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PHỤ LỤC  

DANH MỤC  

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÓ NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ KINH DOANH TRONG LĨNH VỰC  

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG, Y TẾ, LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI(*) 

(Kèm theo Công văn số  1475/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 3/5/2018 của Bộ Tư pháp) 

STT Tên văn bản/văn bản được quy định chi tiết Nội dung liên quan 

đến điều kiện đầu tư 

kinh doanh 

Nội dung giao quy 

định chi tiết 

Tên văn bản quy 

định chi tiết 

Ghi chú 

I Văn bản quy phạm pháp luật chung điều chỉnh về điều kiện đầu tư kinh doanh 

1.  Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của 

Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến 

năm 2020 

Toàn bộ văn bản    

2.  Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 06/02/2017 của 

Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, 

giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh 

doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 

năm 2017, định hướng đến năm 2020 

Toàn bộ văn bản    

3.  Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 07/8/2015 của 

Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Doanh 

nghiệp và Luật Đầu tư 

Toàn bộ văn bản    

4.  Luật Doanh nghiệp số  68/2014/QH13 (ban hành 

ngày 26/11/2014; có hiệu lực từ 01/7/2015) 
Toàn bộ văn bản  Nghị định 

số 96/2015/NĐ-

CP ngày 19/10/2015 

 

                                           
(*) Hệ dữ liệu chỉ bao gồm các văn bản quy phạm pháp luật tính đến ngày 01/4/2018 và sẽ được tiếp tục bổ sung, cập nhật trong thời gian tới (nếu có) 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=96/2015/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=96/2015/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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STT Tên văn bản/văn bản được quy định chi tiết Nội dung liên quan 

đến điều kiện đầu tư 

kinh doanh 

Nội dung giao quy 

định chi tiết 

Tên văn bản quy 

định chi tiết 

Ghi chú 

của Chính phủ quy 

định chi tiết một số 

điều của Luật Doanh 

nghiệp 

5.  Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 (ban hành ngày 

26/11/2014; có hiệu lực từ ngày 1/7/2016) 
Toàn bộ văn bản  Nghị định số 

108/2006/NĐ-CP 

của ngày 22/9/2006 

của Chính phủ quy 

định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành 

một số điều của Luật 

Đầu tư 

 

6.  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 số 03/2016 QH14 (ban 

hành ngày 22/11/2016, có hiệu lực từ 

01/01/2017) 

Toàn bộ văn bản    

7.  Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 

04/2017/QH14 (ban hành ngày 12/6/2017, có 

hiệu lực từ 01/01/2018) 

Toàn bộ văn bản  Nghị định 

39/2018/NĐ-CP 

ngày 11/3/2018 

hướng dẫn Luật Hỗ 

trợ doanh nghiệp 

nhỏ và vừa 

 

8.  Luật Công an nhân dân năm số 73/2014/QH13 

(ban hành ngày 27/11/2014, có hiệu lực từ ngày 

01/7/2015) 

Điều 15  Nghị định 

99/2016/NĐ-CP 

ngày 01/7/2016 của 
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STT Tên văn bản/văn bản được quy định chi tiết Nội dung liên quan 

đến điều kiện đầu tư 

kinh doanh 

Nội dung giao quy 

định chi tiết 

Tên văn bản quy 

định chi tiết 

Ghi chú 

Chính phủ về quản 

lý và sử dụng con 

dấu 

9.  Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào 

sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số 

69/2014/QH13 (ban hành ngày 26/11/2014, có 

hiệu lực từ 01/7/2015) 

Toàn bộ văn bản    

10.  

 

Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 

của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật 

tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh 

có điều kiện (có hiệu lực từ 01/7/2016) 

Toàn bộ văn bản    

11.  Nghị định 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 

hướng dẫn Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 

(có hiệu lực từ ngày 11/3/2018) 

Toàn bộ văn bản   Thay thế Nghị định 

56/2009/NĐ-CP ngày 

30/6/2009 

12.  Nghị định 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của 

Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu 
Toàn bộ văn bản 

   

13.  Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 về 

đăng ký doanh nghiệp (có hiệu lực từ 

01/11/2015) 

Toàn bộ văn bản    

14.  Nghị định 15/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 về 

đầu tư theo hình thức đối tác công tư (có hiệu lực 

từ 10/4/2015) 

Toàn bộ văn bản    

15.  Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 

hướng dẫn Luật đầu tư (có hiệu lực từ 

Toàn bộ văn bản    

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-dinh-78-2015-ND-CP-dang-ky-doanh-nghiep-290547.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-dinh-78-2015-ND-CP-dang-ky-doanh-nghiep-290547.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Nghi-dinh-15-2015-ND-CP-dau-tu-theo-hinh-thuc-doi-tac-cong-tu-266213.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Nghi-dinh-15-2015-ND-CP-dau-tu-theo-hinh-thuc-doi-tac-cong-tu-266213.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Nghi-dinh-118-2015-ND-CP-huong-dan-Luat-dau-tu-281054.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Nghi-dinh-118-2015-ND-CP-huong-dan-Luat-dau-tu-281054.aspx
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STT Tên văn bản/văn bản được quy định chi tiết Nội dung liên quan 

đến điều kiện đầu tư 

kinh doanh 

Nội dung giao quy 

định chi tiết 

Tên văn bản quy 

định chi tiết 

Ghi chú 

27/12/2015) 

16.  Nghị định 38/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 quy 

định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp 

nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo (có hiệu lực từ 

ngày 11/3/2018) 

Toàn bộ văn bản    

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

22/3/2016 về kinh doanh khí (có hiệu lực từ ngày 

15/5/2016) 

Toàn bộ văn bản    

18.  Nghị định số 83/2015/NĐ-CP ngày 25/9/2015 

của Chính phủ quy định về đầu tư ra nước ngoài 

(có hiệu lực từ ngày 25/9/2015) 

Toàn bộ văn bản    

19.  Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 

hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ 

trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành (có hiệu 

lực từ 15/1/2016) 

Toàn bộ văn bản    

20.  Thông tư số 02/2017/TT-BKHĐT ngày 

18/4/2017 hướng dẫn về cơ chế phối hợp giải 

quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh 

nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài (có hiệu 

lực từ 15/6/2017) 

Toàn bộ văn bản    

II Văn bản quy phạm pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường 

21.  Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 (ban hành 

ngày 17/11/2010, có hiệu lực từ 01/7/2011) 

Điều 35    

Đièu 40    

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-dinh-38-2018-ND-CP-quy-dinh-chi-tiet-dau-tu-cho-doanh-nghiep-nho-va-vua-khoi-nghiep-sang-tao-377302.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-dinh-38-2018-ND-CP-quy-dinh-chi-tiet-dau-tu-cho-doanh-nghiep-nho-va-vua-khoi-nghiep-sang-tao-377302.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-dinh-38-2018-ND-CP-quy-dinh-chi-tiet-dau-tu-cho-doanh-nghiep-nho-va-vua-khoi-nghiep-sang-tao-377302.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-20-2015-TT-BKHDT-huong-dan-dang-ky-doanh-nghiep-ho-kinh-doanh-298026.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-20-2015-TT-BKHDT-huong-dan-dang-ky-doanh-nghiep-ho-kinh-doanh-298026.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-20-2015-TT-BKHDT-huong-dan-dang-ky-doanh-nghiep-ho-kinh-doanh-298026.aspx
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STT Tên văn bản/văn bản được quy định chi tiết Nội dung liên quan 

đến điều kiện đầu tư 

kinh doanh 

Nội dung giao quy 

định chi tiết 

Tên văn bản quy 

định chi tiết 

Ghi chú 

Điều 53    

22.  Luật tài nguyên nước số 17/2012/QH13 (ban 

hành ngày 21/6/2012, có hiệu lực từ 01/01/2013)  
Điều 13, 23, 36, 37, 

52 

   

23.  Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 (ban 

hành ngày 23/6/2014, có hiệu lực từ 01/01/2015) 
Toàn bộ văn bản  Nghị định 

19/2015/NĐ-CP 

ngày 14/2/2015 quy 

định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật 

bảo vệ môi trường 

 

24.  Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 

của Chính phủ quy định một số điều kiện đầu tư 

kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên nước, 

khoáng sản và bảo vệ môi trường (có hiệu lực từ 

01/7/2016) 

