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bằng ngoại tệ chuyển khoản khi tham gia đấu
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Phần 1 - Vấn đề quan tâm
DOANH NGHIỆP DÂN DOANH
TRONG SỰ CHÈN ÉP TỨ BỀ
Lương Văn Lý – Ls. Trần Thanh Tùng
Trong bối cảnh Chính phủ luôn ủng hộ việc tạo ra môi
trường kinh doanh thuận lợi cho kinh tế tư nhân và coi
kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh
tế, vậy đâu nguyên nhân kìm hãm sự phát triển của khu
vực này?
Lưỡng đầu “thọ địch”
Trong quá trình hành nghề với tư cách luật sư, chúng tôi
có may mắn được tiếp xúc và hỗ trợ rất nhiều doanh nhân
nước ngoài cũng như trong nước trong quá trình kinh
doanh tại Việt Nam. Qua những va chạm và cọ xát với họ,
chúng tôi dường như thấy một câu trả lời mơ hồ cho câu
hỏi trên.

Thành viên Lương Văn Lý
Ông Lương Văn Lý là thành viên tư vấn
cho Công ty luật VLT Lawyers. Tháng
7/2016, VLT Lawyers chính thức sáp
nhập với Phuoc & Partners. Hiện tại, Ông
Lương Văn Lý tập trung phụ trách mảng
tư vấn về giáo dục, đầu tư nước ngoài
vào Việt Nam.
Điện thoại liên hệ: +84 (28) 3744 9977
Email: ly.luong@phuoc-partners.com

Tổng quan, nền kinh tế Việt Nam có thể chia thành ba khối: khối doanh nghiệp có vốn nhà nước; khối
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) và khối doanh nghiệp tư nhân trong nước. Các thống kê
chỉ ra rằng các doanh nghiệp FDI phát triển khá tốt ở Việt Nam và ngày càng đóng vai trò quan trọng
trong nền kinh tế. Khối doanh nghiệp có vốn nhà nước chưa đáp ứng được kỳ vọng trở thành những cú
đấm thép để phát triển kinh tế, tương xứng với các nguồn lực xã hội mà các doanh nghiệp này đã, đang
nắm giữ. Khối doanh nghiệp dân doanh đa số đều là các doanh nghiệp nhỏ và rất nhỏ.
Trong quan hệ tổng thể, khối doanh nghiệp dân doanh trong nước bị chèn ép bởi các doanh nghiệp có
vốn nhà nước và doanh nghiệp FDI. Doanh nghiệp nhà nước còn có lợi thế quan trọng: cơ chế và quan hệ
lịch sử với cơ quan nhà nước. Lợi thế ấy mang lại cho các doanh nghiệp nhà nước quyền chiếm hữu các
nguồn lực kinh doanh quan trọng như đất đai, tài nguyên, tài chính, khả năng tiếp cận tín dụng và nhiều
ưu đẫi khác.
Doanh nghiệp FDI có nhiều lợi thế khi đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam. Với số vốn đầu tư lớn, họ được
chào đón ở mọi nơi; các tỉnh thành tranh nhau trải thảm đỏ mời gọi với nhiều ưu đãi về thuế, đất đai,
chính sách…- những ưu đãi mà doanh nghiệp dân doanh trong nước ít dám mơ tới, trừ một vài doanh
nghiệp dân doanh cực lớn. Doanh nghiệp FDI còn có lợi thế riêng khác là khả năng thoát khỏi sự kiểm
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soát của pháp luật Việt Nam. Kinh doanh tại Việt Nam
nhưng cơ quan đầu não của họ nằm ở nước ngoài.
Hoạt động của các doanh nghiệp FDI vươn qua biên giới
Việt Nam và do vậy, họ vượt lên tầm kiểm soát của Chính
phủ Việt Nam. Về nguyên tắc, luật Việt Nam không thể có
hiệu lực quá biên giới Việt Nam. Một ông chủ nước ngoài
nếu kinh doanh thua lỗ tại Việt Nam, ông ta hoàn toàn có
thể bỏ doanh nghiệp để về nước. Chính phủ và các chủ nợ
tại Việt Na, sẽ loay hoay xử lý “đống rác” mà họ để lại. Do
vậy, doanh nghiệp FDI sẽ vẫn phát triển bất kể pháp luật
Việt Nam thay đổi như thế nào.

