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VĂN BẢN PHÁP LÝ VỀ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 

Chỉ thị số 10_CT-TTg 

Ngày 29/05/2015 

Tăng cường công tác kiểm soát, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi 

trường trong hoạt động sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản. 

Chỉ thị 11_CT-TTg 

Ngày 29/05/2015 

Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và dự toán ngân sách nhà 

nước năm 2015. 

Nghị định 46_2015_NĐ-CP 

Ngày 12/05/2015 
Quản lý chất lượng bảo trì công trình xây dựng. 

Quyết định 16_2015_QĐ-TTg 

Ngày 22/05/2015 
Quy định về thu hồi, sử lý sản phẩm thải, bỏ. 

Quyết định 592_QĐ-BHXH 

Ngày 18/05/2015 
Ban hành phần mềm giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử phiên bản 1.0 

Thông tư 74/2015/TT-BTC  

Ngày 15/05/2015  

Hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ 

chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. 

Thông báo 180/TB-VPCP 

Ngày 27/05/2015 

Ý kiến của phó thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp ban chỉ đạo liên 

ngành về tái cơ cấu ngành nông nghiệp. 

Thông tư số 75/2015/TT-BTC 

Ngày 18/05/2015 

Sửa đổi, bổ sung Điều 128 Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 

22/12/2014 hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp. 

 
VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý  

Sửa đổi, bổ sung Điều 128 Thông 

tư số 200/2014/TT-BTC ngày 

22/12/2014 hướng dẫn Chế độ kế 

toán doanh nghiệp. 

 

 

 

 

 

Thông tư số 75/2015/TT-BTC 

Ngày 18/05/2015 

Thông tư này sửa đổi, bổ sung Điều 128 Thông tư số 200/2014/TT-

BTC ngày 22/12/2014 hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp như sau: 

Doanh nghiệp thuộc đối tượng phải lập báo cáo tài chính giữa niên độ 

(báo cáo tài chính quý và báo cáo tài chính bán niên) được lựa chọn lập 

báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2015 theo quy định tại Quyết định 

số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về 

việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp hoặc theo quy định tại Thông 

tư này. Riêng báo cáo tài chính năm 2015 phải tuân thủ theo quy định tại 

thông tư này. 

 
 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/07/2015. 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=200/2014/TT-BTC&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=200/2014/TT-BTC&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=200/2014/TT-BTC&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=200/2014/TT-BTC&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=15/2006/Q%C4%90-BTC&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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Xây dựng kế hoạch phát triển 

kinh tế, xã hội và dự toán ngân 

sách nhà nước năm 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chỉ thị 11_CT-TTg 

Ngày 29/05/2015 

Chỉ thị này quy đinh về việc Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế, xã 

hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015. Nội dung chủ yếu như 

sau: 

Giai đoạn 2016 - 2020, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 6,5 - 7% 

 - Đây là một trong những mục tiêu Thủ tướng Chính phủ đề ra tại Chỉ 

thị số 11/CT-TTg ngày 19/05/2015 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016. 

 - Cụ thể, nhằm phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP bình quân 

05 năm 2016 - 2020 là 6,5 - 7%; dự toán thu nội địa (không kể thu từ sử 

dụng đất) bình quân tăng khoảng 18%; tỷ lệ bội chi ngân sách Nhà nước 

bình quân 05 năm 2016 - 2020 khoảng 4,9% GDP để dành cho đầu tư 

phát triển, đảm bảo số dư nợ huy động không vượt quá 30% dự toán chi 

đầu tư xây dựng cơ bản của ngân sách cấp tỉnh..., Thủ tướng yêu cầu các 

Bộ, ngành Trung ương và địa phương khẩn trương rà soát tổng thể các 

chế độ, chính sách để bãi bỏ theo thẩm quyền, trình cấp có thẩm quyền 

bãi bỏ các chính sách chồng chéo, trùng lắp, kém hiệu quả để dành 

nguồn cho các chính sách an sinh xã hội thực sự cần thiết. 