Điều 4 Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường 

có trách nhiệm hướng 

dẫn thi hành Nghị 

định này (Khoản 1 

Điều 33) 

  

Điều 5   

Điều 6   

Điều 7   

Điều 8   

Điều 9   

Điều 10   

Điều 12   

Điều 14   

Điều 15   

Điều 16   
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STT Tên văn bản/văn bản được quy định chi tiết Nội dung liên quan 

đến điều kiện đầu tư 

kinh doanh 

Nội dung giao quy 

định chi tiết 

Tên văn bản quy 

định chi tiết 

Ghi chú 

Điều 17    

Điều 26   

Điều 27   

Điều 28   

Điều 29   

Điều 30   

Điều 31   

25.  Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều Luật tài nguyên nước (có hiệu lực từ 

01/2/2014) 

Điều 14    

Điều 20    

26.  Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 

của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu 

(có hiệu lực từ 15/6/2015) 

Điều 9    

Điều 56    

27.  Nghị định số 127/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 

của Chính phủ  quy định điều kiện của tổ chức 

hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường (có hiệu 

lực từ 15/2/2015) 

Điều 8    

Điều 9    

28.  Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015  

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Bảo vệ môi trường (có hiệu lực từ 

01/4/2015) 

Điều 22, Điều 23    

29.  Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 

của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi 

Điều 9    

Điều 13    

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Nghi-dinh-38-2015-ND-CP-quan-ly-chat-thai-va-phe-lieu-272929.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-dinh-127-2014-ND-CP-Quy-dinh-dieu-kien-to-chuc-hoat-dong-dich-vu-quan-trac-moi-truong-262452.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-dinh-127-2014-ND-CP-Quy-dinh-dieu-kien-to-chuc-hoat-dong-dich-vu-quan-trac-moi-truong-262452.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Nghi-dinh-18-2015-ND-CP-bao-ve-danh-gia-moi-truong-chien-luoc-danh-gia-tac-dong-moi-truong-266409.aspx
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STT Tên văn bản/văn bản được quy định chi tiết Nội dung liên quan 

đến điều kiện đầu tư 

kinh doanh 

Nội dung giao quy 

định chi tiết 

Tên văn bản quy 

định chi tiết 

Ghi chú 

trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá 

tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi 

trường (có hiệu lực từ 01/4/2015) 

30.  Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 

của Chính phủ hướng dẫn Luật khoáng sản (có 

hiệu lực từ 15/1/2017) 

Điều 26    

31.  Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 

của Chính phủ hướng dẫn Luật khí tượng thủy 

văn (có hiệu lực từ 01/7/2016) 

Điều 9    

Điều 11    

Điều 12    

32.  Nghi định số 45/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 

của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ (có 

hiệu lực từ 01/7/2015) 

Điều 11    

33.  Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật đất đai đã được sửa đổi, bổ sung tại 

Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 

(có hiệu lực từ 01/7/2014) 

Điều 5a    

Điều 5b    

Điều 10    

34.  Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 

của Chính phủ quy định về giá đất (có hiệu lực 

ngày 01/7/2014) 

Điều 20    

III Văn bản quy phạm pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực y tế 

35.  

Luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 (ban 

hành ngày 17/6/2010; có hiệu lực từ ngày 

01/7/2011) 

Điều 12 Chính phủ quy định 

cụ thể việc đăng ký 

bản công bố hợp quy 

và thời hạn của bản 

Nghị định 

38/2012/NĐ-CP 

ngày 25/4/2012 về 

hướng dẫn Luật an 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Nghi-dinh-18-2015-ND-CP-bao-ve-danh-gia-moi-truong-chien-luoc-danh-gia-tac-dong-moi-truong-266409.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Nghi-dinh-18-2015-ND-CP-bao-ve-danh-gia-moi-truong-chien-luoc-danh-gia-tac-dong-moi-truong-266409.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Nghi-dinh-18-2015-ND-CP-bao-ve-danh-gia-moi-truong-chien-luoc-danh-gia-tac-dong-moi-truong-266409.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Nghi-dinh-158-2016-ND-CP-huong-dan-Luat-khoang-san-332220.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Nghi-dinh-38-2016-ND-CP-huong-dan-Luat-khi-tuong-thuy-van-313792.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Nghi-dinh-38-2016-ND-CP-huong-dan-Luat-khi-tuong-thuy-van-313792.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Nghi-dinh-45-2015-ND-CP-hoat-dong-do-dac-ban-do-273425.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-44-2014-ND-CP-quy-dinh-ve-gia-dat-230632.aspx
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STT Tên văn bản/văn bản được quy định chi tiết Nội dung liên quan 

đến điều kiện đầu tư 

kinh doanh 

Nội dung giao quy 

định chi tiết 

Tên văn bản quy 

định chi tiết 

Ghi chú 

đăng ký công bố hợp 

quy đối với thực phẩm 

đã qua chế biến bao 

gói sẵn. 

toàn thực phẩm 

Điều 15 Tuân thủ các quy định 

về bảo đảm an toàn 

đối với sức khỏe con 

người và môi trường 

theo quy định của 

Chính phủ. 

 

Điều 17 Chính phủ quy định 

cụ thể việc đăng ký 

bản công bố hợp quy 

và thời hạn của bản 

đăng ký công bố hợp 

quy đối với phụ gia 

thực phẩm, chất hỗ trợ 

chế biến thực phẩm. 

 

Điều 18 Chính phủ quy định 

cụ thể việc đăng ký 

bản công bố hợp quy 

và thời hạn của bản 

đăng ký công bố hợp 

quy đối với dụng cụ, 

vật liệu bao gói, chứa 

đựng thực phẩm. 
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STT Tên văn bản/văn bản được quy định chi tiết Nội dung liên quan 

đến điều kiện đầu tư 

kinh doanh 

Nội dung giao quy 

định chi tiết 

Tên văn bản quy 

định chi tiết 

Ghi chú 

Điều 34 Chính phủ quy định 

cụ thể đối tượng 

không thuộc diện cấp 

Giấy chứng nhận cơ 

sở đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm. 

 

Điều 38   

Điều 44   

Khoản 4 Điều 64   

36.  

Luật Dược 2016 số 105/2016/QH13 (ban hành 

ngày 06/4/2016; có hiệu lực từ 01/01/2017) 

Mục 1 Chương III    

Mục 1 Chương IV    

Điều 69 

 

Chính phủ quy định 

chi Tiết việc kinh 

doanh thuốc cổ truyền 

và quản lý thuốc cổ 

truyền nhập khẩu vào 

Việt Nam. 

 

 

Điều 70 Bộ trưởng Bộ Y tế 

quy định Điều kiện 

chế biến, bào chế và 

quản lý thuốc cổ 

truyền quy định tại 

Điều này. 
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STT Tên văn bản/văn bản được quy định chi tiết Nội dung liên quan 

đến điều kiện đầu tư 

kinh doanh 

Nội dung giao quy 

định chi tiết 

Tên văn bản quy 

định chi tiết 

Ghi chú 

Điều 79 Chính phủ quy định 

chi Tiết nội dung 

quảng cáo thuốc, hồ 

sơ, thủ tục tiếp nhận, 

thẩm định và xác nhận 

nội dung quảng cáo 

thuốc. 

 

 

Điều 85    

Điều 90    

37.  

Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng 

suy giảm miễn dịch mắc phải ở người số 

64/2006/QH11 (ban hành ngày 29/6/2006; có 

hiệu lực từ 01/01/2007) 

Điều 22 Điều kiện thành lập và 

nội dung hoạt động 

của tổ chức tư vấn về 

phòng, chống 

HIV/AIDS do Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy 

định. 

Nghị định 

109/2016/NĐ-CP 

 

Điều 26   

Điều 29 Bộ trưởng Bộ Y tế 

quy định cụ thể điều 

kiện, thủ tục và trình 

tự công nhận cơ sở xét 

nghiệm HIV được 

phép khẳng định các 

trường hợp HIV 

dương tính. 
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STT Tên văn bản/văn bản được quy định chi tiết Nội dung liên quan 

đến điều kiện đầu tư 

kinh doanh 

Nội dung giao quy 

định chi tiết 

Tên văn bản quy 

định chi tiết 

Ghi chú 

Điều 38   

38.  

