
 

  

07.2019 

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TÔ ĐÌNH HUY 

      

Điện thoại: 02838991104 – 0978845617 

Tổng đài: 1900 6279 

Email: info@luatsuhcm.com 

Website: luatsuhcm.com 

BẢN TIN PHÁP LUẬT 



BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 7/2019 

 Trang 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN 1.  

PHÂN BIỆT HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH (BCC) VÀ CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG 

KHÁC THEO PHÁP LUẬT VỀ ĐẦU TƯ 

 Dẫn nhập 

Luật Đầu tư 2014 quy định bốn hình thức đầu tư của 

nhà đầu tư, bao gồm: (1) Đầu tư thành lập tổ chức kinh 

tế; (2) Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, 

phần vốn góp vào tổ chức kinh tế; (3) Đầu tư theo hình 

thức hợp đồng đối tác công tư (hợp đồng PPP); (4) Đầu 

tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh (hợp 

đồng BCC). Như vậy, có hai hình thức đầu tư theo hợp 

đồng được Luật Đầu tư quy định là Hợp đồng BCC và 

Hợp đồng PPP. Trong đó, hợp đồng PPP là hình thức 

đầu tư mới được bổ sung bởi Luật Đầu tư 2014, bản 

chất đây là tên gọi chung của các hợp đồng BOT, BTO, 

BT…  

Trên cơ sở so sánh Hợp đồng BCC và Hợp đồng PPP, chúng tôi sẽ chỉ ra sự khác biệt giữa hai 

loại hợp đồng này; đồng thời nêu lên được ưu, nhược điểm của hợp đồng BBC so với hợp đồng 

PPP. Từ đó, giúp doanh nghiệp có cái nhìn toàn diện, sâu sắc về hai loại hợp đồng này và lựa chọn 

được loại hình đầu tư theo hợp đồng phù hợp với nhu cầu và khả năng của mình. 

Tiêu chí Hợp đồng BCC Hợp đồng PPP 

Khái niệm Hợp đồng hợp tác kinh doanh (hợp 

đồng BCC) là hợp đồng được ký 

giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác 

Hợp đồng đầu tư theo hình thức đối tác 

công tư (hợp đồng PPP) là hợp đồng được 

ký kết giữa cơ quan nhà nước có thẩm 

NỘI DUNG CHÍNH 

PHẦN 1: Phân biệt Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) và các loại hợp đồng khác theo pháp luật về  

đầu tư 

PHẦN 2: Tóm tắt điểm mới nổi bật của một số văn bản có hiệu lực trong tháng 7/2019 

1. Doanh nghiệp nhỏ và vừa được hỗ trợ vay vốn từ Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa  

2. Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng 

3. Điểm mới về xác định định mức cho hoạt động quy hoạch 

PHẦN 3: Một số văn bản có hiệu lực trong tháng 
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kinh doanh phân chia lợi nhuận, 

phân chia sản phẩm mà không thành 

lập tổ chức kinh tế (Khoản 9 Điều 3 

Luật Đầu tư 2014). 

quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án 

để thực hiện dự án đầu tư theo quy định 

tại Điều 27 Luật Đầu tư 2014 (Khoản 8 

Điều 3 Luật Đầu tư 2014). 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị 

định 63/2018/NĐ-CP, hợp đồng PPP bao 

gồm các hợp đồng sau: 

(i) Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - 

Chuyển giao (hợp đồng BOT). 

(ii) Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - 

Kinh doanh (hợp đồng BTO). 

(iii) Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao 

(hợp đồng BT). 

(iv) Hợp đồng Xây dựng - Sở hữu - Kinh 

doanh (hợp đồng BOO). 

(v) Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - 

Thuê dịch vụ (hợp đồng BTL). 

(vi) Hợp đồng Xây dựng - Thuê dịch vụ 

- Chuyển giao (hợp đồng BLT). 

(vii) Hợp đồng Kinh doanh - Quản lý 

(hợp đồng O&M). 

(viii) Hợp đồng hỗn hợp (hợp đồng kết 

hợp các hợp đồng nêu trên). 

Chủ thể của 

hợp đồng 

Các nhà đầu tư (cả nhà đầu tư trong 

nước và nước ngoài). 

 

Các nhà đầu tư và sự tham gia của Nhà 

nước thông qua các cơ quan Nhà nước có 

thẩm quyền với tư cách là cơ quan công 

quyền và là một chủ thể kinh tế có địa vị 

pháp lý bình đẳng như nhà đầu tư. 

