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Thực hiện Kế hoạch số 9506/KH-UBND-NCPC 

ngày 28/9/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố và Kế 

hoạch số 930/KH-SC ngày 25/10/2018 của Tổng Công 

ty về tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam” năm 2018, Bản tin pháp luật 

SAMCO xin giới thiệu lịch sử và ý nghĩa của Ngày 

Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

LỊCH SỬ CỦA NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Cách đây 67 năm ngày 09 tháng 11 năm 1946 đã trở 

thành lịch sử, ngày đánh dấu mốc son trong lịch sử lập 

pháp của Việt Nam - đây chính là ngày mà Quốc hội 

nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ban hành bản Hiến 

pháp năm 1946 – đạo luật cơ bản đầu tiên, một “tài 

sản” đặc biệt của Nhà nước ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh 

rất coi trọng việc sử dụng công cụ pháp luật, đặc biệt 

là Hiến pháp để thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây 

dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, góp phần vào công 

cuộc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 

của dân, do dân và vì dân.  

Xuất phát từ tư tưởng của Người, sau 66 năm ngày 

09 tháng 11 lại được khẳng định giá trị, khi chính thức 

được ghi nhận là “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Tháng 6/2012, Quốc hội đã thông qua Luật Phổ biến 

giáo dục pháp luật.  Luật này chính thức có hiệu lực kể từ 

ngày 01/01/2013. Luật Phổ biến giáo dục pháp luật ra 

đời đã quy định và khẳng định hơn nữa quyền 

được thông tin về pháp luật và trách nhiệm tìm 

hiểu, học tập pháp luật của công dân; nội dung, 

hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; trách 

nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm 

quyền và các điều kiện bảo đảm cho công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật. Tại Điều 8 của Luật quy 

định: “Ngày 09 tháng 11 hằng năm là Ngày Pháp 

luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Mục đích của ngày này là nhằm tôn vinh Hiến 

pháp và pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn 

pháp luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, 

nhân dân và doanh nhân”. 

BẢN TIN PHÁP LUẬT  

CHÀO MỪNG NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

09/11/2018 



  

  

pháp luật của Chính phủ triển khai từ ngày 

04/10/2010, thông qua Công văn số 3535/HĐPH 

gửi cho Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương và Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật, tổ chức pháp chế các Bộ, 

ngành, đoàn thể ở trung ương. 

Thực hiện “Ngày Pháp luật” cũng chính là sự 

cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW 

ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng 

về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công 

tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức 

chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. 

Với ý nghĩa và tầm quan trọng của “Ngày Pháp 

luật”, từ năm 2013, dưới sự hướng dẫn của các cơ 

quan Trung ương và thành phố, Tổng Công ty đã 

tổ chức Ngày Pháp luật với nhiều nội dung phong 

phú như: đăng tin, bài, ảnh tuyên truyền về “Ngày 

Pháp luật”; tổ chức phổ biến, tuyên truyền pháp 

luật thông qua các hình thức hội nghị, tọa đàm, tài 

liệu pháp luật, Bản tin pháp luật SAMCO, … 

Ngày 04/4/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị 

định số 28/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục 

pháp luật, theo đó “Ngày Pháp luật của nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (gọi tắt là “Ngày 

Pháp luật”) được tổ chức hằng năm vào ngày 09 

tháng 11. Bộ Tư pháp có nhiệm vụ hướng dẫn nội 

dung, hình thức tổ chức “Ngày Pháp luật” trong 

phạm vi cả nước. Trên cơ sở hướng dẫn tổ chức 

“Ngày Pháp luật” của Bộ Tư pháp, Bộ trưởng, Thủ 

trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan 

thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các cấp có trách 

nhiệm tổ chức “Ngày Pháp luật”. Chủ tịch Ủy ban 

Trung ương MTTQ Việt Nam và người đứng đầu cơ 

quan trung ương của các tổ chức thành viên của Mặt 

trận trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình tổ 

chức “Ngày Pháp luật” cho các hội viên, đoàn viên 

của tổ chức mình. 