Luật hoạt động chữ thập đỏ số 11/2008/QH12 

(ban hành ngày 03/6/2008; có hiệu lực từ 

01/01/2009) 

Điều 8  Nghị định 

03/2011/NĐ-CP quy 

định chi tiết Luật 

hoạt động chữ thập 

đỏ 

Thông tư số 

30/2014/TT-BYT 

quy định về hoạt 

động khám chữa 

bệnh nhân đạo 

 

Điều 9   

Điều 10 

 

 

39.  

Luật bảo vệ sức khỏe nhân dân số 21-

LCT/HĐNN8 (ban hành ngày 30/6/1989; có hiệu 

lực từ 11/7/1989) 

Điều 24    

Điều 35    

40.  

Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 

(ban hành ngày 23/11/2009; có hiệu lực từ 

01/01/2011) 

Điều 18, 19, 20  Nghị định số 

87/2011/NĐ-CP; 

Nghị định số 

109/2016/NĐ-CP; 

Thông tư số 

30/2014/TT-BYT 

quy định về hoạt 

động khám chữa 

bệnh nhân đạo; 

 

Điều 21 Bộ trưởng Bộ Y tế 

quy định chi tiết về 

điều kiện, hồ sơ, thủ 

tục đề nghị và thẩm 

quyền cho phép khám 

bệnh, chữa bệnh trong 

các trường hợp quy 

định tại khoản 1 Điều 

này. 
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STT Tên văn bản/văn bản được quy định chi tiết Nội dung liên quan 

đến điều kiện đầu tư 

kinh doanh 

Nội dung giao quy 

định chi tiết 

Tên văn bản quy 

định chi tiết 

Ghi chú 

Điều 23 Bộ trưởng Bộ Y tế 

quy định chi tiết về 

tiêu chí để công nhận 

biết tiếng Việt thành 

thạo hoặc đủ trình độ 

phiên dịch trong khám 

bệnh, chữa bệnh. 

Thông tư số 

07/2015/TT-BYT 

quy định về áp dụng 

kỹ thuật mới, 

phương pháp mới 

trong khám bệnh, 

chữa bệnh 

 

Điều 42 Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ 

trưởng Bộ Quốc 

phòng quy định chi 

tiết điều kiện cấp giấy 

phép hoạt động quy 

định tại Điều này đối 

với từng hình thức tổ 

chức của cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh theo 

thẩm quyền quản lý. 

 

Điều 51 Chính phủ quy định 

chi tiết việc thành lập, 

tổ chức và hoạt động 

của tổ chức chứng 

nhận chất lượng đối 

với cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh. 

 

Điều 70 Bộ trưởng Bộ Y tế 

quy định chi tiết điều 
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STT Tên văn bản/văn bản được quy định chi tiết Nội dung liên quan 

đến điều kiện đầu tư 

kinh doanh 

Nội dung giao quy 

định chi tiết 

Tên văn bản quy 

định chi tiết 

Ghi chú 

kiện, thủ tục cho phép 

áp dụng kỹ thuật, 

phương pháp mới 

trong khám bệnh, 

chữa bệnh.. 

41.  

Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và 

hiến, lấy xác số 75/2006/QH11 (ban hành ngày 

29/11/2006; có hiệu lực từ 01/7/2007) 

Điều 14  Nghị định 

118/2016/NĐ-CP 

Sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị 

định 56/2008/NĐ-

CP ngày 29/04/2008 

của Chính phủ quy 

định về tổ chức, hoạt 

động của ngân hàng 

mô và Trung tâm 

điều phối quốc gia 

về ghép bộ phận cơ 

thể người; 

Quyết định 

35/2007/QĐ-BYT 

05/10/2007Ban hành 

"Quy định về điều 

kiện cơ sở vật chất, 

trang thiết bị, nhân 

sự đối với cơ sở tiếp 

nhận và bảo quản 

 

Điều kiện đối với cơ 

sở y tế lấy, 

ghép mô, bộ phận cơ 

thể người 

 

 Bộ trưởng Bộ Y tế 

quy định cụ thể các 

điều kiện quy định tại 

khoản 1 Điều này; 

điều kiện của cơ sở y 

tế lấy, ghép mô; trình 

tự, thủ tục cho phép 

cơ sở y tế lấy, ghép bộ 

phận cơ thể người, cơ 

sở y tế lấy, ghép mô 

hoạt động 

 

Điều 21   

Điều 22   

Điều 23 Bộ trưởng Bộ Y tế 

quy định về cơ sở vật 

chất, trang thiết bị, 

nhân sự, hồ sơ, thủ tục 

cấp giấy phép hoạt 

động của ngân hàng 

 

http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-dinh-1182016NDCP-cua-Chinh-phu-ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-Nghi-dinh-562008NDCP-nga/A4A9B286-C72A-4792-9378-EC597E7B851A/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-dinh-1182016NDCP-cua-Chinh-phu-ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-Nghi-dinh-562008NDCP-nga/A4A9B286-C72A-4792-9378-EC597E7B851A/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-dinh-1182016NDCP-cua-Chinh-phu-ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-Nghi-dinh-562008NDCP-nga/A4A9B286-C72A-4792-9378-EC597E7B851A/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-dinh-1182016NDCP-cua-Chinh-phu-ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-Nghi-dinh-562008NDCP-nga/A4A9B286-C72A-4792-9378-EC597E7B851A/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-dinh-1182016NDCP-cua-Chinh-phu-ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-Nghi-dinh-562008NDCP-nga/A4A9B286-C72A-4792-9378-EC597E7B851A/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-dinh-1182016NDCP-cua-Chinh-phu-ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-Nghi-dinh-562008NDCP-nga/A4A9B286-C72A-4792-9378-EC597E7B851A/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-dinh-1182016NDCP-cua-Chinh-phu-ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-Nghi-dinh-562008NDCP-nga/A4A9B286-C72A-4792-9378-EC597E7B851A/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-dinh-1182016NDCP-cua-Chinh-phu-ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-Nghi-dinh-562008NDCP-nga/A4A9B286-C72A-4792-9378-EC597E7B851A/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-dinh-1182016NDCP-cua-Chinh-phu-ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-Nghi-dinh-562008NDCP-nga/A4A9B286-C72A-4792-9378-EC597E7B851A/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-dinh-1182016NDCP-cua-Chinh-phu-ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-Nghi-dinh-562008NDCP-nga/A4A9B286-C72A-4792-9378-EC597E7B851A/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-dinh-1182016NDCP-cua-Chinh-phu-ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-Nghi-dinh-562008NDCP-nga/A4A9B286-C72A-4792-9378-EC597E7B851A/default.aspx
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STT Tên văn bản/văn bản được quy định chi tiết Nội dung liên quan 

đến điều kiện đầu tư 

kinh doanh 

Nội dung giao quy 

định chi tiết 

Tên văn bản quy 

định chi tiết 

Ghi chú 

mô. xác của người hiến" 

Điều 31   

Điều 35   

42.  

Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá số 

09/2012/QH13 (ban hành ngày 18/6/2012; có 

hiệu lực từ 01/5/2013) 

Điều 19 Khoản 2: Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định 

giá bán tối thiểu đối 

với thuốc lá điếu tiêu 

thụ tại Việt Nam. 

Khoản 3: Chính phủ 

quy định cụ thể việc 

cấp giấy phép mua 

bán, chế biến, nhập 

khẩu nguyên liệu 

thuốc lá; sản xuất, 

mua bán, nhập khẩu 

thuốc lá quy định tại 

khoản 1 Điều này. 

Nghị định 

67/2013/NĐ-CP về 

kinh doanh thuốc lá; 

Nghị định 

106/2017/NĐ-CP 

sửa đổi Nghị định 

67/2013 về kinh 

doanh thuốc lá 

 

43.  

Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm số 

03/2007/QH12 (ban hành ngày 21/11/2007; có 

hiệu lực từ ngày 01/7/2008) 

Điều 24 

 

Chính phủ quy định 

cụ thể về bảo đảm an 

toàn sinh học tại 

phòng xét nghiệm. 