Lĩnh vực 

đầu tư 

Tất cả các lĩnh vực mà pháp luật 

không cấm. 

Thường được thực hiện trong các lĩnh 

vực: 

- Giao thông vận tải; 

- Nhà máy điện, đường dây tải điện; 

- Hệ thống chiếu sáng công cộng; hệ 

thống cung cấp nước sạch; hệ 



BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 7/2019 

 Trang 3 

thống thoát nước; hệ thống thu 

gom, xử lý nước thải, chất thải; 

công viên; nhà, sân bãi để ô tô, xe, 

máy móc, thiết bị; nghĩa trang; 

- Trụ sở cơ quan nhà nước; nhà ở 

công vụ; nhà ở xã hội; nhà ở tái 

định cư; 

- Y tế; giáo dục, đào tạo, dạy nghề; 

văn hóa; thể thao; du lịch; khoa 

học và công nghệ, khí tượng thủy 

văn; ứng dụng công nghệ thông 

tin; 

- Hạ tầng thương mại; hạ tầng khu 

đô thị, khu kinh tế, khu công 

nghiệp, cụm công nghiệp, khu 

công nghệ thông tin tập trung; hạ 

tầng kỹ thuật công nghệ cao; cơ sở 

ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm 

việc chung hỗ trợ doanh nghiệp 

nhỏ và vừa; 

- Nông nghiệp và phát triển nông 

thôn; dịch vụ phát triển liên kết sản 

xuất gắn với chế biến, tiêu thụ sản 

phẩm nông nghiệp. 

(Điều 4 Nghị định 63/2018/NĐ-CP). 

Mục đích 

của các chủ 

thể trong 

hợp đồng 

Thu lợi nhuận, sản phẩm và các mục 

đích kinh tế, tài chính khác. 

 

- Phía Nhà nước: kêu gọi các nhà đầu tư 

đầu tư vào các lĩnh vực trọng điểm, đồng 

thời giảm gánh nặng tài chính cho Nhà 

nước khi tiến hành đầu tư xây dựng các 

công trình kết cấu hạ tầng. 

- Phía nhà đầu tư: Thu lợi nhuận và các 

quyền lợi ưu đãi khác (do có sự tham gia 

của các cơ quan Nhà nước có thẩm 

quyền). 

Nội dung 

hợp đồng  

Các thỏa thuận mang tính hợp tác 

kinh doanh, cùng bỏ vốn để cùng 

Các thỏa thuận về quyền và nghĩa vụ liên 

quan đến việc xây dựng, kinh doanh và 



BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 7/2019 

 Trang 4 

kinh doanh, cùng chia sẻ kết quả 

kinh doanh và rủi ro… 

chuyển giao công trình cho Nhà nước Việt 

Nam. 

Chấm dứt 

hợp đồng 

Hợp đồng chấm dứt khi hết hạn hợp 

đồng hoặc do thỏa thuận không trái 

pháp luật của các bên. Các bên 

không phải chuyển giao gì cho nhau. 

Nhà đầu tư chỉ có quyền kinh doanh trong 

một thời hạn nhất định sau khi xây dựng 

xong kết cấu hạ tầng. Hết thời hạn phải 

chuyển giao không bồi hoàn cho Nhà 

nước Việt Nam. 

Thời hạn 

thực hiện 

hợp đồng 

Thường ngắn (chủ yếu là các dự án 

đầu tư ngắn hạn), tùy theo thỏa 

thuận của các bên. 

Thường dài hơn do các nhà đầu tư còn 

kinh doanh nhằm thu hồi vốn sau khi xây 

dựng xong công trình. 

Phương 

thức thực 

hiện hợp 

đồng  

Các bên tham gia hợp đồng BCC 

thành lập ban điều phối để quản lý, 

không có bộ máy tổ chức, quản lý 

doanh nghiệp chung. Các bên độc 

lập với nhau về tư cách pháp nhân. 

Cùng quản lý, chia sẻ rủi ro và lợi 

nhuận dựa trên tỷ lệ góp vốn hoặc 

thỏa thuận của các bên. 

Thành lập doanh nghiệp dự án để tổ chức 

quản lý doanh nghiệp, có tư cách pháp 

nhân, nhân danh chính mình để thực hiện 

hoạt động kinh doanh. Nhà đầu tư sẽ thu 

lợi nhuận trong quá trình kinh doanh, sau 

đó chuyển giao không bồi hoàn công trình 

cho Nhà nước. 