Trước khi “Ngày Pháp luật” được cụ thể hóa 

trong luật, các hoạt động của “Ngày Pháp luật” đã 

được Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục  

KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC TOÀN DIỆN VÀ TIẾN BỘ 

XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG (CPTPP) 

Ngày 30/01/2017, Hoa Kỳ đã có thư gửi các nước tham gia Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương 

(TPP) thông báo chính thức rút khỏi Hiệp định TPP. Với tư cách là nước chủ nhà APEC, Việt Nam đã phối 

hợp với Nhật Bản và các nước khác để duy trì TPP. Sau hơn một năm trao đổi hết sức khẩn trương, các nước 

đã đạt được bước tiến đột phá về TPP tại cuộc họp cấp Bộ trưởng tổ chức bên lề Tuần lễ Cấp cao APEC tại Đà 

Nẵng. Cụ thể, các nước thông qua tên gọi mới của Hiệp định gồm 11 thành viên là Hiệp định Đối tác Toàn 

diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), đồng thời thống nhất các nội dung cơ bản của Hiệp định 

này. Trên cơ sở đó, các nước đã kết thúc toàn bộ nội dung đàm phán còn lại vào cuối tháng 01 năm 2018. 

Ngày 09//2018, Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) theo kế hoạch đã 

được ký kết tại Thủ đô Santiago của Chile. CPTPP có 11 nền kinh tế tham gia, gồm: Australia, Brunei, 

Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam. Hiệp định bao gồm 

30 Chương và đề cập không chỉ các lĩnh vực truyền thống như hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, mà còn các vấn đề 

mới như thương mại điện tử, doanh nghiệp nhà nước,... 

CPTPP sẽ có hiệu lực trong 60 ngày sau khi có ít nhất 06 quốc gia tham gia hoàn tất các thủ tục phê chuẩn 

(Australia là nước thứ 6 sau New Zealand, Canada, Nhật Bản, Mexico và Singapore phê chuẩn CPTPP vào 

ngày 30/10/2018). Dự kiến Quốc hội sẽ xem xét phê chuẩn Hiệp định CPTPP tại kỳ họp thứ 6 khóa XIV.  

Sau khi có hiệu lực, Hiệp định CPTPP sẽ tạo ra một khu vực tự do thương mại thuộc hàng lớn nhất thế giới, 

với quy mô thị trường chiếm khoảng 13,5% GDP toàn cầu và bao trùm thị trường gần 500 triệu dân. 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bên cạnh những thuận lợi, tham 

gia CPTPP cũng đặt ra những thách 

thức về kinh tế - xã hội, thu ngân 

sách, hoàn thiện khung khổ pháp 

luật, thế chế... Việc mở cửa các hoạt 

động kinh tế, đi kèm với các quy 

đinh về lao động, minh bạch hóa, 

chống tham nhũng... đòi hỏi chúng ta 

cần chủ động, nỗ lực đổi mới, tiếp 

tục hoàn thiện các quy định của pháp 

luật, thiết lập các cơ chế quản lý để 

vừa phù hợp với điều ước quốc tế 

nhưng cũng bảo đảm vững chắc sự 

ổn định về chính trị - xã hội của ta. 

Ngày 02/11/2018, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước 

Nguyễn Phú Trọng đã trình Quốc hội xem xét, 

quyết định phê chuẩn Hiệp định CPTPP cùng 

các văn kiện liên quan. 

 Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, việc tham 

gia và sớm phê chuẩn Hiệp định CPTPP giúp 

Việt Nam thể hiện cam kết mạnh mẽ đối với đổi 

mới và hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng; 

khẳng định vai trò và vị thế địa - chính trị quan 

trọng của Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á 

cũng như châu Á - Thái Bình Dương, thực sự 

nâng cao vị thế của nước ta trong khối ASEAN, 

trong khu vực cũng như trên trường quốc tế. 

 

Đặc biệt, trong bối cảnh tình hình chính 

trị - an ninh thế giới và khu vực đang thay 

đổi nhanh chóng, diễn biến phức tạp, khó 

lường, tham gia CPTPP vừa giúp ta có 

điều kiện nâng cao nội lực để ứng phó, vừa 

giúp củng cố vị thế để thực hiện đường lối 

đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, 

đa dạng hóa đi đôi với củng cố, tăng cường 

quốc phòng, an ninh. Hiệp định CPTPP khi 

đi vào triển khai sẽ góp phần tăng cường 

sự đan xen lợi ích, làm sâu sắc hơn mối 

quan hệ giữa ta với các nước thành viên 

CPTPP, đặc biệt là các nước thành viên có 

quan hệ đối tác chiến lược với ta. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Nhiều thay đổi về thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp  

Theo Nghị định số 108/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị 

định 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp, từ ngày 10/10/2018, sẽ có một số thay 

đổi về thủ tục đăng ký doanh nghiệp như: 

- Bổ sung quy định: Doanh nghiệp không bắt buộc 

phải đóng dấu trong giấy đề nghị đăng ký doanh 

nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh 

nghiệp và trong nghị quyết, quyết định, biên bản họp 

của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. 