Nghị định 

Số: 103/2016/NĐ-

CP Nghị định quy 

định về bảo đảm an 

toàn sinh học tại 

phòng xét nghiệm; 

Thông tư số: 

43/2011/TT-BYT 

 

Điều 25 Bộ trưởng Bộ Y tế 

quy định cụ thể chế độ 

quản lý mẫu bệnh 

phẩm và điều kiện của 
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STT Tên văn bản/văn bản được quy định chi tiết Nội dung liên quan 

đến điều kiện đầu tư 

kinh doanh 

Nội dung giao quy 

định chi tiết 

Tên văn bản quy 

định chi tiết 

Ghi chú 

cơ sở quản lý mẫu 

bệnh phẩm quy định 

tại khoản 1 và khoản 2 

Điều này. 

quy định chế độ 

quản lý mẫu bệnh 

phẩm liên quan đến 

tác nhân gây bệnh 

truyền nhiễm và điều 

kiện của cơ sở quản 

lý mẫu bệnh phẩm 

bệnh truyền nhiễm 

chứa chất lây nhiễm 

loại A 

44.  

Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng 

suy giảm miễn dịch mắc phải ở người 

(HIV/AIDS) số 64/2006/QH11 (ban hành ngày 

29/6/2006, có hiệu từ ngày 01/01/2007) 

Điều 29 

  

 

45.  

Nghị định 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 về 

hướng dẫn Luật an toàn thực phẩm (có hiệu lực 

từ 11/6/2012) 

Điều 10    

Điều 11 Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

chủ trì, phối hợp với 

Bộ Khoa học và Công 

nghệ hướng dẫn chi 

tiết việc ghi nhãn đối 

với thực phẩm có 

chứa sinh vật biến đổi 

gen, sản phẩm của 

sinh vật biến đổi gen. 
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STT Tên văn bản/văn bản được quy định chi tiết Nội dung liên quan 

đến điều kiện đầu tư 

kinh doanh 

Nội dung giao quy 

định chi tiết 

Tên văn bản quy 

định chi tiết 

Ghi chú 

Điều 3    

Điều 17    

Điều 18 Bộ Y tế chủ trì, phối 

hợp với Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Bộ Công 

Thương hướng dẫn 

chi tiết việc ghi nhãn 

thực phẩm. 

 

 

46.  

Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 8/5/2017 

hướng dẫn thi hành Luật Dược (có hiệu lực từ 

01/7/2017) 

Điều 31  

Thông tư 

20/2017/TT-BYT 

 

Điều 36   

Điều 38   

Điều 42   

Điều 43   

Điều 44   

Điều 45   

47.  

Nghị định 93/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 Quy 

định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm (có hiệu lực 

từ ngày 01/7/2016) 

Điều 3    

Điều 4 Nước dùng trong sản 

xuất mỹ phẩm tối 

thiểu phải đạt quy 

chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về nước ăn uống 

 

 

http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-dinh-932016NDCP-cua-Chinh-phu-quy-dinh-ve-dieu-kien-san-xuat-my-pham/ADBEAACD-8C2F-461F-B6FE-96ADFEB17C34/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-dinh-932016NDCP-cua-Chinh-phu-quy-dinh-ve-dieu-kien-san-xuat-my-pham/ADBEAACD-8C2F-461F-B6FE-96ADFEB17C34/default.aspx
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STT Tên văn bản/văn bản được quy định chi tiết Nội dung liên quan 

đến điều kiện đầu tư 

kinh doanh 

Nội dung giao quy 

định chi tiết 

Tên văn bản quy 

định chi tiết 

Ghi chú 

do Bộ trưởng Bộ Y tế 

ban hành 

48.  

Nghị định 163/2005/NĐ-CP ngày 29/12/2005 Về 

sản xuất và cung ứng muối iốt cho người ăn (có 

hiệu lực từ 21/1/2006) 

Điều 7    

Điều 8    

Điều 12 Bộ Khoa học, Công 

nghệ và Môi trường 

sau khi thống nhất với 

Bộ Y tế, Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển 

nông thôn, ban hành 

tiêu chuẩn nước mắm 

iốt, bột canh iốt và các 

sản phẩm thực phẩm 

khác có iốt; bổ sung, 

sửa đổi một số chỉ tiêu 

củamuối nguyên liệu 

và muối ăn cho phù 

hợp với tiêu chuẩn 

quốc tế, điều kiện 

kỹthuật nhằm bảo vệ 

sức khoẻ nhân dân. 

 

 

Điều 13, 14, 15, 16,    
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STT Tên văn bản/văn bản được quy định chi tiết Nội dung liên quan 

đến điều kiện đầu tư 

kinh doanh 

Nội dung giao quy 

định chi tiết 

Tên văn bản quy 

định chi tiết 

Ghi chú 

17, 18 

49.  

Nghị định số 100/2014/NĐ-CP ngày 06/11/2014 

Quy định về kinh doanh và sử dụng sản phẩm 

dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ, bình bú và vú 

ngậm nhân tạo (có hiệu lực từ 01/03/2015) 

Điều 7 

 
Bộ trưởng Bộ Y tế ban 

hành Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia đối với 

sản phẩm dinh dưỡng 

công thức dùng cho 

trẻ nhỏ. 

 

 

Điều 8, 9, 10    

50.  

Nghị định 67/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 Quy 

định về điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm 

thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế 

(có hiệu lực từ 01/07/2016) 

Chương II, III, IV, V 

  

 

51.  

Nghị định 09/2016/NĐ-CP ngày 28/01/2016 Quy 

định về tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực 

phẩm (có hiệu lực từ 15/3/2016) 

Điều 5, Điều 6 

 
  

 

52.  

Nghị định 104/2003/NĐ-CP ngày 16/9/2003 Quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Pháp lệnh Dân số (có hiệu lực từ 03/10/2003) 

Điều 21 
  

 

53.  

Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 

Quản lý trang thiết bị y tế (có hiệu lực từ 

01/7/2016) 

Điều 7 

Điều 12 

Điều 13 

Điều 17 

Điều 18 

Điều 21 

Điều 37 

  

 

http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-dinh-672016NDCP-cua-Chinh-phu-quy-dinh-ve-dieu-kien-san-xuat-kinh-doanh-thuc-pham-thuoc-linh-vu/0238ABBC-08FF-46B2-A4F0-F72BDBA11897/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-dinh-672016NDCP-cua-Chinh-phu-quy-dinh-ve-dieu-kien-san-xuat-kinh-doanh-thuc-pham-thuoc-linh-vu/0238ABBC-08FF-46B2-A4F0-F72BDBA11897/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-dinh-672016NDCP-cua-Chinh-phu-quy-dinh-ve-dieu-kien-san-xuat-kinh-doanh-thuc-pham-thuoc-linh-vu/0238ABBC-08FF-46B2-A4F0-F72BDBA11897/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-dinh-092016NDCP-cua-Chinh-phu-quy-dinh-ve-tang-cuong-vi-chat-dinh-duong-vao-thuc-pham/F00BE17D-40A8-40EA-A87B-21C36E64F59F/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-dinh-092016NDCP-cua-Chinh-phu-quy-dinh-ve-tang-cuong-vi-chat-dinh-duong-vao-thuc-pham/F00BE17D-40A8-40EA-A87B-21C36E64F59F/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-dinh-092016NDCP-cua-Chinh-phu-quy-dinh-ve-tang-cuong-vi-chat-dinh-duong-vao-thuc-pham/F00BE17D-40A8-40EA-A87B-21C36E64F59F/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-dinh-362016NDCP-cua-Chinh-phu-ve-viec-quan-ly-trang-thiet-bi-y-te/EDF8D7F8-8B65-4765-AA99-B087D1008320/default.aspx
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STT Tên văn bản/văn bản được quy định chi tiết Nội dung liên quan 

đến điều kiện đầu tư 

kinh doanh 

Nội dung giao quy 

định chi tiết 

Tên văn bản quy 

định chi tiết 

Ghi chú 

Điều 47 

Điều 50 

54.  

Nghị định 75/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 Quy 

định điều kiện thực hiện xét nghiệm HIV (có 

hiệu lực từ 01/7/2016) 

Điều 4 

Điều 5 

 

  

 

55.  

Nghị định 90/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Quy định 

về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng 

thuốc thay thế (có hiệu lực từ 01/7/2016) 

Điều 12 

Điều 13 

 

  

 

56.  

