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LỜI GIỚI THIỆU 

Bản tin pháp luật số 01 – tháng 01/2017 gồm 3 phần chính:  

- Phần 1: Tổng hợp tóm tắt 06 văn bản pháp luật trên tổng số 214 văn bản sẽ có 

hiệu lực thi hành trong tháng 01/2017. Đây là những văn bản quan trọng về chính trị, 

kinh tế, xã hội nói chung và/hoặc có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của 

Tập đoàn.  

- Phần 2: Danh sách 203 văn bản pháp luật bắt đầu có hiệu lực trong tháng 

1/2017.  

- Phần 3: Danh sách các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật mà Bộ Thông tin 

và Truyền thông đang lấy ý kiến góp ý trên website của Bộ. 

 

Xin trân trọng giới thiệu!
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TÓM TẮT MỘT SỐ QUY ĐỊNH MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 1/2017 

  

Trong tháng 1/2017, một số các quy định mới bắt đầu được áp dụng. Cụ thể 

như sau: 

 

Ngày 01/1/2017 

Ngày 24/11/2015, Quốc hội đã thông qua Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13. 

Đây được coi là bộ luật gốc cho mọi quan hệ dân sự trên lãnh thổ nước CHXHXN 

Việt Nam. Bộ luật dân sự mới gồm 689 điều, được bố cục thành 6 phần, 27 chương. 

Các phần bao gồm: Quy định chung, quyền sở hữu và quyền khác đối với tài sản, 

nghĩa vụ và hợp đồng, thừa kế, pháp luật áp dụng đối với quan hệ dân sự có yếu tố 

nước ngoài, điều khoản thi hành. So sánh với Bộ luật dân sự 2005, Bộ luật dân sự 

2015 có một số nội dung mới sau: 

- Quy định rõ trường hợp luật khác có liên quan không quy định hoặc có quy 

định nhưng vi phạm các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự thì quy định của Bộ 

luật dân sự được áp dụng. 

- Tòa án không được từ chối giải quyết vụ việc dân sự với lý do chưa có điều 

luật để áp dụng; Tòa án chỉ được áp dụng thời hiệu khi giải quyết vụ việc dân sự trong 

trường hợp một bên hoặc các bên quan hệ dân sự có yêu cầu. 

- Hoàn thiện các quy định quyền nhân thân của cá nhân, nhất là trong việc tôn 

trọng, công nhận và bảo vệ quyền về họ tên, dân tộc, quốc tịch, hình ảnh, tính mạng, 

sức khở, danh dự, nhân phẩm và uy tín; ghi nhận cá nhân được chuyển đổi giới tình 

theo quy định của luật;… 

- Bổ sung quyền khác đối với tài sản bao gồm: quyền với bất động sản liền kề, 

quyền hưởng dụng, quyền bề mặt. Bảo đảm cho chủ thể có các quyền này được trực 

tiếp nắm giữ, chi phối tài sản thuộc quyền sở hữu của chủ thể khác. 

- Giao dịch dân sự không tuân thủ quy định về hình thức nhưng một bên hoặc 

các bên đã thực hiện ít nhất hai phần ba nghĩa vụ trong giao dịch thì giao dịch đó có 

thể được Tòa án công nhận; trường hợp người thứ ba ngay tình căn cứ vào việc tài sản 

đã được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền mà xác lập, thực hiện giao dịch thì giao 

dịch với người thứ ba có thể không bị vô hiệu; trường hợp hết thời hiệu tuyên bố giao 

dịch dân sự vô hiệu mà không có yêu cầu thì giao dịch dân sự đó có hiệu lực pháp luật 

giữa các bên. 
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- Pháp nhân có thể có nhiều người đại diện theo pháp luật và pháp nhân cũng có 

thể là người đại diện theo ủy quyền. 

- Chủ thể bị vi phạm nghĩa vụ được bồi thường toàn bộ thiệt hại, trừ trường hợp 

các bên có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác; bên bị vi phạm phải áp dụng 

các biện pháp cần thiết, hợp lý để hạn chế thiệt hại có thể gây ra cho chính mình. 

- Bổ sung quy định về thông tin trong giao kết hợp đồng, điều kiện giao dịch 

chung, thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản, sửa đổi căn cứ hủy bỏ hợp 

đồng, hậu quả của hủy bỏ hợp đồng... Đối với hợp đồng thông dụng, Bộ luật bổ sung 

hợp đồng hợp tác và hợp đồng về quyền sử dụng đất. 

Bộ luật dân sự này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017. Bộ luật dân sự số 

33/2005/QH11 hết hiệu lực kể từ ngày Bộ luật này có hiệu lực. 

 

Theo Luật Phí và Lệ phí số 97/2015/QH13 do Quốc hội thông qua ngày 

25/11/2015, 17 khoản phí sẽ chuyển sang giá dịch vụ do Nhà nước định giá từ ngày 

01/01/2017; trong đó có: Thủy lợi phí; Phí chợ; Phí sử dụng đường bộ; Phí qua đò, qua 

phà; Phí sử dụng cảng, nhà ga; Phí kiểm định phương tiện vận tải; Phí trông giữ xe;  

Phí phòng, chống dịch bệnh; Phí kiểm dịch y tế; Phí bảo vệ môi trường đối với chất 

thải rắn; Phí vệ sinh; Phí hoạt động chứng khoán… Một nội dung đáng chú ý khác của 

Luật này là quy định về các đối tượng được miễn, giảm phí, lệ phí, bao gồm: Trẻ em, 

hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng, đồng bào 

dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và một số đối 

tượng đặc biệt theo quy định của pháp luật… Ngoài ra, Luật cũng chỉ rõ, nghiêm cấm 

các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức, cá nhân tự đặt và thu các 

loại phí, lệ phí; thu, nộp, quản lý và sử dụng khoản thu phí, lệ phí trái với quy định của 

pháp luật. Đồng thời, phải niêm yết công khai tại địa điểm thu và công khai trên Trang 

thông tin điện tử về tên phí, lệ phí, mức thu, phương thức thu, đối tượng nộp, miễn, 

giảm phí, lệ phí… Luật này có hiệu lực từ ngày 01/01/2017; sửa đổi, bãi bỏ các quy 

định sau đây: Bãi bỏ Khoản 3 Điều 75 Luật giao thông đường thủy nội địa 2004, Điểm 

a Khoản 2 Điều 74 Luật đường sắt 2005, Khoản 4 Điều 18 Luật bảo hiểm y tế 2008, 

Điều 25 và Khoản 3 Điều 15 Luật Kiểm toán độc lập 2011, Chương IV-A về thuế môn 

bài quy định tại Nghị quyết số 200/NQ-TVQH ngày 18/1/1996; Bỏ cụm từ “lệ phí 

tuyển sinh” tại Điều 101 và Điều 105 Luật giáo dục 2005. 
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Ngày 20/11/2015, Quốc hội đã thông qua Luật Kế toán số 88/2015/QH13. Theo 

đó, từ năm 2017, sẽ cấp Chứng chỉ kế toán viên thay cho Chứng chỉ hành nghề kế 

toán; Chứng chỉ hành nghề cấp trước 2017 vẫn có giá trị. Một nội dung đáng chú ý 

khác là quy định thay đổi điều kiện đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán. Theo đó, từ 

năm 2017, người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, ngoài việc phải có Chứng chỉ kế 

toán viên hoặc Chứng chỉ kiểm toán viên; có năng lực hành vi dân sự; tham gia đầy đủ 

chương trình cập nhật kiến thức theo quy định, còn phải có thời gian công tác thực tế 

về tài chính, kế toán, kiểm toán từ 36 tháng trở lên kể từ thời điểm tốt nghiệp đại học. 

Ngoài ra, Luật đã bổ sung một số hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động kế toán, như: 

Thuê, mượn, cho thuê, cho mượn chứng chỉ kế toán viên, Giấy chứng nhận đăng ký 

hành nghề dịch vụ kế toán dưới mọi hình thức; Lập hai hệ thống sổ kế toán tài chính 

trở lên hoặc cung cấp, công bố các báo cáo tài chính có số liệu không đồng nhất trong 

cùng một kỳ kế toán; Kinh doanh dịch vụ kế toán khi chưa được cấp Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện kinh doanh; Kế toán viên và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán 

thông đồng, móc nối với khách hàng để cung cấp, xác nhận thông tin, số liệu kế toán 

sai sự thật… Luật này thay thế Luật Kế toán số 03/2003/QH11 và có hiệu lực thi hành 

kể từ ngày 01/01/2017. Luật kế toán số 03/2003/QH11 hết hiệu lực kể từ ngày Luật 

này có hiệu lực thi hành. 

 

Ngày 14/11/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 153/2016/NĐ-CP quy 

định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao 

động. Theo đó, mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở 

doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I được Nghị định này quy định là 

3,75 triệu đồng/tháng; với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II, mức 

lương tối thiểu của người lao động là 3,32 triệu đồng/tháng; doanh nghiệp hoạt động 

trên địa bàn thuộc vùng III là 2,9 triệu đồng/tháng; doanh nghiệp hoạt động trên địa 

bàn thuộc vùng IV là 2,58 triệu đồng/tháng. Trong khi trước đây, mức lương tối thiểu 

vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp trên địa bàn thuộc vùng 

I, vùng II, vùng III và vùng IV tương ứng với 3,5 triệu đồng/tháng; 3,1 triệu 

đồng/tháng; 2,7 triệu đồng/tháng và 2,4 triệu đồng/tháng. Mức lương tối thiểu vùng 

nêu trên là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và 

trả lương. Trong đó mức lương trả cho người lao động làm việc trong điều kiện lao 

động bình thường, đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định 

mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận phải đảm bảo không thấp mức lương tối 
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thiểu vùng đối với người lao động làm công việc giản đơn nhất; Cao hơn ít nhất 7% so 

với mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc đòi hỏi người lao 

động đã qua học nghề, đào tạo nghề. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 

01/1/2017 và thay thế Nghị định số 122/2015/NĐ-CP ngày 14/11/2015. 

 

Ngày 11/11/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 251/2016/TT-BTC 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xử lý vụ việc cạnh tranh 

bao gồm: phí giải quyết khiếu nại vụ việc cạnh tranh, phí giải quyết yêu cầu độc lập 

của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, phí thẩm định hồ sơ hưởng miễn trừ trong 

giải quyết vụ việc cạnh tranh. Theo đó, mức thu phí xử lý vụ việc cạnh tranh dao động 

từ 10 - 100 triệu đồng/vụ việc. Trong đó, mức thu phí giải quyết khiếu nại vụ việc 

cạnh tranh với hành vi cạnh tranh không lành mạnh là 10 triệu đồng/vụ việc; với hành 

vi hạn chế cạnh tranh là 100 triệu đồng/vụ việc. Mức thu phí giải quyết yêu cầu độc 

lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và phí thẩm định hồ sơ hưởng miễn trừ 

trong giải quyết vụ việc cạnh tranh lần lượt là 10 triệu đồng/vụ việc và 50 triệu 

đồng/hồ sơ. Tổ chức thu phí nộp toàn bộ số tiền phí thu được vào ngân sách Nhà nước; 

trường hợp tổ chức thu phí được khoán chi phí hoạt động theo quy định của Chính phủ 

hoặc Thủ tướng Chính phủ về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc sử dụng 

biên chế và sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan Nhà nước, được 

để lại 90% trong tổng số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho việc xử lý và thu 

phí theo quy định, 10% còn lại phải nộp vào ngân sách Nhà nước theo Mục lục ngân 

sách Nhà nước hiện hành. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017. 

Các nội dung khác liên quan đến việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí không hướng 

dẫn tại Thông tư này được thực hiện theo hướng dẫn tại Luật phí và lệ phí; Nghị định 

số 120/2016/NĐ-CP; Thông tư số 156/2013/TT-BTC; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP; Thông tư của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định về in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền 

phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế 

(nếu có). 

 

Từ 2017, tăng lệ phí cấp lại GCN đăng ký DN lên 200.000 đồng/lần. Đây là nội 

dung đáng chú ý tại Thông tư số 215/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh 

nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp. Cụ thể từ ngày 01/01/2017, lệ phí cấp lại Giấy 



 

 
 

BẢN TIN PHÁP LUẬT 

SỐ 01 - THÁNG 01/2017 

 

LƯU HÀNH NỘI BỘ 

 

 

6 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sẽ chính thức tăng từ 100.000 đồng/lần lên 200.000 

đồng/lần. Lệ phí đăng ký thành lập doanh nghiệp, thay đổi nội dung đăng ký doanh 

nghiệp và cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi 

nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp vẫn giữ nguyên ở 

mức 200.000 đồng/lần và 100.000 đồng/hồ sơ. Bên cạnh đó, Thông tư cũng bổ sung 

một số loại phí cung cấp thông tin doanh nghiệp. Theo đó, phí Cung cấp thông tin 

trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, cung cấp báo cáo tài chính các loại doanh nghiệp; 

phí cung cấp báo cáo tổng hợp về doanh nghiệp và phí cung cấp thông tin doanh 

nghiệp theo tài khoản từ 125 bản/tháng trở lên lần lượt là 40.000 đồng/bản; 150.000 

đồng/báo cáo và 05 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, các đối tượng được miễn phí, lệ phí 

được quy định rõ bao gồm: doanh nghiệp bổ sung, thay đổi thông tin do thay đổi địa 

giới hành chính; đăng ký giải thể doanh nghiệp, tạm ngừng kinh doanh, chấm dứt hoạt 

động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh; doanh nghiệp thực hiện 

đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử; cơ quan nhà nước đề nghị cung cấp thông tin 

phục vụ quản lý nhà nước. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017. 

 

 

 

Lưu ý: 

Trên đây là tóm tắt lựa chọn một số văn bản có hiệu lực bắt đầu từ tháng 1/2017. Bản 

tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các 

trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, cần tìm đọc nội 

dung chi tiết toàn văn văn bản. 
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DANH SÁCH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BẮT ĐẦU CÓ  

                            HIỆU LỰC TỪ THÁNG 01/2017 

 

TT Tên Văn bản Ban hành Hiệu lực Số Công báo 

1.  Bộ luật Dân sự của Quốc hội, số 

91/2015/QH13  

24/11/2015  01/01/2017  1243&1246-

12/2015  

2.  Luật Báo chí của Quốc hội, số 

103/2016/QH13  

05/04/2016  01/01/2017  339&340-

05/2016  

3.  Luật Dược của Quốc hội, số 

105/2016/QH13  

06/04/2016  01/01/2017  343&344-

05/2016  

4.  Luật Kế toán của Quốc hội, số 

88/2015/QH13  

20/11/2015  01/01/2017  1241&1242-

12/2015  

5.  Luật Ngân sách Nhà nước của Quốc hội, số 

83/2015/QH13  

25/06/2015  01/01/2017  873&874-

07/2015  

6.  Luật Phí và lệ phí của Quốc hội, số 

97/2015/QH13  

25/11/2015  01/01/2017  1261&1262-

12/2015  

7.  Luật Sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 

về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh 

doanh có điều kiện của Luật Đầu tư của 

Quốc hội, số 03/2016/QH14  

22/11/2016  01/01/2017  Theo văn bản  

8.  Nghị quyết 266/2016/UBTVQH14 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành 

các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân 

bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà 

nước năm 2017  

04/10/2016  01/01/2017  Theo văn bản  

9.  Nghị quyết 28/2016/QH14 của Quốc hội về 

việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế 

sử dụng đất nông nghiệp  

11/11/2016  01/01/2017  Theo văn bản  

10.  Nghị định 114/2016/NĐ-CP của Chính phủ 

về việc quy định lệ phí đăng ký nuôi con 

nuôi, lệ phí cấp giấy phép hoạt động của tổ 

08/07/2016  01/01/2017  819&820-

08/2016  

http://luatvietnam.vn/VL/662/Bo-luat-Dan-su-cua-Quoc-hoi-so-912015QH13/D20103AC-77F5-4896-A70F-FE79026DF55D/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Bo-luat-Dan-su-cua-Quoc-hoi-so-912015QH13/D20103AC-77F5-4896-A70F-FE79026DF55D/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Luat-Bao-chi-cua-Quoc-hoi-so-1032016QH13/F2E0EE61-6FA0-4A85-8EFC-12B6FB5DF301/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Luat-Bao-chi-cua-Quoc-hoi-so-1032016QH13/F2E0EE61-6FA0-4A85-8EFC-12B6FB5DF301/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Luat-Duoc-cua-Quoc-hoi-so-1052016QH13/4B653AB5-15AD-4792-8619-C81276FA2F7A/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Luat-Duoc-cua-Quoc-hoi-so-1052016QH13/4B653AB5-15AD-4792-8619-C81276FA2F7A/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Luat-Ke-toan-cua-Quoc-hoi-so-882015QH13/D23B1859-33EC-419A-85A6-3894E8A1B29D/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Luat-Ke-toan-cua-Quoc-hoi-so-882015QH13/D23B1859-33EC-419A-85A6-3894E8A1B29D/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Luat-Ngan-sach-Nha-nuoc-cua-Quoc-hoi-so-832015QH13/A8E44D16-2A8C-47FC-9D10-9A34D0663E06/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Luat-Ngan-sach-Nha-nuoc-cua-Quoc-hoi-so-832015QH13/A8E44D16-2A8C-47FC-9D10-9A34D0663E06/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Luat-Phi-va-le-phi-cua-Quoc-hoi-so-972015QH13/6EC921DD-D5AC-4CC8-B268-A6F69D3B8945/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Luat-Phi-va-le-phi-cua-Quoc-hoi-so-972015QH13/6EC921DD-D5AC-4CC8-B268-A6F69D3B8945/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Luat-Sua-doi-bo-sung-Dieu-6-va-Phu-luc-4-ve-Danh-muc-nganh-nghe-dau-tu-kinh-doanh-co-dieu-kien-cua-L/F8BFD0F3-F5BD-480A-AE67-C1DFD3A4FDEF/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Luat-Sua-doi-bo-sung-Dieu-6-va-Phu-luc-4-ve-Danh-muc-nganh-nghe-dau-tu-kinh-doanh-co-dieu-kien-cua-L/F8BFD0F3-F5BD-480A-AE67-C1DFD3A4FDEF/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Luat-Sua-doi-bo-sung-Dieu-6-va-Phu-luc-4-ve-Danh-muc-nganh-nghe-dau-tu-kinh-doanh-co-dieu-kien-cua-L/F8BFD0F3-F5BD-480A-AE67-C1DFD3A4FDEF/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Luat-Sua-doi-bo-sung-Dieu-6-va-Phu-luc-4-ve-Danh-muc-nganh-nghe-dau-tu-kinh-doanh-co-dieu-kien-cua-L/F8BFD0F3-F5BD-480A-AE67-C1DFD3A4FDEF/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-2662016UBTVQH14-cua-Uy-ban-Thuong-vu-Quoc-hoi-ve-viec-ban-hanh-cac-nguyen-tac-tieu-chi-va/736B17AE-2E72-4ADE-96CB-B6582C34CB63/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-2662016UBTVQH14-cua-Uy-ban-Thuong-vu-Quoc-hoi-ve-viec-ban-hanh-cac-nguyen-tac-tieu-chi-va/736B17AE-2E72-4ADE-96CB-B6582C34CB63/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-2662016UBTVQH14-cua-Uy-ban-Thuong-vu-Quoc-hoi-ve-viec-ban-hanh-cac-nguyen-tac-tieu-chi-va/736B17AE-2E72-4ADE-96CB-B6582C34CB63/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-2662016UBTVQH14-cua-Uy-ban-Thuong-vu-Quoc-hoi-ve-viec-ban-hanh-cac-nguyen-tac-tieu-chi-va/736B17AE-2E72-4ADE-96CB-B6582C34CB63/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-2662016UBTVQH14-cua-Uy-ban-Thuong-vu-Quoc-hoi-ve-viec-ban-hanh-cac-nguyen-tac-tieu-chi-va/736B17AE-2E72-4ADE-96CB-B6582C34CB63/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-282016QH14-cua-Quoc-hoi-ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-Nghi-quyet-so-552010QH12-/D0D83DC8-9D3C-4076-93A3-1609E11F5130/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-282016QH14-cua-Quoc-hoi-ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-Nghi-quyet-so-552010QH12-/D0D83DC8-9D3C-4076-93A3-1609E11F5130/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-282016QH14-cua-Quoc-hoi-ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-Nghi-quyet-so-552010QH12-/D0D83DC8-9D3C-4076-93A3-1609E11F5130/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-282016QH14-cua-Quoc-hoi-ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-Nghi-quyet-so-552010QH12-/D0D83DC8-9D3C-4076-93A3-1609E11F5130/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-dinh-1142016NDCP-cua-Chinh-phu-ve-viec-quy-dinh-le-phi-dang-ky-nuoi-con-nuoi-le-phi-cap-giay-ph/F7C3E351-57A9-4A5C-AADD-53C247D5F8CC/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-dinh-1142016NDCP-cua-Chinh-phu-ve-viec-quy-dinh-le-phi-dang-ky-nuoi-con-nuoi-le-phi-cap-giay-ph/F7C3E351-57A9-4A5C-AADD-53C247D5F8CC/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-dinh-1142016NDCP-cua-Chinh-phu-ve-viec-quy-dinh-le-phi-dang-ky-nuoi-con-nuoi-le-phi-cap-giay-ph/F7C3E351-57A9-4A5C-AADD-53C247D5F8CC/default.aspx
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chức con nuôi nước ngoài  

