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 Bản tin số 01 năm 2020 

* BFSC - HÃNG LUẬT VỀ TÀI CHÍNH VÀ KINH DOANH CHO MỌI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI VIỆT NAM. 
* Thông tin chi tiết về BFSC, xin Quý khách vui lòng tham khảo tại địa chỉ: www.bfsc-law.com 

TRONG SỐ NÀY 

# KÝ HIỆU VĂN BẢN GHI CHÚ 

▪ CHÍNH SÁCH 

1 
02/NQ-CP 

 

Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm 
vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực 
cạnh tranh quốc gia năm 2020. 

 

2 08/TB-VPCP 

Thông báo 08/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng 
Chính phủ tại buổi họp Thường trực Chính phủ về tình hình triển khai hệ 
thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động 
không dừng 

 

3 1/CT-TTg  
Chỉ thị 1/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thúc đẩy phát triển doanh 
nghiệp công nghệ số Việt Nam 

 

4 119/NQ-CP 
Nghị quyết 119/NQ-CP của Chính phủ về một số biện pháp cấp bách nhằm 
tăng cường quản lý Nhà nước về phòng chống gian lận xuất xứ, chuyển tải 
hàng hóa bất hợp pháp. 

 

5 132/QĐ-TTg 
Quyết định 132/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ 
trương đầu tư Dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Nam 
Định 

 

6 141/QĐ-TTg 
Quyết định 141/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ 
trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối đường Pháp Vân - 
Cầu Giẽ với đường Vành đai 3 

 

7 175/VPCP-NN 

Công văn 175/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về sự cần thiết ban hành 
Quyết định về cơ chế giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với các thửa đất có 
diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

8 181/VPCP-CN 
Công văn 181/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc đầu tư dự án đường 
bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị theo 
hình thức PPP. 
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9 1903/QĐ-TTg 
Quyết định 1903/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Nhiệm 
vụ lập quy hoạch Thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 
2050. 

 

10 191/QDNNVV-NVCV 
Công văn 191/QDNNVV-NVCV của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa 
về việc triển khai hỗ trợ tài chính đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa của Quỹ 
Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa 

 

11 268/VPCP-CN 
Công văn 268/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về chủ trương đầu tư Dự 
án xây dựng nhà ga T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất 

 

12 32/QĐ-TTg 

Quyết định 32/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án 
Tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường 
quốc doanh hiện do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp không thuộc 
diện sắp xếp lại theo Nghị định 118/2014/NĐ-CP, ban quản lý rừng và các tổ 
chức sự nghiệp khác, hộ gia đình, cá nhân sử dụng 

 

13 343/BCT-TTTN 
Công văn 343/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh 
xăng dầu 

 

14 363/VPCP-CN 
Công văn 363/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai, thực hiện 
Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía 
Đông 

 

15 364/VPCP-CN 
Công văn 364/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về đề án giao quản lý, sử 
dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, 
quản lý 

 

16 365/VPCP-CN 
Công văn 365/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ dự thảo Nghị định về tăng 
mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người vận chuyển bằng 
đường hàng không 

 

17 44/QĐ-TTg 
Quyết định 44/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ 
lập Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021-2030, tầm 
nhìn đến năm 2050 

 

18 45/QĐ-TTg 
Quyết định 45/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ 
lập Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 
2050 

 

19 476/VPCP-CN 
Công văn 476/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về đề án quản lý, sử dụng 
tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư 

 

20 60/QĐ-BGTVT 
Quyết định 60/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố mở cảng 
cạn Hoàng Thành 
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21 77/QĐ-TTg 
Quyết định 77/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Nhiệm vụ 
lập Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-
2030, tầm nhìn đến năm 2050 

 

22 77/TTg-NN 
Công văn 77/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử 
dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An 

 

23 82/QĐ-TTg 
Quyết định 82/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ 
lập Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 
2050 

 

▪ BẤT ĐỘNG SẢN 

1 74/VPCP-NN 
Công văn 74/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về Dự thảo Nghị định quy 
định giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng 
tài nguyên biển. 

