là vấn đề không đơn giản, trực tiếp ảnh hưởng 

đến hiệu lực và khả năng thực thi của thỏa thuận. Vì vậy, doanh nghiệp 

cần xác định được mục đích, các nội dung của thỏa thuận hạn chế cạnh 

tranh mà doanh nghiệp mong muốn đạt được khi xác lập thỏa thuận. 

2. Tính chất công việc và đối tượng người lao động ảnh hưởng 

như thế nào đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh? 

Doanh nghiệp cần hiểu rõ tính chất, phạm vi công việc của từng đối 

tượng NLĐ, hiểu được tầm quan trọng của thông tin mà NLĐ có được 

đối với hoạt động của doanh nghiệp, từ đó cân nhắc đưa ra thời hạn, 
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phạm vi cam kết hợp lý để dung hòa lợi ích các bên. Cụ thể hơn, doanh 

nghiệp cần thống kê nguồn nhân lực tạo lợi thế cạnh tranh, thông tin 

nhân viên trực tiếp làm việc trong lĩnh vực có tiếp xúc với bí mật kinh 

doanh; tiếp tục rà soát phạm vi công việc cụ thể của từng NLĐ, nhóm 

NLĐ. Từ việc đánh giá, thống kê đó, doanh nghiệp phân hóa được 

những công việc cụ thể cần thỏa thuận hạn chế cạnh tranh. 

3. Doanh nghiệp sử dụng hình thức thỏa thuận như thế nào là 

phù hợp? 

Về hình thức thỏa thuận, BLLĐ 2012 chỉ yêu cầu thỏa thuận được 

lập thành văn bản, cụ thể hình thức hoặc loại văn bản nào thì BLLĐ 

2012 không nêu cụ thể. Chính vì vậy, doanh nghiệp có thể chọn lựa một 

hình thức phù hợp nhằm ghi nhận đầy đủ các nội dung thỏa thuận, đảm 

bảo giá trị pháp lý của văn bản. 

Doanh nghiệp có thể chọn: (i) ghi nhận tại HĐLĐ hoặc (ii) thiết lập 

một thỏa thuận độc lập. Khi lựa chọn ghi nhận tại HĐLĐ, doanh nghiệp 

dễ dàng quản lý được văn bản ký kết, cam kết được NLĐ tuân thủ từ 

khi bắt đầu làm việc. Tuy nhiên, tại HĐLĐ, các nội dung cam kết khó 

có thể được ghi nhận một cách đầy đủ. Cùng điều chỉnh vấn đề này, lựa 

chọn hình thức lập một văn bản thỏa thuận độc lập sẽ giúp cụ thể hóa 

các nội dung cam kết. Tuy nhiên, một thỏa thuận được lập sẽ làm phát 

sinh lượng văn bản cần quản lý, đồng thời gây ra những bất tiện vì 

doanh nghiệp phải tiến hành đàm phán với NLĐ. 

Vì tính chất công việc khác nhau, mục đích và nhu cầu bảo vệ lợi ích 

của mình, doanh nghiệp cần lưu ý lựa chọn hình thức thỏa thuận phù 

hợp. 

4. Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh cần ghi nhận những nội dung 

chủ yếu nào? 

Dù được thỏa thuận được ghi nhận tại HĐLĐ hay bằng văn bản độc 

lập hoặc hình thức nào khác, xây dựng văn bản thỏa thuận cần lưu ý và 

ghi nhận các nội dung sau: 

 Phạm vi công việc được bản thỏa thuận điều chỉnh: Chi tiết 

hóa phạm vi thông tin bảo mật hoặc liệt kê những loại cơ bản 

đồng thời xây dựng tiêu chí để xác định các thông tin cần bảo 

mật. 

 Thời gian, không gian cam kết: Đánh giá từng trường hợp cụ 

thể để xác định thời gian, không gian tuân thủ phù hợp. Việc đánh 

giá thực hiện dựa trên cân bằng lợi ích của hai bên, đủ khả năng 

bảo vệ các thông tin, lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp, đồng 

thời đảm bảo quyền của NLĐ. 

 Cam kết và trách nhiệm bồi thường của NLĐ: Cân nhắc đến 

nguyên tắc bồi thường giá trị tương xứng với thiệt hại, song song 

đó xây dựng phương thức phòng ngừa và xử lý đối với bên thứ 

ba khi cam kết bị vi phạm. 

 Nghĩa vụ đối ứng của doanh nghiệp: Cân nhắc đến lợi ích của 

NLĐ khi ký kết, thực hiện thỏa thuận hạn chế cạnh tranh. NLĐ 
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được nhận những lợi ích tương xứng với cam kết của họ là cơ sở 

tăng cường sự tuân thủ thỏa thuận. 