11.  Nghị định 120/2016/NĐ-CP của Chính phủ 

về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật Phí và lệ phí  

23/08/2016  01/01/2017  909&910-

09/2016  

12.  Nghị định 139/2016/NĐ-CP của Chính phủ 

quy định về lệ phí môn bài  

04/10/2016  01/01/2017  1109&1110-

10/2016  

13.  Nghị định 140/2016/NĐ-CP của Chính phủ 

về lệ phí trước bạ  

10/10/2016  01/01/2017  1141&1142-

10/2016  

14.  Nghị định 144/2016/NĐ-CP của Chính phủ 

về việc quy định một số cơ chế đặc thù về 

đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp 

quản lý đối với Thành phố Đà Nẵng  

01/11/2016  01/01/2017  1181&1182-

11/2016  

15.  Nghị định 147/2016/NĐ-CP của Chính phủ 

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định 99/2010/NĐ-CP ngày 24/09/2010 

của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ 

môi trường rừng  

02/11/2016  01/01/2017  1173&1174-

11/2016  

16.  Nghị định 149/2016/NĐ-CP của Chính phủ 

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định 177/2013/NĐ-CP ngày 

14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 

Giá  

11/11/2016  01/01/2017  1201&1202-

11/2016  

17.  Nghị định 153/2016/NĐ-CP của Chính phủ 

về việc quy định mức lương tối thiểu vùng 

đối với người lao động làm việc theo hợp 

đồng lao động  

14/11/2016  01/01/2017  1211&1212-

11/2016  

18.  Nghị định 154/2016/NĐ-CP của Chính phủ 

về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải  

16/11/2016  01/01/2017  1211&1212-

11/2016  

19.  Nghị định 163/2016/NĐ-CP của Chính phủ 

về việc quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Ngân sách Nhà nước  

21/12/2016  01/01/2017  Theo văn bản  

20.  Nghị định 24/2016/NĐ-CP của Chính phủ 

về việc quy định chế độ quản lý ngân quỹ 

05/04/2016  01/01/2017  285&286-

04/2016  

http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-dinh-1142016NDCP-cua-Chinh-phu-ve-viec-quy-dinh-le-phi-dang-ky-nuoi-con-nuoi-le-phi-cap-giay-ph/F7C3E351-57A9-4A5C-AADD-53C247D5F8CC/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-dinh-1202016NDCP-cua-Chinh-phu-ve-viec-quy-dinh-chi-tiet-va-huong-dan-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-/39C6BEC5-E6A6-46AF-AB74-1883DAD6EDAA/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-dinh-1202016NDCP-cua-Chinh-phu-ve-viec-quy-dinh-chi-tiet-va-huong-dan-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-/39C6BEC5-E6A6-46AF-AB74-1883DAD6EDAA/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-dinh-1202016NDCP-cua-Chinh-phu-ve-viec-quy-dinh-chi-tiet-va-huong-dan-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-/39C6BEC5-E6A6-46AF-AB74-1883DAD6EDAA/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-dinh-1392016NDCP-cua-Chinh-phu-quy-dinh-ve-le-phi-mon-bai/3BD4637C-75CE-4122-8B68-E586B78DF591/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-dinh-1392016NDCP-cua-Chinh-phu-quy-dinh-ve-le-phi-mon-bai/3BD4637C-75CE-4122-8B68-E586B78DF591/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-dinh-1402016NDCP-cua-Chinh-phu-ve-le-phi-truoc-ba/B589B3B5-516A-479C-8203-2C2B211043D6/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-dinh-1402016NDCP-cua-Chinh-phu-ve-le-phi-truoc-ba/B589B3B5-516A-479C-8203-2C2B211043D6/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-dinh-1442016NDCP-cua-Chinh-phu-ve-viec-quy-dinh-mot-so-co-che-dac-thu-ve-dau-tu-tai-chinh-ngan-/EA38F190-DA50-497A-B822-3890E84E43E0/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-dinh-1442016NDCP-cua-Chinh-phu-ve-viec-quy-dinh-mot-so-co-che-dac-thu-ve-dau-tu-tai-chinh-ngan-/EA38F190-DA50-497A-B822-3890E84E43E0/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-dinh-1442016NDCP-cua-Chinh-phu-ve-viec-quy-dinh-mot-so-co-che-dac-thu-ve-dau-tu-tai-chinh-ngan-/EA38F190-DA50-497A-B822-3890E84E43E0/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-dinh-1442016NDCP-cua-Chinh-phu-ve-viec-quy-dinh-mot-so-co-che-dac-thu-ve-dau-tu-tai-chinh-ngan-/EA38F190-DA50-497A-B822-3890E84E43E0/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-dinh-1472016NDCP-cua-Chinh-phu-ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-Nghi-dinh-992010NDCP-nga/1DF763AA-38B0-4DC1-86C0-14D4AC27A05A/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-dinh-1472016NDCP-cua-Chinh-phu-ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-Nghi-dinh-992010NDCP-nga/1DF763AA-38B0-4DC1-86C0-14D4AC27A05A/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-dinh-1472016NDCP-cua-Chinh-phu-ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-Nghi-dinh-992010NDCP-nga/1DF763AA-38B0-4DC1-86C0-14D4AC27A05A/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-dinh-1472016NDCP-cua-Chinh-phu-ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-Nghi-dinh-992010NDCP-nga/1DF763AA-38B0-4DC1-86C0-14D4AC27A05A/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-dinh-1472016NDCP-cua-Chinh-phu-ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-Nghi-dinh-992010NDCP-nga/1DF763AA-38B0-4DC1-86C0-14D4AC27A05A/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-dinh-1492016NDCP-cua-Chinh-phu-ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-Nghi-dinh-1772013NDCP-ng/CA579C74-48BB-4BA3-BF66-24FE3444C64B/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-dinh-1492016NDCP-cua-Chinh-phu-ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-Nghi-dinh-1772013NDCP-ng/CA579C74-48BB-4BA3-BF66-24FE3444C64B/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-dinh-1492016NDCP-cua-Chinh-phu-ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-Nghi-dinh-1772013NDCP-ng/CA579C74-48BB-4BA3-BF66-24FE3444C64B/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-dinh-1492016NDCP-cua-Chinh-phu-ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-Nghi-dinh-1772013NDCP-ng/CA579C74-48BB-4BA3-BF66-24FE3444C64B/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-dinh-1492016NDCP-cua-Chinh-phu-ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-Nghi-dinh-1772013NDCP-ng/CA579C74-48BB-4BA3-BF66-24FE3444C64B/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-dinh-1492016NDCP-cua-Chinh-phu-ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-Nghi-dinh-1772013NDCP-ng/CA579C74-48BB-4BA3-BF66-24FE3444C64B/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-dinh-1532016NDCP-cua-Chinh-phu-ve-viec-quy-dinh-muc-luong-toi-thieu-vung-doi-voi-nguoi-lao-dong/42859C56-6C11-46BF-BB4C-9F270B35A02F/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-dinh-1532016NDCP-cua-Chinh-phu-ve-viec-quy-dinh-muc-luong-toi-thieu-vung-doi-voi-nguoi-lao-dong/42859C56-6C11-46BF-BB4C-9F270B35A02F/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-dinh-1532016NDCP-cua-Chinh-phu-ve-viec-quy-dinh-muc-luong-toi-thieu-vung-doi-voi-nguoi-lao-dong/42859C56-6C11-46BF-BB4C-9F270B35A02F/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-dinh-1532016NDCP-cua-Chinh-phu-ve-viec-quy-dinh-muc-luong-toi-thieu-vung-doi-voi-nguoi-lao-dong/42859C56-6C11-46BF-BB4C-9F270B35A02F/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-dinh-1542016NDCP-cua-Chinh-phu-ve-phi-bao-ve-moi-truong-doi-voi-nuoc-thai/9A9392ED-1F66-4EA8-A065-A68F774289DF/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-dinh-1542016NDCP-cua-Chinh-phu-ve-phi-bao-ve-moi-truong-doi-voi-nuoc-thai/9A9392ED-1F66-4EA8-A065-A68F774289DF/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-dinh-1632016NDCP-cua-Chinh-phu-ve-viec-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-Luat-Ngan-sac/F2A91E66-1907-4269-BC9E-BD385EE40F05/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-dinh-1632016NDCP-cua-Chinh-phu-ve-viec-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-Luat-Ngan-sac/F2A91E66-1907-4269-BC9E-BD385EE40F05/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-dinh-1632016NDCP-cua-Chinh-phu-ve-viec-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-Luat-Ngan-sac/F2A91E66-1907-4269-BC9E-BD385EE40F05/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-dinh-242016NDCP-cua-Chinh-phu-ve-viec-quy-dinh-che-do-quan-ly-ngan-quy-Nha-nuoc/59540A87-E608-4ED3-99FE-354823F4BA5A/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-dinh-242016NDCP-cua-Chinh-phu-ve-viec-quy-dinh-che-do-quan-ly-ngan-quy-Nha-nuoc/59540A87-E608-4ED3-99FE-354823F4BA5A/default.aspx
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Nhà nước  

21.  Nghị quyết 13/2016/NQ-HĐND của Hội 

đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về phân 

cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp 

ngân sách; tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn 

thu giữa các cấp ngân sách và định mức 

phân bổ chi ngân sách Thành phố Hà Nội 

giai đoạn 2017-2020  

05/12/2016  01/01/2017  Theo văn bản  

22.  Nghị quyết 14/2016/NQ-HĐND của Hội 

đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 

15/2013/NQ-HĐND ngày 17/07/2013 của 

Hội đồng nhân dân Thành phố về cơ chế tài 

chính áp dụng đối với các cơ sở giáo dục 

công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô 

(Theo khoản 4 Điều 12 Luật Thủ đô)  

06/12/2016  01/01/2017  Theo văn bản  

23.  Nghị quyết 20/2016/NQ-HĐND của Hội 

đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc 

ban hành một số quy định thu phí, lệ phí 

trên địa bàn Thành phố Hà Nội thuộc thẩm 

quyền quyết định của Hội đồng nhân dân 

Thành phố  

06/12/2016  01/01/2017  Theo văn bản  

24.  Nghị quyết 22/2016/NQ-HĐND của Hội 

đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc 

quy định một số chính sách, nội dung, mức 

chi thuộc thẩm quyền quyết định của Hội 

đồng nhân Thành phố  

08/12/2016  01/01/2017  Theo văn bản  

25.  Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND của Hội 

đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về một số 

giải pháp tăng cường công tác dân số - kế 

hoạch hóa gia đình trên địa bàn Thành phố 

Hà Nội giai đoạn 2016-2020  

06/12/2016  01/01/2017  Theo văn bản  

26.  Quyết định 05/2016/QĐ-KTNN của Kiểm 

toán Nhà nước về việc ban hành Quy định 

về mẫu thẻ và việc quản lý, sử dụng thẻ 

Kiểm toán viên Nhà nước  

15/09/2016  01/01/2017  1073&1074-

10/2016  

27.  Quyết định 1699/QĐ-TLĐ của Tổng liên 

đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành 

18/10/2016  01/01/2017  Theo văn bản  

http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-dinh-242016NDCP-cua-Chinh-phu-ve-viec-quy-dinh-che-do-quan-ly-ngan-quy-Nha-nuoc/59540A87-E608-4ED3-99FE-354823F4BA5A/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-132016NQHDND-cua-Hoi-dong-nhan-dan-Thanh-pho-Ha-Noi-ve-phan-cap-nguon-thu-nhiem-vu-chi-gi/EE303559-610C-4681-BDF5-AEF8F03942DA/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-132016NQHDND-cua-Hoi-dong-nhan-dan-Thanh-pho-Ha-Noi-ve-phan-cap-nguon-thu-nhiem-vu-chi-gi/EE303559-610C-4681-BDF5-AEF8F03942DA/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-132016NQHDND-cua-Hoi-dong-nhan-dan-Thanh-pho-Ha-Noi-ve-phan-cap-nguon-thu-nhiem-vu-chi-gi/EE303559-610C-4681-BDF5-AEF8F03942DA/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-132016NQHDND-cua-Hoi-dong-nhan-dan-Thanh-pho-Ha-Noi-ve-phan-cap-nguon-thu-nhiem-vu-chi-gi/EE303559-610C-4681-BDF5-AEF8F03942DA/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-132016NQHDND-cua-Hoi-dong-nhan-dan-Thanh-pho-Ha-Noi-ve-phan-cap-nguon-thu-nhiem-vu-chi-gi/EE303559-610C-4681-BDF5-AEF8F03942DA/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-132016NQHDND-cua-Hoi-dong-nhan-dan-Thanh-pho-Ha-Noi-ve-phan-cap-nguon-thu-nhiem-vu-chi-gi/EE303559-610C-4681-BDF5-AEF8F03942DA/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-132016NQHDND-cua-Hoi-dong-nhan-dan-Thanh-pho-Ha-Noi-ve-phan-cap-nguon-thu-nhiem-vu-chi-gi/EE303559-610C-4681-BDF5-AEF8F03942DA/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-142016NQHDND-cua-Hoi-dong-nhan-dan-Thanh-pho-Ha-Noi-ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-c/AFC12FF6-CAD3-47F7-9A8E-F1FE310EED86/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-142016NQHDND-cua-Hoi-dong-nhan-dan-Thanh-pho-Ha-Noi-ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-c/AFC12FF6-CAD3-47F7-9A8E-F1FE310EED86/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-142016NQHDND-cua-Hoi-dong-nhan-dan-Thanh-pho-Ha-Noi-ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-c/AFC12FF6-CAD3-47F7-9A8E-F1FE310EED86/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-142016NQHDND-cua-Hoi-dong-nhan-dan-Thanh-pho-Ha-Noi-ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-c/AFC12FF6-CAD3-47F7-9A8E-F1FE310EED86/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-142016NQHDND-cua-Hoi-dong-nhan-dan-Thanh-pho-Ha-Noi-ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-c/AFC12FF6-CAD3-47F7-9A8E-F1FE310EED86/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-142016NQHDND-cua-Hoi-dong-nhan-dan-Thanh-pho-Ha-Noi-ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-c/AFC12FF6-CAD3-47F7-9A8E-F1FE310EED86/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-142016NQHDND-cua-Hoi-dong-nhan-dan-Thanh-pho-Ha-Noi-ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-c/AFC12FF6-CAD3-47F7-9A8E-F1FE310EED86/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-142016NQHDND-cua-Hoi-dong-nhan-dan-Thanh-pho-Ha-Noi-ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-c/AFC12FF6-CAD3-47F7-9A8E-F1FE310EED86/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-202016NQHDND-cua-Hoi-dong-nhan-dan-Thanh-pho-Ha-Noi-ve-viec-ban-hanh-mot-so-quy-dinh-thu-/218FF8B2-40AA-48CD-A2AA-92E9C92ED146/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-202016NQHDND-cua-Hoi-dong-nhan-dan-Thanh-pho-Ha-Noi-ve-viec-ban-hanh-mot-so-quy-dinh-thu-/218FF8B2-40AA-48CD-A2AA-92E9C92ED146/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-202016NQHDND-cua-Hoi-dong-nhan-dan-Thanh-pho-Ha-Noi-ve-viec-ban-hanh-mot-so-quy-dinh-thu-/218FF8B2-40AA-48CD-A2AA-92E9C92ED146/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-202016NQHDND-cua-Hoi-dong-nhan-dan-Thanh-pho-Ha-Noi-ve-viec-ban-hanh-mot-so-quy-dinh-thu-/218FF8B2-40AA-48CD-A2AA-92E9C92ED146/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-202016NQHDND-cua-Hoi-dong-nhan-dan-Thanh-pho-Ha-Noi-ve-viec-ban-hanh-mot-so-quy-dinh-thu-/218FF8B2-40AA-48CD-A2AA-92E9C92ED146/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-202016NQHDND-cua-Hoi-dong-nhan-dan-Thanh-pho-Ha-Noi-ve-viec-ban-hanh-mot-so-quy-dinh-thu-/218FF8B2-40AA-48CD-A2AA-92E9C92ED146/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-222016NQHDND-cua-Hoi-dong-nhan-dan-Thanh-pho-Ha-Noi-ve-viec-quy-dinh-mot-so-chinh-sach-no/AAB4D716-48A0-4CCD-B980-DDC8B8F26245/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-222016NQHDND-cua-Hoi-dong-nhan-dan-Thanh-pho-Ha-Noi-ve-viec-quy-dinh-mot-so-chinh-sach-no/AAB4D716-48A0-4CCD-B980-DDC8B8F26245/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-222016NQHDND-cua-Hoi-dong-nhan-dan-Thanh-pho-Ha-Noi-ve-viec-quy-dinh-mot-so-chinh-sach-no/AAB4D716-48A0-4CCD-B980-DDC8B8F26245/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-222016NQHDND-cua-Hoi-dong-nhan-dan-Thanh-pho-Ha-Noi-ve-viec-quy-dinh-mot-so-chinh-sach-no/AAB4D716-48A0-4CCD-B980-DDC8B8F26245/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-222016NQHDND-cua-Hoi-dong-nhan-dan-Thanh-pho-Ha-Noi-ve-viec-quy-dinh-mot-so-chinh-sach-no/AAB4D716-48A0-4CCD-B980-DDC8B8F26245/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-so-152016NQHDND-cua-Hoi-dong-nhan-dan-Thanh-pho-Ha-Noi-ve-mot-so-giai-phap-tang-cuong-con/D03A3CEC-2311-4F0C-A30C-206027CB499C/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-so-152016NQHDND-cua-Hoi-dong-nhan-dan-Thanh-pho-Ha-Noi-ve-mot-so-giai-phap-tang-cuong-con/D03A3CEC-2311-4F0C-A30C-206027CB499C/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-so-152016NQHDND-cua-Hoi-dong-nhan-dan-Thanh-pho-Ha-Noi-ve-mot-so-giai-phap-tang-cuong-con/D03A3CEC-2311-4F0C-A30C-206027CB499C/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-so-152016NQHDND-cua-Hoi-dong-nhan-dan-Thanh-pho-Ha-Noi-ve-mot-so-giai-phap-tang-cuong-con/D03A3CEC-2311-4F0C-A30C-206027CB499C/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-quyet-so-152016NQHDND-cua-Hoi-dong-nhan-dan-Thanh-pho-Ha-Noi-ve-mot-so-giai-phap-tang-cuong-con/D03A3CEC-2311-4F0C-A30C-206027CB499C/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Quyet-dinh-052016QDKTNN-cua-Kiem-toan-Nha-nuoc-ve-viec-ban-hanh-Quy-dinh-ve-mau-the-va-viec-quan-ly-/C9FEDABA-2A32-4A29-8BB6-D01A790A676C/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Quyet-dinh-052016QDKTNN-cua-Kiem-toan-Nha-nuoc-ve-viec-ban-hanh-Quy-dinh-ve-mau-the-va-viec-quan-ly-/C9FEDABA-2A32-4A29-8BB6-D01A790A676C/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Quyet-dinh-052016QDKTNN-cua-Kiem-toan-Nha-nuoc-ve-viec-ban-hanh-Quy-dinh-ve-mau-the-va-viec-quan-ly-/C9FEDABA-2A32-4A29-8BB6-D01A790A676C/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Quyet-dinh-052016QDKTNN-cua-Kiem-toan-Nha-nuoc-ve-viec-ban-hanh-Quy-dinh-ve-mau-the-va-viec-quan-ly-/C9FEDABA-2A32-4A29-8BB6-D01A790A676C/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Quyet-dinh-1699QDTLD-cua-Tong-lien-doan-Lao-dong-Viet-Nam-ve-viec-ban-hanh-Quy-dinh-ve-nguyen-tac-xa/0D9F581E-6564-44AD-BD79-285E7412E577/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Quyet-dinh-1699QDTLD-cua-Tong-lien-doan-Lao-dong-Viet-Nam-ve-viec-ban-hanh-Quy-dinh-ve-nguyen-tac-xa/0D9F581E-6564-44AD-BD79-285E7412E577/default.aspx
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Quy định về nguyên tắc xây dựng và giao 

dự toán tài chính công đoàn năm 2017  

28.  Quyết định 2321/QĐ-BTC của Bộ Tài chính 

về việc giao Kho bạc Nhà nước tạm thời 

tiếp nhận, quản lý cơ sở đào tạo, bồi dưỡng 

tại Thành phố Hồ Chí Minh  

25/10/2016  01/01/2017  Theo văn bản  

29.  Quyết định 26/2016/QĐ-UBND của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành 

mức thu phí sử dụng đường bộ của Dự án 

BOT đường ĐT741 (đoạn từ Km0 + 000 

đến Km49 + 670,4)  

19/08/2016  01/01/2017  Theo văn bản  

30.  Quyết định 2660/QĐ-BTC của Bộ Tài chính 

về việc gia hạn thời gian thực hiện Quyết 

định 1209/QĐ-BTC ngày 23/06/2015 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thí điểm sử 

dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ 

quan thuế  

14/12/2016  01/01/2017  Theo văn bản  

31.  Thông tư 10/2016/TT-BVHTTDL của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sửa 

đổi một số điều của Thông tư 01/2016/TT-

BVHTTDL ngày 24/03/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 

79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính 

phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình 

diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; 

lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình 

ca múa nhạc, sân khấu và Nghị định 

15/2016/NĐ-CP ngày 15/03/2016 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định 79/2012/NĐ-CP  