 

2 30/2019/QĐ-UBND 
Quyết định 30/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về 
việc ban hành Quy định và bảng giá các loại đất trên địa bàn Thành phố Hà 
Nội áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024 

 

3 06/2020/NĐ-CP 
Nghị định 06/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Điều 17 của 
Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 

 

▪ CHỨNG KHOÁN 

1 91/2019/TT-BTC 
Thông tư 91/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số 
Thông tư quy định về chế độ báo cáo và thủ tục hành chính áp dụng với công 
ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán 

 

2 89/2019/TT-BTC 
Thông tư 89/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán áp 
dụng đối với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam 

 

▪ DOANH NGHIỆP & MUA BÁN SÁP NHẬP 
 

1 98/2019/NĐ-CP 
Nghị định 98/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 
của các Nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật. 

 

2 
02/2020/NĐ-CP 
 

Nghị định 02/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định 131/2015/NĐ-CP ngày 25/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn 
về dự án quan trọng quốc gia. 

 

3 01/2020/NĐ-CP 
Nghị định 01/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát và 
đánh giá đầu tư. 
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4 04/2020/TT-BTC 

Thông tư 04/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ Thông tư 
132/2008/TT-BTC ngày 29/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản 
lý vốn vay cho chương trình tín dụng chuyên ngành của Cơ quan Hợp tác 
Quốc tế Nhật Bản và Thông tư 05/2008/TT-BTC ngày 14/01/2008 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn cơ chế quản lý vốn vay cho Dự án Hỗ trợ và phát triển đào 
tạo đại học và sau đại học về công nghệ thông tin do Cơ quan Hợp tác Quốc 
tế Nhật Bản tài trợ. 

 

▪ ĐẤU THẦU – CẠNH TRANH 
 

1 
11/2019/TT-BKHĐT 

 

Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc 
cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu 
qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện 
hợp đồng không được hoàn trả. 

 

▪ HẠ TẦNG VÀ NĂNG LƯỢNG 
 

1 01/2020/NĐ-CP 
Nghị định 01/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát và 
đánh giá đầu tư. 

 

2 53/2019/TT-BGTVT 
Thông tư 53/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định mức 
giá, khung giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không, 
sân bay Việt Nam. 

 

3 14/2019/TT-BKHCN 
Thông tư 14/2019/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành 
"Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)" 

 

4 09/2019/TT-BXD 
Thông tư 09/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và 
quản lý chi phí đầu tư xây dựng 

 

5 10/2019/TT-BXD 
Thông tư 10/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Định mức xây 
dựng 

 

6 11/2019/TT-BXD 
Thông tư 11/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định giá ca 
máy và thiết bị thi công xây dựng 

 

7 12/2019/TT-BXD 
Thông tư 12/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xây dựng và 
quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây 
dựng 

 

8 13/2019/TT-BXD 

 
Thông tư 13/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định việc quản lý chi phí đầu 
tư xây dựng các công trình xây dựng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia 
giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn 
mới 

 

9 14/2019/TT-BXD 
Thông tư 14/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và 
quản lý chỉ số giá xây dựng 
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10 15/2019/TT-BXD 
Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định đơn 
giá nhân công xây dựng 

 

11 16/2019/TT-BXD 
Thông tư 16/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định chi 
phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng 

 

12 17/2019/TT-BXD 
Thông tư 17/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn đo bóc khối 
lượng xây dựng công trình 

 

13 18/2019/TT-BXD 
Thông tư 18/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn quy đổi vốn 
đầu tư xây dựng 

 

14 56/2019/TT-BGTVT 

Thông tư 56/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định tiêu 
chí giám sát, nghiệm thu kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng hàng không 
theo chất lượng thực hiện và chế độ, quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng 
hàng không 

 

15 98/2019/NĐ-CP 
Nghị định 98/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 
của các Nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật. 

 

16 
02/2020/NĐ-CP 
 

Nghị định 02/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định 131/2015/NĐ-CP ngày 25/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn 
về dự án quan trọng quốc gia. 

 

▪ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG 
 

1 31/2019/TT-NHNN 
Thông tư 31/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy 
định hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô. 