Như vậy, điểm khác nhau cơ bản nhất giữa hai Hợp đồng BCC và Hợp đồng PPP đó là về chủ 

thể của Hợp đồng. Trong khi ở Hợp đồng BCC, chủ thể hoàn toàn là các nhà đầu tư, các doanh 

nghiệp tư nhân có nhu cầu hợp tác với nhau cùng tìm kiếm lợi nhuận, thì trong Hợp đồng PPP thì 

sẽ có sự tham gia của chủ thể đặc biệt là Nhà nước.  

Qua những so sánh nêu trên, có thể rút ra những ưu điểm của Hợp đồng BCC như sau: 

- Ký kết Hợp đồng BCC không đòi hỏi thành lập tổ chức kinh tế: 

Đây được xem là ưu điểm lớn nhất của Hợp đồng BCC đối với các nhà đầu tư nói chung và 

các nhà đầu tư nước ngoài nói riêng. Hợp đồng BCC theo quy định của pháp luật Việt Nam không 

yêu cầu các nhà đầu tư thành lập pháp nhân, điều này mang lại những thuận lợi cho nhà đầu tư 

như:  

(i) Do không thành lập pháp nhân nên nhà đầu tư thường chủ động, linh hoạt hơn và ít phụ 

thuộc vào đối tác khi quyết định các vấn đề của dự án đầu tư;  

(ii) Các bên trong hợp đồng có thể tự nhân danh chính mình trong hoạt động đầu tư và độc 

lập với nhau về mặt tổ chức;  

(iii) Việc không phải thành lập một pháp nhân mới khi thực hiện hoạt động đầu tư đã rút ngắn 

thời gian và thủ tục hình thức thực hiện dự án đầu tư, giúp các nhà đầu tư có thể tiết kiệm 

được rất nhiều chi phí, công sức và giữ thời cơ thực hiện việc đầu tư;  
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(iv) Ngoài ra, các nhà đầu tư sẽ tránh được những mâu thuẫn trong việc quản lý do không 

phải tham gia đồng chủ sở hữu của một tổ chức kinh tế mới nào đó. 

- Với hình thức đầu tư này, các bên có thể hỗ trợ lẫn nhau, bổ sung cho nhau những điểm 

mạnh và hỗ trợ những thiếu sót giữa các nhà đầu tư. 

Tuy nhiên, việc đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC cũng có những hạn chế nhất định xuất 

phát từ chính ưu điểm không thành lập pháp nhân mới. Các bên trong hợp đồng sẽ gặp khó khăn 

khi dự án phải giao dịch với một bên thứ ba, do không tồn tại một đại diện của các bên trong dự 

án. Khi đó, các nhà đầu tư sẽ phải tự thỏa thuận bên nào sẽ dùng con dấu của mình để thực hiện 

ký kết hợp đồng với bên thứ ba. Tuy nhiên, nếu có bất đồng trong quan điểm về viêc sử dụng con 

dấu này thì dự án đầu tư sẽ phải dừng lại và chờ đợi giải quyết. Trong khi đó, Nhà nước Việt Nam 

vẫn chưa quy định cụ thể về trách nhiệm giữa các bên đối tác khi giao kết hợp đồng với bên thứ 

ba. 

Tóm lại, bất cứ nhà đầu tư nào khi tham gia hợp tác kinh doanh đều mong muốn lựa chọn đầu 

tư của mình là đúng đắn và ít rủi ro. Qua các tiêu chí trên, có thể thấy mỗi hình thức hợp đồng đầu 

tư đều có những ưu điểm riêng. Vì vậy, việc lựa chọn hình thức đầu tư phù hợp và đem lại hiệu 

quả kinh tế cao nhất là rất cần thiết, đòi hỏi các nhà đầu tư phải cân nhắc dựa trên tình hình chính 

trị, thị trường và khả năng của doanh nghiệp.

 

PHẦN 2. TÓM TẮT ĐIỂM MỚI NỔI BẬT CỦA MỘT SỐ VĂN BẢN CÓ HIỆU LỰC 

TRONG THÁNG 

1. Doanh nghiệp nhỏ và vừa được hỗ 

trợ vay vốn từ Quỹ phát triển doanh 

nghiệp nhỏ và vừa  

Ngày 10/5/2019, Chính phủ ban hành 

Nghị định số 39/2019/NĐ-CP quy định về 

tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển 

Doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nghị định này 

có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019.  