19/10/2016  01/01/2017  1211&1212-

11/2016  

32.  Thông tư 107/2016/TT-BTC của Bộ Tài 

chính về việc hướng dẫn chào bán và giao 

dịch chứng quyền có bảo đảm  

29/06/2016  01/01/2017  1133&1134-

10/2016  

33.  Thông tư 109/2016/TT-BTC của Bộ Tài 

chính về việc quy định lập dự toán, quản lý, 

sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện 

các cuộc điều tra thống kê, Tổng điều tra 

thống kê quốc gia  

30/06/2016  01/01/2017  799&800-

08/2016  

http://luatvietnam.vn/VL/662/Quyet-dinh-1699QDTLD-cua-Tong-lien-doan-Lao-dong-Viet-Nam-ve-viec-ban-hanh-Quy-dinh-ve-nguyen-tac-xa/0D9F581E-6564-44AD-BD79-285E7412E577/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Quyet-dinh-1699QDTLD-cua-Tong-lien-doan-Lao-dong-Viet-Nam-ve-viec-ban-hanh-Quy-dinh-ve-nguyen-tac-xa/0D9F581E-6564-44AD-BD79-285E7412E577/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Quyet-dinh-2321QDBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-giao-Kho-bac-Nha-nuoc-tam-thoi-tiep-nhan-quan-ly-co-so/9DC12F95-C1D1-48E0-BAAC-0DB136E268D6/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Quyet-dinh-2321QDBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-giao-Kho-bac-Nha-nuoc-tam-thoi-tiep-nhan-quan-ly-co-so/9DC12F95-C1D1-48E0-BAAC-0DB136E268D6/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Quyet-dinh-2321QDBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-giao-Kho-bac-Nha-nuoc-tam-thoi-tiep-nhan-quan-ly-co-so/9DC12F95-C1D1-48E0-BAAC-0DB136E268D6/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Quyet-dinh-2321QDBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-giao-Kho-bac-Nha-nuoc-tam-thoi-tiep-nhan-quan-ly-co-so/9DC12F95-C1D1-48E0-BAAC-0DB136E268D6/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Quyet-dinh-262016QDUBND-cua-Uy-ban-nhan-dan-tinh-Binh-Duong-ve-viec-ban-hanh-muc-thu-phi-su-dung-duo/2C094FF6-2704-4A3E-ADD7-7011D6F8C448/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Quyet-dinh-262016QDUBND-cua-Uy-ban-nhan-dan-tinh-Binh-Duong-ve-viec-ban-hanh-muc-thu-phi-su-dung-duo/2C094FF6-2704-4A3E-ADD7-7011D6F8C448/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Quyet-dinh-262016QDUBND-cua-Uy-ban-nhan-dan-tinh-Binh-Duong-ve-viec-ban-hanh-muc-thu-phi-su-dung-duo/2C094FF6-2704-4A3E-ADD7-7011D6F8C448/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Quyet-dinh-262016QDUBND-cua-Uy-ban-nhan-dan-tinh-Binh-Duong-ve-viec-ban-hanh-muc-thu-phi-su-dung-duo/2C094FF6-2704-4A3E-ADD7-7011D6F8C448/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Quyet-dinh-262016QDUBND-cua-Uy-ban-nhan-dan-tinh-Binh-Duong-ve-viec-ban-hanh-muc-thu-phi-su-dung-duo/2C094FF6-2704-4A3E-ADD7-7011D6F8C448/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Quyet-dinh-2660QDBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-gia-han-thoi-gian-thuc-hien-Quyet-dinh-1209QDBTC-ngay-/91938DF2-B37F-49EC-B255-109EDE02D87F/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Quyet-dinh-2660QDBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-gia-han-thoi-gian-thuc-hien-Quyet-dinh-1209QDBTC-ngay-/91938DF2-B37F-49EC-B255-109EDE02D87F/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Quyet-dinh-2660QDBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-gia-han-thoi-gian-thuc-hien-Quyet-dinh-1209QDBTC-ngay-/91938DF2-B37F-49EC-B255-109EDE02D87F/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Quyet-dinh-2660QDBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-gia-han-thoi-gian-thuc-hien-Quyet-dinh-1209QDBTC-ngay-/91938DF2-B37F-49EC-B255-109EDE02D87F/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Quyet-dinh-2660QDBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-gia-han-thoi-gian-thuc-hien-Quyet-dinh-1209QDBTC-ngay-/91938DF2-B37F-49EC-B255-109EDE02D87F/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Quyet-dinh-2660QDBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-gia-han-thoi-gian-thuc-hien-Quyet-dinh-1209QDBTC-ngay-/91938DF2-B37F-49EC-B255-109EDE02D87F/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-102016TTBVHTTDL-cua-Bo-Van-hoa-The-thao-va-Du-lich-ve-viec-sua-doi-mot-so-dieu-cua-Thong-tu/59B12DF6-2406-4F19-BB41-58CAD8DF9CEA/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-102016TTBVHTTDL-cua-Bo-Van-hoa-The-thao-va-Du-lich-ve-viec-sua-doi-mot-so-dieu-cua-Thong-tu/59B12DF6-2406-4F19-BB41-58CAD8DF9CEA/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-102016TTBVHTTDL-cua-Bo-Van-hoa-The-thao-va-Du-lich-ve-viec-sua-doi-mot-so-dieu-cua-Thong-tu/59B12DF6-2406-4F19-BB41-58CAD8DF9CEA/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-102016TTBVHTTDL-cua-Bo-Van-hoa-The-thao-va-Du-lich-ve-viec-sua-doi-mot-so-dieu-cua-Thong-tu/59B12DF6-2406-4F19-BB41-58CAD8DF9CEA/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-102016TTBVHTTDL-cua-Bo-Van-hoa-The-thao-va-Du-lich-ve-viec-sua-doi-mot-so-dieu-cua-Thong-tu/59B12DF6-2406-4F19-BB41-58CAD8DF9CEA/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-102016TTBVHTTDL-cua-Bo-Van-hoa-The-thao-va-Du-lich-ve-viec-sua-doi-mot-so-dieu-cua-Thong-tu/59B12DF6-2406-4F19-BB41-58CAD8DF9CEA/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-102016TTBVHTTDL-cua-Bo-Van-hoa-The-thao-va-Du-lich-ve-viec-sua-doi-mot-so-dieu-cua-Thong-tu/59B12DF6-2406-4F19-BB41-58CAD8DF9CEA/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-102016TTBVHTTDL-cua-Bo-Van-hoa-The-thao-va-Du-lich-ve-viec-sua-doi-mot-so-dieu-cua-Thong-tu/59B12DF6-2406-4F19-BB41-58CAD8DF9CEA/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-102016TTBVHTTDL-cua-Bo-Van-hoa-The-thao-va-Du-lich-ve-viec-sua-doi-mot-so-dieu-cua-Thong-tu/59B12DF6-2406-4F19-BB41-58CAD8DF9CEA/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-102016TTBVHTTDL-cua-Bo-Van-hoa-The-thao-va-Du-lich-ve-viec-sua-doi-mot-so-dieu-cua-Thong-tu/59B12DF6-2406-4F19-BB41-58CAD8DF9CEA/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-102016TTBVHTTDL-cua-Bo-Van-hoa-The-thao-va-Du-lich-ve-viec-sua-doi-mot-so-dieu-cua-Thong-tu/59B12DF6-2406-4F19-BB41-58CAD8DF9CEA/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-102016TTBVHTTDL-cua-Bo-Van-hoa-The-thao-va-Du-lich-ve-viec-sua-doi-mot-so-dieu-cua-Thong-tu/59B12DF6-2406-4F19-BB41-58CAD8DF9CEA/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-102016TTBVHTTDL-cua-Bo-Van-hoa-The-thao-va-Du-lich-ve-viec-sua-doi-mot-so-dieu-cua-Thong-tu/59B12DF6-2406-4F19-BB41-58CAD8DF9CEA/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-102016TTBVHTTDL-cua-Bo-Van-hoa-The-thao-va-Du-lich-ve-viec-sua-doi-mot-so-dieu-cua-Thong-tu/59B12DF6-2406-4F19-BB41-58CAD8DF9CEA/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1072016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-huong-dan-chao-ban-va-giao-dich-chung-quyen-co-bao-da/E6229D88-BBC8-4148-A313-508CCC0A91C3/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1072016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-huong-dan-chao-ban-va-giao-dich-chung-quyen-co-bao-da/E6229D88-BBC8-4148-A313-508CCC0A91C3/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1072016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-huong-dan-chao-ban-va-giao-dich-chung-quyen-co-bao-da/E6229D88-BBC8-4148-A313-508CCC0A91C3/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1092016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-lap-du-toan-quan-ly-su-dung-va-quyet-toan-ki/14DC0456-AEA7-4D47-8C9D-D39A94AB222C/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1092016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-lap-du-toan-quan-ly-su-dung-va-quyet-toan-ki/14DC0456-AEA7-4D47-8C9D-D39A94AB222C/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1092016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-lap-du-toan-quan-ly-su-dung-va-quyet-toan-ki/14DC0456-AEA7-4D47-8C9D-D39A94AB222C/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1092016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-lap-du-toan-quan-ly-su-dung-va-quyet-toan-ki/14DC0456-AEA7-4D47-8C9D-D39A94AB222C/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1092016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-lap-du-toan-quan-ly-su-dung-va-quyet-toan-ki/14DC0456-AEA7-4D47-8C9D-D39A94AB222C/default.aspx
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34.  Thông tư 11/2016/TT-BVHTTDL của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy 

định điều kiện chuyên môn tổ chức tập 

luyện và thi đấu môn Yoga  

08/11/2016  01/01/2017  1213&1214-

11/2016  

35.  Thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ Tài 

chính về việc hướng dẫn Chế độ kế toán 

doanh nghiệp nhỏ và vừa  

26/08/2016  01/01/2017  1099&1108-

10/2016  

36.  Thông tư 138/2016/TT-BTC của Bộ Tài 

chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp lệ phí cấp giấy phép lên bờ cho thuyền 

viên nước ngoài, giấy phép xuống tàu nước 

ngoài, giấy phép cho người điều khiển 

phương tiện Việt Nam cặp mạn tàu nước 

ngoài và giấy phép cho người Việt Nam và 

người nước ngoài thực hiện các hoạt động 

báo chí, nghiên cứu khoa học, tham quan du 

lịch có liên quan đến tàu, thuyền nước ngoài  

16/09/2016  01/01/2017  1131&1132-

10/2016  

37.  Thông tư 142/2016/TT-BTC của Bộ Tài 

chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp 

giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh 

dịch vụ thẩm định giá  

26/09/2016  01/01/2017  1155&1156-

11/2016  

38.  Thông tư 143/2016/TT-BTC của Bộ Tài 

chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập Văn 

phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương 

mại nước ngoài, thương nhân nước ngoài tại 

Việt Nam  

26/09/2016  01/01/2017  1155&1156-

11/2016  

39.  Thông tư 146/2016/TT-BTC của Bộ Tài 

chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí bay qua vùng 

trời Việt Nam  

06/10/2016  01/01/2017  1155&1156-

11/2016  

40.  Thông tư 148/2016/TT-BTC của Bộ Tài 

chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp 

phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp  

14/10/2016  01/01/2017  1179&1180-

11/2016  

41.  Thông tư 150/2016/TT-BTC của Bộ Tài 

chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, 

14/10/2016  01/01/2017  1179&1180-

http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-112016TTBVHTTDL-cua-Bo-Van-hoa-The-thao-va-Du-lich-ve-viec-quy-dinh-dieu-kien-chuyen-mon-to/0D30F44C-A7DC-4B8B-B5A8-C284FD5D2E83/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-112016TTBVHTTDL-cua-Bo-Van-hoa-The-thao-va-Du-lich-ve-viec-quy-dinh-dieu-kien-chuyen-mon-to/0D30F44C-A7DC-4B8B-B5A8-C284FD5D2E83/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-112016TTBVHTTDL-cua-Bo-Van-hoa-The-thao-va-Du-lich-ve-viec-quy-dinh-dieu-kien-chuyen-mon-to/0D30F44C-A7DC-4B8B-B5A8-C284FD5D2E83/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-112016TTBVHTTDL-cua-Bo-Van-hoa-The-thao-va-Du-lich-ve-viec-quy-dinh-dieu-kien-chuyen-mon-to/0D30F44C-A7DC-4B8B-B5A8-C284FD5D2E83/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1332016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-huong-dan-Che-do-ke-toan-doanh-nghiep-nho-va-vua/552F6AB1-AD2D-459E-A9FD-98080B526678/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1332016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-huong-dan-Che-do-ke-toan-doanh-nghiep-nho-va-vua/552F6AB1-AD2D-459E-A9FD-98080B526678/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1332016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-huong-dan-Che-do-ke-toan-doanh-nghiep-nho-va-vua/552F6AB1-AD2D-459E-A9FD-98080B526678/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1382016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-le-phi-cap-giay-phep-/A0F70631-D1B5-4FD0-8F4E-6DECBD84CB12/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1382016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-le-phi-cap-giay-phep-/A0F70631-D1B5-4FD0-8F4E-6DECBD84CB12/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1382016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-le-phi-cap-giay-phep-/A0F70631-D1B5-4FD0-8F4E-6DECBD84CB12/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1382016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-le-phi-cap-giay-phep-/A0F70631-D1B5-4FD0-8F4E-6DECBD84CB12/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1382016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-le-phi-cap-giay-phep-/A0F70631-D1B5-4FD0-8F4E-6DECBD84CB12/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1382016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-le-phi-cap-giay-phep-/A0F70631-D1B5-4FD0-8F4E-6DECBD84CB12/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1382016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-le-phi-cap-giay-phep-/A0F70631-D1B5-4FD0-8F4E-6DECBD84CB12/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1382016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-le-phi-cap-giay-phep-/A0F70631-D1B5-4FD0-8F4E-6DECBD84CB12/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1382016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-le-phi-cap-giay-phep-/A0F70631-D1B5-4FD0-8F4E-6DECBD84CB12/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1382016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-le-phi-cap-giay-phep-/A0F70631-D1B5-4FD0-8F4E-6DECBD84CB12/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1422016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/969F699B-6D6D-4F5C-9C15-1C7829F5A4C4/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1422016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/969F699B-6D6D-4F5C-9C15-1C7829F5A4C4/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1422016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/969F699B-6D6D-4F5C-9C15-1C7829F5A4C4/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1422016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/969F699B-6D6D-4F5C-9C15-1C7829F5A4C4/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1422016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/969F699B-6D6D-4F5C-9C15-1C7829F5A4C4/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1432016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-le-phi-cap-giay-phep-/C6691DDF-5AD5-4E2C-B9DE-4A8A422711E0/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1432016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-le-phi-cap-giay-phep-/C6691DDF-5AD5-4E2C-B9DE-4A8A422711E0/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1432016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-le-phi-cap-giay-phep-/C6691DDF-5AD5-4E2C-B9DE-4A8A422711E0/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1432016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-le-phi-cap-giay-phep-/C6691DDF-5AD5-4E2C-B9DE-4A8A422711E0/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1432016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-le-phi-cap-giay-phep-/C6691DDF-5AD5-4E2C-B9DE-4A8A422711E0/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1432016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-le-phi-cap-giay-phep-/C6691DDF-5AD5-4E2C-B9DE-4A8A422711E0/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1462016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/7D175EDB-83ED-4E42-B839-22EDCEAA5D51/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1462016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/7D175EDB-83ED-4E42-B839-22EDCEAA5D51/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1462016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/7D175EDB-83ED-4E42-B839-22EDCEAA5D51/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1462016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/7D175EDB-83ED-4E42-B839-22EDCEAA5D51/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1482016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/A36AEAEF-048D-4B96-B839-9178331C6AA4/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1482016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/A36AEAEF-048D-4B96-B839-9178331C6AA4/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1482016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/A36AEAEF-048D-4B96-B839-9178331C6AA4/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1482016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/A36AEAEF-048D-4B96-B839-9178331C6AA4/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1502016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-le-phi-cap-Giay-phep-/4057CD87-35BF-49EB-A85F-D57FC2697209/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1502016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-le-phi-cap-Giay-phep-/4057CD87-35BF-49EB-A85F-D57FC2697209/default.aspx


 

 
 

BẢN TIN PHÁP LUẬT 

SỐ 01 - THÁNG 01/2017 

 

LƯU HÀNH NỘI BỘ 

 

 

12 

nộp lệ phí cấp Giấy phép thành lập và hoạt 

động của tổ chức tín dụng; Giấy phép thành 

lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn 

phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước 

ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt 

động ngân hàng; Giấy phép hoạt động cung 

ứng dịch vụ trung gian thanh toán cho các tổ 

chức không phải là ngân hàng  

11/2016  

42.  Thông tư 156/2016/TT-BTC của Bộ Tài 

chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp 

giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán 

hàng đa cấp  

21/10/2016  01/01/2017  1179&1180-

11/2016  

43.  Thông tư 157/2016/TT-BTC của Bộ Tài 

chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí chứng nhận 

lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự  

24/10/2016  01/01/2017  1209&1210-

11/2016  

44.  Thông tư 158/2016/TT-BTC của Bộ Tài 

chính quy định việc quản lý, sử dụng và 

khai thác Phần mềm Tổng hợp số liệu kiểm 

kê tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường 

bộ  

25/10/2016  01/01/2017  1171&1172-

11/2016  

45.  Thông tư 159/2016/TT-BTC của Bộ Tài 

chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Làng 

Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam  

25/10/2016  01/01/2017  1209&1210-

11/2016  

46.  Thông tư 160/2016/TT-BTC của Bộ Tài 

chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo 

tàng Dân tộc học Việt Nam  

25/10/2016  01/01/2017  1209&1210-

11/2016  

47.  Thông tư 161/2016/TT-BTC của Bộ Tài 

chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo 

tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam  

25/10/2016  01/01/2017  1209&1210-

11/2016  

48.  Thông tư 162/2016/TT-BTC của Bộ Tài 

chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện áp 

dụng tại Thư viện Quốc gia Việt Nam  

25/10/2016  01/01/2017  1209&1210-

11/2016  

http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1502016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-le-phi-cap-Giay-phep-/4057CD87-35BF-49EB-A85F-D57FC2697209/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1502016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-le-phi-cap-Giay-phep-/4057CD87-35BF-49EB-A85F-D57FC2697209/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1502016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-le-phi-cap-Giay-phep-/4057CD87-35BF-49EB-A85F-D57FC2697209/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1502016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-le-phi-cap-Giay-phep-/4057CD87-35BF-49EB-A85F-D57FC2697209/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1502016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-le-phi-cap-Giay-phep-/4057CD87-35BF-49EB-A85F-D57FC2697209/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1502016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-le-phi-cap-Giay-phep-/4057CD87-35BF-49EB-A85F-D57FC2697209/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1502016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-le-phi-cap-Giay-phep-/4057CD87-35BF-49EB-A85F-D57FC2697209/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1502016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-le-phi-cap-Giay-phep-/4057CD87-35BF-49EB-A85F-D57FC2697209/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1562016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/260BEC21-0FFE-42B6-BC32-2527B9DB8C31/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1562016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/260BEC21-0FFE-42B6-BC32-2527B9DB8C31/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1562016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/260BEC21-0FFE-42B6-BC32-2527B9DB8C31/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1562016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/260BEC21-0FFE-42B6-BC32-2527B9DB8C31/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1562016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/260BEC21-0FFE-42B6-BC32-2527B9DB8C31/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1572016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/C634FBFB-6861-49AA-BF0D-31924B259CD5/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1572016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/C634FBFB-6861-49AA-BF0D-31924B259CD5/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1572016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/C634FBFB-6861-49AA-BF0D-31924B259CD5/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1572016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/C634FBFB-6861-49AA-BF0D-31924B259CD5/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1582016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-quy-dinh-viec-quan-ly-su-dung-va-khai-thac-Phan-mem-Tong-hop-/22F6F86B-7B5F-4213-B6CC-54D426EBA16A/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1582016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-quy-dinh-viec-quan-ly-su-dung-va-khai-thac-Phan-mem-Tong-hop-/22F6F86B-7B5F-4213-B6CC-54D426EBA16A/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1582016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-quy-dinh-viec-quan-ly-su-dung-va-khai-thac-Phan-mem-Tong-hop-/22F6F86B-7B5F-4213-B6CC-54D426EBA16A/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1582016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-quy-dinh-viec-quan-ly-su-dung-va-khai-thac-Phan-mem-Tong-hop-/22F6F86B-7B5F-4213-B6CC-54D426EBA16A/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1582016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-quy-dinh-viec-quan-ly-su-dung-va-khai-thac-Phan-mem-Tong-hop-/22F6F86B-7B5F-4213-B6CC-54D426EBA16A/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1592016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/C2B0D38F-244A-495A-BDF2-1BA28AB812F5/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1592016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/C2B0D38F-244A-495A-BDF2-1BA28AB812F5/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1592016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/C2B0D38F-244A-495A-BDF2-1BA28AB812F5/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1592016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/C2B0D38F-244A-495A-BDF2-1BA28AB812F5/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1602016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/C23CE3AF-6D1E-4783-A538-15F0308A0426/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1602016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/C23CE3AF-6D1E-4783-A538-15F0308A0426/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1602016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/C23CE3AF-6D1E-4783-A538-15F0308A0426/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1602016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/C23CE3AF-6D1E-4783-A538-15F0308A0426/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1612016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/0CBD4E6C-D238-4E69-AB4C-4EFE759AA445/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1612016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/0CBD4E6C-D238-4E69-AB4C-4EFE759AA445/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1612016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/0CBD4E6C-D238-4E69-AB4C-4EFE759AA445/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1612016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/0CBD4E6C-D238-4E69-AB4C-4EFE759AA445/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1622016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/AC7ACF6F-3953-4279-9E66-0D607A863CF2/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1622016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/AC7ACF6F-3953-4279-9E66-0D607A863CF2/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1622016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/AC7ACF6F-3953-4279-9E66-0D607A863CF2/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1622016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/AC7ACF6F-3953-4279-9E66-0D607A863CF2/default.aspx
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49.  Thông tư 163/2016/TT-BTC của Bộ Tài 

chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo 

tàng Lịch sử quốc gia  

25/10/2016  01/01/2017  1209&1210-

11/2016  

50.  Thông tư 164/2016/TT-BTC của Bộ Tài 

chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí xác minh giấy 

tờ, tài liệu để công nhận văn bằng do cơ sở 

giáo dục nước ngoài cấp cho người Việt 

Nam  

25/10/2016  01/01/2017  1209&1210-

11/2016  

51.  Thông tư 165/2016/TT-BTC của Bộ Tài 

chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp lệ phí cấp Giấy phép thành lập Văn 

phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo 

nước ngoài tại Việt Nam  

25/10/2016  01/01/2017  1209&1210-

11/2016  

52.  Thông tư 167/2016/TT-BTC của Bộ Tài 

chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp 

giấy phép hoạt động điện lực  

26/10/2016  01/01/2017  1211&1212-

11/2016  

53.  Thông tư 168/2016/TT-BTC của Bộ Tài 

chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh 

doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh 

doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có 

điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ 

phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch 

hàng hóa  

26/10/2016  01/01/2017  Theo văn bản  

54.  Thông tư 169/2016/TT-BTC của Bộ Tài 

chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hợp 

đồng chuyển giao công nghệ  

26/10/2016  01/01/2017  Theo văn bản  

55.  Thông tư 170/2016/TT-BTC của Bộ Tài 

chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong 

hoạt động hóa chất  

26/10/2016  01/01/2017  Theo văn bản  

56.  Thông tư 171/2016/TT-BTC của Bộ Tài 

chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, 

27/10/2016  01/01/2017  Theo văn bản  

http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1632016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/0F92D66D-BA61-4A96-B8B8-4293D044F46F/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1632016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/0F92D66D-BA61-4A96-B8B8-4293D044F46F/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1632016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/0F92D66D-BA61-4A96-B8B8-4293D044F46F/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1632016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/0F92D66D-BA61-4A96-B8B8-4293D044F46F/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1642016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/6DCA5BC8-C589-4335-B213-DFFE22910E0E/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1642016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/6DCA5BC8-C589-4335-B213-DFFE22910E0E/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1642016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/6DCA5BC8-C589-4335-B213-DFFE22910E0E/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1642016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/6DCA5BC8-C589-4335-B213-DFFE22910E0E/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1642016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/6DCA5BC8-C589-4335-B213-DFFE22910E0E/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1642016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/6DCA5BC8-C589-4335-B213-DFFE22910E0E/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1652016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-le-phi-cap-Giay-phep-/E330B2F1-FDB4-456B-9A4F-877B98E2D2E9/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1652016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-le-phi-cap-Giay-phep-/E330B2F1-FDB4-456B-9A4F-877B98E2D2E9/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1652016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-le-phi-cap-Giay-phep-/E330B2F1-FDB4-456B-9A4F-877B98E2D2E9/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1652016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-le-phi-cap-Giay-phep-/E330B2F1-FDB4-456B-9A4F-877B98E2D2E9/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1652016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-le-phi-cap-Giay-phep-/E330B2F1-FDB4-456B-9A4F-877B98E2D2E9/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1672016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/EC086446-8C52-4AB5-9105-058DEA982704/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1672016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/EC086446-8C52-4AB5-9105-058DEA982704/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1672016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/EC086446-8C52-4AB5-9105-058DEA982704/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1672016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/EC086446-8C52-4AB5-9105-058DEA982704/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1682016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/FA46D5C1-BBB0-40C4-A2E5-7229AEEE2A05/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1682016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/FA46D5C1-BBB0-40C4-A2E5-7229AEEE2A05/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1682016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/FA46D5C1-BBB0-40C4-A2E5-7229AEEE2A05/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1682016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/FA46D5C1-BBB0-40C4-A2E5-7229AEEE2A05/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1682016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/FA46D5C1-BBB0-40C4-A2E5-7229AEEE2A05/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1682016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/FA46D5C1-BBB0-40C4-A2E5-7229AEEE2A05/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1682016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/FA46D5C1-BBB0-40C4-A2E5-7229AEEE2A05/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1682016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/FA46D5C1-BBB0-40C4-A2E5-7229AEEE2A05/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1692016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/42D7E0EB-2BB1-4CBB-9877-BB70BCF9918C/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1692016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/42D7E0EB-2BB1-4CBB-9877-BB70BCF9918C/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1692016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/42D7E0EB-2BB1-4CBB-9877-BB70BCF9918C/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1692016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/42D7E0EB-2BB1-4CBB-9877-BB70BCF9918C/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1702016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/FFECBA55-42A3-4B4A-8602-2B378156A058/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1702016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/FFECBA55-42A3-4B4A-8602-2B378156A058/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1702016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/FFECBA55-42A3-4B4A-8602-2B378156A058/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1702016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/FFECBA55-42A3-4B4A-8602-2B378156A058/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1712016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-le-phi-cap-giay-phep-/0DDB686F-AC1C-4705-B9BB-0AA2EB556E5F/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1712016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-le-phi-cap-giay-phep-/0DDB686F-AC1C-4705-B9BB-0AA2EB556E5F/default.aspx
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nộp lệ phí cấp giấy phép quy hoạch  

57.  Thông tư 172/2016/TT-BTC của Bộ Tài 

chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây 

dựng  

27/10/2016  01/01/2017  Theo văn bản  

58.  Thông tư 177/2016/TT-BTC của Bộ Tài 

chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và 

cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế; 

phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du 

lịch; lệ phí cấp giấy chứng nhận thuyết minh 

viên; lệ phí cấp phép đặt chi nhánh, văn 

phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước 

ngoài tại Việt Nam  

01/11/2016  01/01/2017  1211&1212-

11/2016  

59.  Thông tư 178/2016/TT-BTC của Bộ Tài 

chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, phân 

hạng cơ sở lưu trú du lịch và phí thẩm định, 

phân hạng cơ sở kinh doanh dịch vụ đạt tiêu 

chuẩn phục vụ khách du lịch  

01/11/2016  01/01/2017  Theo văn bản  

60.  Thông tư 181/2016/TT-BTC của Bộ Tài 

chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo 

tàng Mỹ thuật Việt Nam  

07/11/2016  01/01/2017  Theo văn bản  

61.  Thông tư 183/2016/TT-BTC của Bộ Tài 

chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý lệ phí cấp giấy đăng ký công 

bố hợp chuẩn, hợp quy  

08/11/2016  01/01/2017  Theo văn bản  

62.  Thông tư 184/2016/TT-BTC của Bộ Tài 

chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều 

kiện hoạt động viễn thông đối với đài vô 

tuyến điện thuộc công trình viễn thông và lệ 

phí cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị phát, 

thu - phát sóng vô tuyến điện  

08/11/2016  01/01/2017  Theo văn bản  

63.  Thông tư 185/2016/TT-BTC của Bộ Tài 

chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đủ 

08/11/2016  01/01/2017  Theo văn bản  

http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1712016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-le-phi-cap-giay-phep-/0DDB686F-AC1C-4705-B9BB-0AA2EB556E5F/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1722016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-le-phi-cap-giay-phep-/35FE4742-CD8A-45FC-BDBF-2403AA206000/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1722016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-le-phi-cap-giay-phep-/35FE4742-CD8A-45FC-BDBF-2403AA206000/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1722016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-le-phi-cap-giay-phep-/35FE4742-CD8A-45FC-BDBF-2403AA206000/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1722016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-le-phi-cap-giay-phep-/35FE4742-CD8A-45FC-BDBF-2403AA206000/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1772016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/2F6E2AD0-3B5D-4334-9F00-8CF9031BA91C/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1772016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/2F6E2AD0-3B5D-4334-9F00-8CF9031BA91C/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1772016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/2F6E2AD0-3B5D-4334-9F00-8CF9031BA91C/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1772016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/2F6E2AD0-3B5D-4334-9F00-8CF9031BA91C/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1772016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/2F6E2AD0-3B5D-4334-9F00-8CF9031BA91C/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1772016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/2F6E2AD0-3B5D-4334-9F00-8CF9031BA91C/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1772016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/2F6E2AD0-3B5D-4334-9F00-8CF9031BA91C/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1772016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/2F6E2AD0-3B5D-4334-9F00-8CF9031BA91C/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1772016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/2F6E2AD0-3B5D-4334-9F00-8CF9031BA91C/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1782016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/55B2DDE6-90D5-4FAA-8F9B-6B73F055CB0B/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1782016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/55B2DDE6-90D5-4FAA-8F9B-6B73F055CB0B/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1782016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/55B2DDE6-90D5-4FAA-8F9B-6B73F055CB0B/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1782016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/55B2DDE6-90D5-4FAA-8F9B-6B73F055CB0B/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1782016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/55B2DDE6-90D5-4FAA-8F9B-6B73F055CB0B/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1782016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/55B2DDE6-90D5-4FAA-8F9B-6B73F055CB0B/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1812016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/93124E25-3911-4332-93BC-AC424E01FF72/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1812016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/93124E25-3911-4332-93BC-AC424E01FF72/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1812016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/93124E25-3911-4332-93BC-AC424E01FF72/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1812016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/93124E25-3911-4332-93BC-AC424E01FF72/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1832016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-le-phi-cap-gi/DBA4C571-D642-422D-B14A-19D3076D1BE0/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1832016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-le-phi-cap-gi/DBA4C571-D642-422D-B14A-19D3076D1BE0/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1832016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-le-phi-cap-gi/DBA4C571-D642-422D-B14A-19D3076D1BE0/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1832016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-le-phi-cap-gi/DBA4C571-D642-422D-B14A-19D3076D1BE0/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1842016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/0C8ECBE1-8156-4E28-B7F4-138646E7E41C/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1842016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/0C8ECBE1-8156-4E28-B7F4-138646E7E41C/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1842016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/0C8ECBE1-8156-4E28-B7F4-138646E7E41C/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1842016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/0C8ECBE1-8156-4E28-B7F4-138646E7E41C/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1842016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/0C8ECBE1-8156-4E28-B7F4-138646E7E41C/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1842016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/0C8ECBE1-8156-4E28-B7F4-138646E7E41C/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1842016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/0C8ECBE1-8156-4E28-B7F4-138646E7E41C/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1852016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/4948F50A-5434-4A3A-B64D-890502F9B478/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1852016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/4948F50A-5434-4A3A-B64D-890502F9B478/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1852016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/4948F50A-5434-4A3A-B64D-890502F9B478/default.aspx
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điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi 

trường  

64.  Thông tư 186/2016/TT-BTC của Bộ Tài 

chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ 

cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học biến 

đổi gen  

08/11/2016  01/01/2017  1221&1222-

12/2016  

65.  Thông tư 187/2016/TT-BTC của Bộ Tài 

chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí khai thác 

và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia  

08/11/2016  01/01/2017  Theo văn bản  

66.  Thông tư 188/2016/TT-BTC của Bộ Tài 

chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; 

lệ phí cấp bằng, chứng chỉ hoạt động trên 

các phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển 

xe máy chuyên dùng  

08/11/2016  01/01/2017  Theo văn bản  

67.  Thông tư 190/2016/TT-BTC của Bộ Tài 

chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử 

dụng tài liệu địa chất, khoáng sản  

08/11/2016  01/01/2017  Theo văn bản  

68.  Thông tư 191/2016/TT-BTC của Bộ Tài 

chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đánh 

giá trữ lượng khoáng sản và lệ phí cấp giấy 

phép hoạt động khoáng sản  

08/11/2016  01/01/2017  Theo văn bản  

69.  Thông tư 192/2016/TT-BTC của Bộ Tài 

chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, phê 

duyệt đánh giá an ninh cảng biển, kế hoạch 

an ninh cảng biển và cấp lý lịch liên tục của 

tàu biển  

08/11/2016  01/01/2017  1221&1222-

12/2016  

70.  Thông tư 193/2016/TT-BTC của Bộ Tài 

chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong 

lĩnh vực hàng không  

08/11/2016  01/01/2017  Theo văn bản  

71.  Thông tư 194/2016/TT-BTC của Bộ Tài 08/11/2016  01/01/2017  Theo văn bản  

http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1852016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/4948F50A-5434-4A3A-B64D-890502F9B478/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1852016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/4948F50A-5434-4A3A-B64D-890502F9B478/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1862016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/7A0D8ED8-EBF5-4233-87A6-6A8882B9593C/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1862016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/7A0D8ED8-EBF5-4233-87A6-6A8882B9593C/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1862016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/7A0D8ED8-EBF5-4233-87A6-6A8882B9593C/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1862016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/7A0D8ED8-EBF5-4233-87A6-6A8882B9593C/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1862016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/7A0D8ED8-EBF5-4233-87A6-6A8882B9593C/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1872016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-mien-quan-ly-va-su-du/78F91C0D-3CAD-4203-AA23-2AE2E48DA773/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1872016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-mien-quan-ly-va-su-du/78F91C0D-3CAD-4203-AA23-2AE2E48DA773/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1872016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-mien-quan-ly-va-su-du/78F91C0D-3CAD-4203-AA23-2AE2E48DA773/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1872016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-mien-quan-ly-va-su-du/78F91C0D-3CAD-4203-AA23-2AE2E48DA773/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1882016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/E7EB8FFD-82BE-409E-93EC-8C2C6D7B1E3E/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1882016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/E7EB8FFD-82BE-409E-93EC-8C2C6D7B1E3E/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1882016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/E7EB8FFD-82BE-409E-93EC-8C2C6D7B1E3E/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1882016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/E7EB8FFD-82BE-409E-93EC-8C2C6D7B1E3E/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1882016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/E7EB8FFD-82BE-409E-93EC-8C2C6D7B1E3E/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1882016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/E7EB8FFD-82BE-409E-93EC-8C2C6D7B1E3E/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1902016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/61B615FA-8E8C-4D04-8CFC-39432D764069/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1902016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/61B615FA-8E8C-4D04-8CFC-39432D764069/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1902016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/61B615FA-8E8C-4D04-8CFC-39432D764069/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1902016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/61B615FA-8E8C-4D04-8CFC-39432D764069/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1912016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/B1C4443B-494A-45AD-A49F-36D9D1D67ADD/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1912016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/B1C4443B-494A-45AD-A49F-36D9D1D67ADD/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1912016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/B1C4443B-494A-45AD-A49F-36D9D1D67ADD/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1912016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/B1C4443B-494A-45AD-A49F-36D9D1D67ADD/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1912016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/B1C4443B-494A-45AD-A49F-36D9D1D67ADD/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1922016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/4C25978F-FE57-4918-AEEF-B9EE8301FC79/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1922016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/4C25978F-FE57-4918-AEEF-B9EE8301FC79/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1922016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/4C25978F-FE57-4918-AEEF-B9EE8301FC79/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1922016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/4C25978F-FE57-4918-AEEF-B9EE8301FC79/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1922016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/4C25978F-FE57-4918-AEEF-B9EE8301FC79/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1922016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/4C25978F-FE57-4918-AEEF-B9EE8301FC79/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1932016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/2C145C78-8331-4E53-9180-04F59417C318/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1932016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/2C145C78-8331-4E53-9180-04F59417C318/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1932016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/2C145C78-8331-4E53-9180-04F59417C318/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1932016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/2C145C78-8331-4E53-9180-04F59417C318/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1942016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-phi-hai-quan-va-le-ph/558BE34C-0D7A-41F1-ACFF-C6BF5AFD93CA/default.aspx


 

 
 

BẢN TIN PHÁP LUẬT 

SỐ 01 - THÁNG 01/2017 

 

LƯU HÀNH NỘI BỘ 

 

 

16 

chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp phí hải quan và lệ phí ra, vào cảng hàng 

không, sân bay đối với chuyến bay của nước 

ngoài đến các Cảng hàng không Việt Nam  

72.  Thông tư 195/2016/TT-BTC của Bộ Tài 

chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo 

cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo 

vệ môi trường chi tiết do cơ quan trung 

ương thực hiện thẩm định  

08/11/2016  01/01/2017  Theo văn bản  

73.  Thông tư 196/2016/TT-BTC của Bộ Tài 

chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử 

dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ  

08/11/2016  01/01/2017  Theo văn bản  

74.  Thông tư 197/2016/TT-BTC của Bộ Tài 

chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử 

dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn  

08/11/2016  01/01/2017  Theo văn bản  

75.  Thông tư 198/2016/TT-BTC của Bộ Tài 

chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong 

lĩnh vực đường thủy nội địa và đường sắt  

08/11/2016  01/01/2017  Theo văn bản  

76.  Thông tư 199/2016/TT-BTC của Bộ Tài 

chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo 

đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với 

máy, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải 

có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn  

08/11/2016  01/01/2017  Theo văn bản  

77.  Thông tư 200/2016/TT-BTC của Bộ Tài 

chính quy định việc lập, quản lý, sử dụng và 

quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của 

cơ quan thi hành án dân sự, kinh phí cưỡng 

chế thi hành án dân sự  

09/11/2016  01/01/2017  Theo văn bản  

78.  Thông tư 201/2016/TT-BTC của Bộ Tài 

chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch, lệ phí 

cấp giấy phép lái xe trong Công an nhân dân  

09/11/2016  01/01/2017  Theo văn bản  

http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1942016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-phi-hai-quan-va-le-ph/558BE34C-0D7A-41F1-ACFF-C6BF5AFD93CA/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1942016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-phi-hai-quan-va-le-ph/558BE34C-0D7A-41F1-ACFF-C6BF5AFD93CA/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1942016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-phi-hai-quan-va-le-ph/558BE34C-0D7A-41F1-ACFF-C6BF5AFD93CA/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1942016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-phi-hai-quan-va-le-ph/558BE34C-0D7A-41F1-ACFF-C6BF5AFD93CA/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1952016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/F6E36CA9-4B3E-4AF9-AEE3-2C8BA7EC6894/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1952016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/F6E36CA9-4B3E-4AF9-AEE3-2C8BA7EC6894/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1952016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/F6E36CA9-4B3E-4AF9-AEE3-2C8BA7EC6894/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1952016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/F6E36CA9-4B3E-4AF9-AEE3-2C8BA7EC6894/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1952016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/F6E36CA9-4B3E-4AF9-AEE3-2C8BA7EC6894/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1952016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/F6E36CA9-4B3E-4AF9-AEE3-2C8BA7EC6894/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1962016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/EFF5FD19-23B8-44E4-86CE-459626F482CF/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1962016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/EFF5FD19-23B8-44E4-86CE-459626F482CF/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1962016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/EFF5FD19-23B8-44E4-86CE-459626F482CF/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1962016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/EFF5FD19-23B8-44E4-86CE-459626F482CF/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1972016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/B9CB9107-5D0C-4957-A7C4-BB7F1C1C8507/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1972016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/B9CB9107-5D0C-4957-A7C4-BB7F1C1C8507/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1972016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/B9CB9107-5D0C-4957-A7C4-BB7F1C1C8507/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1972016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/B9CB9107-5D0C-4957-A7C4-BB7F1C1C8507/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1982016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/C9AD53FF-5982-438D-8C35-D78D4D898FA7/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1982016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/C9AD53FF-5982-438D-8C35-D78D4D898FA7/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1982016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/C9AD53FF-5982-438D-8C35-D78D4D898FA7/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1982016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/C9AD53FF-5982-438D-8C35-D78D4D898FA7/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1992016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-le-phi-cap-gi/B5AC9B66-9F56-40F0-92DC-BB5EF9194AFE/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1992016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-le-phi-cap-gi/B5AC9B66-9F56-40F0-92DC-BB5EF9194AFE/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1992016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-le-phi-cap-gi/B5AC9B66-9F56-40F0-92DC-BB5EF9194AFE/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1992016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-le-phi-cap-gi/B5AC9B66-9F56-40F0-92DC-BB5EF9194AFE/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1992016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-le-phi-cap-gi/B5AC9B66-9F56-40F0-92DC-BB5EF9194AFE/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-1992016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-le-phi-cap-gi/B5AC9B66-9F56-40F0-92DC-BB5EF9194AFE/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2002016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-quy-dinh-viec-lap-quan-ly-su-dung-va-quyet-toan-kinh-phi-bao-/156B8C4B-26DA-4BA1-A326-A00F7672A55F/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2002016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-quy-dinh-viec-lap-quan-ly-su-dung-va-quyet-toan-kinh-phi-bao-/156B8C4B-26DA-4BA1-A326-A00F7672A55F/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2002016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-quy-dinh-viec-lap-quan-ly-su-dung-va-quyet-toan-kinh-phi-bao-/156B8C4B-26DA-4BA1-A326-A00F7672A55F/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2002016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-quy-dinh-viec-lap-quan-ly-su-dung-va-quyet-toan-kinh-phi-bao-/156B8C4B-26DA-4BA1-A326-A00F7672A55F/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2002016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-quy-dinh-viec-lap-quan-ly-su-dung-va-quyet-toan-kinh-phi-bao-/156B8C4B-26DA-4BA1-A326-A00F7672A55F/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2012016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/C83B9762-1B94-4CEB-B3B2-168D70403534/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2012016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/C83B9762-1B94-4CEB-B3B2-168D70403534/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2012016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/C83B9762-1B94-4CEB-B3B2-168D70403534/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2012016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/C83B9762-1B94-4CEB-B3B2-168D70403534/default.aspx
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79.  Thông tư 202/2016/TT-BTC của Bộ Tài 

chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực 

đăng ký giao dịch bảo đảm  

09/11/2016  01/01/2017  Theo văn bản  

80.  Thông tư 203/2016/TT-BTC của Bộ Tài 

chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý phí thực hiện ủy thác tư pháp 

