
Kính gửi: Quý Khách hàng thân mến,
TPLegal trân trọng gửi Quý Khách hàng Bản tin pháp luật tháng 02 năm 2022 với các điểm tin và văn bản pháp luật
như sau:
 Loại bỏ yêu cầu về chứng chỉ tin học và ngoại ngữ với các viên chức ngành di sản văn hóa
 Tăng giờ làm thêm của người lao động thời vụ lên 40 giờ/tháng
 Lao động xuất khẩu phải về nước trước hạn được hỗ trợ đến 30 triệu
 Những trường hợp đi xuất khẩu lao động không phải nộp tiền dịch vụ
 Cập nhật văn bản tháng 02/2022

NHỮNG ĐIỂM TIN NỔI BẬT LIÊN QUAN

1/ Loại bỏ yêu cầu về chứng chỉ tin học và ngoại ngữ với các viên chức ngành di sản văn hóa
Theo quy định tại Thông tư 16/2021/ TT-BVHTTDL thì đã bỏ chứng chỉ tin học, ngoại ngữ đối với viên chức ngành di
sản văn hóa ở cả ba hạng (II, III, IV).

Đối với chức danh nghề nghiệp viên chức ngành di sản văn hóa hạng I mới bổ sung cũng không yêu cầu chứng chỉ tin
học, ngoại ngữ.

Như vậy, từ ngày 05/02/2022, tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của viên chức ngành di sản văn hóa gồm 02
tiêu chuẩn, cụ thể:

- Có bằng đại học trở lên phù hợp với lĩnh vực di sản văn hóa.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành di sản văn hóa.

2/ Tăng giờ làm thêm của người lao động thời vụ lên 40 giờ/tháng

Theo quy định tại Thông tư số 18/2021/TT-BLĐTBXH quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người
lao động làm các công việc sản xuất có tính thời vụ, công việc gia công theo đơn đặt hàng. Theo đó, số giờ làm thêm
của người lao động thời vụ tăng lên 40 giờ/tháng. Quy định này có sự đổi mới so với trước kia là 32 giờ/ tháng.

Ngoài ra, tổng số giờ làm việc tiêu chuẩn và số giờ làm thêm trong một tuần cũng tăng lên 72 giờ/tuần. Trước đây,
tổng số giờ làm việc tiêu chuẩn và số giờ làm thêm trong một tuần là 60 giờ/tuần.

3/ Lao động xuất khẩu phải về nước trước hạn được hỗ trợ đến 30 triệu đồng

Theo quy định tại Quyết định 40/2021/Qđ-Ttg về Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước sẽ chính thức được áp dụng với
nhiều nội dung mới.
Đáng chú ý phải kể đến việc tăng mức hỗ trợ đối với người lao động phải về nước trước thời hạn từ ngày 21/02/2022.
Theo quy định tại Điều 10, Điều 11 và Điều 12, mức hỗ trợ với từng trường hợp như sau:

Lý do về nước trước hạn Mức hỗ trợ từ 21/02/2022 Mức hỗ trợ trước 21/02/2022

Bị tai nạn lao động, tai nạn rủi ro, ốm đau,
bệnh tật đến mức không còn khả năng tiếp
tục làm việc

10 - 30 triệu đồng/trường
hợp

Tối đa 05 triệu đồng/trường hợp

Người sử dụng ở nước ngoài bị giải thể, phá
sản hoặc thu hẹp sản xuất do thiên tai, dịch
bệnh, bất ổn chính trị, chiến tranh, suy thoái
kinh tế hoặc vì lý do bất khả kháng khác

07 - 20 triệu đồng/trường
hợp

Chỉ quy định hỗ trợ cho một số
trường hợp rủi ro khách quan
khác do Bộ trưởng Bộ Lao
động, Thương binh và Xã hội



quyết định theo đề nghị của Hội
đồng quản lý quỹ nhưng không
quá 05 triệu đồng/trường hợp

Do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động
khi bị người sử dụng lao động ngược đãi,
cưỡng bức lao động hoặc có nguy cơ rõ ràng
đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe
hoặc bị quấy rối tình dục trong thời gian làm
việc ở nước ngoài

07 - 20 triệu đồng/trường
hợp

4/ Những yêu cầu khi tham gia phiên tòa trực tuyến

Theo Nghị quyết 33/2021/QH15, từ ngày 01/01/2022, Tòa án nhân dân được tổ chức phiên tòa trực tuyến trong một
số trường hợp được quy định tại Nghị quyết.