- Bổ sung quy định: Văn bản ủy quyền cho cá nhân 

thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp 

không bắt buộc phải công chứng, chứng thực. 

- Bổ sung quy định về đăng ký thành lập doanh 

nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh.  

- Bỏ quy định: Doanh nghiệp chỉ được lập địa điểm 

kinh doanh tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh. 

2. Những điểm mới của Nghị định số 

148/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 

05/2015/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động 2012, 

có hiệu lực từ ngày 15/12/2018 

a. Nội dung HĐLĐ 

- Với phần chế độ nâng bậc, nâng lương: Bổ sung 

trường hợp hai bên giao kết HĐLĐ có thể thỏa thuận 

thực hiện theo quy chế của NSDLĐ, thỏa ước lao 

động tập thể. 

- Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi: Bổ sung 

trường hợp hai bên có thể thỏa thuận  thực hiện theo 

nội quy lao động, quy chế của NSDLĐ, thỏa ước lao 

động tập thể và theo quy định của pháp luật. 

(Không nhất thiết phải cụ thể ngày giờ làm việc 

trong HĐLĐ). 

b. Quy định về HĐLĐ với NLĐ cao tuổi 

Khi NSDLĐ không có nhu cầu hoặc NLĐ cao tuổi 

không có đủ sức khỏe thì hai bên thỏa thuận (thay cho 

cụm từ “thực hiện”) chấm dứt HĐLĐ. 

c. Nghĩa vụ của NSDLĐ trong trường hợp thay 

đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế 

Quy định mới về việc NSDLĐ thông báo cho cơ 

quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh về những 

 

NỘI DUNG CHÍNH CỦA CPTPP  

Gồm các văn kiện: 

1. Lời văn của Hiệp định CPTPP gồm Lời 

mở đầu và 7 điều khoản (Điều 1- Tích hợp Hiệp 

định Đối tác xuyên Thái Bình Dương, Điều 2-

Tạm đình chỉ thực hiện một số điều khoản, Điều 

3-Hiệu lực, Điều 4-Rút khỏi Hiệp định, Điều 5-

Gia nhập, Điều 6-Rà soát Hiệp định CPTPP và 

Điều 7-Các lời văn xác thực); 

2. Phụ lục Danh mục một số điều khoản tạm 

đình chỉ thực hiện theo Hiệp định CPTPP gồm 

20 nhóm nghĩa vụ tạm hoãn áp dụng theo Hiệp 

định này (trong đó có 11 nghĩa vụ liên quan tới 

Chương Sở hữu trí tuệ, 2 nghĩa vụ liên quan đến 

Chương Mua sắm của Chính phủ và 7 nghĩa vụ 

còn lại liên quan tới 7 Chương là Quản lý hải quan 

 

và Tạo thuận lợi Thương mại, Đầu tư, Thương 

mại dịch vụ xuyên biên giới, Dịch vụ Tài chính, 

Viễn thông, Môi trường, Minh bạch hóa và 

Chống tham nhũng). Ngoài ra, Phụ lục này còn 

điều chỉnh lại nội dung dẫn chiếu liên quan tới 

thời điểm có hiệu lực cho phù hợp hơn với Hiệp 

định CPTPP đối với bảo lưu về các biện pháp 

không tương thích trong dịch vụ và đầu tư của 

Brunei và bảo lưu về doanh nghiệp nhà nước của 

Malaysia. 

Ngoài các nội dung chính thức trên, cũng như 

với Hiệp định TPP trước đây, các nước dự kiến 

cũng ký một số Thư trao đổi về liên quan đến 

các nội dung thuộc quan tâm riêng của mỗi nước 

khi Hiệp định CPTPP được ký chính thức. 

Nguồn: Vụ Thương mại đa biên 



thay đổi nêu trên cần thực hiện bằng văn bản (có 

hướng dẫn nội dung chi tiết). 

d. Quy định về thời gian làm việc để tính trợ 

cấp thôi việc, mất việc 

- Thời gian thử việc, học nghề, tập nghề không 

được tính trong tổng thời gian NLĐ đã làm việc thực 

tế cho NSDLĐ khi tính trợ cấp. 