Theo đó, Doanh nghiệp nhỏ và vừa 

được Quỹ phát triển Doanh nghiệp nhỏ và 

vừa hỗ trợ vay vốn khi đáp ứng đủ các điều 

kiện chung sau đây: 

- Đáp ứng quy định tại Điều 4 Luật Hỗ 

trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 

2017; 

- Đảm bảo nguồn vốn chủ sở hữu tham 

gia dự án, phương án sản xuất, kinh 

doanh tối thiểu 20% tổng vốn đầu tư 

để thực hiện dự án, phương án sản 

xuất, kinh doanh và phải đảm bảo đủ 

nguồn vốn để thực hiện dự án, 

phương án sản xuất, kinh doanh; 

- Đáp ứng các quy định về bảo đảm tiền 

vay theo quy định tại Nghị định này. 

Ngoài ra, Doanh nghiệp nhỏ và vừa 

còn phải đáp ứng điều kiện riêng, đặc thù 

đối với từng loại hình doanh nghiệp, cụ thể 

như sau: 

- Đối với Doanh nghiệp nhỏ và vừa 

khởi nghiệp sáng tạo: Có dự án, 

phương án sản xuất, kinh doanh khả 

thi, khai thác các loại tài sản trí tuệ 

quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ hoặc 

công nghệ mới quy định tại Luật 
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Chuyển giao công nghệ hoặc mô hình 

kinh doanh mới theo quy định của 

pháp luật;  

- Đối với Doanh nghiệp nhỏ và vừa 

tham gia cụm liên kết ngành: Có dự 

án, phương án sản xuất, kinh doanh 

khả thi, nằm trong khu vực địa lý của 

của cụm liên kết ngành và có hợp 

đồng hợp tác, kinh doanh với doanh 

nghiệp khác trong cụm liên kết ngành 

hoặc cùng xây dựng, sử dụng thương 

hiệu vùng; 

- Đối với Doanh nghiệp nhỏ và vừa 

tham gia chuỗi giá trị: Có dự án, 

phương án sản xuất, kinh doanh khả 

thi, được triển khai để trực tiếp tạo ra 

giá trị gia tăng cho sản phẩm của 

chuỗi giá trị hoặc có hợp đồng hợp 

tác, kinh doanh với doanh nghiệp trực 

tiếp tạo ra giá trị gia tăng cho sản 

phẩm của chuỗi giá trị. 

2. Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo 

hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng 

Ngày 20/5/2019, Chính phủ ban hành 

Nghị định 44/2019/NĐ-CP quy định về 

điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã 

hội và trợ cấp hàng tháng. Nghị định này 

có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019. 

Theo đó, từ ngày 01/7/2019, tăng thêm 

7,19% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo 

hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của 

tháng 6/2019 đối với các đối tượng sau 

đây: 

- Cán bộ, công chức, công nhân, viên 

chức và người lao động (kể cả người 

có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội 

tự nguyện, người nghỉ hưu từ quỹ bảo 

hiểm xã hội nông dân Nghệ An 

chuyển sang theo Quyết định số 

41/2009/QĐ-TTg ngày 16/3/2009); 

quân nhân, công an nhân dân và 

người làm công tác cơ yếu đang 

hưởng lương hưu hàng tháng; 

- Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định 

tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP 

ngày 22/10/2009, Nghị định số 

121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003, 

Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 

23/01/1998; 

- Người đang hưởng trợ cấp mất sức 

lao động hàng tháng theo quy định 

của pháp luật; người đang hưởng trợ 

cấp hàng tháng theo Quyết định số 

91/2000/QĐ-TTg ngày 04/8/2000, 

Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 06 

tháng 5 năm 2010; công nhân cao su 

đang hưởng trợ cấp hàng tháng; 

- Cán bộ xã, phường, thị trấn đang 

hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết 

định số 130/CP ngày 20/6/1975 và 

Quyết định số 111-HĐBT ngày 

13/10/1981. 

- Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp 

hàng tháng theo Quyết định số 

142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008, 

Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg ngày 

06/5/2010; 

- Công an nhân dân đang hưởng trợ cấp 

hàng tháng theo Quyết định số 

53/2010/QĐ-TTg ngày 20/8/2010; 

- Quân nhân, công an nhân dân, người 

làm công tác cơ yếu hưởng lương như 

đối với quân nhân, công an nhân dân 

đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo 

Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 

09/11/2011; 
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- Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao 

động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng. 