Với sự cẩn trọng, xây dựng mang tính khoa học, phân hóa đối tượng 

và có tính hệ thống, thỏa thuận hạn chế cạnh tranh sẽ không nhằm vào 

sự ràng buộc về nghĩa vụ và trách nhiệm. Thay vào đó, đây sẽ là cơ sở 

thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng quan hệ lao động 

bền vững khi quyền lợi đôi bên được tôn trọng và đảm bảo./.  

 

 

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

 

1. Kiểm soát giao dịch với người có liên quan trong công ty đại 

chúng 

Chính phủ ban hành Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 

hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng thay thế 

cho Thông tư  số 121/2012/TT-BTC. Nghị định có hiệu lực từ 01/08/2017 

(trừ khoản 2, khoản 3 Điều 12). 

Hình thức hợp đồng khi thực hiện giao dịch với người có liên quan 

là hợp đồng phải được lập thành văn bản. Nghị định cũng quy định rõ 

phải tuân theo nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện. 

Công ty đại chúng được áp dụng các biện pháp cần thiết để ngăn 

ngừa cổ đông và những người có liên quan can thiệp vào hoạt động của 

công ty và gây tổn hại cho lợi ích của công ty thông qua việc kiểm soát 

các giao dịch, mua, bán, giá cả hàng hóa và dịch vụ của công ty, cũng 

như để ngăn ngừa những người này tiến hành các giao dịch làm thất thoát 

vốn, tài sản hoặc nguồn lực khác của công ty.  

Khi giao dịch với cổ đông và  người có liên quan về vấn đề cung 

cấp các khoản vay và bảo lãnh, công ty đại chúng phải tuân theo các 

trường hợp bị cấm, trường hợp được phép thực hiện và các trường hợp 

phải có sự đồng ý của Đại hội đồng cổ đông theo quy định ở Điều 26 của 

Nghị định này. 

2. Điều chỉnh quy định về mua, bán và xử lý nợ xấu theo giá thị 

trường 

Ngày 14/08/2017, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông 

tư 09/2017/TT-NHNN sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 

19/2013/TT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy 
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định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của 

các tổ chức tín dụng Việt Nam. Thông tư có hiệu lực từ 15/08/2017. 

Thay đổi khái niệm khoản nợ: là số tiền nợ gốc, nợ lãi và các nghĩa 

vụ tài chính khác liên quan đến khoản nợ mà khách hàng chưa trả theo 

hợp đồng hoặc thỏa thuận cấp tín dụng; ủy thác cấp tín dụng; mua bán 

nợ; mua, ủy thác mua trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết trên thị 

trường chứng khoán hoặc chưa đăng ký giao dịch trên thị trường giao 

dịch của các công ty đại chúng chưa niêm yết, đang được tổ chức tín 

dụng, Công ty Quản lý tài sản hạch toán trong, ngoài bảng cân đối kế 

toán. 

Quy định cách xác định khoản nợ xấu theo quy định của Ngân hàng 

Nhà nước về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự 

phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động 

của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoặc Điều 4 Nghị 

quyết số 42/2017/QH14. 

Cách thức xử lý đối với phần chênh lệch giữa giá bán khoản nợ xấu 

và giá trị ghi sổ số dư nợ gốc củ khoản nợ xấu khi tổ chức tin dụng bán 

các khoản nợ xấu cho Công ty Quản lý tài sản theo giá trị thị trường được 

bổ sung vào khoản 1 Điều 50. 

Tổ chức tín dụng hạch toán số tiền bán khoản nợ xấu vào thu 

nhập khác trong năm tài chính khi tổ chức tính dụng bán các khoản nợ 

xấu đang hạch toán ngoài bảng cân đối kế toán cho Công ty Quản lý tài 

sản theo giá trị thị trường. 

Ngoài ra, còn sửa đổi, bổ sung các quy định: 

- Điều kiện các khoản nợ xấu được Công ty Quản lý tài sản mua 

theo giá trị thị trường;  

- Thực hiện mua nợ xấu theo giá trị thị trường;  

- Miễn, giảm tiền lãi quá hạn thanh toán, phí, tiền phạt vi phạm của 

các khoản nợ xấu đã mua bằng trái phiếu đặc biệt;  

- Nguyên tắc bán nợ xấu đã mua; 

- Bán nợ xáu được mua theo giá trị trường; 

- Sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro đối với khoản nợ xấu mua theo 

giá trị trường; 

- Trách nhiệm của tổ chức tín dụng. 