Nghị định 118/2016/NĐ-CP  ngày 22/7/2016 Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

56/2008/NĐ-CP ngày 29/04/2008 của Chính phủ 

quy định về tổ chức, hoạt động của ngân hàng 

mô và Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ 

phận cơ thể người (có hiệu lực từ 15/9/2016) 

- Khoản 4 Điều 1 

- Phụ lục 1 

  

 

57.  

Nghị định 87/2011/NĐ-CP ngày 27/09/2011 Quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Khám bệnh, chữa bệnh (có hiệu lực từ 

15/11/2011) 

Điều 6 Bộ trưởng Bộ Quốc 

phòng quy định cụ thể 

việc cấp giấy phép 

hoạt động đối với các 

hình thức tổ chức cơ 

sở khám bệnh, chữa 

bệnh quy định tại 

khoản 1 Điều 4 Nghị 

định này. 

Thông tư 

18/2014/TT-BQP 

(Bộ quốc phòng đầu 

mối) 

 

http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-dinh-752016NDCP-cua-Chinh-phu-ve-viec-quy-dinh-dieu-kien-thuc-hien-xet-nghiem-HIV/EE2E7E42-B8D3-447C-A31E-BF341A5264EE/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-dinh-752016NDCP-cua-Chinh-phu-ve-viec-quy-dinh-dieu-kien-thuc-hien-xet-nghiem-HIV/EE2E7E42-B8D3-447C-A31E-BF341A5264EE/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-dinh-902016NDCP-cua-Chinh-phu-quy-dinh-ve-dieu-tri-nghien-cac-chat-dang-thuoc-phien-bang-thuoc-/4D7ACC56-64AA-493C-A012-8F7ABB576621/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-dinh-902016NDCP-cua-Chinh-phu-quy-dinh-ve-dieu-tri-nghien-cac-chat-dang-thuoc-phien-bang-thuoc-/4D7ACC56-64AA-493C-A012-8F7ABB576621/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-dinh-902016NDCP-cua-Chinh-phu-quy-dinh-ve-dieu-tri-nghien-cac-chat-dang-thuoc-phien-bang-thuoc-/4D7ACC56-64AA-493C-A012-8F7ABB576621/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-dinh-1182016NDCP-cua-Chinh-phu-ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-Nghi-dinh-562008NDCP-nga/A4A9B286-C72A-4792-9378-EC597E7B851A/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-dinh-1182016NDCP-cua-Chinh-phu-ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-Nghi-dinh-562008NDCP-nga/A4A9B286-C72A-4792-9378-EC597E7B851A/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-dinh-1182016NDCP-cua-Chinh-phu-ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-Nghi-dinh-562008NDCP-nga/A4A9B286-C72A-4792-9378-EC597E7B851A/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-dinh-1182016NDCP-cua-Chinh-phu-ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-Nghi-dinh-562008NDCP-nga/A4A9B286-C72A-4792-9378-EC597E7B851A/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-dinh-1182016NDCP-cua-Chinh-phu-ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-Nghi-dinh-562008NDCP-nga/A4A9B286-C72A-4792-9378-EC597E7B851A/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-dinh-1182016NDCP-cua-Chinh-phu-ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-Nghi-dinh-562008NDCP-nga/A4A9B286-C72A-4792-9378-EC597E7B851A/default.aspx
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STT Tên văn bản/văn bản được quy định chi tiết Nội dung liên quan 

đến điều kiện đầu tư 

kinh doanh 

Nội dung giao quy 

định chi tiết 

Tên văn bản quy 

định chi tiết 

Ghi chú 

58.  

Nghị định 88/2008/NĐ-CP ngày 05/8/2008 Xác 

định lại giới tính (có hiệu lực từ 24/8/2008) 

Điều 8 

Có đủ điều kiện về cơ 

sở vật chất, trang thiết 

bị y tế và nhân lực 

theo quy định của Bộ 

trưởng Bộ Y tế (K1 

Điều 8); 

Thông tư số: 

29/2010/TT-BYT 

ngày 24/5/2010 

hướng dẫn chi tiết 

thi hành Điều 7, 

Điều 8, Điều 10 và 

Điều 12 của Nghị 

định 

số 88/2008/NĐ-

CP ngày 05 tháng 8 

năm 2008 của Chính 

phủ về xác định lại 

giới tính 

 

59.  

Nghị định 10/2015/NĐ-CP ngày 28/01/2015 Quy 

định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống 

nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích 

nhân đạo (có hiệu lực từ 15/3/2015) 

Điều 7 
Bảo đảm cơ sở vật 

chất, trang thiết bị và 

nhân sự theo quy định 

của Bộ trưởng Bộ Y 

tế. (Khoản này được 

sửa đổi bởi Khoản 1 

Điều 1 Nghị định 

98/2016/NĐ-CP) 

Nghị định 

98/2016/NĐ-CP) 

 

Điều 13 
 

 

60.  

Nghị định số 98/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 10/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2015 

Toàn bộ văn bản 

  
 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=88/2008/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=88/2008/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-dinh-102015NDCP-cua-Chinh-phu-quy-dinh-ve-sinh-con-bang-ky-thuat-thu-tinh-trong-ong-nghiem-va-d/2D7A2E6D-9D02-4B42-95E9-0C975470B725/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-dinh-102015NDCP-cua-Chinh-phu-quy-dinh-ve-sinh-con-bang-ky-thuat-thu-tinh-trong-ong-nghiem-va-d/2D7A2E6D-9D02-4B42-95E9-0C975470B725/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-dinh-102015NDCP-cua-Chinh-phu-quy-dinh-ve-sinh-con-bang-ky-thuat-thu-tinh-trong-ong-nghiem-va-d/2D7A2E6D-9D02-4B42-95E9-0C975470B725/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-dinh-102015NDCP-cua-Chinh-phu-quy-dinh-ve-sinh-con-bang-ky-thuat-thu-tinh-trong-ong-nghiem-va-d/2D7A2E6D-9D02-4B42-95E9-0C975470B725/default.aspx
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=10/2015/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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STT Tên văn bản/văn bản được quy định chi tiết Nội dung liên quan 

đến điều kiện đầu tư 

kinh doanh 

Nội dung giao quy 

định chi tiết 

Tên văn bản quy 

định chi tiết 

Ghi chú 

của Chính phủ quy định về sinh con bằng kỹ 

thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện 

mang thai hộ vì mục đích nhân đạo (có hiệu lực 

từ 01/7/2016) 

61.  

 Nghị định 103/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy 

định về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét 

nghiệm (có hiệu lực từ 01/7/2016) 

 

Điều 2 

Điều 5 

Điều 6 

Điều 7 

Điều 8 

  

 

62.  

Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 

Quy định về hoạt động tiêm chủng (có hiệu lực 

từ 01/7/2016) 

Điều 9 

Điều 10 
  

 

63.  

Nghị định số 91/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 

Quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt 

khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế (có 

hiệu lực từ 01/7/2016) 

Điều 4 

Điều 5 

Điều 6 

Điều 10 

Điều 14 

Điều 17 

Điều 19 

Điều 40 

  

 

http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-dinh-1042016NDCP-cua-Chinh-phu-quy-dinh-ve-hoat-dong-tiem-chung/9B313DB3-C48B-4633-8ECB-A3C1BFA6AB89/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-dinh-912016NDCP-cua-Chinh-phu-ve-viec-quan-ly-hoa-chat-che-pham-diet-con-trung-diet-khuan-dung-/272BA329-BB10-4AF5-9C31-EDE424CA437E/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Nghi-dinh-912016NDCP-cua-Chinh-phu-ve-viec-quan-ly-hoa-chat-che-pham-diet-con-trung-diet-khuan-dung-/272BA329-BB10-4AF5-9C31-EDE424CA437E/default.aspx
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STT Tên văn bản/văn bản được quy định chi tiết Nội dung liên quan 

đến điều kiện đầu tư 

kinh doanh 

Nội dung giao quy 

định chi tiết 

Tên văn bản quy 

định chi tiết 

Ghi chú 

Điều 41 

Điều 45 

Điều 49 

Điều 52 

64.  