 

2 26/2019/TT-NHNN 

Thông tư 26/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Quy chế cấp, sử dụng và quản lý mã tổ chức 
phát hành thẻ ngân hàng ban hành kèm theo Quyết định 38/2007/QĐ-NHNN 
ngày 30/10/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

 

3 27/2019/TT-NHNN 

Thông tư 27/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 35/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 
của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định phí rút tiền mặt qua 
tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

 

4 28/2019/TT-NHNN 

Thông tư 28/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 19/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016 
của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động thẻ 
ngân hàng. 

 

5 29/2019/TT-NHNN 

Thông tư 29/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2012/TT-NHNN ngày 25/5/2012 
của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn một số điều của 
Nghị định 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt 
động kinh doanh vàng. 
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6 30/2019/TT-NHNN 
Thông tư 30/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về 
thực hiện dự trữ bắt buộc của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 
nước ngoài. 

 

7 32/2019/TT-NHNN 

Thông tư 32/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 19/2013/TT-NHNN ngày 06/9/2013 
của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy 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. 

 

8 33/2019/TT-NHNN 

Thông tư 33/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 34/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 
của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về phát hành kỳ phiếu, tín 
phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của tổ chức tín dụng, chi 
nhánh ngân hàng nước ngoài. 

 

9 
34/2019/TT-NHNN 
 

Thông tư 34/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn 
về quản lý ngoại hối đối với nguồn vốn ngoại tệ của chương trình, dự án tài 
chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính 
phủ 

 

10 36/2019/TT-NHNN 
Thông tư 36/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy 
định quản lý và sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia 

 

11 37/2019/TT-NHNN 
Thông tư 37/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc 
hướng dẫn hoạt động đại lý bảo hiểm của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân 
hàng nước ngoài cho doanh nghiệp bảo hiểm 

 

12 38/2019/TT-NHNN 

Thông tư 38/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về 
việc cung ứng dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán của khách 
hàng tại Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích 
 

 

13 2658/QĐ-NHNN 

Quyết định 2658/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc công 
bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế lĩnh vực hoạt 
động tiền tệ, lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng thực hiện tại Bộ 
phận một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam. 

 

14 
03/2020/TT-BTC 
 

Thông tư 03/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ Thông tư 
26/2013/TT-BTC ngày 11/3/2013 của Bộ Tài chính quy định thủ tục giải ngân 
và cơ chế tài chính đối với nguồn vốn tín dụng và viện trợ của Chính phủ Liên 
bang Nga cho Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 
 

 

15 2669/QĐ-NHNN 

Quyết định 2669/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc đính 
chính Thông tư 18/2019/TT-NHNN ngày 04/11/2019 của Thống đốc Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 
43/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam quy định cho vay tiêu dùng của công ty tài chính 

 

▪ THUẾ - KẾ TOÁN 
 

1 120/NQ-CP 

Nghị quyết 120/NQ-CP của Chính phủ về việc ký Thỏa thuận giữa Chính phủ 
các nước Ô-xtrây-li-a, Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Đại hàn Dân quốc, 
Vương quốc Thái Lan, Hoa Kỳ và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Thỏa 
thuận trao đổi song phương giữa Chính phủ Đại hàn Dân quốc và Chính phủ 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về hạn ngạch thuế quan trong Tổ 
chức thương mại Thế giới đối với mặt hàng gạo 
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2 07/2020/NĐ-CP 
Nghị định 07/2020/NĐ-CP của Chính phủ về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc 
biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - Hồng 
Kông, Trung Quốc giai đoạn 2019 – 2022 

 

3 02/2020/TT-BTC 

Thông tư 02/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc sử dụng 
các khoản kinh phí liên quan đến hoạt động nạo vét vùng nước cảng biển do 
Bộ Giao thông vận tải quản lý kết hợp thu hồi sản phẩm 
 

 

4 90/2019/TT-BTC 

Thông tư 90/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư 261/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải và 
Thông tư 17/2017/TT-BTC ngày 28/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
hướng dẫn thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí hàng hải 

 