Luật sư Trần Thanh Tùng

Là luật sư thành viên của P&P với hơn 10
Doanh nghiệp dân doanh có lợi thế gì? Hầu như không.
năm hành nghề, đặc biệt trong lĩnh vực
Vốn quá nhỏ, họ không dám mơ đến các ưu đãi của địa
giải quyết tranh chấp, tư vấn đầu tư, tái
phương. Không chiếm giữ nguồn lực lớn về đất đai, tài
cấu trúc doanh nghiệp, ngân hàng…, luật
sư Trần Thanh Tùng còn là một cây bút
chính, họ phải nương theo doanh nghiệp nhà nước và
sắc sảo trên Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn,
doanh nghiệp FDI để tồn tại và phát triển. Không thể bỏ
Tạp chí Doanh nhân và Pháp luật, Báo
Đầu tư và nhiều báo khác.
doanh nghiệp mình để đi nước ngoài, họ phải chấp nhận
đương đầu với môi trường kinh doanh khó khăn tại Việt
Điện thoại liên hệ: +84 (28) 3744 9977
Email: tung.tran@phuoc-partners.com
Nam. Họ suy cho cùng không thể thoát ra được cơ chế và
môi trường kinh dianh tại Việt Nam. Do vậy, họ “nhỏ bền
vững”. Nói như ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương
mại và Công nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp dân doanh chỉ
là những “đội thuyền thúng” trước biển lớn. Thực ra, đa số họ chưa đủ sức vóc để đương đầu với áp lực
cạnh tranh trong nền kinh tế trong nước, nói gì đến việc “đánh bắt xa bờ”.

Nhà nước – Trọng tài hay đối thủ?
Trong mối quan hệ với cộng đồng doanh nghiệp, Nhà nước hiện đang đóng hai vài trò cùng một lúc:
Người tạo dựng luật chơi và nhà đầu tư. Nhà nước ban hành pháp luật làm luật chơi cho các loại hình
doanh nghiệp cạnh tranh bình đẳng với nhau, đồng thời làm trọng tài khi có tranh chấp giữa các thành
viên thị trường. Vai trò thứ hai thông qua việc đầu tư và nắm giữ vốn trong các doanh nghiệp nhà nước
hoặc các doanh nghiệp có vốn nhà nước. Để trở thành người trọng tài công bằng, Nhà nước phải trung lập
và phi lợi nhuận, nhưng để có lợi nhuận, Nhà nước trong vai trò nhà đầu tư phải cạnh tranh cùng các
doanh nghiệp khác để thu lợi nhuận. Như vậy hai vai trò này mâu thuẫn nhau.
Hiện giờ Nhà nước vẫn chưa thực hiện tốt vai trò tạo dựng luật chơi. Nhiều chính sách và luật đề cao mục
đích quản lý nhà nước hơn là tạo điều kiệun cho doanh nghiệp kinh doanh. Luật Doanh nghiệp 2014 đã cố
gắng loại bỏ việc ban hành tùy tiện các điều kiện kinh doanh và “nhốt” các ngành nghề kinh doanh có điều
kiện trong con số 276 (nay còn 243). Tuy nhiên, bất cứ thời điểm nào, các điều kiện kinh doanh vẫn có thể
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được các bộ, các cơ quan nhà nước khác khai sinh. Đòi quyền tự do kinh doanh luôn là cuộc chiến từ năm
1990 (khi Luật Doanh nghiệp tư nhân và Luật Công ty đầu tiên ra đời) cho đến nay. Vụ Vinasun kiện Grab,
suy cho cùng, là vụ tranh chấp giữa Vinasun và Nhà nước để hủy bỏ điều kiện kinh doanh bất công và đòi
quyền kinh doanh bình đẳng của các hãng taxi truyền thống nội địa.
Không những vậy, các chính sách bất lợi từ Nhà nước có thể
bất thình lình ụp xuống đầu doanh nghiệp dân doanh bất cứ
lúc nào. Vụ lùm xùm về dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia “Quy
phạm thực hành sản xuất nước mắm” giữa nước mắm truyền
thống và nước mắm công nghiệp vừa rồi có thể là một ví dụ.
Quan sát sự phát triển của doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp
dân doanh, có một câu hỏi bật ra một cách tự nhiên: Phải
chăng các cơ chế, luật lệ mà chúng ta ban hành là một trong
những nguyên nhân quan trọng ngăn cản sự phát triển của
doanh nghiệp dân doanh? Đối với nhiều người, câu trả lời là
rất rõ ràng!
Làm sao để doanh nghiệp dân doanh phát triển?
Bối cảnh hiện nay cho thấy doanh nghiệp dân doanh bị vây ba mặt bởi doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp có
vốn nhà nước và chính Nhà nước khiến doanh nghiệp dân doanh không có không gian phát triển. Một câu
hỏi chính sách là: Nhà nước cần làm gì để phát triển doanh nghiệp dân doanh? Để phát triển doanh
nghiệp dân doanh, cần cho nó không gian phát triển!
Về mặt chính sách, có lẽ đến lúc Nhà nước phải thay đổi quan điểm về mức độ ưu tiên giữa doanh nghiệp
nhà nước và doanh nghiệp tư nhân, theo đó phải ưu tiên cho doanh nghiệp tư nhân, thực sự coi doanh
nghiệp tư nhân là động lực phát triển của nền kinh tế.
Về luật pháp, nhân dịp sửa đổi Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư sắp tới, chúng tôi cho rằng cần tiếp tục
thu hẹp phạm vi ngành nghề cấm kinh doanh hoặc kinh doanh có điều kiện để doanh nghiệp tự do kinh
doanh. Đồng thời, cần mạnh dạn bỏ Luật Đầu tư hoặc hợp nhất Luật Đầu tư vào Luật Doanh nghiệp vì
Luật Đầu tư đã không còn vai trò lịch sử.
Về lâu dài, Nhà nước nên từng bước thu hẹp vai trò nhà đầu tư để chuyển sang làm tốt vai trò người tạo
dựng luật chơi. Cổ phần hóa cũng là một phương thức phù hợp cần đẩy mạnh nhằm đa dạng hóa sở hữu
trong doanh nghiệp nhà nước để từ đó nâng cao hiệu quả của khối doanh nghiệp nhà nước.
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Phần 2 - Điểm tin đáng chú ý
1.

NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC ĐẶT
CỌC, KÝ QUỸ BẰNG NGOẠI TỆ CHUYỂN
KHOẢN KHI THAM GIA ĐẤU GIÁ CÁC
DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CỔ PHẦN
HÓA, THOÁI VỐN

Ngày 29 tháng 03 năm 2019, Ngân hàng Nhà
nước đã ban hành Thông tư số 03/2019/TTNHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư
số 32/2013/TT-NHNN ngày 26 tháng 12 năm
2013 hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử
dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam (“Thông tư
03”).

Nhằm mục đích thúc đẩy tiến độ cổ phần hóa,
thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nhà nước
và doanh nghiệp có vốn Nhà nước, nhà đầu tư
nước ngoài không cư trú được tạo điều kiện
thuận lợi để được đặt cọc, ký quỹ bằng ngoại tệ
chuyển khoản khi tham gia đấu giá trong các
trường hợp sau:




Mua cổ phần tại doanh nghiệp nhà nước
thực hiện cổ phần hóa được Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt;
Mua cổ phần, phần vốn góp của nhà nước
tại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp
có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn được

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;


Mua cổ phần, phần vốn góp của doanh
nghiệp nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp
khác thực hiện thoái vốn được Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt.

Dựa vào kết quả đấu giá, Thông tư 03 quy định
quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư nước ngoài
như sau:


Trường hợp trúng đấu giá, nhà đầu tư
nước ngoài thực hiện chuyển vốn đầu tư
thông qua hình thức chuyển khoản vào tài
khoản vốn đầu tư trực tiếp và tuân theo
quy định của pháp luật về quản lý ngoại
hối để thanh toán giá trị mua cổ phần,
phần vốn góp.



Trường hợp không trúng đấu giá, nhà đầu
tư nước ngoài được chuyển ra nước ngoài
số tiền đặt cọc, ký quỹ bằng ngoại tệ sau
khi đã trừ đi các chi phí phát sinh liên
quan (nếu có).

Thông tư 03 sẽ có hiệu lực từ ngày 13 tháng 05
năm 2019.
2.

NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG THÔNG TƯ
SỐ 05/2019/TT-BKHĐT HƯỚNG DẪN
HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN
LỰC CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

Ngày 29 tháng 03 năm 2019, Chính phủ đã ban
hành Thông tư số 05/2019/TT-BKHĐT (“Thông
tư 05”) quy định về hỗ trợ phát triển nguồn nhân
lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo đó, Thông
tư 05 có những điểm mới đáng chú ý như sau:
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Quy định về mức hỗ trợ từ ngân sách nhà
nước
Thông tư 05 quy định cụ thể về các mức hỗ trợ
của ngân sách nhà nước, cụ thể là hỗ trợ tối thiểu
50% tổng chi phí tổ chức một khóa đào tạo khởi
sự kinh doanh, quản trị kinh doanh và hỗ trợ
100% học phí đối với học viên của doanh nghiệp
nhỏ và vừa tại địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt
khó khăn, học viên của doanh nghiệp nhỏ và vừa
do phụ nữ làm chủ khi tham gia khóa đào tạo
khởi sự kinh doanh, quản trị kinh doanh và quản
trị kinh doanh chuyên sâu.
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trên thiết bị di động của mình.
Thông tư 05 có hiệu lực thi hành từ ngày 12
tháng 05 năm 2019.
3.