- Thời gian nghỉ việc để thực hiện nghĩa vụ công 

dân theo quy định mà được NSDLĐ trả lương được 

tính là thời gian đã làm việc thực tế cho NSDLĐ. 

- Thời gian được tính là thời gian đã đóng BHTN 

được tính là thời gian NLĐ đã tham gia BHTN khi 

tính trợ cấp (hiện hành không có quy định phần này). 

- Bổ sung trường hợp NSDLĐ được kéo dài thời 

gian giải quyết quyền lợi của NLĐ khi chấm dứt 

HĐLĐ lên tối đa 30 ngày đó là: 

Sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp, hợp 

tác xã, chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản 

theo Điều 45 của BLLĐ. 

e. Tiền lương làm căn cứ để trả cho NLĐ trong 

ngày nghỉ 

Tiền lương làm căn cứ để trả cho NLĐ trong ngày 

nghỉ hàng năm, lễ, tết, nghỉ việc riêng có hưởng lương 

là tiền lương theo HĐLĐ (thay vì là tiền lương ghi 

trong HĐLĐ của tháng trước liền kề) chia cho số ngày 

làm việc bình thường trong tháng theo quy định của 

NSDLĐ, nhân với số ngày NLĐ nghỉ hằng năm, nghỉ 

lễ, tết, nghỉ việc riêng có hưởng lương. 

f. Bổ sung quy định về Tiền lương làm căn cứ bồi 

thường khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật 

g. Đăng ký nội quy lao động 

Không bắt buộc cơ quan quản lý nhà nước về lao 

động cấp tỉnh thông báo bằng văn bản (chỉ cần thông 

báo) đến NSDLĐ khi nội quy trái quy định pháp luật. 

h. Trình tự xử lý kỷ luật lao động 

- NSDLĐ chỉ phải đảm bảo thông báo mời họp 

được gửi đến tay các thành phần tham dự trước khi 

diễn ra cuộc họp xử lý kỷ luật (không yêu cầu phải 

gửi trước ít nhất 05 ngày làm việc như quy định hiện 

nay). 

- Nếu bất kỳ thành phần tham dự nào vắng mặt mà 

không có lý do chính đáng, NSDLĐ có quyền tiến 

hành cuộc họp xử lý kỷ luật; thay vì phải chờ đến khi 

đã tiến hành thông báo ít nhất 03 lần như quy định 

hiện nay. 

3. 02 trường hợp ngân hàng được cung cấp 

thông tin khách hàng 

Ngày 11/9/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 

số 117/2018/NĐ-CP quy định tương đối chặt chẽ về 

việc bảo vệ bí mật, thông tin khách hàng tại các ngân 

hàng, có hiệu lực từ ngày 1/11/2018. Cụ thể: 

- Ngân hàng chỉ được cung cấp thông tin khách 

hàng trong hai trường hợp: Tổ chức khác, cá nhân có 

quyền yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng được 

quy định tại Bộ luật, Luật, Nghị quyết của Quốc hội; 

Có sự chấp thuận của khách hàng.  

- Ngân hàng không được cung cấp thông tin xác 

thực khách hàng (mã khóa bí mật, dữ liệu sinh trắc 

học, mật khẩu truy cập…) cho bất kỳ cơ quan, tổ 

chức, cá nhân nào, trừ trường hợp được sự chấp thuận 

của khách hàng đó bằng văn bản hoặc bằng hình thức 

khác theo thỏa thuận với khách hàng. 

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân chỉ được yêu cầu ngân 

hàng cung cấp thông tin khách hàng theo đúng mục 

đích, nội dung, phạm vi, thẩm quyền theo quy định 

hoặc khi được sự chấp thuận của khách hàng và phải 

chịu trách nhiệm về việc yêu cầu cung cấp thông tin… 

4. Tăng kịch khung thuế BVMT đối với xăng từ 

01/01/2019 

Ngày 26/9/2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban 

hành Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 về biểu 

thuế bảo vệ môi trường. Theo đó, từ ngày 01/01/2019 

tăng kịch khung mức thuế bảo vệ môi trường của các 

loại hàng hóa sau đây kể từ ngày 01/01/2019 (Khung 

thuế được quy định tại Luật thuế bảo vệ môi trường): 