Thông tư số 06/2012/TT-BYT ngày 20/4/2012 

Quy định về điều kiện thành lập và nội dung hoạt 

động đối với tổ chức tư vấn về phòng, chống 

HIV/AIDS (có hiệu lực từ 01/7/2012) 

Điều 3 

  

 

65.  

Thông tư số 43/2014/TT-BYT 24/11/2014 Quy 

định về quản lý thực phẩm chức năng (có hiệu 

lực từ 01/2/2015) 

Điều 14, 15 

  

 

66.  

Thông tư 05/2007/TT-BYT ngày 07/3/2007 

Hướng dẫn về điều kiện và thủ tục chỉ định tổ 

chức thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng, 

vệ sinh an toàn thực phẩm nhập khẩu (có hiệu lực 

từ 06/9/2008) 

Chương II 

  

 

67.  

Thông tư 15/2012/TT-BYT số 12/9/2012 Quy 

định về điều kiện chung bảo đảm an toàn thực 

phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực 

phẩm (có hiệu lực từ 01/12/2012) 

Toàn bộ văn bản 

  

 

68.  

Thông tư 16/2012/TT-BYT ngày 22/10/2012 

Quy định điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ 

sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dụng cụ, vật 

liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm thuộc phạm vi 

Toàn bộ văn bản 
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STT Tên văn bản/văn bản được quy định chi tiết Nội dung liên quan 

đến điều kiện đầu tư 

kinh doanh 

Nội dung giao quy 

định chi tiết 

Tên văn bản quy 

định chi tiết 

Ghi chú 

quản lý của Bộ Y tế (có hiệu lực từ 05/12/2012) 

69.  

Thông tư 30/2012/TT-BYT ngày 05/12/2012 Về 

việc quy định về điều kiện an toàn thực phẩm đối 

với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh 

doanh thức ăn đường phố (có hiệu lực từ 

20/1/2013) 

Toàn bộ văn bản 

  

 

70.  

Thông tư liên tịch của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp 

và phát triển nông thôn, Bộ Công thương 

20/2013/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 

01/8/2013 Quy định điều kiện, trình tự thủ tục chỉ 

định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản 

lý nhà nước (có hiệu lực từ 10/10/2013) 

Chương II  

  

 

71.  

Thông tư 20/2017/TT-BYT quy định chi tiết một 

số điều của Luật dược và Nghị định 

số 54/2017/NĐ-CP ngày 8/5/2017 của Chính phủ 

về thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt (có hiệu lực từ 01/7/2017). 

Toàn bộ văn bản 

  

 

72.  

Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 

Quy định về quản lý mỹ phẩm (có hiệu lực từ 

01/4/2011) 

Điều 13 

Điều 14 
  

 

73.  

Thông tư số  47/2010/TT-BYT ngày 29/12/2010 

Hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu 

thuốc và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc (có 

Điều 3 

  

 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=54/2017/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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STT Tên văn bản/văn bản được quy định chi tiết Nội dung liên quan 

đến điều kiện đầu tư 

kinh doanh 

Nội dung giao quy 

định chi tiết 

Tên văn bản quy 

định chi tiết 

Ghi chú 

hiệu lực từ 12/2/2011) 

74.  

Thông tư số  15/2011/TT-BYT ngày 19/4/2011 

Quy định về tổ chức và hoạt động của cơ sở bán 

lẻ thuốc trong bệnh viện (có hiệu lực từ 

10/6/2011) 

Điều 4 

  

 

75.  

Thông tư số  16/2011/TT-BYT ngày 19/4/2011 

Quy định nguyên tắc sản xuất thuốc từ dược liệu 

và lộ trình áp dụng nguyên tắc, tiêu chuẩn Thực 

hành tốt sản xuất thuốc (GMP) đối với cơ sở sản 

xuất thuốc từ dược liệu (có hiệu lực từ 8/6/2011) 

Điều 4 

Điều 5 

Điều 6 

Điều 8 

  

 

76.  

Thông tư của Bộ Y tế  22/2011/TT-BYT ngày 

10/6/2011 Quy định tổ chức và hoạt động của 

khoa dược bệnh viện (có hiệu lực từ 25/7/2011) 

Điều 4 

  

 

77.  

Thông tư của Bộ Y tế  23/2013/TT-BYT ngày  

13/8/2013 hướng dẫn hoạt động gia công thuốc 

(có hiệu lực từ 01/10/2013) 

Điều 3 

  

 

78.  
Thông tư số 44/2014/TT-BYT 25/11/2014 Quy 

định việc đăng ký thuốc (có hiệu lực từ 

15/1/2014) 

Điều 3 

Điều 4 

 

  
 

79.  

Thông tư số 04/2014/TT-BYT 6/2/2014 Quy 

định điều kiện hoạt động, thủ tục thành lập cơ sở 

hiến máu chữ thập đỏ (có hiệu lực từ 01/4/2014) 

Điều 3 

Điều 4 
  

 

80.  
Thông tư số 17/2014/TT-BYT 02/6/2014 Quy 

định việc cấp giấy phép hoạt động đối với trạm, 

Điều 3   
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STT Tên văn bản/văn bản được quy định chi tiết Nội dung liên quan 

đến điều kiện đầu tư 

kinh doanh 

Nội dung giao quy 

định chi tiết 

Tên văn bản quy 

định chi tiết 

Ghi chú 

điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ và việc huấn luyện 

sơ cấp cứu chữ thập đỏ (có hiệu lực từ 

01/8/2014) 

Điều 4 

 

81.  

Thông tư số 07/2015/TT-BYT 03/4/2015 Quy 

định chi tiết điều kiện, thủ tục cho phép áp dụng 

kỹ thuật mới, phương pháp mới trong khám 

bệnh, chữa bệnh (có hiệu lực từ 01/6/2015) 

Điều 4 

Điều 5 

Điều 6.  

Điều 7.  

  

 

82.  

Thông tư số 29/2010/TT-BYT ngày 24/5/2010 

hướng dẫn chi tiết thi hành Điều 7, Điều 8, Điều 

10 và Điều 12 của Nghị định số 88/2008/NĐ-

CP ngày 05 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về 

xác định lại giới tính (có hiệu lực từ 30/7/2010) 

Điều 1 

  

 

83.  

Thông tư 11/2001/TT-BYT ngày 06/6/2001 

hướng dẫn điều kiện hành nghề xoa bóp (có hiệu 

lực từ 21/6/2001) 

 
  

Thông tư đã bị bãi bỏ 

hầu hết nội dung về 

điều kiện 

84.  

Thông tư 18/2009/TT-BYT ngày 14/10/2009 

hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác kiểm soát 

nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh bóp (có hiệu lực từ 01/12/2009) 

Chương II 

   

 

85.  

Thông tư 08/2011/TT-BYT ngày 26/01/2011 

hướng dẫn về công tác dinh dưỡng, tiết chế trong 

bệnh viện (có hiệu lực từ 01/3/2011) 

Điều 9 

Điều 11 

Điều 12 

  

 

http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-072015TTBYT-cua-Bo-Y-te-ve-viec-quy-dinh-chi-tiet-dieu-kien-thu-tuc-cho-phep-ap-dung-ky-thu/BEDBDD44-FEB8-46DB-9350-DD0A7029A32B/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-072015TTBYT-cua-Bo-Y-te-ve-viec-quy-dinh-chi-tiet-dieu-kien-thu-tuc-cho-phep-ap-dung-ky-thu/BEDBDD44-FEB8-46DB-9350-DD0A7029A32B/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-072015TTBYT-cua-Bo-Y-te-ve-viec-quy-dinh-chi-tiet-dieu-kien-thu-tuc-cho-phep-ap-dung-ky-thu/BEDBDD44-FEB8-46DB-9350-DD0A7029A32B/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-072015TTBYT-cua-Bo-Y-te-ve-viec-quy-dinh-chi-tiet-dieu-kien-thu-tuc-cho-phep-ap-dung-ky-thu/BEDBDD44-FEB8-46DB-9350-DD0A7029A32B/default.aspx
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=88/2008/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=88/2008/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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STT Tên văn bản/văn bản được quy định chi tiết Nội dung liên quan 

đến điều kiện đầu tư 

kinh doanh 

Nội dung giao quy 

định chi tiết 

Tên văn bản quy 

định chi tiết 

Ghi chú 

86.  