THÔNG TƯ MỚI HƯỚNG DẪN VỀ ĐĂNG
KÝ HỢP TÁC XÃ VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC
XÃ

Ngày 08 tháng 04 năm 2019 Bộ Kế hoạch và Đầu
tư ban hành Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT
(“Thông tư 07”) để sửa đổi và bổ sung một số
điều của Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT
(“Thông tư 03”) hướng dẫn về đăng ký hợp tác
xã và báo cáo tình hình hoat động của hợp tác xã.
Theo đó, Thông tư 07 có một số điểm đáng chú ý
như sau:
Nguyên tắc áp dụng giải quyết thủ tục đăng ký
hợp tác xã

Cụ thể hóa quy định về các khóa đào tạo khởi
sự kinh doanh, quản trị kinh doanh, quản trị
kinh doanh chuyên sâu, đào tạo trực tiếp tại
doanh nghiệp sản xuất, chế biến và đào tạo
trực tuyến, đào tạo qua phương tiện thông tin
đại chúng
Mỗi khóa đào tạo cụ thể sẽ cung cấp cho người
học những kiến thức liên quan đến khóa đào tạo
đó. Ngoài ra, nội dung tổ chức các khóa đào tạo
cũng được Thông tư 05 quy định chi tiết, bao gồm
tên khóa đào tạo, chuyên đề đào tạo, thời lượng
đào tạo, đối tượng học viên, số học viên tối thiểu
và quy trình tổ chức. Riêng đối với đào tạo trực
tuyến, đào tạo qua các phương tiện thông tin đại
chúng thì người lao động, cán bộ quản lý của
doanh nghiệp nhỏ, vừa sẽ được cấp tài khoản để
tham gia học tập tại hệ thống trực tuyến hoặc

Việc thực hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã phải
tuân thủ các nguyên tắc sau đây:


Người thành lập hợp tác xã hoặc hợp tác
xã tự kê khai hồ sơ đăng ký hợp tác xã và
chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, trung
thực và chính xác của hồ sơ;



Cơ quan đăng ký hợp tác xã chỉ chịu trách
nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký
hợp tác xã, không chịu trách nhiệm về
những vi phạm pháp luật của hợp tác xã và
người thành lập hợp tác xã;



Cơ quan đăng ký hợp tác xã không giải
quyết tranh chấp giữa các thành viên hợp
tác xã với nhau hoặc với tổ chức, cá nhân
khác hoặc giữa hợp tác xã với tổ chức, cá
nhân khác.
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Bổ sung các trường hợp đăng ký ngành nghề
kinh doanh của hợp tác xã
Theo quy định tại Thông tư 07, nếu hợp tác xã có
nhu cầu đăng ký ngành, nghề kinh doanh chi tiết
hơn ngành kinh tế cấp 4 thì hợp tác xã lựa chọn
một ngành kinh tế cấp 4 trong hệ thống Ngành
kinh tế Việt Nam, sau đó ghi chi tiết ngành, nghề
kinh doanh của hợp tác xã ngay dưới ngành cấp 4
nhưng phải đảm bảo phù hợp với ngành cấp 4 đã
chọn. Bên cạnh đó, hợp tác xã được quyền kinh
doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện kể từ
khi có đủ điều kiện theo quy định pháp luật và
phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong suốt
quá trình hoạt động.

“Where Your Success Determines Ours”

công cộng. Trong đó, hồ sơ đăng ký hợp tác xã
qua mạng điện tử tương tự như hồ sơ đăng ký
hợp tác xã bản giấy nhưng phải được xác thực
bằng chữ ký số công cộng của chủ thể có quyền
theo quy định pháp luật. Thông tư 07 cũng hướng
dẫn cụ thể trình tự, thủ tục đăng ký hợp tác xã
qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng.
Bên cạnh đó, Thông tư 07 rút ngắn thời hạn đăng
ký hợp tác xã từ 05 ngày làm việc xuống còn 03
ngày làm viêc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Ngoài ra, sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký hợp
tác xã, mỗi hợp tác xã được cấp một mã số duy
nhất gồm 10 chữ số như Thông tư 03 nhưng mã
số này theo Thông tư 07 cũng đồng thời là mã số
thuế của hợp tác xã.