 - Về bố trí vốn kế hoạch chi đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà 

nước, Thủ tướng chỉ thị, chỉ bố trí vốn cho các chương trình, dự án đã dự 

kiến đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016 - 2020;  ưu 

tiên bố trí vốn hỗ trợ đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP); đối 

ứng cho các dự án ODA; bố trí vốn cho những công trình hoàn thành 

trước ngày 31/12/2015 nhưng còn thiếu vốn, các công trình chuyển tiếp, 

dở dang của giai đoạn 2011 - 2015 chuyển sang giai đoạn 2016 - 2020. 

 - Đối với nguồn thu tiền sử dụng đất, việc xây dựng dự toán thu tiền sử 

dụng đất trên địa bàn năm 2016 phải phù hợp với việc triển khai thực 

hiện quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt kế hoạch, tiến độ thực 

hiện đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất và nộp tiền sử dụng đất theo 

quy định. Đồng thời, các địa phương phải đảm bảo sử dụng tối thiểu 

10% tổng số thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất để thực hiện công tác đo 

đạc đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất 

đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính... 
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Quy định về thu hồi, sử lý sản 

phẩm thải, bỏ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quyết định 16_2015_QĐ-TTg 

Ngày 22/05/2015 

Theo Quyết định số 16/2015/QĐ-TTg ngày 22/05/2015 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ, từ ngày 

01/07/2016, sẽ chính thức thu hồi, xử lý ắc quy, pin; dầu nhớt các loại; 

săm, lốp và các thiết bị điện, điện tử đã hết thời hạn sử dụng hoặc bị thải 

bỏ như: Điện thoại di động, máy tính bảng, máy in, máy vi tính, ti vi, đầu 

đĩa, máy chụp ảnh... Riêng đối với ô tô, xe mô tô, xe gắn máy đã hết thời 

hạn sử dụng hoặc bị thải bỏ, thời điểm thu hồi, xử lý bắt đầu từ ngày 

01/01/2018. 

Cụ thể, nhà sản xuất có trách nhiệm tổ chức thu hồi các sản phẩm thải bỏ 

nêu trên đã được bán ra thị trường Việt Nam; thiết lập điểm hoặc hệ 

thống các điểm thu hồi sản phẩm đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường 

về thu gom, lưu giữ, vận chuyển sản phẩm thải bỏ; xây dựng, thực hiện 

chính sách hợp lý, ưu đãi, tuyên truyền đối với người tiêu dùng hoặc tổ 

chức, cá nhân thu gom chuyển giao sản phẩm thải bỏ tại điểm tiếp 

nhận... Đồng thời, hàng năm, phải báo cáo Tổng cục Môi trường các 

thông tin về lượng sản phẩm được sản xuất, nhập khẩu đã bán ra thị 

trường Việt Nam; danh sách điểm thu hồi, nơi xử lý, kết quả thu hồi, xử 

lý sản phẩm thải bỏ và các trường hợp từ chối tiếp nhận sản phẩm thải bỏ 

và lý do cụ thể.                                   

Cũng theo Quyết định này, khi tự thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ, ngoài 

việc được hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ theo quy định của pháp 

luật, nhà sản xuất còn được phép thu hồi sản phẩm thải bỏ không phải do 

mình sản xuất trực tiếp nhưng là bộ phận cấu thành trong sản phẩm do 

mình sản xuất và bán ra thị trường; được quyền yêu cầu nhà sản xuất 

khác tiếp nhận lại để xử lý những sản phẩm thải bỏ của họ đã đưa ra thị 

trường do mình thu hồi và được từ chối tiếp nhận sản phẩm thải bỏ cùng 

loại nhưng khác nhãn hiệu của các nhà sản xuất khác hoặc sản phẩm do 

đơn vị vận chuyển, xử lý chất thải mang đến khi không có sự ủy quyền, 

phối hợp.                         

Quyết định này thay thế Quyết định số 50/2013/QĐ-TTg ngày 

09/08/2013 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/07/2015. 

 