về dân sự có yếu tố nước ngoài  

09/11/2016  01/01/2017  Theo văn bản  

81.  Thông tư 204/2016/TT-BTC của Bộ Tài 

chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo 

tàng Yersin  

09/11/2016  01/01/2017  Theo văn bản  

82.  Thông tư 205/2016/TT-BTC của Bộ Tài 

chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo 

tàng Phụ nữ Việt Nam  

09/11/2016  01/01/2017  Theo văn bản  

83.  Thông tư 206/2016/TT-BTC của Bộ Tài 

chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan các 

Vườn quốc gia Bạch Mã, Cúc Phương, Ba 

Vì, Tam Đảo, Yokdon, Cát Tiên  

09/11/2016  01/01/2017  Theo văn bản  

84.  Thông tư 207/2016/TT-BTC của Bộ Tài 

chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong 

lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp  

09/11/2016  01/01/2017  Theo văn bản  

85.  Thông tư 208/2016/TT-BTC của Bộ Tài 

chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí tên miền 

quốc gia ".vn" và địa chỉ Internet (IP) của 

Việt Nam  

10/11/2016  01/01/2017  Theo văn bản  

86.  Thông tư 209/2016/TT-BTC của Bộ Tài 

chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án 

đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ 

sở  

10/11/2016  01/01/2017  Theo văn bản  

87.  Thông tư 210/2016/TT-BTC của Bộ Tài 

chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, 

10/11/2016  01/01/2017  Theo văn bản  

http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2022016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/4B786F11-3B21-451B-A84C-E904C3DC1C4A/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2022016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/4B786F11-3B21-451B-A84C-E904C3DC1C4A/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2022016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/4B786F11-3B21-451B-A84C-E904C3DC1C4A/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2022016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/4B786F11-3B21-451B-A84C-E904C3DC1C4A/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2032016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-phi-thuc-hien/F8222EEE-AC0A-4A97-A454-9A815E3B5525/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2032016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-phi-thuc-hien/F8222EEE-AC0A-4A97-A454-9A815E3B5525/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2032016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-phi-thuc-hien/F8222EEE-AC0A-4A97-A454-9A815E3B5525/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2032016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-phi-thuc-hien/F8222EEE-AC0A-4A97-A454-9A815E3B5525/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2042016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/DBD6BA36-0F63-4A61-8340-FCE97414158D/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2042016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/DBD6BA36-0F63-4A61-8340-FCE97414158D/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2042016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/DBD6BA36-0F63-4A61-8340-FCE97414158D/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2042016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/DBD6BA36-0F63-4A61-8340-FCE97414158D/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2052016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/CAD94978-8606-42E7-823C-13A61391FDD3/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2052016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/CAD94978-8606-42E7-823C-13A61391FDD3/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2052016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/CAD94978-8606-42E7-823C-13A61391FDD3/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2052016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/CAD94978-8606-42E7-823C-13A61391FDD3/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2062016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/B9A348F4-0E03-42FF-86E9-52D8B32894EE/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2062016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/B9A348F4-0E03-42FF-86E9-52D8B32894EE/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2062016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/B9A348F4-0E03-42FF-86E9-52D8B32894EE/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2062016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/B9A348F4-0E03-42FF-86E9-52D8B32894EE/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2062016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/B9A348F4-0E03-42FF-86E9-52D8B32894EE/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2072016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/9BCC9851-7CF7-4E48-839C-CC8975B781C2/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2072016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/9BCC9851-7CF7-4E48-839C-CC8975B781C2/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2072016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/9BCC9851-7CF7-4E48-839C-CC8975B781C2/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2072016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/9BCC9851-7CF7-4E48-839C-CC8975B781C2/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2082016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/9BF7380A-35AD-4C65-82E0-0C8E1F94C569/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2082016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/9BF7380A-35AD-4C65-82E0-0C8E1F94C569/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2082016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/9BF7380A-35AD-4C65-82E0-0C8E1F94C569/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2082016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/9BF7380A-35AD-4C65-82E0-0C8E1F94C569/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2082016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/9BF7380A-35AD-4C65-82E0-0C8E1F94C569/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2092016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/CB8C0F1A-02F2-4C57-80F5-9681CE7B9C3E/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2092016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/CB8C0F1A-02F2-4C57-80F5-9681CE7B9C3E/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2092016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/CB8C0F1A-02F2-4C57-80F5-9681CE7B9C3E/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2092016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/CB8C0F1A-02F2-4C57-80F5-9681CE7B9C3E/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2092016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/CB8C0F1A-02F2-4C57-80F5-9681CE7B9C3E/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2102016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/28151304-E652-4DC4-8459-A9C579F7F121/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2102016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/28151304-E652-4DC4-8459-A9C579F7F121/default.aspx
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nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết 

kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng  

88.  Thông tư 211/2016/TT-BTC của Bộ Tài 

chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký quyền 

tác giả, quyền liên quan đến tác giả  

10/11/2016  01/01/2017  Theo văn bản  

89.  Thông tư 212/2016/TT-BTC của Bộ Tài 

chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp 

giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường  

10/11/2016  01/01/2017  Theo văn bản  

90.  Thông tư 214/2016/TT-BTC của Bộ Tài 

chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định nội 

dung tài liệu không kinh doanh để cấp giấy 

phép xuất bản, lệ phí cấp giấy phép nhập 

khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh và lệ 

phí đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để 

kinh doanh  

10/11/2016  01/01/2017  Theo văn bản  

91.  Thông tư 215/2016/TT-BTC của Bộ Tài 

chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông 

tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh 

nghiệp  

10/11/2016  01/01/2017  Theo văn bản  

92.  Thông tư 216/2016/TT-BTC của Bộ Tài 

chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân 

sự  

10/11/2016  01/01/2017  Theo văn bản  

93.  Thông tư 217/2016/TT-BTC của Bộ Tài 

chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí xác minh giấy 

tờ, tài liệu theo yêu cầu của cá nhân  

10/11/2016  01/01/2017  Theo văn bản  

94.  Thông tư 218/2016/TT-BTC của Bộ Tài 

chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều 

kiện thuộc lĩnh vực an ninh; phí sát hạch cấp 

chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy 

phép quản lý pháo; lệ phí cấp giấy phép 

quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ  

10/11/2016  01/01/2017  Theo văn bản  
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95.  Thông tư 219/2016/TT-BTC của Bộ Tài 

chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong 

lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư 

trú tại Việt Nam  

10/11/2016  01/01/2017  Theo văn bản  

96.  Thông tư 220/2016/TT-BTC của Bộ Tài 

chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong 

lĩnh vực hoạt động hành nghề luật sư  

10/11/2016  01/01/2017  Theo văn bản  

97.  Thông tư 221/2016/TT-BTC của Bộ Tài 

chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu 

chuẩn, điều kiện hành nghề đấu giá tài sản  

10/11/2016  01/01/2017  Theo văn bản  

98.  Thông tư 222/2016/TT-BTC của Bộ Tài 

chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu 

chuẩn, điều kiện hành nghề trong lĩnh vực 

trọng tài thương mại  

10/11/2016  01/01/2017  Theo văn bản  

99.  Thông tư 223/2016/TT-BTC của Bộ Tài 

chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu 

chuẩn, điều kiện hành nghề thừa phát lại; 

phí thẩm định điều kiện thành lập, hoạt động 

Văn phòng Thừa phát lại  

10/11/2016  01/01/2017  Theo văn bản  

100.  Thông tư 224/2016/TT-BTC của Bộ Tài 

chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu 

chuẩn, điều kiện hành nghề, hoạt động quản 

lý, thanh lý tài sản; lệ phí cấp chứng chỉ 

hành nghề quản tài viên  

10/11/2016  01/01/2017  Theo văn bản  

101.  Thông tư 225/2016/TT-BTC của Bộ Tài 

chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp 

giấy chứng nhận an toàn sinh học biến đổi 

gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, 

thức ăn chăn nuôi  

11/11/2016  01/01/2017  Theo văn bản  

102.  Thông tư 226/2016/TT-BTC của Bộ Tài 

chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, 

11/11/2016  01/01/2017  Theo văn bản  
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http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2232016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/28FB08A4-FD1D-4525-BC66-42C7F764DA36/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2232016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/28FB08A4-FD1D-4525-BC66-42C7F764DA36/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2232016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/28FB08A4-FD1D-4525-BC66-42C7F764DA36/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2232016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/28FB08A4-FD1D-4525-BC66-42C7F764DA36/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2232016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/28FB08A4-FD1D-4525-BC66-42C7F764DA36/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2232016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/28FB08A4-FD1D-4525-BC66-42C7F764DA36/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2242016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/BA27676F-40AB-4016-B2F7-CCF36EF7CCE4/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2242016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/BA27676F-40AB-4016-B2F7-CCF36EF7CCE4/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2242016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/BA27676F-40AB-4016-B2F7-CCF36EF7CCE4/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2242016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/BA27676F-40AB-4016-B2F7-CCF36EF7CCE4/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2242016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/BA27676F-40AB-4016-B2F7-CCF36EF7CCE4/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2242016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/BA27676F-40AB-4016-B2F7-CCF36EF7CCE4/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2252016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/65B68268-228D-44DE-A3DE-F982890B98FF/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2252016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/65B68268-228D-44DE-A3DE-F982890B98FF/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2252016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/65B68268-228D-44DE-A3DE-F982890B98FF/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2252016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/65B68268-228D-44DE-A3DE-F982890B98FF/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2252016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/65B68268-228D-44DE-A3DE-F982890B98FF/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2252016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/65B68268-228D-44DE-A3DE-F982890B98FF/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2262016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/70C8F238-7815-43C8-8ECF-AB7D45110C2B/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2262016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/70C8F238-7815-43C8-8ECF-AB7D45110C2B/default.aspx
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nộp, quản lý và sử dụng phí chứng thực  

103.  Thông tư 227/2016/TT-BTC của Bộ Tài 

chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định 

phương tiện phòng cháy, chữa cháy  

11/11/2016  01/01/2017  Theo văn bản  

104.  Thông tư 228/2016/TT-BTC của Bộ Tài 

chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự 

thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên 

chức  

11/11/2016  01/01/2017  Theo văn bản  

105.  Thông tư 229/2016/TT-BTC của Bộ Tài 

chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển 

phương tiện giao thông cơ giới đường bộ  

11/11/2016  01/01/2017  Theo văn bản  

106.  Thông tư 231/2016/TT-BTC của Bộ Tài 

chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực 

bảo vệ thực vật  

11/11/2016  01/01/2017  Theo văn bản  

107.  Thông tư 232/2016/TT-BTC của Bộ Tài 

chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí cấp mã số mã 

vạch  

11/11/2016  01/01/2017  Theo văn bản  

108.  Thông tư 233/2016/TT-BTC của Bộ Tài 

chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư 56/2014/TT-BTC ngày 

28/04/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn 

thực hiện Nghị định 177/2013/NĐ-CP ngày 

14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 

Giá  

11/11/2016  01/01/2017  Theo văn bản  

109.  Thông tư 237/2016/TT-BTC của Bộ Tài 

chính quy định về giá dịch vụ kiểm định an 

toàn kỹ thuật và chất lượng phương tiện 

thủy nội địa  

11/11/2016  01/01/2017  Theo văn bản  

110.  Thông tư 240/2016/TT-BTC của Bộ Tài 

chính về việc quy định giá tối đa dịch vụ 

kiểm dịch y tế, y tế dự phòng tại cơ sở y tế 

11/11/2016  01/01/2017  Theo văn bản  

http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2262016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/70C8F238-7815-43C8-8ECF-AB7D45110C2B/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2272016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/76C0C813-70A9-4597-AF99-253FBC9CC63B/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2272016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/76C0C813-70A9-4597-AF99-253FBC9CC63B/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2272016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/76C0C813-70A9-4597-AF99-253FBC9CC63B/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2272016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/76C0C813-70A9-4597-AF99-253FBC9CC63B/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2282016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/E7DB800F-7F17-45FC-89F8-32A83A0DFC85/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2282016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/E7DB800F-7F17-45FC-89F8-32A83A0DFC85/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2282016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/E7DB800F-7F17-45FC-89F8-32A83A0DFC85/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2282016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/E7DB800F-7F17-45FC-89F8-32A83A0DFC85/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2282016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/E7DB800F-7F17-45FC-89F8-32A83A0DFC85/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2292016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-le-phi-dang-k/04761868-6A92-4617-B469-9F5354EAAD29/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2292016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-le-phi-dang-k/04761868-6A92-4617-B469-9F5354EAAD29/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2292016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-le-phi-dang-k/04761868-6A92-4617-B469-9F5354EAAD29/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2292016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-le-phi-dang-k/04761868-6A92-4617-B469-9F5354EAAD29/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2312016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/A9CFC9F5-2F7A-4EBF-83F6-0AE643AB5FF5/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2312016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/A9CFC9F5-2F7A-4EBF-83F6-0AE643AB5FF5/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2312016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/A9CFC9F5-2F7A-4EBF-83F6-0AE643AB5FF5/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2312016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/A9CFC9F5-2F7A-4EBF-83F6-0AE643AB5FF5/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2322016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/440D4CC2-977F-45C5-A875-5C048955C50A/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2322016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/440D4CC2-977F-45C5-A875-5C048955C50A/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2322016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/440D4CC2-977F-45C5-A875-5C048955C50A/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2322016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/440D4CC2-977F-45C5-A875-5C048955C50A/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2332016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-Thong-tu-562014TTBTC-/B80B09D0-BEEC-4C75-8CB2-C05F7371C5AF/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2332016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-Thong-tu-562014TTBTC-/B80B09D0-BEEC-4C75-8CB2-C05F7371C5AF/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2332016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-Thong-tu-562014TTBTC-/B80B09D0-BEEC-4C75-8CB2-C05F7371C5AF/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2332016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-Thong-tu-562014TTBTC-/B80B09D0-BEEC-4C75-8CB2-C05F7371C5AF/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2332016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-Thong-tu-562014TTBTC-/B80B09D0-BEEC-4C75-8CB2-C05F7371C5AF/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2332016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-Thong-tu-562014TTBTC-/B80B09D0-BEEC-4C75-8CB2-C05F7371C5AF/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2332016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-Thong-tu-562014TTBTC-/B80B09D0-BEEC-4C75-8CB2-C05F7371C5AF/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2332016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-Thong-tu-562014TTBTC-/B80B09D0-BEEC-4C75-8CB2-C05F7371C5AF/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2372016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-quy-dinh-ve-gia-dich-vu-kiem-dinh-an-toan-ky-thuat-va-chat-lu/33E88D39-F0FF-4691-81D4-243B18A81525/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2372016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-quy-dinh-ve-gia-dich-vu-kiem-dinh-an-toan-ky-thuat-va-chat-lu/33E88D39-F0FF-4691-81D4-243B18A81525/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2372016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-quy-dinh-ve-gia-dich-vu-kiem-dinh-an-toan-ky-thuat-va-chat-lu/33E88D39-F0FF-4691-81D4-243B18A81525/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2372016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-quy-dinh-ve-gia-dich-vu-kiem-dinh-an-toan-ky-thuat-va-chat-lu/33E88D39-F0FF-4691-81D4-243B18A81525/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2402016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-gia-toi-da-dich-vu-kiem-dich-y-te-y-te-du-ph/A6CFAD77-7002-4BD5-ACCB-ED6B48815AF1/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2402016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-gia-toi-da-dich-vu-kiem-dich-y-te-y-te-du-ph/A6CFAD77-7002-4BD5-ACCB-ED6B48815AF1/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2402016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-gia-toi-da-dich-vu-kiem-dich-y-te-y-te-du-ph/A6CFAD77-7002-4BD5-ACCB-ED6B48815AF1/default.aspx
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công lập  

111.  Thông tư 243/2016/TT-BTC của Bộ Tài 

chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp 

giấy giám định y khoa  

11/11/2016  01/01/2017  Theo văn bản  

112.  Thông tư 244/2016/TT-BTC của Bộ Tài 

chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông 

tin lý lịch tư pháp  

11/11/2016  01/01/2017  Theo văn bản  

113.  Thông tư 245/2016/TT-BTC của Bộ Tài 

chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều 

kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định 

kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an 

toàn, vệ sinh lao động  

11/11/2016  01/01/2017  Theo văn bản  

114.  Thông tư 246/2016/TT-BTC của Bộ Tài 

chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm tra, đánh 

giá, cấp giấy chứng nhận quốc tế về an ninh 

tàu biển  

11/11/2016  01/01/2017  Theo văn bản  

115.  Thông tư 247/2016/TT-BTC của Bộ Tài 

chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý sử dụng phí nhượng quyền khai 

thác cảng hàng không, sân bay  

11/11/2016  01/01/2017  Theo văn bản  

116.  Thông tư 248/2016/TT-BTC của Bộ Tài 

chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí áp dụng 

tại cảng, bến thủy nội địa  

11/11/2016  01/01/2017  Theo văn bản  

117.  Thông tư 249/2016/TT-BTC của Bộ Tài 

chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp 

giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật 

mã dân sự; giấy chứng nhận hợp chuẩn sản 

phẩm mật mã dân sự; giấy chứng nhận hợp 

quy sản phẩm mật mã dân sự và lệ phí cấp 

giấy phép nhập khẩu sản phẩm mật mã dân 

sự  

11/11/2016  01/01/2017  Theo văn bản  

http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2402016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-gia-toi-da-dich-vu-kiem-dich-y-te-y-te-du-ph/A6CFAD77-7002-4BD5-ACCB-ED6B48815AF1/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2432016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/85DB1DB9-0846-48E5-B9B5-BEBD0FB13DFC/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2432016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/85DB1DB9-0846-48E5-B9B5-BEBD0FB13DFC/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2432016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/85DB1DB9-0846-48E5-B9B5-BEBD0FB13DFC/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2432016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/85DB1DB9-0846-48E5-B9B5-BEBD0FB13DFC/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2442016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/E503231F-AD44-478F-B1F3-5098ACDC9567/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2442016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/E503231F-AD44-478F-B1F3-5098ACDC9567/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2442016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/E503231F-AD44-478F-B1F3-5098ACDC9567/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2442016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/E503231F-AD44-478F-B1F3-5098ACDC9567/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2452016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/6B4ECBEE-FF14-4295-BFF2-96DB61BE1D81/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2452016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/6B4ECBEE-FF14-4295-BFF2-96DB61BE1D81/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2452016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/6B4ECBEE-FF14-4295-BFF2-96DB61BE1D81/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2452016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/6B4ECBEE-FF14-4295-BFF2-96DB61BE1D81/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2452016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/6B4ECBEE-FF14-4295-BFF2-96DB61BE1D81/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2452016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/6B4ECBEE-FF14-4295-BFF2-96DB61BE1D81/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2462016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/5D73EEEC-806F-416A-AAF4-A0CE8102AA09/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2462016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/5D73EEEC-806F-416A-AAF4-A0CE8102AA09/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2462016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/5D73EEEC-806F-416A-AAF4-A0CE8102AA09/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2462016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/5D73EEEC-806F-416A-AAF4-A0CE8102AA09/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2462016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/5D73EEEC-806F-416A-AAF4-A0CE8102AA09/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2472016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-su-dung-phi-n/99A751BE-A035-4F07-84EF-687D836ABCC5/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2472016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-su-dung-phi-n/99A751BE-A035-4F07-84EF-687D836ABCC5/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2472016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-su-dung-phi-n/99A751BE-A035-4F07-84EF-687D836ABCC5/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2472016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-su-dung-phi-n/99A751BE-A035-4F07-84EF-687D836ABCC5/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2482016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/F63B0F8C-7FD6-4846-9C29-E3B1F07CB1ED/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2482016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/F63B0F8C-7FD6-4846-9C29-E3B1F07CB1ED/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2482016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/F63B0F8C-7FD6-4846-9C29-E3B1F07CB1ED/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2482016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/F63B0F8C-7FD6-4846-9C29-E3B1F07CB1ED/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2492016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/B4CC957D-0685-464F-832E-5FDE5A9C4BD6/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2492016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/B4CC957D-0685-464F-832E-5FDE5A9C4BD6/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2492016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/B4CC957D-0685-464F-832E-5FDE5A9C4BD6/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2492016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/B4CC957D-0685-464F-832E-5FDE5A9C4BD6/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2492016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/B4CC957D-0685-464F-832E-5FDE5A9C4BD6/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2492016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/B4CC957D-0685-464F-832E-5FDE5A9C4BD6/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2492016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/B4CC957D-0685-464F-832E-5FDE5A9C4BD6/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2492016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/B4CC957D-0685-464F-832E-5FDE5A9C4BD6/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2492016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/B4CC957D-0685-464F-832E-5FDE5A9C4BD6/default.aspx
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118.  Thông tư 25/2016/TT-BGTVT của Bộ Giao 

thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung Định 

mức kinh tế - kỹ thuật quản lý, bảo trì 

đường thủy nội địa ban hành kèm theo 

Thông tư 64/2014/TT-BGTVT ngày 

10/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

Vận tải  

03/10/2016  01/01/2017  1127&1128-

10/2016  

119.  Thông tư 250/2016/TT-BTC của Bộ Tài 

chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm 

quyền quyết định của Hội đồng nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  