Thông tư 13/2012/TT-BYT ngày 20/8/2012 

hướng dẫn công tác gây mê - hồi sức (có hiệu lực 

từ 10/10/2012) 

Điều 6 

Chương IV 

Điều 13 

Điều 14 

  

 

87.  

Thông tư 31/2012/TT-BYT ngày 20/12/2012 

hướng dẫn hoạt động dược lâm sàng trong bệnh 

viện (có hiệu lực từ 04/2/2012) 

Điều 3 

Điều 4 
  

 

88.  

Thông tư liên tịch 43/2011/TTLT-BLĐTBXH-

BYT ngày 31/12/2011 hướng dẫn cấp giấy phép 

và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma 

túy tự nguyện (có hiệu lực từ 01/3/2012) 

Điều 3 

Điều 4 

Điều 5 

  

 

89.  

Thông tư liên tịch số 18/2012/TTLT-BYT-

BGTVT ngày 05/11/2012 quy định tiêu chuẩn 

sức khỏe của nhân viên hàng không và điều kiện 

đối với cơ sở y tế thực hiện việc khám sức khỏe 

cho nhân viên hàng không (có hiệu lực từ 

22/12/2012) 

Phụ lục: điều kiện cơ 

sở y tế thực hiện việc 

khám sức khoẻ cho 

nhân viên hàng không 
  

Đã bãi bỏ điểm a 

khoản 1 

90.  

Thông tư 22/2013/TT-BYT ngày 09/8/2013 

hướng dẫn việc đào tạo liên tục cho cán bộ  y tế 

(có hiệu lực từ 01/10/2013) 

Điều 11 

   

 

91.  

Thông tư 01/2014/TT-BYT ngày 10/1/2014 quy 

định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động 

của Khoa Y, dược cổ truyền trong bệnh viện nhà 

Điều 7 

Điều 8 
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STT Tên văn bản/văn bản được quy định chi tiết Nội dung liên quan 

đến điều kiện đầu tư 

kinh doanh 

Nội dung giao quy 

định chi tiết 

Tên văn bản quy 

định chi tiết 

Ghi chú 

nước (có hiệu lực từ 15/3/2014) 

92.  

Thông tư số 30/2014/TT-BYT ngày 28/8/2014 

Quy định về khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo (có 

hiệu lực từ 15/10/2014) 

Điều 4 

Điều 5 

Điều 6 

  

 

93.  

Thông tư số 16/2014/TT-BYT ngày 22/5/2014 

Hướng dẫn thí điểm về bác sĩ gia đình và phòng 

khám bác sĩ gia đình (có hiệu lực từ 15/7/2014) 

Điều 6 

Điều 7 

Điều 14 

Điều 15 

  

 

94.  

Thông tư  33/2016/TT-BYT ngày 19/09/2016 

Quy định tổ chức và hoạt động xét nghiệm vi 

sinh trong bệnh viện (có hiệu lực từ 03/11/2016) 

Điều 6 

  

 

95.  

Thông tư số 47/2016/TT-BYT ngày 30/12/2016 

Quy định việc tổ chức khám bệnh, chữa bệnh đột 

quỵ trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (có 

hiệu lực từ 01/3/2017) 

Điều 6 

Điều 10 

Điều 14 

Điều 18 

Phụ lục II 

  

 

96.  

Thông tư số 22/2017/TT-BYT ngày 12/5/2017 

Quy định tiêu chuẩn sức khỏe của thuyền viên 

làm việc trên tàu biển Việt Nam và công bố cơ sở 

khám sức khỏe cho thuyền viên (có hiệu lực từ 

Điều 3 

  

 

http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-332016TTBYT-cua-Bo-Y-te-ve-viec-quy-dinh-to-chuc-va-hoat-dong-xet-nghiem-vi-sinh-trong-benh/D96AA692-600F-4B30-A664-9CB103311889/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-332016TTBYT-cua-Bo-Y-te-ve-viec-quy-dinh-to-chuc-va-hoat-dong-xet-nghiem-vi-sinh-trong-benh/D96AA692-600F-4B30-A664-9CB103311889/default.aspx
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STT Tên văn bản/văn bản được quy định chi tiết Nội dung liên quan 

đến điều kiện đầu tư 

kinh doanh 

Nội dung giao quy 

định chi tiết 

Tên văn bản quy 

định chi tiết 

Ghi chú 

01/07/2017) 

97.  

Thông tư số 27/2017/TT-BYT ngày 28/6/2017 

quy định việc quản lý, sử dụng xe ô tô cứu 

thương (có hiệu lực từ 15/9/2017) 

Điều 2 

  

 

98.  

Thông tư số 32/2017/TT-BYT ngày 28/7/2017 

Quy định về tủ thuốc, trang thiết bị y tế, tài liệu 

hướng dẫn y tế trên tàu biển và biểu mẫu báo cáo 

y tế (có hiệu lực từ 15/9/2017) 

Điều 2 

  

 

99.  

Thông tư số 43/2011/TT-BYT ngày 05/12/2011 

quy định chế độ quản lý mẫu bệnh phẩm liên 

quan đến tác nhân gây bệnh truyền nhiễm và điều 

kiện của cơ sở quản lý mẫu bệnh phẩm bệnh 

truyền nhiễm chứa chất lây nhiễm loại A (có hiệu 

lực từ 20/1/2012) 

Điều 14 

  

 

100.  

Quyết định số 3616/2004/QĐ-BYT ngày 

14/10/2004 Ban hành quy định vệ sinh an toàn 

đối với thực phẩm bảo quản bằng phương pháp 

chiếu xạ (có hiệu lực từ 24/11/2004) 

Chương II, 

Chương III   

 

101.  

Quyết định số 4282/2004/QĐ-BYT ngày 

01/12/2004 quy định điều kiện bảo đảm vệ sinh, 

an toàn đối với cơ sở sản xuất, chế biến sữa và 

các sản phẩm từ sữa  

 Chương II 

  

 

102.  
Quyết định số 11/2005/QĐ-BYT 25/3/2005 Ban 

hành “Quy định về hàm lượng 3-MCPD trong 

Điều 4 
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STT Tên văn bản/văn bản được quy định chi tiết Nội dung liên quan 

đến điều kiện đầu tư 

kinh doanh 

Nội dung giao quy 

định chi tiết 

Tên văn bản quy 

định chi tiết 

Ghi chú 

nước tương, xì dầu, dầu hào” (có hiệu lực từ 

27/4/2005) 

103.  

Quyết định số 43/2005/QĐ-BYT 20/12/2005 Ban 

hành "Quy định yêu cầu kiến thức về vệ sinh an 

toàn thực phẩm đối với người trực tiếp sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm" (có hiệu lực từ 

21/01/2006) 

Chương II  

  

 

104.  

 Quyết định số 35/2007/QĐ-BYT ngày 

05/10/2007 Ban hành "Quy định về điều kiện cơ 

sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự đối với cơ sở 

tiếp nhận và bảo quản xác của người hiến" (có 

hiệu lực từ 09/11/2007) 

Toàn bộ văn bản 

  

 

105.  

Quyết định số 08/2008/QĐ-BYT ngày 

14/02/2008 ban hành quy định về điều kiện đối 

với cơ sở y tế lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người 

và trình tự, thủ tục cho phép cơ sở y tế hoạt động 

(có hiệu lực từ 21/3/2008) 

Toàn bộ văn bản 

  

 

106.  

Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 

19/9/1997 Ban hành Quy chế bệnh viện (có hiệu 

lực từ 01/01/1998) 

Nhiều nội dung  

  

Hiện nay Quyết định 

này đã hết hiệu lực 

một phần 

107.  