3. Bổ sung nội dung về thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường 

Nghị định số 73/2017/NĐ-CP về thu thập, quản lý, khai thác và sử 

dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường do Chính phủ ban hành 

ngày 14 tháng 6 năm 2017, quy định nhiều điểm mới so với Nghị định 

102/2008/NĐ-CP trước đó. Nghị định có hiệu lực từ 01/08/2017. 

- Đối tượng áp dụng là các cơ quan nhà nước, tổ chức cá nhân có 

hoạt động thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài 

nguyên và môi trường trên lãnh thổ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam. Trong khi trước đây Nghị định 102/2008/NĐ-CP quy định đối 

tượng là cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam 

định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài trong việc thu thập, 

quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường. 

- Thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường có sự thay đổi 

thành phần nội dung đối với thông tin, dữ liệu về đất đai, thông tin dữ 
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liệu về tài nguyên nước, thông tin dữ liệu về địa chất và khoáng sản, thông 

tin, dữ liệu về môi trường, thông tin dữ liệu về khí tượng thủy văn, thông 

tin dữ liệu đo đạc và bản đồ, thông tin, dữ liệu tài nguyên môi trường biển 

và hải đảo, thông tin, dữ liệu về biến đổi khí hậu, thông tin dữ liệu về viễn 

thám, thông tin. 

- Bổ sung điểu khoản về quyền sở hữu trí tuệ. Cụ thể là quyền 

sở hữu trí tuệ đối với thông tin, dữ liệu tài nguyên môi trường và bảo hộ 

sở hữu trí tuệ đối với thông tin, dữ liệu tài nguyên môi trường. 

4. Tiêu chuẩn về cân đo lường khối lượng trong thương mại bán 

lẻ 

Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 09/2017/TT-

BKHCN ngày 27/06/2017 quy định về đo lường đối với phép đo khối 

lượng trong thương mại bán lẻ. Thông tư có hiệu lực từ 15/08/2017. 

Quy định cụ thể điều kiện cân được sử dụng để thực hiện phép do 

trong thương mại bán lẻ: 

- Có phạm vi cân phù hợp với khối lượng hàng hóa cần cân, có giá 

trị độ chia tương ứng với khối lượng hàng hóa cần cân theo quy định; 

- Đã được kiểm định tại tổ chức kiểm định được chỉ định theo quy 

định về đo lường; 

- Các bộ phận, chi tiết của cân phải phù hợp mẫu đã được phê duyệt; 

- Các bộ phận, chi tiết, chức năng có khả năng can thiệp, làm thay 

đổi đặc tính kỹ thuật đo lường cơ bản  của cân phải được niêm phong 

hoặc kẹp chì của tổ chức kiểm định được chỉ định. 

Ngoài ra còn quy định cụ thể về lượng thiếu cho phép và lượng thiếu 

không được vượt quá 2 lần giới hạn sai số cho phép, quả cân đối chứng, 

phép đo đối chứng và trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền liên 

quan. 

 

 

PHẦN 3: DANH MỤC CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT CÓ HIỆU LỰC TRONG THÁNG 

NGHỊ ĐỊNH 

1. Nghị định 77/2017/NĐ-CP quy định quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự 

tại cửa khẩu cảng, Hiệu lực: 20/08/2017 

2. Nghị định 100/2017/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định 39/2017/NĐ-CP 

về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản, Hiệu lực: 18/08/2017 

3. Nghị định 76/2017/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm 

xã hội và trợ cấp hàng tháng, Hiệu lực: 15/08/2017 

4. Nghị định 74/2017/NĐ-CP quy định cơ chế, chính sách đặc thù đối 

với Khu Công nghệ cao Hòa Lạc do Chính phủ ban hành, Hiệu lực: 

05/08/2017 
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5. Nghị định 73/2017/NĐ-CP về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng 

thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường, Hiệu lực: 01/08/2017 

6. Nghị định 72/2017/NĐ-CP quy định về nội dung chi hoạt động của 

Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Hiệu lực: 01/08/2017 

7. Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty đối với 

công ty đại chúng, Hiệu lực: 01/08/2017 

THÔNG TƯ 

8. Thông tư 09/2017/TT-BCT quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật 

an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương, 

Hiệu lực: 31/08/2017 

9. Thông tư 16/2017/TT-BGDĐT hướng dẫn danh mục khung vị trí việc 

làm và định mức số lượng người làm việc trong cơ sở giáo dục phổ 

thông công lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, Hiệu 

lực: 28/08/2017 

10. Thông tư 30/2017/TT-BYT về hướng dẫn phương pháp chế biến các 

vị thuốc cổ truyền do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, Hiệu lực: 