Đăng ký hợp tác xã
Thủ tục đăng ký hợp tác xã có thể được thực hiện
qua mạng điện tử bằng việc sử dụng chữ ký số

Thông tư 07 này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng
05 năm 2019.
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Phần 3 - Văn bản mới ban hành
NGÀY BAN
HÀNH

NGÀY CÓ
HIỆU LỰC

1.

Nghị định 35/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử 25/04/2019
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp

10/06/2019

2.

Nghị định 33/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định việc 23/04/2019
quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông
đường bộ

17/06/2019

3.

Nghị định 32/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định giao 10/04/2019
nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ
công sử dụng ngân sách Nhà nước từ nguồn vốn kinh phí chi
thường xuyên

01/06/2019

4.

Nghị định 31/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi 10/04/2019
tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo

28/05/2019

5.

Nghị định 30/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ 28/03/2019
sung một số điều của Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày
20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi
hành một số điều của Luật Nhà ở

15/05/2019

STT

TÊN VĂN BẢN
CHÍNH PHỦ

BỘ CÔNG THƯƠNG
1.

Thông tư 07/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về 19/04/2019
xuất khẩu hàng dệt may sang Mê-hi-cô theo Hiệp định Đối tác
Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương

20/06/2019

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
1.

Thông tư 13/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc 29/03/2019
quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát
chất lượng an ninh hàng không Việt Nam

01/06/2019

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
1.

Thông tư 07/2019/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về 08/04/2019
việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2014/TTBKHĐT ngày 26/05/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng

28/05/2019
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dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt
động của hợp tác xã
2.

Thông tư 05/2019/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về 29/03/2019
việc hướng dẫn hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh
nghiệp nhỏ và vừa

12/05/2019

BỘ TÀI CHÍNH
1.

Thông tư 24/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn 22/04/2019
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

06/06/2019

2.

Thông tư 22/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ 16/04/2019
sung một số điều của Thông tư 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

01/07/2019

3.

Thông tư 21/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc 11/04/2019
bán cổ phần lần đầu và chuyển nhượng vốn Nhà nước theo
phương thức dựng sổ

03/06/2019

4.

Thông tư 19/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ 09/04/2019
Thông tư 304/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô,
xe máy

10/04/2019

5.

Thông tư 18/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ 03/04/2019
Thông tư 134/2014/TT-BTC ngày 12/09/2014 của Bộ Tài
chính hướng dẫn thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế và hoàn
thuế giá trị gia tăng đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo
tài sản cố định của dự án đầu tư

20/05/2019

BỘ Y TẾ
1.

Thông tư 03/2019/TT-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh 28/03/2019
mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá
thuốc và khả năng cung cấp

01/06/2019

2.

Thông tư 05/2019/TT-BYT của Bộ Y tế về việc bãi bỏ Thông tư 28/03/2016
31/2017/TT-BYT ngày 25/07/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban

01/06/2019
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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
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
1.

Thông tư 04/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt 29/03/2019
Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư
24/2013/TT-NHNN ngày 02/12/2013 của Thống đốc Ngân
hàng Nhà nước Việt Nam quy định về phân loại tài sản có và
cam kết ngoại bảng của Ngân hàng Phát triển Việt Nam

15/05/2019

2.

Thông tư 03/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt 29/03/2019
Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư
32/2013/TT-NHNN ngày 26/12/2013 của Thống đốc Ngân
hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện quy định hạn
chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam

13/05/2019
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Liên hệ với chúng tôi
Thành phố Hồ Chí Minh

Hà Nội

Đà Nẵng

Nguyễn Hữu Phước, Luật sư sáng lập

Nguyễn Đức Hiếu,
Luật sư thành viên

Trần Thanh Tùng,
Luật sư thành viên

Nguyễn Gia Huy Chương, Luật sư điều hành
Đinh Quang Thuận, Luật sư thành viên
Lương Văn Lý, Thành viên
Lê Quang Vy, Luật sư thành viên
Dương Tiếng Thu, Luật sư thành viên
Hoàng Quốc Nhật Trung, Luật sư thành viên
Nguyễn Vân Quỳnh, Luật sư thành viên

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, Phuoc & Partners, 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.
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