Quyết định số 36/2006/QĐ-BYT ngày 

14/11/2006 Ban hành Quy định về thử lâm sàng 

trang thiết bị y tế (có hiệu lực từ 28/12/2006) 

Điều 5 

Điều 6 

 

  

Phụ lục kèm theo 

IV Văn bản quy phạm pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội 
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STT Tên văn bản/văn bản được quy định chi tiết Nội dung liên quan 

đến điều kiện đầu tư 

kinh doanh 

Nội dung giao quy 

định chi tiết 

Tên văn bản quy 

định chi tiết 

Ghi chú 

108.  Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 (ban hành 

ngày 18/6/2012, có hiệu lực từ ngày 01/05/2013) 

Điều 14 
   

109.  Luật Việc làm số 38/2013/QH13 (ban hành ngày 

16/11/2013, có hiệu lực từ 01/01/2015) 

Điều 31     

Chương V    

110.  Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13  

(ban hành ngày 25/6/2015, có hiệu lực từ 

01/7/2016) 

Điều 14    

Điều 31    

Điều 32    

111.  Luật sửa đổi một số điều của Luật phòng, chống 

ma túy (ban hành ngày 03/6/2008, có hiệu lực từ 

01/01/2009) 

Toàn bộ văn bản 

  
 

112.  Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở 

nước ngoài theo hợp đồng số 72/2006/QH 11 

(ban hành ngày 29/11/2006, có hiệu lực từ 

01/7/2007) 

Toàn bộ văn bản 

  

 

113.  Luật trẻ em số 102/2016/QH13 (ban hành ngày 

05/4/2016, có hiệu lực từ ngày 01/6/2017) 

Điều 93 
   

114.  Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13 

(ban hành ngày 27/11/2014, có hiệu lực từ 

01/7/2015) 

Điều 18 

  
 

115.  Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 về 

quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục 

nghề nghiệp (có hiệu lực từ 01/7/2015) 

Mục 2 
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STT Tên văn bản/văn bản được quy định chi tiết Nội dung liên quan 

đến điều kiện đầu tư 

kinh doanh 

Nội dung giao quy 

định chi tiết 

Tên văn bản quy 

định chi tiết 

Ghi chú 

116.  Nghị định 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật 

trẻ em (có hiệu lực từ ngày 01/7/2017) 

Khoản 3 Điều 34; 

Điều 35; Khoản 1,2 

Điều 36 

  
 

117.  Nghị định 52/2014/NĐ-CP ngày 23/5/2014 quy 

định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động 

dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động 

dịch vụ việc làm (có hiệu lực từ ngày 15/7/2014) 

Chương II 

  

 

118.  Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật 

An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm 

định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an 

toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường 

lao động (có hiệu lực từ ngày 01/7/2016) 

Toàn bộ văn bản 

  

 

119.  Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02/12/2003 

của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục cấp 

giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai 

nghiện ma túy tự nguyện (có hiệu lực từ ngày 

23/12/2003) 

Toàn bộ văn bản 

  

 

120.  Nghị định số 94/2011/NĐ-CP ngày 18/10/2011 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

147/2003/NĐ-CP ngày 02/12/2003 của Chính 

phủ quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép 

và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma 

túy tự nguyện (có hiệu lực từ ngày 02/12/2011) 

Toàn bộ văn bản 

  

 

121.  Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 Toàn bộ văn bản    
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STT Tên văn bản/văn bản được quy định chi tiết Nội dung liên quan 

đến điều kiện đầu tư 

kinh doanh 

Nội dung giao quy 

định chi tiết 

Tên văn bản quy 

định chi tiết 

Ghi chú 

của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 

một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi 

làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (có hiệu 

lực từ ngày 29/8/2007) 

122.  Nghị định số 31/2015/NĐ-CP ngày 24/3/2015 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Việc làm về đánh giá, cấp chứng 

chỉ kỹ năng nghề quốc gia (có hiệu lực từ ngày 

15/5/2015) 

Toàn bộ văn bản 

  

 

123.  Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 

Luật Giáo dục nghề nghiệp (có hiệu lực từ ngày 

01/7/2015) 

Toàn bộ văn bản 

  

 

124.  Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 

của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt 

động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (có 

hiệu lực từ ngày 14/10/2016) 

Toàn bộ văn bản 

  

 

125.  Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Khoản 3 

Điều 54 của Bộ luật lao động về việc cấp phép 

hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và 

Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại 

lao động (có hiệu lực từ ngày 15/7/2013) 

Toàn bộ văn bản 

  

 

126.  Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14/1/2011 

hướng dẫn Luật người cao tuổi (có hiệu lực từ 

Điều 8, Điều 9, Điều 

10 
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STT Tên văn bản/văn bản được quy định chi tiết Nội dung liên quan 

đến điều kiện đầu tư 

kinh doanh 

Nội dung giao quy 

định chi tiết 

Tên văn bản quy 

định chi tiết 

Ghi chú 

ngày 01/3/2011) 

127.  
Thông tư số 25/2015/TT-BLĐTBXH ngày 

13/7/2015 Quy định về đăng ký hoạt động giáo 

dục nghề nghiệp, cấp, thu hồi giấy chứng nhận 

đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp và đình 

chỉ hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ 

cấp (có hiệu lực từ ngày 01/9/2015) 

Toàn bộ văn bản 

  

 

128.  
Thông tư liên tịch số 58/2012/TTLT-BGDĐT-

BLĐTBXH ngày 28/12/2012 quy định điều kiện 

và thủ tục thành lập, hoạt động, đình chỉ hoạt 

động, tổ chức lại, giải thể Trung tâm hỗ trợ phát 

triển giáo dục hòa nhập (có hiệu lực từ ngày 

18/2/2013) 

Chương II 

  

 

129.  Thông tư số 01/2014/TT-BLĐTBXH ngày 

08/01/2014 của Bộ Lao động – Thương binh và 

Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện 

một số điều của Nghị định số 55/2013/NĐ-

CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 của Bộ luật Lao 

động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao 

động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được 

thực hiện cho thuê lại lao động (có hiệu lực từ 

ngày 01/3/2014) 

Toàn bộ văn bản 

  

 

130.  Thông tư liên tịch số 43/2011/TTLT/BLĐTBXH-

BYT ngày 31/12/2011 của Bộ Lao động – 

Toàn bộ văn bản    

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=55/2013/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=55/2013/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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STT Tên văn bản/văn bản được quy định chi tiết Nội dung liên quan 

đến điều kiện đầu tư 

kinh doanh 

Nội dung giao quy 

định chi tiết 

Tên văn bản quy 

định chi tiết 

Ghi chú 

Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế hướng dẫn 

việc cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các 

cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện (có hiệu lực từ 

ngày 01/3/2012) 

131.  Thông tư số 07/2015/TT-BLĐTBXH ngày 

25/02/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Nghị định số 196/2013/NĐ-CP ngày 21 

tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định 

thành lập và hoạt động của Trung tâm dịch vụ 

việc làm và Nghị định số 52/2014/NĐ-CP ngày 

23 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định 

điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch 

vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ 

việc làm (có hiệu lực từ ngày 10/4/2015) 

Điều 3, 4, 5 và 6 

  

 

132.  Thông tư số 40/2014/TT-NHNN ngày 

11/12/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

hướng dẫn việc ký quỹ và quản lý tiền ký quỹ 

của doanh nghiệp cho thuê lại lao động (có hiệu 

lực từ ngày 01/2/2015) 

Toàn bộ văn bản 

  

 

133.  Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 

08/10/2007 của Bộ Lao động – Thương binh và 

Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện 

một số điều của Luật Người lao động Việt Nam 

đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và Nghị 

định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thực 

Toàn bộ văn bản 

  

 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=196/2013/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=52/2014/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=126/2007/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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STT Tên văn bản/văn bản được quy định chi tiết Nội dung liên quan 

đến điều kiện đầu tư 

kinh doanh 

Nội dung giao quy 

định chi tiết 

Tên văn bản quy 

định chi tiết 

Ghi chú 

hiện một số điều của Luật Người lao động Việt 

Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (có 

hiệu lực từ ngày 07/11/2007) 

134.  Quyết định số 18/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 

18/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương 

binh và Xã hội ban hành chương trình bồi dưỡng 

kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi 

đi làm việc ở nước ngoài (có hiệu lực từ ngày 

20/8/2007) 

Toàn bộ văn bản 

  

 

135.  Quyết định số 19/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 

18/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương 

binh và Xã hội ban hành “Quy định về tổ chức bộ 

máy hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở 

nước ngoài và bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng 

kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi 

đi làm việc ở nước ngoài” (có hiệu lực từ ngày 

20/8/2007) 

Toàn bộ văn bản 

  

 

 

 