28/08/2017 

11. Thông tư 71/2017/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách 

nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 

năm 2018-2020 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, Hiệu lực: 

25/08/2017 

12. Thông tư 162/2017/TT-BQP hướng dẫn thực hiện Nghị định 

151/2016/NĐ-CP hướng dẫn về chế độ, chính sách của Luật Quân 

nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng do Bộ 

trưởng Bộ Quốc phòng ban hành, Hiệu lực: 25/08/2017 

13. Thông tư 02/2017/TT-BVHTTDL quy định tiêu chuẩn chuyên gia 

giám định cổ vật do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban 

hành, Hiệu lực: 25/08/2017 

14. Thông tư 69/2017/TT-BTC hướng dẫn lập kế hoạch tài chính 05 năm 

và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm do Bộ trưởng Bộ 

Tài chính ban hành, Hiệu lực: 22/08/2017 

15. Thông tư 14/2017/TT-BNNPTNT hướng dẫn thực hiện về đầu tư 

theo hình thức đối tác công tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn 

do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, Hiệu 

lực: 22/08/2017 

16. Thông tư 16/2017/TT-BLĐTBXH hướng dẫn hoạt động kiểm định 

kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu 

nghiêm ngặt về an toàn lao động do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội ban hành, Hiệu lực: 22/08/2017 

17. Thông tư 08/2017/TT-BKHCN về quy định tuyển chọn, giao trực tiếp 

tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp 

quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Khoa học và 

Công nghệ ban hành, Hiệu lực: 16/08/2017 

18. Thông tư 09/2017/TT-NHNN về sửa đổi Thông tư 19/2013/TT-

NHNN quy định về mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý 
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tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam ban hành, Hiệu lực: 15/08/2017 

19. Thông tư 19/2017/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện hoạt động 

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

Thương binh và Xã hội ban hành, Hiệu lực: 15/08/2017 

20. Thông tư 12/2017/TT-BTNMT ban hành Danh mục địa danh dân cư, 

sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ 

phần đất liền tỉnh Bến Tre do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 

ban hành, Hiệu lực: 15/08/2017 

21. Thông tư 13/2017/TT-BTNMT ban hành Danh mục địa danh dân cư, 

sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ 

phần đất liền Thành phố Hồ Chí Minh do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường ban hành, Hiệu lực: 15/08/2017 

22. Thông tư 05/2017/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 03/2016/TT-NHNN 

hướng dẫn quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của 

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

hành, Hiệu lực: 15/08/2017 

23. Thông tư 67/2017/TT-BTC hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và 

phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị 

định 47/2017/NĐ-CP và điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ 

xã đã nghỉ việc theo Nghị định 76/2017/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài 

chính ban hành, Hiệu lực: 15/08/2017 

24. Thông tư 18/2017/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, 

trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng quy định tại khoản 1, 

2, 3 và khoản 8 Điều 1 Nghị định 76/2017/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, Hiệu lực: 15/08/2017 

25. Thông tư 10/2017/TT-BKHCN quy định về xây dựng, quản lý, khai 

thác, sử dụng, duy trì và phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa 

học và công nghệ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành, 

Hiệu lực: 15/08/2017 

26. Thông tư 28/2017/TT-BYT quy định về quản lý thuốc kháng HIV 

được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ khám, chữa 

bệnh bảo hiểm y tế và hỗ trợ chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng 

HIV cho người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế do Bộ trưởng Bộ Y 

tế ban hành, Hiệu lực: 15/08/2017 

27. Thông tư 64/2017/TT-BTC hướng dẫn miễn lệ phí quốc tịch, lệ phí 

hộ tịch, đăng ký cư trú cho người được phép cư trú theo quy định của 

Thỏa thuận giữa Việt Nam - Lào về giải quyết vấn đề người di cư tự 

do, kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước khi làm thủ 

tục về quốc tịch, đăng ký hộ tịch, đăng ký cư trú và giấy tờ khác liên 

quan đến nhân thân do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, Hiệu lực: 

15/08/2017 

28. Thông tư 09/2017/TT-BKHCN quy định về đo lường đối với phép đo 

khối lượng trong thương mại bán lẻ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và 

Công nghệ ban hành, Hiệu lực: 15/08/2017 

29. Thông tư 16/2017/TT-BTTTT hướng dẫn Quyết định 55/2016/QĐ-

TTg về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước do Bộ 

trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành, Hiệu lực: 15/08/2017 
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30. Thông tư 17/2017/TT-BTTTT quy định nội dung và biện pháp thi 

hành Quyết định 45/2016/QĐ-TTg về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải 

quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích do Bộ 

trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành, Hiệu lực: 15/08/2017 

31. Thông tư 12/2017/TT-BTTTT sửa đổi Thông tư 17/2011/TT-BTTTT 

về Danh mục thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm 

định do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành, Hiệu lực: 

