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VĂN BẢN PHÁP LÝ VỀ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 

Thông tư 52/2013/TTBTNMT 
Ngày 27/12/2013 

Quy định về việc vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất độc hại, chất 
lây nhiễm. 

Nghị định 03/2014/NĐ-CP 
 Ngày 13/01/2014 

Quy định thành lập và hoạt động của trung tâm dịch vụ việc làm. 

Chỉ thị số 01/CT-NHNN 
Ngày 15/01/2014 

Chỉ thị về việc tổ chức thực hiện chính sách tiền tệ và đảm bảo hoạt 
động ngân hàng an toàn, đảm bảo năm 2014. 

 
 VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý 

Quy định về việc vận chuyển 
hàng nguy hiểm là các chất độc 
hại, chất lây nhiễm. 

 
 
 
 
 

Thông tư 52/2013/TTBTNMT 
Ngày 27/12/2013 

Tổ chức, cá nhân khi vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường bộ các 
chất độc hại, lây nhiễm thì không cần có giấy phép vận chuyển, trừ các 
trường hợp sau: 
- Vận chuyển hàng nguy hiểm với khối lượng lớn (vượt ngưỡng quy 
định). 
- Khối lượng từng loại hàng nguy hiểm dưới ngưỡng khối lượng phải 
cấp phép, nhưng tổng khối lượng trên phương tiện đó lớn hơn 01 
tấn/chuyến. 
Trường hợp không cần xin phép thì người vận chuyển vẫn phải có kế 
hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường. 
 

Quy định thành lập và hoạt động 
của trung tâm dịch vụ việc làm. 

 
 
 
 

Nghị định 03/2014/NĐ-CP 
 Ngày 13/01/2014 

Trung tâm dịch vụ việc làm thành lập theo quy định tại nghị định này, 
thực hiện các nhiệm vụ sau: 
- Tư vấn, đào tạo, tập huấn, giới thiệu việc làm cho người lao động; 
 - Hỗ trợ người lao động chuyển nghề,di chuyển ra nước ngoài và sang 
địa phương khác; 
- Tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về lao động, việc làm; 
- Thực hiện các chương trình, dự án về việc làm; 
- Thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp. 
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Chỉ thị về việc tổ chức thực hiện 
chính sách tiền tệ và đảm bảo 
hoạt động ngân hàng an toàn, 
đảm bảo năm 2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chỉ thị số 01/CT-NHNN 
Ngày 15/01/2014 

Để đảm bảo an toàn, hiệu quả hoạt động kinh doanh của các tổ chức tín 
dụng, ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối, góp phần ngăn chặn suy 
giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý và bền vững, 
chủ động ngăn ngừa lạm phát, ngày 22/5/2009, Thống đốc Ngân hàng 
Nhà nước đã ký ban hành Chỉ thị số 01/CT-NHNN. 
Theo đó, yêu cầu các tổ chức tín dụng, các đơn vị tại trụ sở chính Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung ương thực hiện một số biện pháp sau:  
- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các biện pháp tại Chỉ thị số 
06/2008/CT-NHNN ngày 31/12/2008 về việc thực hiện các giải pháp 
nhằm góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, lưu thông 
hàng hóa, ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo 
đảm an sinh xã hội…;  
- Tăng cường huy động vốn ở trong và ngoài nước, mở rộng tín dụng 
có hiệu quả đối với nền kinh tế, xác định cụ thể dòng tiền đi và về để 
có biện pháp đảm bảo cân đối giữa nguồn vốn và sử dụng vốn; 
- Kiểm soát quy mô, cơ cấu tín dụng ngắn hạn, trung và dài hạn bằng 
đồng Việt Nam và ngoại tệ phù hợp với khả năng, kỳ hạn và cơ cấu 
vốn huy động, duy trì số vốn khả dụng hợp lý để thường xuyên đảm 
bảo an toàn khả năng thanh toán;  
- Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về cơ chế điều hành các 
công cụ chính sách tiền tệ, đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động kinh 
doanh;  
- Ân định lãi suất huy động vốn bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ phù 
hợp với tình hình cung - cầu vốn thị trường, quy định của Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam về cơ chế điều hành lãi suất cơ bản bằng đồng 
Việt Nam, có chênh lệch lãi suất ở mức hợp lý. 
Tại Chỉ thị này, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các tổ 
chức tín dụng tập trung triển khai có hiệu quả việc thực hiện các cơ chế 
cho vay hỗ trợ lãi suất theo đúng quy định; kiểm soát chặt chẽ chất 
lượng tín dụng đi đôi với mở rộng tín dụng theo hướng tập trung cho 
các nhu cầu vay vốn để sản xuất - kinh doanh, cho doanh nghiệp nhỏ 
và vừa, khu vực nông thôn và các dự án lớn, trọng điểm của Nhà nước; 
kiểm soát chặt chẽ cho vay kinh doanh bất động sản, cho vay kinh 
doanh chứng khoán và cho vay tiêu dùng. 

 

 