5 35/2019/TT-NHNN 
Thông tư 35/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy 
định hạch toán kế toán tài sản cố định, công cụ, dụng cụ và vật liệu của Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam 

 

6 83/2019/TT-BTC 

Thông tư 83/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư 57/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính hướng 
dẫn chế độ thu nộp và hạch toán các khoản đóng góp vào Quỹ Dịch vụ viễn 
thông công ích Việt Nam và việc chuyển giao tài sản hình thành từ nguồn kinh 
phí của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam đến năm 2020 

 

7 02/2020/TT-BTC 

Thông tư 02/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc sử dụng 
các khoản kinh phí liên quan đến hoạt động nạo vét vùng nước cảng biển do 
Bộ Giao thông vận tải quản lý kết hợp thu hồi sản phẩm 
 

 

8 90/2019/TT-BTC 

Thông tư 90/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư 261/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải và 
Thông tư số 17/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính hướng dẫn thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí hàng hải  

 

9 17/2017/TT-BTC 

Thông tư 17/2017/TT-BTC ngày 28/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
hướng dẫn thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí hàng hải 
Thông tư 01/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ 
thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm 

 

10 16128/BTC-KBNN 
Công văn 16128/BTC-KBNN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quy trình 
nhập, phân bổ dự toán và kế toán ghi thu, ghi chi vốn viện trợ không hoàn lại 
của nhà tài trợ nước ngoài 

 

11 83/2019/TT-BTC 

Thông tư 83/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư 57/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính hướng 
dẫn chế độ thu nộp và hạch toán các khoản đóng góp vào Quỹ Dịch vụ viễn 
thông công ích Việt Nam và việc chuyển giao tài sản hình thành từ nguồn kinh 
phí của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam đến năm 2020 

 

▪ THƯƠNG MẠI - VẬN TẢI 
 

1 55/2019/TT-BGTVT 
Thông tư 55/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về danh 
mục giấy chứng nhận và tài liệu của tàu biển, tàu biển công vụ, tàu ngầm, tàu 
lặn, ụ nổi, kho chứa nổi, giàn di động Việt Nam. 
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2 2321/QĐ-BGTVT 

Quyết định 2321/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc đính chính 
Thông tư 43/2019/TT-BGTVT ngày 07/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 17/2017/TT-BGTVT ngày 
31/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về điều kiện để 
thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam. 

 

3 10/2020/NĐ-CP 
Nghị định 10/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện 
kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. 

 

4 01/2020/TT-BCT 
Thông tư 01/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định việc nhập khẩu 
thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2020. 

 

▪ Y TẾ - SỨC KHỎE 
 

1 35/2019/TT-BYT 
Thông tư 35/2019/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định phạm vi hoạt động 
chuyên môn đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

 

2 03/2020/NĐ-CP 

Nghị định 03/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Điều 68 
Nghị định 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quản lý trang 
thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 169/2018/NĐ-CP ngày 
31/12/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 
36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế 

 

3 01/2020/TT-BYT 

Thông tư 01/2020/TT-BYT của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 
30/2018/TT-BYT ngày 30/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục 
và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc 
phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia 
bảo hiểm y tế 
 

 

▪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHUYÊN NGÀNH KHÁC 
 

1 
03/2020/TT-BTC 
 

Thông tư 03/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ Thông tư 
26/2013/TT-BTC ngày 11/3/2013 của Bộ Tài chính quy định thủ tục giải ngân 
và cơ chế tài chính đối với nguồn vốn tín dụng và viện trợ của Chính phủ Liên 
bang Nga cho Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 
 

 

2 
10/2019/TT-BKHCN 
 

Thông tư 10/2019/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định 
quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư. 