11/11/2016  01/01/2017  Theo văn bản  

120.  Thông tư 251/2016/TT-BTC của Bộ Tài 

chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí xử lý việc cạnh 

tranh  

11/11/2016  01/01/2017  Theo văn bản  

121.  Thông tư 256/2016/TT-BTC của Bộ Tài 

chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp và quản lý lệ phí cấp Căn cước công 

dân  

11/11/2016  01/01/2017  Theo văn bản  

122.  Thông tư 257/2016/TT-BTC của Bộ Tài 

chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí 

chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều 

kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định 

điều kiện hoạt động Văn phòng công chứng; 

lệ phí cấp thẻ công chứng viên  

11/11/2016  01/01/2017  Theo văn bản  

123.  Thông tư 258/2016/TT-BTC của Bộ Tài 

chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phê 

duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy  

11/11/2016  01/01/2017  Theo văn bản  

124.  Thông tư 259/2016/TT-BTC của Bộ Tài 

chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí xác minh giấy 

tờ tài liệu, lệ phí cấp giấy phép hoạt động 

đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở 

nước ngoài theo hợp đồng  

11/11/2016  01/01/2017  Theo văn bản  

125.  Thông tư 26/2016/TT-BGTVT của Bộ Giao 

thông Vận tải về việc công bố vùng nước 

11/10/2016  01/01/2017  Theo văn bản  

http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-252016TTBGTVT-cua-Bo-Giao-thong-Van-tai-ve-viec-sua-doi-bo-sung-Dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-q/B2BC0AD8-E771-408F-889C-BF56F393958B/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-252016TTBGTVT-cua-Bo-Giao-thong-Van-tai-ve-viec-sua-doi-bo-sung-Dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-q/B2BC0AD8-E771-408F-889C-BF56F393958B/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-252016TTBGTVT-cua-Bo-Giao-thong-Van-tai-ve-viec-sua-doi-bo-sung-Dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-q/B2BC0AD8-E771-408F-889C-BF56F393958B/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-252016TTBGTVT-cua-Bo-Giao-thong-Van-tai-ve-viec-sua-doi-bo-sung-Dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-q/B2BC0AD8-E771-408F-889C-BF56F393958B/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-252016TTBGTVT-cua-Bo-Giao-thong-Van-tai-ve-viec-sua-doi-bo-sung-Dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-q/B2BC0AD8-E771-408F-889C-BF56F393958B/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-252016TTBGTVT-cua-Bo-Giao-thong-Van-tai-ve-viec-sua-doi-bo-sung-Dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-q/B2BC0AD8-E771-408F-889C-BF56F393958B/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-252016TTBGTVT-cua-Bo-Giao-thong-Van-tai-ve-viec-sua-doi-bo-sung-Dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-q/B2BC0AD8-E771-408F-889C-BF56F393958B/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2502016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-huong-dan-ve-phi-va-le-phi-thuoc-tham-quyen-quyet-dinh-cua-Ho/007A85FF-A09E-418D-AEB7-AC5DC122EFC0/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2502016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-huong-dan-ve-phi-va-le-phi-thuoc-tham-quyen-quyet-dinh-cua-Ho/007A85FF-A09E-418D-AEB7-AC5DC122EFC0/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2502016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-huong-dan-ve-phi-va-le-phi-thuoc-tham-quyen-quyet-dinh-cua-Ho/007A85FF-A09E-418D-AEB7-AC5DC122EFC0/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2502016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-huong-dan-ve-phi-va-le-phi-thuoc-tham-quyen-quyet-dinh-cua-Ho/007A85FF-A09E-418D-AEB7-AC5DC122EFC0/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2512016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/A5A805E6-5EFD-47C8-BB96-ED6615FA9555/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2512016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/A5A805E6-5EFD-47C8-BB96-ED6615FA9555/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2512016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/A5A805E6-5EFD-47C8-BB96-ED6615FA9555/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2512016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/A5A805E6-5EFD-47C8-BB96-ED6615FA9555/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2562016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-va-quan-ly-le-phi-cap/061A3960-9B31-40BF-A77A-F1510390B178/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2562016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-va-quan-ly-le-phi-cap/061A3960-9B31-40BF-A77A-F1510390B178/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2562016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-va-quan-ly-le-phi-cap/061A3960-9B31-40BF-A77A-F1510390B178/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2562016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-va-quan-ly-le-phi-cap/061A3960-9B31-40BF-A77A-F1510390B178/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2572016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-su-dung-phi-c/F63F1EB1-ADFB-4DB8-9E5F-B44CEC128748/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2572016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-su-dung-phi-c/F63F1EB1-ADFB-4DB8-9E5F-B44CEC128748/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2572016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-su-dung-phi-c/F63F1EB1-ADFB-4DB8-9E5F-B44CEC128748/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2572016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-su-dung-phi-c/F63F1EB1-ADFB-4DB8-9E5F-B44CEC128748/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2572016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-su-dung-phi-c/F63F1EB1-ADFB-4DB8-9E5F-B44CEC128748/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2572016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-su-dung-phi-c/F63F1EB1-ADFB-4DB8-9E5F-B44CEC128748/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2572016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-su-dung-phi-c/F63F1EB1-ADFB-4DB8-9E5F-B44CEC128748/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2582016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/EC8CBB7F-27B7-4690-B48F-718C9EDBDD18/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2582016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/EC8CBB7F-27B7-4690-B48F-718C9EDBDD18/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2582016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/EC8CBB7F-27B7-4690-B48F-718C9EDBDD18/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2582016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/EC8CBB7F-27B7-4690-B48F-718C9EDBDD18/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2592016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/3F0EEA8B-B189-4974-A577-6E3289AFA2F1/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2592016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/3F0EEA8B-B189-4974-A577-6E3289AFA2F1/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2592016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/3F0EEA8B-B189-4974-A577-6E3289AFA2F1/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2592016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/3F0EEA8B-B189-4974-A577-6E3289AFA2F1/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2592016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/3F0EEA8B-B189-4974-A577-6E3289AFA2F1/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2592016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/3F0EEA8B-B189-4974-A577-6E3289AFA2F1/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-262016TTBGTVT-cua-Bo-Giao-thong-Van-tai-ve-viec-cong-bo-vung-nuoc-cang-bien-thuoc-dia-phan-/F7134265-B133-4320-A7E7-0B06F90EDC82/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-262016TTBGTVT-cua-Bo-Giao-thong-Van-tai-ve-viec-cong-bo-vung-nuoc-cang-bien-thuoc-dia-phan-/F7134265-B133-4320-A7E7-0B06F90EDC82/default.aspx
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cảng biển thuộc địa phận tỉnh Nghệ An và 

khu vực quản lý của cảng vụ hàng hải Nghệ 

An  

126.  Thông tư 260/2016/TT-BTC của Bộ Tài 

chính về việc quy định mức thu, nộp, quản 

lý và sử dụng phí thẩm định nội dung văn 

hóa phẩm xuất khẩu, nhập khẩu  

14/11/2016  01/01/2017  Theo văn bản  

127.  Thông tư 261/2016/TT-BTC của Bộ Tài 

chính quy định về phí, lệ phí hàng hải và 

biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải  

14/11/2016  01/01/2017  Theo văn bản  

128.  Thông tư 263/2016/TT-BTC của Bộ Tài 

chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu 

công nghiệp  

14/11/2016  01/01/2017  Theo văn bản  

129.  Thông tư 264/2016/TT-BTC của Bộ Tài 

chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh 

vực ngoại giao áp dụng tại các cơ quan đại 

diện Việt Nam ở nước ngoài  

14/11/2016  01/01/2017  Theo văn bản  

130.  Thông tư 268/2016/TT-BTC của Bộ Tài 

chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý, sử dụng lệ phí phân bổ và phí 

sử dụng mã, số viễn thông  

14/11/2016  01/01/2017  Theo văn bản  

131.  Thông tư 269/2016/TT-BTC của Bộ Tài 

chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí thuộc 

lĩnh vực an toàn thông tin  

14/11/2016  01/01/2017  Theo văn bản  

132.  Thông tư 270/2016/TT-BTC của Bộ Tài 

chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp 

phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên 

nước; xả thải vào nguồn nước và hành nghề 

khoan nước dưới đất do cơ quan trung ương 

thực hiện  

14/11/2016  01/01/2017  Theo văn bản  

133.  Thông tư 271/2016/TT-BTC của Bộ Tài 

chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp phí thẩm định cấp giấy chứng nhận 

14/11/2016  01/01/2017  Theo văn bản  

http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-262016TTBGTVT-cua-Bo-Giao-thong-Van-tai-ve-viec-cong-bo-vung-nuoc-cang-bien-thuoc-dia-phan-/F7134265-B133-4320-A7E7-0B06F90EDC82/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-262016TTBGTVT-cua-Bo-Giao-thong-Van-tai-ve-viec-cong-bo-vung-nuoc-cang-bien-thuoc-dia-phan-/F7134265-B133-4320-A7E7-0B06F90EDC82/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-262016TTBGTVT-cua-Bo-Giao-thong-Van-tai-ve-viec-cong-bo-vung-nuoc-cang-bien-thuoc-dia-phan-/F7134265-B133-4320-A7E7-0B06F90EDC82/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2602016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-phi-tham-dinh/8F4EDFAE-46A1-4C7D-99AD-F8B17D47E72D/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2602016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-phi-tham-dinh/8F4EDFAE-46A1-4C7D-99AD-F8B17D47E72D/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2602016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-phi-tham-dinh/8F4EDFAE-46A1-4C7D-99AD-F8B17D47E72D/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2602016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-phi-tham-dinh/8F4EDFAE-46A1-4C7D-99AD-F8B17D47E72D/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2612016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-quy-dinh-ve-phi-le-phi-hang-hai-va-bieu-muc-thu-phi-le-phi-ha/3FCEFB87-8279-478F-BD75-BABCE76A6937/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2612016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-quy-dinh-ve-phi-le-phi-hang-hai-va-bieu-muc-thu-phi-le-phi-ha/3FCEFB87-8279-478F-BD75-BABCE76A6937/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2612016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-quy-dinh-ve-phi-le-phi-hang-hai-va-bieu-muc-thu-phi-le-phi-ha/3FCEFB87-8279-478F-BD75-BABCE76A6937/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2632016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/B76E0278-8AA0-430F-AF4F-1B680258C558/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2632016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/B76E0278-8AA0-430F-AF4F-1B680258C558/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2632016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/B76E0278-8AA0-430F-AF4F-1B680258C558/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2632016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/B76E0278-8AA0-430F-AF4F-1B680258C558/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2642016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-va-quan-ly-su-dung-ph/74593219-159A-4232-9787-EA988AC38571/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2642016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-va-quan-ly-su-dung-ph/74593219-159A-4232-9787-EA988AC38571/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2642016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-va-quan-ly-su-dung-ph/74593219-159A-4232-9787-EA988AC38571/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2642016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-va-quan-ly-su-dung-ph/74593219-159A-4232-9787-EA988AC38571/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2642016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-va-quan-ly-su-dung-ph/74593219-159A-4232-9787-EA988AC38571/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2682016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-su-dung-le-ph/112BEED4-83C8-4216-A1D5-09CCC35CF96F/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2682016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-su-dung-le-ph/112BEED4-83C8-4216-A1D5-09CCC35CF96F/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2682016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-su-dung-le-ph/112BEED4-83C8-4216-A1D5-09CCC35CF96F/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2682016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-su-dung-le-ph/112BEED4-83C8-4216-A1D5-09CCC35CF96F/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2692016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/B3E3F22A-D147-4D81-8810-810F73801633/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2692016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/B3E3F22A-D147-4D81-8810-810F73801633/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2692016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/B3E3F22A-D147-4D81-8810-810F73801633/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2692016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/B3E3F22A-D147-4D81-8810-810F73801633/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2702016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/2EDB0EFE-0267-4793-AEDA-50F57F4B5B9A/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2702016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/2EDB0EFE-0267-4793-AEDA-50F57F4B5B9A/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2702016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/2EDB0EFE-0267-4793-AEDA-50F57F4B5B9A/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2702016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/2EDB0EFE-0267-4793-AEDA-50F57F4B5B9A/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2702016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/2EDB0EFE-0267-4793-AEDA-50F57F4B5B9A/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2702016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/2EDB0EFE-0267-4793-AEDA-50F57F4B5B9A/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2702016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/2EDB0EFE-0267-4793-AEDA-50F57F4B5B9A/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2712016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-phi-tham-dinh-cap-gia/3A762CF2-5A46-488C-9B27-C23CC1E6561F/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2712016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-phi-tham-dinh-cap-gia/3A762CF2-5A46-488C-9B27-C23CC1E6561F/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2712016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-phi-tham-dinh-cap-gia/3A762CF2-5A46-488C-9B27-C23CC1E6561F/default.aspx
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đăng ký hành nghề, giấy chứng nhận đủ 

điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán, kiểm 

toán  

134.  Thông tư 272/2016/TT-BTC của Bộ Tài 

chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong 

lĩnh vực chứng khoán  

14/11/2016  01/01/2017  Theo văn bản  

135.  Thông tư 274/2016/TT-BTC của Bộ Tài 

chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ 

phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh  

14/11/2016  01/01/2017  Theo văn bản  

136.  Thông tư 277/2016/TT-BTC của Bộ Tài 

chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực 

dược, mỹ phẩm  

14/11/2016  01/01/2017  Theo văn bản  

137.  Thông tư 278/2016/TT-BTC của Bộ Tài 

chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y 

tế  

14/11/2016  01/01/2017  Theo văn bản  

138.  Thông tư 279/2016/TT-BTC của Bộ Tài 

chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác 

an toàn vệ sinh thực phẩm  

14/11/2016  01/01/2017  Theo văn bản  

139.  Thông tư 281/2016/TT-BTC của Bộ Tài 

chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử 

dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch, 

phí xác nhận có quốc tịch Việt Nam, phí xác 

nhận là người gốc Việt Nam, lệ phí quốc 

tịch  

14/11/2016  01/01/2017  Theo văn bản  

140.  Thông tư 284/2016/TT-BTC của Bộ Tài 

chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong 

lĩnh vực quản lý chất lượng vật tư nuôi 

trồng thủy sản  

14/11/2016  01/01/2017  Theo văn bản  

141.  Thông tư 285/2016/TT-BTC của Bộ Tài 

chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, 

14/11/2016  01/01/2017  Theo văn bản  

http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2712016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-phi-tham-dinh-cap-gia/3A762CF2-5A46-488C-9B27-C23CC1E6561F/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2712016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-phi-tham-dinh-cap-gia/3A762CF2-5A46-488C-9B27-C23CC1E6561F/default.aspx
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nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y  

142.  Thông tư 286/2016/TT-BTC của Bộ Tài 

chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản 

lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh 

vực nông nghiệp  

14/11/2016  01/01/2017  Theo văn bản  

143.  Thông tư 287/2016/TT-BTC của Bộ Tài 

chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong 

lĩnh vực năng lượng nguyên tử  

15/11/2016  01/01/2017  Theo văn bản  

144.  Thông tư 288/2016/TT-BTC của Bộ Tài 

chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định 

chương trình nghệ thuật biểu diễn; phí thẩm 

định nội dung chương trình trên băng, đĩa, 

phần mềm và trên vật liệu khác  

15/11/2016  01/01/2017  Theo văn bản  

145.  Thông tư 289/2016/TT-BTC của Bộ Tài 

chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong 

lĩnh vực điện ảnh  

15/11/2016  01/01/2017  Theo văn bản  

146.  Thông tư 290/2016/TT-BTC của Bộ Tài 

chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định nội 

dung, kịch bản trò chơi điện tử trên mạng  

15/11/2016  01/01/2017  Theo văn bản  

147.  Thông tư 291/2016/TT-BTC của Bộ Tài 

chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều 

kiện hoạt động bưu chính  

15/11/2016  01/01/2017  Theo văn bản  

148.  Thông tư 292/2016/TT-BTC của Bộ Tài 

chính về việc hướng dẫn cập nhật kiến thức 

hàng năm cho kế toán viên hành nghề và 

người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán  

15/11/2016  01/01/2017  Theo văn bản  

149.  Thông tư 293/2016/TT-BTC của Bộ Tài 

chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng 

đường bộ  

15/11/2016  01/01/2017  Theo văn bản  
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http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2922016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-huong-dan-cap-nhat-kien-thuc-hang-nam-cho-ke-toan-vie/20BB3B7E-1ACD-4423-905D-B30710CF5A91/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2922016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-huong-dan-cap-nhat-kien-thuc-hang-nam-cho-ke-toan-vie/20BB3B7E-1ACD-4423-905D-B30710CF5A91/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2922016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-huong-dan-cap-nhat-kien-thuc-hang-nam-cho-ke-toan-vie/20BB3B7E-1ACD-4423-905D-B30710CF5A91/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2932016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-mien-quan-ly-va-su-du/CAC15A48-020E-4219-AC21-AD5F22C555F4/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2932016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-mien-quan-ly-va-su-du/CAC15A48-020E-4219-AC21-AD5F22C555F4/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2932016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-mien-quan-ly-va-su-du/CAC15A48-020E-4219-AC21-AD5F22C555F4/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2932016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-mien-quan-ly-va-su-du/CAC15A48-020E-4219-AC21-AD5F22C555F4/default.aspx
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150.  Thông tư 294/2016/TT-BTC của Bộ Tài 

chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí khai thác 

và sử dụng dữ liệu tài nguyên, môi trường 

biển và hải đảo  

15/11/2016  01/01/2017  Theo văn bản  

151.  Thông tư 295/2016/TT-BTC của Bộ Tài 

chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt  

15/11/2016  01/01/2017  Theo văn bản  

152.  Thông tư 296/2016/TT-BTC của Bộ Tài 

chính hướng dẫn về cấp, thu hồi và quản lý 

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ 

kế toán  

15/11/2016  01/01/2017  Theo văn bản  

153.  Thông tư 298/2016/TT-BTC của Bộ Tài 

chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều 

kiện hoạt động về khoa học, công nghệ  

15/11/2016  01/01/2017  Theo văn bản  

154.  Thông tư 301/2016/TT-BTC của Bộ Tài 

chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ  

15/11/2016  01/01/2017  Theo văn bản  

155.  Thông tư 305/2016/TT-BTC của Bộ Tài 

chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ duy trì 

hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số  

15/11/2016  01/01/2017  Theo văn bản  

156.  Thông tư 306/2016/TT-BTC của Bộ Tài 

chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư 19/2015/TT-BTC ngày 

03/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về 

cơ chế huy động, quản lý, sử dụng nguồn 

kinh phí hỗ trợ công tác phòng, chống buôn 

lậu thuốc lá điếu và chống sản xuất, buôn 

bán thuốc lá giả  

15/11/2016  01/01/2017  Theo văn bản  

157.  Thông tư 307/2016/TT-BTC của Bộ Tài 

chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí quyền cung cấp 

dịch vụ truyền hình trả tiền và lệ phí cấp 

giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh 

chương trình nước ngoài trên truyền hình trả 

tiền  

15/11/2016  01/01/2017  Theo văn bản  

http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2942016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-mien-quan-ly-va-su-du/47D7A4E7-9659-4324-ACA6-A84B3A7AD61E/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2942016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-mien-quan-ly-va-su-du/47D7A4E7-9659-4324-ACA6-A84B3A7AD61E/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2942016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-mien-quan-ly-va-su-du/47D7A4E7-9659-4324-ACA6-A84B3A7AD61E/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2942016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-mien-quan-ly-va-su-du/47D7A4E7-9659-4324-ACA6-A84B3A7AD61E/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2942016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-mien-quan-ly-va-su-du/47D7A4E7-9659-4324-ACA6-A84B3A7AD61E/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2952016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-phi-su-dung-ket-cau-h/836179F9-1C45-49A5-B6ED-5B9626F09162/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2952016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-phi-su-dung-ket-cau-h/836179F9-1C45-49A5-B6ED-5B9626F09162/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2952016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-phi-su-dung-ket-cau-h/836179F9-1C45-49A5-B6ED-5B9626F09162/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2962016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-huong-dan-ve-cap-thu-hoi-va-quan-ly-Giay-chung-nhan-dang-ky-h/0788F910-CC14-4113-B1B2-DD4DB311CD21/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2962016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-huong-dan-ve-cap-thu-hoi-va-quan-ly-Giay-chung-nhan-dang-ky-h/0788F910-CC14-4113-B1B2-DD4DB311CD21/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2962016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-huong-dan-ve-cap-thu-hoi-va-quan-ly-Giay-chung-nhan-dang-ky-h/0788F910-CC14-4113-B1B2-DD4DB311CD21/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2962016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-huong-dan-ve-cap-thu-hoi-va-quan-ly-Giay-chung-nhan-dang-ky-h/0788F910-CC14-4113-B1B2-DD4DB311CD21/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2982016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/F6CE1EC4-A539-4B53-B165-6C6C6C48AF3F/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2982016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/F6CE1EC4-A539-4B53-B165-6C6C6C48AF3F/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2982016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/F6CE1EC4-A539-4B53-B165-6C6C6C48AF3F/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-2982016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/F6CE1EC4-A539-4B53-B165-6C6C6C48AF3F/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-3012016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-huong-dan-ve-le-phi-truoc-ba/A144F308-9F38-445D-9835-B3A093084A71/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-3012016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-huong-dan-ve-le-phi-truoc-ba/A144F308-9F38-445D-9835-B3A093084A71/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-3052016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/508B3095-515B-4D7B-8FC0-BB3C92FCEA7A/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-3052016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/508B3095-515B-4D7B-8FC0-BB3C92FCEA7A/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-3052016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/508B3095-515B-4D7B-8FC0-BB3C92FCEA7A/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-3052016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/508B3095-515B-4D7B-8FC0-BB3C92FCEA7A/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-3062016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-Thong-tu-192015TTBTC-/6B36375E-4E23-4B47-B77E-1EBB68D629B3/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-3062016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-Thong-tu-192015TTBTC-/6B36375E-4E23-4B47-B77E-1EBB68D629B3/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-3062016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-Thong-tu-192015TTBTC-/6B36375E-4E23-4B47-B77E-1EBB68D629B3/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-3062016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-Thong-tu-192015TTBTC-/6B36375E-4E23-4B47-B77E-1EBB68D629B3/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-3062016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-Thong-tu-192015TTBTC-/6B36375E-4E23-4B47-B77E-1EBB68D629B3/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-3062016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-Thong-tu-192015TTBTC-/6B36375E-4E23-4B47-B77E-1EBB68D629B3/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-3062016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-Thong-tu-192015TTBTC-/6B36375E-4E23-4B47-B77E-1EBB68D629B3/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-3062016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-Thong-tu-192015TTBTC-/6B36375E-4E23-4B47-B77E-1EBB68D629B3/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-3072016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/89B6E7E3-AA58-4F4E-AC2D-90158DF354B7/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-3072016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/89B6E7E3-AA58-4F4E-AC2D-90158DF354B7/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-3072016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/89B6E7E3-AA58-4F4E-AC2D-90158DF354B7/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-3072016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/89B6E7E3-AA58-4F4E-AC2D-90158DF354B7/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-3072016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/89B6E7E3-AA58-4F4E-AC2D-90158DF354B7/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-3072016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/89B6E7E3-AA58-4F4E-AC2D-90158DF354B7/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-3072016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-ph/89B6E7E3-AA58-4F4E-AC2D-90158DF354B7/default.aspx
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158.  Thông tư 31/2016/TT-NHNN của Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư 