- Xăng, trừ etanol: 4.000 đồng/lít; 

- Nhiên liệu bay: 3.000 đồng/lít; 

- Dầu diesel: 2.000 đồng/lít; 

- Dầu mazut: 2.000 đồng/lít; 

- Dầu nhờn: 2.000 đồng/lít; 

- Mỡ nhờn: 2.000 đồng/kg; 

- Dung dịch Hydro-chloro-fluoro-carbon (HCFC), 

bao gồm cả dung dịch HCFC có trong hỗn hợp chứa 

dung dịch HCFC: 5.000 đồng/kg; 

- Túi ni lông thuộc diện chịu thuế: 50.000 đồng/kg. 

5. Rút ngắn thời gian cấp phép chứng thực chữ 

ký số 

Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị định số  

130/2018/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết thi hành Luật 



Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực 

chữ ký số, có hiệu lực từ ngày 15/11/2018. 

Theo Nghị định này, thời gian thẩm tra hồ sơ và 

cấp phép chứng thực chữ ký số được rút ngắn còn 50 

ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ cấp phép hợp lệ thay 

vì 60 ngày như trước đây. 

Để được cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số 

công cộng, tổ chức phải đáp ứng các điều kiện sau: 

- Có Giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ 

ký số công cộng do Bộ Thông tin và Truyền thông 

cấp; 

- Có chứng thư số do Tổ chức cung cấp dịch vụ 

chứng thực chữ ký số quốc gia cấp. 

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng thống nhất giữ 

nguyên thời hạn giấy phép cấp cho tổ chức cung cấp 

dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng là 10 năm; 

chứng thư số cấp cho các tổ chức cung cấp dịch vụ 

chứng thực chữ ký số công cộng có thời hạn 5 năm./. 

  

 
Kết quả: 

Xin chúc mừng các độc giả đạt giải phần Đố 

vui pháp luật kỳ trước là:  

 Giải Nhất: Chị Nguyễn Thị Cẩm Hằng – Xí 

nghiệp Cơ khí Ô tô Chuyên dùng An Lạc; 

 Giải Nhì: Tập thể CB.CNV CTCP Cảng Tôn 

Thất Thuyết; 

 Giải Khuyến khích: Chị Lê Thị Hồng Thanh 

– Xí nghiệp Cơ khí Ô tô Chuyên dùng An Lạc. 

Đề nghị Quý Độc giả đạt giải liên hệ trực tiếp 

Ban Pháp chế Tổng Công ty để nhận quà tặng. 

Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 28/2015/TT-

BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động 

Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều 

52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị 

định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp quy 

định:  

“Trước ngày 03 hằng tháng, người sử dụng 

lao động phải thông báo theo Mẫu số 29 ban 

hành kèm theo Thông tư này với Trung tâm dịch 

vụ việc làm nơi đặt trụ sở làm việc về tình hình 

biến động lao động làm việc tại đơn vị nếu có 

(tính theo tháng dương lịch của tháng liền trước 

thời điểm thông báo).” 

Như vậy, Thông báo về tình hình biến động lao 

động làm việc tại doanh nghiệp (nếu có) được gửi 

Trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở làm 

việc vào trước ngày 03 hàng tháng. 

 

CÂU HỎI KỲ NÀY:  

Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên 

Thái Bình Dương (CPTPP) có bao nhiêu nước 

tham gia ký kết? Các nước thành viên đã ký kết 

Hiệp định vào ngày, tháng, năm nào?  

Hiệp định có hiệu lực trong trường hợp nào và 

dự kiến Hiệp định sẽ có hiệu lực vào thời gian nào? 

Câu hỏi phụ: Theo anh/chị có bao nhiêu người trả 

lời đúng câu hỏi này? 

ĐÁP ÁN MỤC ĐỐ VUI 

PHÁP LUẬT KỲ TRƯỚC 

TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ GIAO THÔNG VẬN TẢI SÀI GÒN - TNHH MTV (SAMCO) 

---- 

BAN BIÊN TẬP BẢN TIN PHÁP LUẬT SAMCO 
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Câu trả lời vui lòng gửi trực tiếp về Ban Pháp chế Tổng Công ty hoặc gửi email đến 

Bantinphapluat@samco.com.vn trước 16h30 ngày 05/12/2018 
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