 

3 
 
 

11/QĐ-CN-TĂCN 
Quyết định 11/QĐ-CN-TĂCN của Cục Chăn nuôi về việc chỉ định Phòng thử 
nghiệm lĩnh vực thức ăn chăn nuôi 

 

4 12/2020/NĐ-CP 

Nghị định 12/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc ngưng hiệu lực thi hành Điều 
63, điểm c khoản 1 Điều 64, điểm b khoản 2 và khoản 3 Điều 65 Nghị định 
26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 
và biện pháp thi hành Luật Thủy sản 

 

5 120/NQ-CP 

Nghị quyết 120/NQ-CP của Chính phủ về việc ký Thỏa thuận giữa Chính phủ 
các nước Ô-xtrây-li-a, Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Đại hàn Dân quốc, 
Vương quốc Thái Lan, Hoa Kỳ và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Thỏa 
thuận trao đổi song phương giữa Chính phủ Đại hàn Dân quốc và Chính phủ 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về hạn ngạch thuế quan trong Tổ 
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chức thương mại Thế giới đối với mặt hàng gạo 

6 13/2019/TT-BKHĐT 
Thông tư 13/2019/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định 
năm 2020 làm năm gốc để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh 
 

 

7 13/2020/NĐ-CP 
Nghị định 13/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc hướng dẫn chi tiết Luật Chăn 
nuôi 

 

8 14/2019/TT-BKHCN 
Thông tư 14/2019/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành 
"Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)" 

 

9 15/2019/TT-BKHCN 
Thông tư 15/2019/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành 
"Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thép không gỉ". 

 

10 17/2019/TT-BKHCN 
Thông tư 17/2019/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng 
dẫn đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất. 

 

11 17/2019/TT-BKHCN 
Thông tư 17/2019/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng 
dẫn đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất. 

 

12 20/2019/TT-BTTTT 
Thông tư 20/2019/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban 
hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông" 

 

13 21/2019/TT-BTTTT 
Thông tư 21/2019/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về 
thuyết minh doanh thu dịch vụ viễn thông. 

 

14 2321/QĐ-BGTVT 

Quyết định 2321/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc đính chính 
Thông tư 43/2019/TT-BGTVT ngày 07/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 17/2017/TT-BGTVT ngày 
31/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về điều kiện để 
thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam. 

 

15 25/2019/TT-BNNPTNT 
Thông tư 25/2019/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng 

 

16 26/2019/TT-BNNPTNT 

Thông tư 26/2019/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
quy định về lưu mẫu giống cây trồng; kiểm định ruộng giống, lấy mẫu vật liệu 
nhân giống cây trồng; kiểm tra Nhà nước về chất lượng giống cây trồng nhập 
khẩu 
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17 53/2019/TT-BGTVT 
Thông tư 53/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định mức 
giá, khung giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không, 
sân bay Việt Nam. 

 

18 55/2019/TT-BGTVT 
Thông tư 55/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về danh 
mục giấy chứng nhận và tài liệu của tàu biển, tàu biển công vụ, tàu ngầm, tàu 
lặn, ụ nổi, kho chứa nổi, giàn di động Việt Nam. 

 

19 99/2019/NĐ-CP 
Nghị định 99/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo 
dục đại học. 

 

▪ TỐ TỤNG - TRANH CHẤP 

1 2725/QĐ-BTC 
Quyết định 2725/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc bổ nhiệm Người giám định 
tư pháp theo vụ việc. 

 

2 08/2020/NĐ-CP 
Nghị định 08/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc tổ chức và hoạt động của 
Thừa phát lại. 

 