3. Điểm mới về xác định định mức cho 

hoạt động quy hoạch  

Ngày 17/5/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư ban hành Thông tư số 08/2019/TT-

BKHĐT hướng dẫn về định mức cho hoạt 

động quy hoạch. Thông tư này có hiệu lực 

thi hành từ ngày 01/7/2019, thay thế 

Thông tư số 01/2012/TT-BKHĐT ngày 

09/02/2012. 

Theo đó, định mức quy định tại 

Thông tư này là định mức tối đa để thực 

hiện các nội dung công việc trong hoạt 

động lập, thẩm định, quyết định hoặc phê 

duyệt, công bố và điều chỉnh quy hoạch. 

Định mức cho hoạt động quy hoạch được 

quy định theo hai giai đoạn: 

- Giai đoạn 1: Định mức cho hoạt động 

lập, thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ 

lập quy hoạch, bao gồm: định mức 

cho hoạt động trực tiếp, định mức cho 

hoạt động gián tiếp. 

Giai đoạn 2: Định mức cho hoạt động lập, 

thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công 

bố và điều chỉnh quy hoạch, bao gồm: định 

mức cho hoạt động trực tiếp, định mức cho 

hoạt động gián tiếp, định mức cho hoạt động 

lập hợp phần quy hoạch, nội dung đề xuất, 

định mức cho hoạt động đánh giá môi 

trường chiến lược.

PHẦN 3. MỘT SỐ VĂN BẢN CÓ HIỆU LỰC TRONG THÁNG 

STT Tên văn bản Ngày có hiệu lực 

 NGHỊ ĐỊNH  

1. 
Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở đối 

với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang 
01/7/2019 

2. 
Nghị định 39/2019/NĐ-CP quy định về tổ chức và hoạt động 

của Quỹ phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa 
01/7/2019 

3. 

Nghị định 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo 

vệ môi trường 

01/7/2019 

4. 
Nghị định 44/2019/NĐ-CP quy định về điều chỉnh lương hưu, 

trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng 
01/7/2019 

5. 
Nghị định 42/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực thủy sản 
05/7/2019 
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6. 

Nghị định 47/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 10/2016/NĐ-CP ngày 01/02/2016 của Chính phủ 

quy định về cơ quan thuộc Chính phủ  

20/7/2019 

7. 

Nghị định 50/2019/NĐ-CP quy định cấp chứng chỉ hành nghề 

đối với người hành nghề khám, chữa bệnh và cấp giấy phép 

hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong quân đội 

24/7/2019 

8. 
Nghị định 49/2019/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi 

hành một số điều của Luật Công an nhân  
25/7/2019 

 THÔNG TƯ – QUYẾT ĐỊNH  

9. 

Thông tư 03/2019/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số quy định 

về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế 

độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính 

Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập 

01/7/2019 

10. 
Thông tư 05/2019/TT-BNNPTNT quy định chế độ, quy trình 

bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi 
01/7/2019 

11. 
Thông tư 08/2019/TT-BKHĐT hướng dẫn về định mức cho 

hoạt động quy hoạch 
01/7/2019 

12. 
Thông tư 15/2019/TT-BQP quy định tuần tra, kiểm tra, kiểm 

soát của Cảnh sát biển Việt Nam 
01/7/2019 

13. 

Thông tư 22/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ 

khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục 

hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động đại lý làm 

thủ tục hải quan 

01/7/2019 

15. 

Quyết định 19/2019/QĐ-TTg về việc giữ lại con dấu hết giá trị 

sử dụng của một số cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước để 

lưu trữ, phục vụ nghiên cứu lịch sử  

01/7/2019 

16. 

Thông tư 18/2019/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện Nghị định 

số 139/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ quy định 

về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới 

05/7/2019 
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17. 

Thông tư 19/2019/TT-BGTVT hướng dẫn chi tiết về lĩnh vực 

đầu tư và nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo 

hình thức đối tác công tư thuộc lĩnh vực giao thông vận tải 

10/7/2019 

18. 

Thông tư 04/2019/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ 

sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, 

tổ chức chính trị - xã hội và hội  

15/7/2019 

19. 

Thông tư 06/2019/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2012 của Bộ Nội vụ 

quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công 

chức  

15/7/2019 

20. 
Thông tư 07/2019/TT-BNV quy định về chế độ báo cáo thống 

kê và quản lý hồ sơ viên chức  
15/7/2019 

21. 

Thông tư 28/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư 01/2018/TT-BTC ngày 02/01/2018 của Bộ Tài chính 

quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an 

toàn giao thông  

15/7/2019 
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