24/2015/TT-NHNN ngày 08/12/2015 của 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định 

cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, 

chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với 

khách hàng vay là người cư trú  

15/11/2016  01/01/2017  1215&1216-

11/2016  

159.  Thông tư 32/2016/TT-BGTVT của Bộ Giao 

thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư 02/2014/TT-BGTVT 

ngày 25/02/2014 của Bộ Giao thông Vận tải 

quy định quy trình thanh tra chuyên ngành, 

xử phạt vi phạm hành chính; công tác lập kế 

hoạch, chế độ báo cáo và quản lý nội bộ của 

Thanh tra ngành Giao thông Vận tải  

07/11/2016  01/01/2017  1213&1214-

11/2016  

160.  Thông tư 32/2016/TT-BTNMT của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về xây 

dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường  

07/11/2016  01/01/2017  1207&1208-

11/2016  

161.  Thông tư 33/2016/TT-BGTVT của Bộ Giao 

thông Vận tải quy định việc báo cáo hoạt 

động và báo cáo số liệu trong ngành hàng 

không dân dụng Việt Nam  

15/11/2016  01/01/2017  Theo văn bản  

162.  Thông tư 34/2016/TT-BGTVT của Bộ Giao 

thông Vận tải về việc quy định khung giá 

dịch vụ sử dụng phà thuộc tuyến quốc lộ 

được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà 

nước, do Trung ương quản lý  

15/11/2016  01/01/2017  Theo văn bản  

163.  Thông tư 35/2015/TT-NHNN của Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định 

Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với 

các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài  

31/12/2015  01/01/2017  Theo văn bản  

164.  Thông tư 35/2016/TT-BGTVT của Bộ Giao 

thông Vận tải về việc quy định mức giá tối 

đa dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu 

tư xây dựng đường bộ để kinh doanh do Bộ 

15/11/2016  01/01/2017  Theo văn bản  

http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-312016TTNHNN-cua-Ngan-hang-Nha-nuoc-Viet-Nam-ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-Thong-/B47237FF-DA49-446A-AB2B-7C20D62E244F/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-312016TTNHNN-cua-Ngan-hang-Nha-nuoc-Viet-Nam-ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-Thong-/B47237FF-DA49-446A-AB2B-7C20D62E244F/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-312016TTNHNN-cua-Ngan-hang-Nha-nuoc-Viet-Nam-ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-Thong-/B47237FF-DA49-446A-AB2B-7C20D62E244F/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-312016TTNHNN-cua-Ngan-hang-Nha-nuoc-Viet-Nam-ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-Thong-/B47237FF-DA49-446A-AB2B-7C20D62E244F/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-312016TTNHNN-cua-Ngan-hang-Nha-nuoc-Viet-Nam-ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-Thong-/B47237FF-DA49-446A-AB2B-7C20D62E244F/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-312016TTNHNN-cua-Ngan-hang-Nha-nuoc-Viet-Nam-ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-Thong-/B47237FF-DA49-446A-AB2B-7C20D62E244F/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-312016TTNHNN-cua-Ngan-hang-Nha-nuoc-Viet-Nam-ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-Thong-/B47237FF-DA49-446A-AB2B-7C20D62E244F/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-312016TTNHNN-cua-Ngan-hang-Nha-nuoc-Viet-Nam-ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-Thong-/B47237FF-DA49-446A-AB2B-7C20D62E244F/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-322016TTBGTVT-cua-Bo-Giao-thong-Van-tai-ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-Thong-tu-02/F01C8B5B-2DA2-4778-98CF-F7128CE041F5/default.aspx
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Giao thông Vận tải quản lý  

165.  Thông tư 38/2016/TT-BYT của Bộ Y tế về 

việc quy định một số biện pháp thúc đẩy 

việc nuôi con bằng sữa mẹ tại các cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh  

31/10/2016  01/01/2017  Theo văn bản  

166.  Thông tư 42/2016/TT-BYT của Bộ Y tế quy 

định việc thừa nhận kết quả phân loại trang 

thiết bị y tế  

15/11/2016  01/01/2017  Theo văn bản  

167.  Quyết định 4281/QĐ-TCHQ của Tổng cục 

Hải quan về việc ban hành Quy chế Quản lý 

ấn chỉ Hải quan  

09/12/2016  01/01/2017  Theo văn bản  

168.  Quyết định 4282/QĐ-TCHQ của Tổng cục 

Hải quan về việc ban hành Quy chế sử dụng 

chi phí quản lý và phát hành ấn chỉ Hải quan  

09/12/2016  01/01/2017  Theo văn bản  

169.  Quyết định 2919/2016/QĐ-UBND của Ủy 

ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc 

quy định quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị 

của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm 

vi quản lý của Thành phố Hải Phòng  

24/11/2016  01/01/2017  Theo văn bản  

170.  Quyết định 31/2016/QĐ-UBND của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc quy định tỷ 

lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại của nhà 

để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Sóc 

Trăng  

04/11/2016  01/01/2017  Theo văn bản  

171.  Quyết định 33/2016/QĐ-UBND của Ủy ban 

nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban 

hành Quy định chính sách khuyến công trên 

địa bàn Thành phố Đà Nẵng  

31/10/2016  01/01/2017  Theo văn bản  

172.  Quyết định 33/2016/QĐ-UBND của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Quyết định 

20/2015/QĐ-UBND ngày 02/08/2015 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc 

Quy định một số nội dung về trợ cấp, trợ 

giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên  

07/12/2016  01/01/2017  Theo văn bản  

http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-352016TTBGTVT-cua-Bo-Giao-thong-Van-tai-ve-viec-quy-dinh-muc-gia-toi-da-dich-vu-su-dung-duo/8ECEEC4C-594D-4AFB-A1F5-9D51A84AF450/default.aspx
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173.  Quyết định 39/2016/QĐ-UBND của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc quy định 

mức thu sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi 

trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng  

08/12/2016  01/01/2017  Theo văn bản  

174.  Quyết định 41/2016/QĐ-UBND của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành 

Quy định về mức thu tiền bảo vệ, phát triển 

đất trồng lúa khi chuyển đất chuyên trồng 

lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi 

nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng  

19/12/2016  01/01/2017  Theo văn bản  

175.  Quyết định 46/2016/QĐ-UBND của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu 

công nghiệp Việt Nam - Singapore  

19/12/2016  01/01/2017  Theo văn bản  

176.  Quyết định 50/2016/QĐ-UBND của Ủy ban 

nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc 

phân cấp tiếp nhận Thỏa ước lao động tập 

thể doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ 

Chí Minh  

09/12/2016  01/01/2017  Theo văn bản  

177.  Quyết định 52/2016/QĐ-UBND của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành 

Quy định định mức xây dựng, phân bổ dự 

toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm 

vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân 

sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi  

20/09/2016  01/01/2017  Theo văn bản  

178.  Quyết định 54/2016/QĐ-UBND của Ủy ban 

nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc 

quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi 

cho từng cấp ngân sách ở Thành phố và Tỷ 

lệ phần trăm (%) phần chia các khoản thu 

giữa ngân sách các cấp ở Thành phố thời kỳ 

ổn định ngân sách 2017-2020  

10/12/2016  01/01/2017  Theo văn bản  

179.  Quyết định 55/2016/QĐ-UBND của Ủy ban 

nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc 

giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách Nhà 

nước năm 2017  

10/12/2016  01/01/2017  Theo văn bản  

http://luatvietnam.vn/VL/662/Quyet-dinh-392016QDUBND-cua-Uy-ban-nhan-dan-tinh-Soc-Trang-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-san-pham-dich-vu/BB498EC1-F82F-4BC0-B89F-EB777F94A4F7/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Quyet-dinh-392016QDUBND-cua-Uy-ban-nhan-dan-tinh-Soc-Trang-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-san-pham-dich-vu/BB498EC1-F82F-4BC0-B89F-EB777F94A4F7/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Quyet-dinh-392016QDUBND-cua-Uy-ban-nhan-dan-tinh-Soc-Trang-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-san-pham-dich-vu/BB498EC1-F82F-4BC0-B89F-EB777F94A4F7/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Quyet-dinh-392016QDUBND-cua-Uy-ban-nhan-dan-tinh-Soc-Trang-ve-viec-quy-dinh-muc-thu-san-pham-dich-vu/BB498EC1-F82F-4BC0-B89F-EB777F94A4F7/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Quyet-dinh-412016QDUBND-cua-Uy-ban-nhan-dan-tinh-Soc-Trang-ve-viec-ban-hanh-Quy-dinh-ve-muc-thu-tien/58B9E155-1904-41C9-AAB7-E36BC6354BF5/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Quyet-dinh-412016QDUBND-cua-Uy-ban-nhan-dan-tinh-Soc-Trang-ve-viec-ban-hanh-Quy-dinh-ve-muc-thu-tien/58B9E155-1904-41C9-AAB7-E36BC6354BF5/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Quyet-dinh-412016QDUBND-cua-Uy-ban-nhan-dan-tinh-Soc-Trang-ve-viec-ban-hanh-Quy-dinh-ve-muc-thu-tien/58B9E155-1904-41C9-AAB7-E36BC6354BF5/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Quyet-dinh-412016QDUBND-cua-Uy-ban-nhan-dan-tinh-Soc-Trang-ve-viec-ban-hanh-Quy-dinh-ve-muc-thu-tien/58B9E155-1904-41C9-AAB7-E36BC6354BF5/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Quyet-dinh-412016QDUBND-cua-Uy-ban-nhan-dan-tinh-Soc-Trang-ve-viec-ban-hanh-Quy-dinh-ve-muc-thu-tien/58B9E155-1904-41C9-AAB7-E36BC6354BF5/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Quyet-dinh-412016QDUBND-cua-Uy-ban-nhan-dan-tinh-Soc-Trang-ve-viec-ban-hanh-Quy-dinh-ve-muc-thu-tien/58B9E155-1904-41C9-AAB7-E36BC6354BF5/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Quyet-dinh-462016QDUBND-cua-Uy-ban-nhan-dan-tinh-Binh-Duong-ve-viec-ban-hanh-Quy-dinh-chuc-nang-nhie/415B10E2-89B9-4390-8B44-5BD83B72C72A/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Quyet-dinh-462016QDUBND-cua-Uy-ban-nhan-dan-tinh-Binh-Duong-ve-viec-ban-hanh-Quy-dinh-chuc-nang-nhie/415B10E2-89B9-4390-8B44-5BD83B72C72A/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Quyet-dinh-462016QDUBND-cua-Uy-ban-nhan-dan-tinh-Binh-Duong-ve-viec-ban-hanh-Quy-dinh-chuc-nang-nhie/415B10E2-89B9-4390-8B44-5BD83B72C72A/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Quyet-dinh-462016QDUBND-cua-Uy-ban-nhan-dan-tinh-Binh-Duong-ve-viec-ban-hanh-Quy-dinh-chuc-nang-nhie/415B10E2-89B9-4390-8B44-5BD83B72C72A/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Quyet-dinh-462016QDUBND-cua-Uy-ban-nhan-dan-tinh-Binh-Duong-ve-viec-ban-hanh-Quy-dinh-chuc-nang-nhie/415B10E2-89B9-4390-8B44-5BD83B72C72A/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Quyet-dinh-502016QDUBND-cua-Uy-ban-nhan-dan-Thanh-pho-Ho-Chi-Minh-ve-viec-phan-cap-tiep-nhan-Thoa-uo/6BAA5F10-6A31-40B7-9984-A8FFDFA2C3E0/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Quyet-dinh-502016QDUBND-cua-Uy-ban-nhan-dan-Thanh-pho-Ho-Chi-Minh-ve-viec-phan-cap-tiep-nhan-Thoa-uo/6BAA5F10-6A31-40B7-9984-A8FFDFA2C3E0/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Quyet-dinh-502016QDUBND-cua-Uy-ban-nhan-dan-Thanh-pho-Ho-Chi-Minh-ve-viec-phan-cap-tiep-nhan-Thoa-uo/6BAA5F10-6A31-40B7-9984-A8FFDFA2C3E0/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Quyet-dinh-502016QDUBND-cua-Uy-ban-nhan-dan-Thanh-pho-Ho-Chi-Minh-ve-viec-phan-cap-tiep-nhan-Thoa-uo/6BAA5F10-6A31-40B7-9984-A8FFDFA2C3E0/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Quyet-dinh-502016QDUBND-cua-Uy-ban-nhan-dan-Thanh-pho-Ho-Chi-Minh-ve-viec-phan-cap-tiep-nhan-Thoa-uo/6BAA5F10-6A31-40B7-9984-A8FFDFA2C3E0/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Quyet-dinh-522016QDUBND-cua-Uy-ban-nhan-dan-tinh-Quang-Ngai-ve-viec-ban-hanh-Quy-dinh-dinh-muc-xay-d/C7316655-1C38-4513-8EEB-79DC75706688/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Quyet-dinh-522016QDUBND-cua-Uy-ban-nhan-dan-tinh-Quang-Ngai-ve-viec-ban-hanh-Quy-dinh-dinh-muc-xay-d/C7316655-1C38-4513-8EEB-79DC75706688/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Quyet-dinh-522016QDUBND-cua-Uy-ban-nhan-dan-tinh-Quang-Ngai-ve-viec-ban-hanh-Quy-dinh-dinh-muc-xay-d/C7316655-1C38-4513-8EEB-79DC75706688/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Quyet-dinh-522016QDUBND-cua-Uy-ban-nhan-dan-tinh-Quang-Ngai-ve-viec-ban-hanh-Quy-dinh-dinh-muc-xay-d/C7316655-1C38-4513-8EEB-79DC75706688/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Quyet-dinh-522016QDUBND-cua-Uy-ban-nhan-dan-tinh-Quang-Ngai-ve-viec-ban-hanh-Quy-dinh-dinh-muc-xay-d/C7316655-1C38-4513-8EEB-79DC75706688/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Quyet-dinh-522016QDUBND-cua-Uy-ban-nhan-dan-tinh-Quang-Ngai-ve-viec-ban-hanh-Quy-dinh-dinh-muc-xay-d/C7316655-1C38-4513-8EEB-79DC75706688/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Quyet-dinh-542016QDUBND-cua-Uy-ban-nhan-dan-Thanh-pho-Ho-Chi-Minh-ve-viec-quy-dinh-phan-cap-nguon-th/0A3D639E-54B6-4D0C-BA7C-D522BA79FF28/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Quyet-dinh-542016QDUBND-cua-Uy-ban-nhan-dan-Thanh-pho-Ho-Chi-Minh-ve-viec-quy-dinh-phan-cap-nguon-th/0A3D639E-54B6-4D0C-BA7C-D522BA79FF28/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Quyet-dinh-542016QDUBND-cua-Uy-ban-nhan-dan-Thanh-pho-Ho-Chi-Minh-ve-viec-quy-dinh-phan-cap-nguon-th/0A3D639E-54B6-4D0C-BA7C-D522BA79FF28/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Quyet-dinh-542016QDUBND-cua-Uy-ban-nhan-dan-Thanh-pho-Ho-Chi-Minh-ve-viec-quy-dinh-phan-cap-nguon-th/0A3D639E-54B6-4D0C-BA7C-D522BA79FF28/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Quyet-dinh-542016QDUBND-cua-Uy-ban-nhan-dan-Thanh-pho-Ho-Chi-Minh-ve-viec-quy-dinh-phan-cap-nguon-th/0A3D639E-54B6-4D0C-BA7C-D522BA79FF28/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Quyet-dinh-542016QDUBND-cua-Uy-ban-nhan-dan-Thanh-pho-Ho-Chi-Minh-ve-viec-quy-dinh-phan-cap-nguon-th/0A3D639E-54B6-4D0C-BA7C-D522BA79FF28/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Quyet-dinh-542016QDUBND-cua-Uy-ban-nhan-dan-Thanh-pho-Ho-Chi-Minh-ve-viec-quy-dinh-phan-cap-nguon-th/0A3D639E-54B6-4D0C-BA7C-D522BA79FF28/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Quyet-dinh-552016QDUBND-cua-Uy-ban-nhan-dan-Thanh-pho-Ho-Chi-Minh-ve-viec-giao-chi-tieu-du-toan-thu-/C021FD1B-8DB3-447F-A55C-5145414F6C35/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Quyet-dinh-552016QDUBND-cua-Uy-ban-nhan-dan-Thanh-pho-Ho-Chi-Minh-ve-viec-giao-chi-tieu-du-toan-thu-/C021FD1B-8DB3-447F-A55C-5145414F6C35/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Quyet-dinh-552016QDUBND-cua-Uy-ban-nhan-dan-Thanh-pho-Ho-Chi-Minh-ve-viec-giao-chi-tieu-du-toan-thu-/C021FD1B-8DB3-447F-A55C-5145414F6C35/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Quyet-dinh-552016QDUBND-cua-Uy-ban-nhan-dan-Thanh-pho-Ho-Chi-Minh-ve-viec-giao-chi-tieu-du-toan-thu-/C021FD1B-8DB3-447F-A55C-5145414F6C35/default.aspx
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180.  Quyết định 56/2016/QĐ-UBND của Ủy ban 

nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về định 

mức phân bổ chi ngân sách lĩnh vực giáo 

dục năm 2017  

10/12/2016  01/01/2017  Theo văn bản  

181.  Quyết định 57/2016/QĐ-UBND của Ủy ban 

nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về định 

mức phân bổ chi ngân sách lĩnh vực y tế 

năm 2017  

10/12/2016  01/01/2017  Theo văn bản  

182.  Quyết định 58/2016/QĐ-UBND của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc quy định 

hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại  

25/10/2016  01/01/2017  Theo văn bản  

183.  Quyết định 59/2016/QĐ-UBND của Ủy ban 

nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc 

giao định mức kinh phí thực hiện chế độ tự 

chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên 

chế và kinh phí hành chính đối với cơ quan 

Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể Thành phố; Liên 

hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Thành 

phố; Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Thành 

phố và Hội Chữ thập đỏ Thành phố năm 

2017  

10/12/2016  01/01/2017  Theo văn bản  

184.  Quyết định 60/2016/QĐ-UBND của Ủy ban 

nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc 

giao định mức kinh phí thực hiện chế độ tự 

chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên 

chế và kinh phí hành chính năm 2017 đối 

với các sở, ngành thành phố, quận - huyện, 

phường - xã  

10/12/2016  01/01/2017  Theo văn bản  

185.  Quyết định 68/2016/QĐ-UBND của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Long An về việc phân cấp 

nguồn thu, nhiệm vụ chi các cấp ngân sách 

tỉnh Long An giai đoạn 2017-2020  

09/12/2016  01/01/2017  Theo văn bản  

186.  Quyết định 71/2016/QĐ-UBND của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Nghệ An về việc quy định chế 

độ quản lý đặc thù đối với Đội tuyên truyền 

lưu động, Đội nghệ thuật quần chúng cấp 

tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An  

07/12/2016  01/01/2017  Theo văn bản  

http://luatvietnam.vn/VL/662/Quyet-dinh-562016QDUBND-cua-Uy-ban-nhan-dan-Thanh-pho-Ho-Chi-Minh-ve-dinh-muc-phan-bo-chi-ngan-sach-/5758DDFC-CBFD-403C-B7D0-672A43CADF19/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Quyet-dinh-562016QDUBND-cua-Uy-ban-nhan-dan-Thanh-pho-Ho-Chi-Minh-ve-dinh-muc-phan-bo-chi-ngan-sach-/5758DDFC-CBFD-403C-B7D0-672A43CADF19/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Quyet-dinh-562016QDUBND-cua-Uy-ban-nhan-dan-Thanh-pho-Ho-Chi-Minh-ve-dinh-muc-phan-bo-chi-ngan-sach-/5758DDFC-CBFD-403C-B7D0-672A43CADF19/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Quyet-dinh-562016QDUBND-cua-Uy-ban-nhan-dan-Thanh-pho-Ho-Chi-Minh-ve-dinh-muc-phan-bo-chi-ngan-sach-/5758DDFC-CBFD-403C-B7D0-672A43CADF19/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Quyet-dinh-572016QDUBND-cua-Uy-ban-nhan-dan-Thanh-pho-Ho-Chi-Minh-ve-dinh-muc-phan-bo-chi-ngan-sach-/50FA8A50-39BF-4329-9959-C37BB82B44A1/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Quyet-dinh-572016QDUBND-cua-Uy-ban-nhan-dan-Thanh-pho-Ho-Chi-Minh-ve-dinh-muc-phan-bo-chi-ngan-sach-/50FA8A50-39BF-4329-9959-C37BB82B44A1/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Quyet-dinh-572016QDUBND-cua-Uy-ban-nhan-dan-Thanh-pho-Ho-Chi-Minh-ve-dinh-muc-phan-bo-chi-ngan-sach-/50FA8A50-39BF-4329-9959-C37BB82B44A1/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Quyet-dinh-572016QDUBND-cua-Uy-ban-nhan-dan-Thanh-pho-Ho-Chi-Minh-ve-dinh-muc-phan-bo-chi-ngan-sach-/50FA8A50-39BF-4329-9959-C37BB82B44A1/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Quyet-dinh-582016QDUBND-cua-Uy-ban-nhan-dan-tinh-Dong-Thap-ve-viec-quy-dinh-ho-tro-hoat-dong-xuc-tie/7C9FD9CC-D5FC-4E20-AE86-1AFB6376406B/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Quyet-dinh-582016QDUBND-cua-Uy-ban-nhan-dan-tinh-Dong-Thap-ve-viec-quy-dinh-ho-tro-hoat-dong-xuc-tie/7C9FD9CC-D5FC-4E20-AE86-1AFB6376406B/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Quyet-dinh-582016QDUBND-cua-Uy-ban-nhan-dan-tinh-Dong-Thap-ve-viec-quy-dinh-ho-tro-hoat-dong-xuc-tie/7C9FD9CC-D5FC-4E20-AE86-1AFB6376406B/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Quyet-dinh-592016QDUBND-cua-Uy-ban-nhan-dan-Thanh-pho-Ho-Chi-Minh-ve-viec-giao-dinh-muc-kinh-phi-thu/8F1CEEBB-D079-4EE3-A1E1-2A5DACCB5A8C/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Quyet-dinh-592016QDUBND-cua-Uy-ban-nhan-dan-Thanh-pho-Ho-Chi-Minh-ve-viec-giao-dinh-muc-kinh-phi-thu/8F1CEEBB-D079-4EE3-A1E1-2A5DACCB5A8C/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Quyet-dinh-592016QDUBND-cua-Uy-ban-nhan-dan-Thanh-pho-Ho-Chi-Minh-ve-viec-giao-dinh-muc-kinh-phi-thu/8F1CEEBB-D079-4EE3-A1E1-2A5DACCB5A8C/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Quyet-dinh-592016QDUBND-cua-Uy-ban-nhan-dan-Thanh-pho-Ho-Chi-Minh-ve-viec-giao-dinh-muc-kinh-phi-thu/8F1CEEBB-D079-4EE3-A1E1-2A5DACCB5A8C/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Quyet-dinh-592016QDUBND-cua-Uy-ban-nhan-dan-Thanh-pho-Ho-Chi-Minh-ve-viec-giao-dinh-muc-kinh-phi-thu/8F1CEEBB-D079-4EE3-A1E1-2A5DACCB5A8C/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Quyet-dinh-592016QDUBND-cua-Uy-ban-nhan-dan-Thanh-pho-Ho-Chi-Minh-ve-viec-giao-dinh-muc-kinh-phi-thu/8F1CEEBB-D079-4EE3-A1E1-2A5DACCB5A8C/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Quyet-dinh-592016QDUBND-cua-Uy-ban-nhan-dan-Thanh-pho-Ho-Chi-Minh-ve-viec-giao-dinh-muc-kinh-phi-thu/8F1CEEBB-D079-4EE3-A1E1-2A5DACCB5A8C/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Quyet-dinh-592016QDUBND-cua-Uy-ban-nhan-dan-Thanh-pho-Ho-Chi-Minh-ve-viec-giao-dinh-muc-kinh-phi-thu/8F1CEEBB-D079-4EE3-A1E1-2A5DACCB5A8C/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Quyet-dinh-592016QDUBND-cua-Uy-ban-nhan-dan-Thanh-pho-Ho-Chi-Minh-ve-viec-giao-dinh-muc-kinh-phi-thu/8F1CEEBB-D079-4EE3-A1E1-2A5DACCB5A8C/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Quyet-dinh-592016QDUBND-cua-Uy-ban-nhan-dan-Thanh-pho-Ho-Chi-Minh-ve-viec-giao-dinh-muc-kinh-phi-thu/8F1CEEBB-D079-4EE3-A1E1-2A5DACCB5A8C/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Quyet-dinh-602016QDUBND-cua-Uy-ban-nhan-dan-Thanh-pho-Ho-Chi-Minh-ve-viec-giao-dinh-muc-kinh-phi-thu/8C0789BA-852A-441E-B093-02D80949B71E/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Quyet-dinh-602016QDUBND-cua-Uy-ban-nhan-dan-Thanh-pho-Ho-Chi-Minh-ve-viec-giao-dinh-muc-kinh-phi-thu/8C0789BA-852A-441E-B093-02D80949B71E/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Quyet-dinh-602016QDUBND-cua-Uy-ban-nhan-dan-Thanh-pho-Ho-Chi-Minh-ve-viec-giao-dinh-muc-kinh-phi-thu/8C0789BA-852A-441E-B093-02D80949B71E/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Quyet-dinh-602016QDUBND-cua-Uy-ban-nhan-dan-Thanh-pho-Ho-Chi-Minh-ve-viec-giao-dinh-muc-kinh-phi-thu/8C0789BA-852A-441E-B093-02D80949B71E/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Quyet-dinh-602016QDUBND-cua-Uy-ban-nhan-dan-Thanh-pho-Ho-Chi-Minh-ve-viec-giao-dinh-muc-kinh-phi-thu/8C0789BA-852A-441E-B093-02D80949B71E/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Quyet-dinh-602016QDUBND-cua-Uy-ban-nhan-dan-Thanh-pho-Ho-Chi-Minh-ve-viec-giao-dinh-muc-kinh-phi-thu/8C0789BA-852A-441E-B093-02D80949B71E/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Quyet-dinh-602016QDUBND-cua-Uy-ban-nhan-dan-Thanh-pho-Ho-Chi-Minh-ve-viec-giao-dinh-muc-kinh-phi-thu/8C0789BA-852A-441E-B093-02D80949B71E/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Quyet-dinh-682016QDUBND-cua-Uy-ban-nhan-dan-tinh-Long-An-ve-viec-phan-cap-nguon-thu-nhiem-vu-chi-cac/B730229F-99F8-4690-9BA3-765EECAE32A6/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Quyet-dinh-682016QDUBND-cua-Uy-ban-nhan-dan-tinh-Long-An-ve-viec-phan-cap-nguon-thu-nhiem-vu-chi-cac/B730229F-99F8-4690-9BA3-765EECAE32A6/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Quyet-dinh-682016QDUBND-cua-Uy-ban-nhan-dan-tinh-Long-An-ve-viec-phan-cap-nguon-thu-nhiem-vu-chi-cac/B730229F-99F8-4690-9BA3-765EECAE32A6/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Quyet-dinh-682016QDUBND-cua-Uy-ban-nhan-dan-tinh-Long-An-ve-viec-phan-cap-nguon-thu-nhiem-vu-chi-cac/B730229F-99F8-4690-9BA3-765EECAE32A6/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Quyet-dinh-712016QDUBND-cua-Uy-ban-nhan-dan-tinh-Nghe-An-ve-viec-quy-dinh-che-do-quan-ly-dac-thu-doi/2E9FC2D5-903F-4BBB-A622-D962256B500E/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Quyet-dinh-712016QDUBND-cua-Uy-ban-nhan-dan-tinh-Nghe-An-ve-viec-quy-dinh-che-do-quan-ly-dac-thu-doi/2E9FC2D5-903F-4BBB-A622-D962256B500E/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Quyet-dinh-712016QDUBND-cua-Uy-ban-nhan-dan-tinh-Nghe-An-ve-viec-quy-dinh-che-do-quan-ly-dac-thu-doi/2E9FC2D5-903F-4BBB-A622-D962256B500E/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Quyet-dinh-712016QDUBND-cua-Uy-ban-nhan-dan-tinh-Nghe-An-ve-viec-quy-dinh-che-do-quan-ly-dac-thu-doi/2E9FC2D5-903F-4BBB-A622-D962256B500E/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Quyet-dinh-712016QDUBND-cua-Uy-ban-nhan-dan-tinh-Nghe-An-ve-viec-quy-dinh-che-do-quan-ly-dac-thu-doi/2E9FC2D5-903F-4BBB-A622-D962256B500E/default.aspx
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187.  Thông báo 06/2016/TB-LPQT của Bộ 

Ngoại giao về hiệu lực Công ước của Liên 

hợp quốc về mua bán hàng hóa quốc tế 

(United Nations Convention on Contracts 

for the International Sale of Goods)  

05/02/2016  01/01/2017  195&196-

02/2016  

188.  Quyết định 58/2016/QĐ-UBND của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành 

Quy định về cơ chế phối hợp trong công tác 

quản lý Nhà nước về giám định tư pháp trên 

địa bàn tỉnh Lâm Đồng  

09/12/2016  02/01/2017  Theo văn bản  

189.  Thông tư 24/2016/TT-BTTTT của Bộ 

Thông tin và Truyền thông quy định về 

quản lý chất lượng dịch vụ phát thanh, 

truyền hình  

15/11/2016  04/01/2017  Theo văn bản  

190.  Thông tư 33/2015/TT-BCT của Bộ Công 

Thương quy định về kiểm định an toàn kỹ 

thuật các thiết bị, dụng cụ điện  

27/10/2015  06/01/2017  1135&1136-

11/2015  

191.  Nghị định 156/2016/NĐ-CP của Chính phủ 

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định 27/2007/NĐ-CP ngày 23/02/2007 

của Chính phủ về giao dịch điện tử trong 

hoạt động tài chính  

21/11/2016  10/01/2017  1215&1216-

11/2016  

192.  Thông tư 312/2016/TT-BTC của Bộ Tài 

chính về việc quy định chế độ tài chính đối 

với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam  

24/11/2016  10/01/2017  Theo văn bản  

193.  Quyết định 51/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ về một số cơ chế tài chính đặc 

thù đối với Cục Hàng không Việt Nam  

29/11/2016  15/01/2017  Theo văn bản  

194.  Nghị định 157/2016/NĐ-CP của Chính phủ 

về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 

150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

Pháp lệnh Cựu chiến binh  

24/11/2016  15/01/2017  1221&1222-

12/2016  

195.  Nghị định 158/2016/NĐ-CP của Chính phủ 

về việc quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Khoáng sản  

29/11/2016  15/01/2017  1221&1222-

12/2016  

http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-bao-062016TBLPQT-cua-Bo-Ngoai-giao-ve-hieu-luc-Cong-uoc-cua-Lien-hop-quoc-ve-mua-ban-hang-hoa-/5FBBB37B-7FF0-42E0-87F6-9069A82F0841/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-bao-062016TBLPQT-cua-Bo-Ngoai-giao-ve-hieu-luc-Cong-uoc-cua-Lien-hop-quoc-ve-mua-ban-hang-hoa-/5FBBB37B-7FF0-42E0-87F6-9069A82F0841/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-bao-062016TBLPQT-cua-Bo-Ngoai-giao-ve-hieu-luc-Cong-uoc-cua-Lien-hop-quoc-ve-mua-ban-hang-hoa-/5FBBB37B-7FF0-42E0-87F6-9069A82F0841/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-bao-062016TBLPQT-cua-Bo-Ngoai-giao-ve-hieu-luc-Cong-uoc-cua-Lien-hop-quoc-ve-mua-ban-hang-hoa-/5FBBB37B-7FF0-42E0-87F6-9069A82F0841/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-bao-062016TBLPQT-cua-Bo-Ngoai-giao-ve-hieu-luc-Cong-uoc-cua-Lien-hop-quoc-ve-mua-ban-hang-hoa-/5FBBB37B-7FF0-42E0-87F6-9069A82F0841/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Quyet-dinh-582016QDUBND-cua-Uy-ban-nhan-dan-tinh-Lam-Dong-ve-viec-ban-hanh-Quy-dinh-ve-co-che-phoi-h/917C05F6-DEA7-4B7D-873C-84E5A053103A/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Quyet-dinh-582016QDUBND-cua-Uy-ban-nhan-dan-tinh-Lam-Dong-ve-viec-ban-hanh-Quy-dinh-ve-co-che-phoi-h/917C05F6-DEA7-4B7D-873C-84E5A053103A/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Quyet-dinh-582016QDUBND-cua-Uy-ban-nhan-dan-tinh-Lam-Dong-ve-viec-ban-hanh-Quy-dinh-ve-co-che-phoi-h/917C05F6-DEA7-4B7D-873C-84E5A053103A/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Quyet-dinh-582016QDUBND-cua-Uy-ban-nhan-dan-tinh-Lam-Dong-ve-viec-ban-hanh-Quy-dinh-ve-co-che-phoi-h/917C05F6-DEA7-4B7D-873C-84E5A053103A/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Quyet-dinh-582016QDUBND-cua-Uy-ban-nhan-dan-tinh-Lam-Dong-ve-viec-ban-hanh-Quy-dinh-ve-co-che-phoi-h/917C05F6-DEA7-4B7D-873C-84E5A053103A/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-242016TTBTTTT-cua-Bo-Thong-tin-va-Truyen-thong-quy-dinh-ve-quan-ly-chat-luong-dich-vu-phat-/D49795F6-2AF9-4626-BF88-B7AA67034E8A/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-242016TTBTTTT-cua-Bo-Thong-tin-va-Truyen-thong-quy-dinh-ve-quan-ly-chat-luong-dich-vu-phat-/D49795F6-2AF9-4626-BF88-B7AA67034E8A/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-242016TTBTTTT-cua-Bo-Thong-tin-va-Truyen-thong-quy-dinh-ve-quan-ly-chat-luong-dich-vu-phat-/D49795F6-2AF9-4626-BF88-B7AA67034E8A/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-242016TTBTTTT-cua-Bo-Thong-tin-va-Truyen-thong-quy-dinh-ve-quan-ly-chat-luong-dich-vu-phat-/D49795F6-2AF9-4626-BF88-B7AA67034E8A/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-332015TTBCT-cua-Bo-Cong-Thuong-quy-dinh-ve-kiem-dinh-an-toan-ky-thuat-cac-thiet-bi-dung-cu-/49999C3C-3AD1-4A3D-AB76-7F779DF05F1C/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-332015TTBCT-cua-Bo-Cong-Thuong-quy-dinh-ve-kiem-dinh-an-toan-ky-thuat-cac-thiet-bi-dung-cu-/49999C3C-3AD1-4A3D-AB76-7F779DF05F1C/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-332015TTBCT-cua-Bo-Cong-Thuong-quy-dinh-ve-kiem-dinh-an-toan-ky-thuat-cac-thiet-bi-dung-cu-/49999C3C-3AD1-4A3D-AB76-7F779DF05F1C/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-dinh-1562016NDCP-cua-Chinh-phu-ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-Nghi-dinh-272007NDCP-nga/18AB55D1-10E9-425F-AE41-4771A0AE145F/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-dinh-1562016NDCP-cua-Chinh-phu-ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-Nghi-dinh-272007NDCP-nga/18AB55D1-10E9-425F-AE41-4771A0AE145F/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-dinh-1562016NDCP-cua-Chinh-phu-ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-Nghi-dinh-272007NDCP-nga/18AB55D1-10E9-425F-AE41-4771A0AE145F/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-dinh-1562016NDCP-cua-Chinh-phu-ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-Nghi-dinh-272007NDCP-nga/18AB55D1-10E9-425F-AE41-4771A0AE145F/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-dinh-1562016NDCP-cua-Chinh-phu-ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-Nghi-dinh-272007NDCP-nga/18AB55D1-10E9-425F-AE41-4771A0AE145F/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-3122016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-che-do-tai-chinh-doi-voi-Bao-hiem-tien-gui-V/19653771-AF80-4B74-8B89-511309733A9B/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-3122016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-che-do-tai-chinh-doi-voi-Bao-hiem-tien-gui-V/19653771-AF80-4B74-8B89-511309733A9B/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-3122016TTBTC-cua-Bo-Tai-chinh-ve-viec-quy-dinh-che-do-tai-chinh-doi-voi-Bao-hiem-tien-gui-V/19653771-AF80-4B74-8B89-511309733A9B/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Quyet-dinh-512016QDTTg-cua-Thu-tuong-Chinh-phu-ve-mot-so-co-che-tai-chinh-dac-thu-doi-voi-Cuc-Hang-k/712B77D4-60C9-4EDD-AD38-B26EB10AE2C0/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Quyet-dinh-512016QDTTg-cua-Thu-tuong-Chinh-phu-ve-mot-so-co-che-tai-chinh-dac-thu-doi-voi-Cuc-Hang-k/712B77D4-60C9-4EDD-AD38-B26EB10AE2C0/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Quyet-dinh-512016QDTTg-cua-Thu-tuong-Chinh-phu-ve-mot-so-co-che-tai-chinh-dac-thu-doi-voi-Cuc-Hang-k/712B77D4-60C9-4EDD-AD38-B26EB10AE2C0/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-dinh-1572016NDCP-cua-Chinh-phu-ve-viec-sua-doi-bo-sung-Nghi-dinh-1502006NDCP-ngay-12122006-quy-/BCF782EC-26B0-43D9-94F9-56EA17291FDA/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-dinh-1572016NDCP-cua-Chinh-phu-ve-viec-sua-doi-bo-sung-Nghi-dinh-1502006NDCP-ngay-12122006-quy-/BCF782EC-26B0-43D9-94F9-56EA17291FDA/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-dinh-1572016NDCP-cua-Chinh-phu-ve-viec-sua-doi-bo-sung-Nghi-dinh-1502006NDCP-ngay-12122006-quy-/BCF782EC-26B0-43D9-94F9-56EA17291FDA/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-dinh-1572016NDCP-cua-Chinh-phu-ve-viec-sua-doi-bo-sung-Nghi-dinh-1502006NDCP-ngay-12122006-quy-/BCF782EC-26B0-43D9-94F9-56EA17291FDA/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-dinh-1572016NDCP-cua-Chinh-phu-ve-viec-sua-doi-bo-sung-Nghi-dinh-1502006NDCP-ngay-12122006-quy-/BCF782EC-26B0-43D9-94F9-56EA17291FDA/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-dinh-1582016NDCP-cua-Chinh-phu-ve-viec-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-Luat-Khoang-s/C64DA4BE-7DDA-4E79-9BF0-B105C6F43729/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-dinh-1582016NDCP-cua-Chinh-phu-ve-viec-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-Luat-Khoang-s/C64DA4BE-7DDA-4E79-9BF0-B105C6F43729/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-dinh-1582016NDCP-cua-Chinh-phu-ve-viec-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-Luat-Khoang-s/C64DA4BE-7DDA-4E79-9BF0-B105C6F43729/default.aspx


 

 
 

BẢN TIN PHÁP LUẬT 

SỐ 01 - THÁNG 01/2017 

 

LƯU HÀNH NỘI BỘ 

 

 

32 

196.  Thông tư 314/2016/TT-BTC của Bộ Tài 

chính về việc hướng dẫn một số điều tại 

Nghị định 24/2016/NĐ-CP ngày 05/04/2016 

của Chính phủ quy định chế độ quản lý ngân 

quỹ Nhà nước  

28/11/2016  15/01/2017  Theo văn bản  

197.  Thông tư 315/2016/TT-BTC của Bộ Tài 

chính quy định về quản lý và sử dụng tài 

khoản của Kho bạc Nhà nước mở tại Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng 

thương mại  

30/11/2016  15/01/2017  Theo văn bản  

198.  Thông tư 24/2016/TT-BCT của Bộ Công 

Thương về việc quy định một số nội dung 

về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng  

30/11/2016  16/01/2017  Theo văn bản  

199.  Thông tư 25/2016/TT-BCT của Bộ Công 

Thương về việc quy định hệ thống điện 

truyền tải  

30/11/2016  16/01/2017  Theo văn bản  

200.  Thông tư 35/2016/TT-BTNMT của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về việc quy định quy 

trình công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc 

gia  

28/11/2016  16/01/2017  Theo văn bản  

201.  Thông tư 27/2016/TT-BCT của Bộ Công 

Thương về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một 

số văn bản quy phạm pháp luật quy định về 

điều kiện đầu tư kinh doanh trong một số 

lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý Nhà nước 

của Bộ Công Thương  

05/12/2016  20/01/2017  Theo văn bản  

202.  Thông tư 26/2016/TT-BCT của Bộ Công 

Thương về việc quy định nội dung lập, thẩm 

định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, 

thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công 

trình mỏ khoáng sản  

30/11/2016  25/01/2017  Theo văn bản  

203.  Thông tư 25/2016/TT-BGDĐT của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc bãi bỏ văn bản quy 

phạm pháp luật của Bộ Giáo dục và Đào tạo  

15/12/2016  30/01/2017  Theo văn bản  
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CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ĐANG LẤY Ý KIẾN GÓP Ý TRÊN 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA BỘ 

(Trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin) 

 

STT Tên Dự thảo VBQPPL Thời gian lấy ý kiến 

1.  Bộ TT&TT lấy ý kiến cộng đồng dự thảo đề nghị xây dựng 

Nghị định quy định về quản lý, đăng ký, sử dụng tên miền 

cấp cao dùng chung mới (New gTLD) 

27/12/2016 - 26/01/2017 

2.  Dự thảo Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn một số 

điều của Nghị định 85/2016/NĐ-CP về bảo đảm an toàn hệ 

thống thông tin theo cấp độ 

12/12/2016 - 11/02/2017 

3.  Dự thảo Thông tư Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật 

hao phí sản xuất chương trình truyền hình 
30/11/2016 - 29/01/2017 

4.  Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung của 

Thông tư 04/2015/TT-BTTTT ngày 10 tháng 3 năm 2015 

quy định triển khai hệ thống thông tin di động IMT trên các 

băng tần 824-835 MHz, 869-915 MHz, 925-960 MHz, 

1710-1785 MHz và 1805-1880 MHz 

29/11/2016 - 29/01/2017 

5.  Dự thảo Thông tư Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trong 

lĩnh vực thông tin và truyền thông thuộc Chương trình mục 

tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 

28/11/2016 - 27/01/2017 

6.  Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ 

quy định về hoạt động in 

28/11/2016 - 26/01/2017 

 

Nếu đơn vị, cá nhân thuộc Tập đoàn quan tâm và có ý kiến góp ý cho các Dự 

thảo đang được lấy ý kiến, xin truy cập trang thông tin điện tử của Bộ Thông Tin và 

Truyền thông để tham gia ý kiến hoặc gửi về Ban Pháp chế Thanh tra – Tập đoàn Bưu 

chính Viễn thông Việt Nam để tổng hợp, tham gia ý kiến. 