VĂN BẢN THAM KHẢO 

▪ THUẾ - PHÍ - LỆ PHÍ 

1 

CƠ QUAN QUẢN LÝ THUẾ 
Công văn 1236/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc sử dụng hóa đơn 
Công văn 1237/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc sử dụng hóa đơn điện tử 
Công văn 1254/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp 
Công văn 1254/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp 
Công văn 1305/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế 
Công văn 1394/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc lập hóa đơn hàng hóa vay mượn 
Công văn 1396/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội hướng dẫn về chính sách thuế và hóa đơn 
Công văn 1524/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế giá trị gia tăng đối với khoản lãi tiền gửi tiết kiệm 
Công văn 1961/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế giá trị gia tăng của dịch vụ quảng cáo tại nước ngoài 
Công văn 1963/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc tính thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài 
Công văn 1964/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc xác định chi phí lãi vay theo khoản 3 Điều 8 Nghị 
định 20/2017/NĐ-CP 
Công văn 1965/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh 
nghiệp 
Công văn 1965/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh 
nghiệp 
Công văn 1966/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động 
sản xuất phần mềm 
Công văn 1966/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động 
sản xuất phần mềm 
Công văn 1967/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế giá trị gia tăng 
Công văn 1968/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế nhà thầu đối với dịch vụ cung cấp ở ngoài Việt Nam 
Công văn 1970/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với đề tài nghiên cứu 
khoa học 
Công văn 1971/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc chênh lệch khi đánh giá lại bất động sản 
Công văn 329/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc thực hiện chính sách thuế 
Công văn 406/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp 
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Công văn 412/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội hướng dẫn về hóa đơn điện tử 
Công văn 419/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về hóa đơn đối với các khoản tiền điện tiền nước 
Công văn 422/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc trích lập dự phòng đầu tư tài chính 
Công văn 425/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về ngày lập và ngày ký hóa đơn điện tử 
Công văn 5236/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế giá trị gia tăng. 
Công văn 92946/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế. 
Công văn 93731/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế giá trị gia tăng khi mua bán Dự án thủy 
điện. 
Công văn 93747/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dịch vụ 
hỗ trợ cung cấp cho công ty thành viên. 
Công văn 94413/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội hướng dẫn về hóa đơn điện tử. 
Công văn 94414/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc miễn chữ ký người mua trên hóa đơn điện tử. 
Công văn 94415/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng và chi phí được trừ khi 
tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hàng hóa cho, biếu, tặng, tiếp khách. 
Công văn 94418/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc viết tắt địa chỉ trên hóa đơn giá trị gia tăng. 
Công văn 94419/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc sử dụng hóa đơn điện tử. 
Công văn 94420/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc hoàn thuế giá trị gia tăng hàng xuất khẩu. 
Công văn 94729/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế. 
Công văn 94734/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc xuất hóa đơn điện tử kèm bảng kê. 
Công văn 95628/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc sử dụng hóa đơn điện tử. 
Công văn 95763/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế. 
Công văn 95764/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc hạch toán khoản chi công tác phí nước ngoài. 
Công văn 95765/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc đăng ký người phụ thuộc thuế thu nhập cá nhân. 
Công văn 95768/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc miễn, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế 
hai lần. 
Công văn 95772/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với nhà ở cho 
chuyên gia nước ngoài. 
Công văn 95920/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về hóa đơn giá trị gia tăng. 
Công văn 95930/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh 
nghiệp đối với dạy học ngoại ngữ. 
Công văn 95931/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế nhà thầu nước ngoài. 
Công văn 96149/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế giá trị gia tăng. 
Công văn 96150/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. 
Công văn 96153/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn hóa đơn đối với phiếu quà tặng. 
Công văn 96154/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế suất thuế giá trị gia tăng và cách tính khấu hao tài 
sản. 
Công văn 96155/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế giá trị gia tăng đối với phí khen thưởng đại lý bảo 
hiểm. 
Công văn 97435/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế đối với chi phí tiền thuê đất 
Công văn 97494/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về hóa đơn điện tử 
Công văn 97627/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế thu nhập cá nhân 
Công văn 97628/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về hóa đơn giá trị gia tăng cho hàng khuyến mại 
Công văn 97637/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc trích lập dự phòng 
Công văn 97639/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc xử lý đối với hóa đơn viết sai địa chỉ 
Công văn 98063/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về quyết toán thuế thu nhập cá nhân 
Công văn 98065/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp từ dự án đầu 
tư mới 
Công văn 98066/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về giao dịch liên kết 
Công văn 406/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp 