15/08/2017 

32. Thông tư 14/2017/TT-BTTTT sửa đổi Thông tư 18/2011/TT-BTTTT 

Quy trình kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng 

do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành, Hiệu lực: 

15/08/2017 

33. Thông tư 10/2017/TT-BTTTT về đề tài, thời gian phát hành tem bưu 

chính kỷ niệm và ấn phẩm tem bưu chính kỷ niệm do Bộ trưởng Bộ 

Thông tin và Truyền thông ban hành, Hiệu lực: 15/08/2017 

34. Thông tư 20/2017/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 32/2015/TT-

BGTVT quy định về bảo vệ môi trường trong phát triển kết cấu hạ 

tầng giao thông do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành, Hiệu 

lực: 15/08/2017 

35. Thông tư 63/2017/TT-BTC quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng 

và quyết toán kinh phí bảo đảm cho hoạt động của Ban Thanh tra 

nhân dân do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, Hiệu lực: 15/08/2017 

36. Thông tư 17/2017/TT-BLĐTBXH về Quy chế công tác học sinh, sinh 

viên trong trường trung cấp, trường cao đẳng do Bộ trưởng Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội ban hành, Hiệu lực: 14/08/2017 

37. Thông tư 03/2017/TT-BNNPTNT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thủy 

sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, Hiệu lực: 

13/08/2017 

38. Thông tư 04/2017/TT-NHNN bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp 

luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành, liên tịch 

ban hành, Hiệu lực: 12/08/2017 

39. Thông tư 13/2017/TT-BTTTT quy định yêu cầu kỹ thuật về kết nối 

hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia do Bộ 

trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành, Hiệu lực: 10/08/2017 

40. Thông tư 09/2017/TT-BTC về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với 

máy bơm nước chữa cháy (đồng bộ thiết bị chữa cháy rừng) dự trữ 

quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, Hiệu lực: 10/08/2017 

41. Thông tư 15/2017/TT-BTTTT quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê 

ngành Thông tin và Truyền thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông ban hành, Hiệu lực: 07/08/2017 

42. Thông tư 62/2017/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 

lý và sử dụng phí xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong 

nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất do Bộ trưởng Bộ Tài 

chính ban hành, Hiệu lực: 05/08/2017 

43. Thông tư 60/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng, thanh 

toán và quyết toán kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ do Bộ trưởng 

Bộ Tài chính ban hành, Hiệu lực: 01/08/2017 
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44. Thông tư 61/2017/TT-BTC hướng dẫn về công khai ngân sách đối 

với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước 

hỗ trợ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, Hiệu lực: 01/08/2017 

45. Thông tư 59/2017/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 

lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép xử lý chất thải nguy hại 

do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, Hiệu lực: 01/08/2017 

46. Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT sửa đổi Quy định chế độ làm việc đối 

với giáo viên phổ thông kèm theo Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT do 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, Hiệu lực: 01/08/2017 

47. Thông tư 19/2017/TT-BGTVT quy định về quản lý và bảo đảm hoạt 

động bay do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành, Hiệu lực: 

01/08/2017 

48. Thông tư 46/2017/TT-BTC hướng dẫn hoạt động thanh toán giao 

dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái 

phiếu chính quyền địa phương do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, 

Hiệu lực: 01/08/2017 

49. Thông tư 48/2016/TT-BLĐTBXH ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về an toàn lao động đối với Thang máy điện không buồng máy do 

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, Hiệu lực: 

01/08/2017 

50. Thông tư 49/2016/TT-BLĐTBXH ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia đối với phương tiện bảo vệ mắt cá nhân dùng trong công việc hàn 

do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, Hiệu lực: 

01/08/2017 

51. Thông tư 50/2016/TT-BLĐTBXH ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia đối với Bộ lọc tự động dùng trong mặt nạ hàn do Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, Hiệu lực: 01/08/2017 

52. Thông tư 51/2016/TT-BLĐTBXH ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về an toàn lao động đối với Cần trục do Bộ trưởng Bộ Lao động 

- Thương binh và Xã hội ban hành, Hiệu lực: 01/08/2017 

53. Thông tư 52/2016/TT-BLĐTBXH ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về an toàn lao động đối với Cầu trục, Cổng trục do Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, Hiệu lực: 01/08/2017 
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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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