▪ HẢI QUAN 

1 

Công văn 158/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Thông tư 80/2019/TT-BTC ngày 15/11/2019 của 
Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục hải quan, quản lý thuế, phí và lệ phí đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo 
Nghị định 14/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới 
Công văn 06/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc về giá trị hải quan 
Công văn 13/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về trị giá hải quan linh kiện nhập bù linh kiện lỗi 
Công văn 131/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại hàng hóa 
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Công văn 31/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc thông báo ngân hàng phối hợp thu với Tổng cục Hải quan và 
triển khai nộp thuế điện tử 24/7 
Công văn 343/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu 
Công văn 49/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về trị giá hải quan hàng xuất khẩu 
Quyết định 109/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương thực hiện 
Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải 
thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 

▪ Y TẾ 

1 

Quyết định 6101/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh Whitmore 
Quyết định 137/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch Phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2020 
Quyết định 163/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán chi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 
2020 
Thông tư 01/2020/TT-BYT của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 30/2018/TT-BYT ngày 30/10/2018 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ 
và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế 
Thông tư 02/2020/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định trình tự, trách nhiệm thông báo kết quả xét nghiệm HIV 
dương tính 
Thông tư 34/2019/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về tổ chức cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quân dân y và tổ chức chỉ 
đạo hoạt động kết hợp quân dân y. 
Công văn 7691/BYT-BH của Bộ Y tế về việc hướng dẫn xác định tổng mức thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo 
hiểm y tế năm 2019. 

▪ Y TẾ: COVID-19 

1 

Quyết định 125/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn Chẩn đoán và điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng 
vi rút Corona mới (nCoV) 
Công văn 441/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về dịch bệnh viêm phổi tại Trung Quốc 
Công văn 96/KCB-ĐD&KSNK của Cục Quản lý khám, chữa bệnh về việc phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm phổi 
cấp do vi rút Corona trong bệnh viện 
Công văn 364/BYT-DP của Bộ Y tế về việc hướng dẫn giám sát người tiếp xúc gần với trường hợp bệnh do nCoV gây 
ra và người về từ vùng dịch 
Công văn 97/KCB-NV của Cục Quản lý khám, chữa bệnh về việc nghiêm túc thực hiện chẩn đoán, điều trị và quản lý 
bệnh viêm phổi cấp do vi rút nCoV tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
Quyết định 219/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc bổ sung bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona 
(nCov) gây ra vào danh mục các bệnh truyền nhiễm nhóm A theo quy định tại Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm 
năm 2007 
Quyết định 156/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch đáp ứng với bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi 
rút corona 
Chỉ thị 03/CT-BYT của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng 
mới của vi rút Corona 
Công điện 121/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng 
mới của vi rút Corona gây ra 
Chỉ thị 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới 
của vi rút Corona gây ra 
Quyết định 181/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành "Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống bệnh viêm 
đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV)" 

▪ TÒA ÁN - VIỆN KIỂM SÁT: 

1 

Hướng dẫn 01/HD-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành 
chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật năm 2020. 
Hướng dẫn 03/HD-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án 
hành chính năm 2020. 
Thông tư 29/2019/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định xử lý động vật rừng là 
tang vật, vật chứng; động vật rừng do tổ chức, cá nhân tự nguyện giao nộp Nhà nước.  
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Hướng dẫn 09/HD-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử 
hình sự năm 2020. 
Hướng dẫn 38/HD-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc lập yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự gửi 
Viện kiểm sát nhân dân tối cao Trung Quốc. 
Hướng dẫn 07/HD-VKSTC của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về công tác thực hành quyền công tố, Kiểm sát điều tra 
và Kiểm sát xét xử sơ thẩm án ma túy năm 2020 
Hướng dẫn 06/HD-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo 
trong hoạt động tư pháp năm 2020 
Hướng dẫn 12/HD-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp năm 
2020 
Hướng dẫn 38/HD-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc lập yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự gửi 
Viện kiểm sát nhân dân tối cao Trung Quốc 
Chỉ thị 03/2019/CT-CA của Tòa án nhân dân tối cao về việc nâng cao chất lượng áp dụng các quy định về biện pháp 
khẩn cấp tạm thời trong tố tụng dân sự. 
Chỉ thị 01/2020/CT-CA của Tòa án nhân dân tối cao về việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công 
tác năm 2020 của các Tòa án 
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