Yêu cầu khi tham gia phiên tòa trực tuyến được quy định tại Thông tư liên tịch 05/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-
BCA-BQP-BTP, cụ thể như sau:

- Tuân thủ quy định nội quy phòng xử án.

- Luôn để thiết bị điện tử ở trạng thái mở camera và bật âm thanh micro; khi được yêu cầu thì mới phát biểu.

- Không được tạo các tạp âm khác trong khi thiết bị điện tử đang để chế độ mở tiếng, gây ảnh hưởng đến phiên tòa.

- Người tham gia phiên tòa phải mặc trang phục nghiêm chỉnh; không đứng dậy hay rời đi trong thời gian xét xử khi
chưa được chủ tọa phiên tòa cho phép; không chụp ảnh, ghi âm, ghi hình, ghi hình có âm thanh, phát tán tài liệu hoặc
phát tán thông tin tài khoản đăng nhập vào hệ thống xét xử trực tuyến, phát trực tiếp phiên tòa trên không gian mạng.

- Đương sự, bị hại, người bào chữa, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, bị hại tham gia phiên tòa
trực tuyến phải xuất trình một trong các giấy tờ tùy thân (như chứng minh thư nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu,
thẻ luật sư, thẻ trợ giúp viên pháp lý) để đối chiếu.

Trường hợp đương sự ủy quyền cho người khác tham gia tố tụng thì người được ủy quyền còn phải xuất trình văn
bản ủy quyền.

5/ Những trường hợp đi xuất khẩu lao động không phải nộp tiền dịch vụ

Có hiệu lực từ ngày 01/02/2022, Thông tư 21/2021/TT-BLDTBXH quy định tương đối chi tiết về khoản tiền dịch vụ mà
người đi xuất khẩu lao động phải nộp khi sang làm việc tại một số thị trường lao động.

Theo đó, có 04 trường hợp người lao động không phải nộp khoản tiền dịch vụ này gồm:

- Sang Nhật Bản làm thực tập sinh kỹ năng số 3 (trường hợp không thay đổi doanh nghiệp dịch vụ và tổ chức quản lý).

- Sang Nhật Bản làm lao động kỹ năng đặc định (trường hợp hoàn thành chương trình Thực tập sinh kỹ năng số 2
hoặc Thực tập sinh kỹ năng số 3 đủ điều kiện tiếp nhận sang lao động kỹ năng đặc định).

- Sang Ma-lai-xi-a làm giúp việc gia đình.

- Sang các nước Tây Á làm giúp việc gia đình.

Trong khi đó, nếu sang Nhật Bản làm lao động kỹ thuật cao, lao động xây dựng đóng tàu theo chế độ hoạt động đặc
định; sang Đài Loan làm hộ lý và y tế tại bệnh viện, trung tâm dưỡng lão; sang Hàn Quốc làm thuyền viên đánh cá gần
bờ thì người lao động phải nộp tiền dịch vụ bằng 0,7 tháng tiền lương cho mỗi hợp đồng 12 tháng, và tối đa 01 tháng
lương cho mỗi hợp đồng từ 36 tháng trở lên.



Nếu sang Đài Loan làm người chăm sóc bệnh nhân tại gia đình, giúp việc gia đình, làm nông nghiệp, thuyền viên tàu
cá gần bờ thì mức phí này là 0,4 tháng lương cho mỗi hợp đồng 12 tháng và tối đa 01 tháng lương cho mỗi hợp đồng
từ 36 tháng trở lên.

VĂN BẢN PHÁP LUẬT THÁNG 2 NĂM 2022
SỐ NGÀY HIỆU LỰC TÊN VĂN BẢN

DOANH NGHIỆP – TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC

1. 01/02/2022
Thông tư 109/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 58/2019/TT-BTC 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

2. 11/02/2022
Thông tư 21/2021/TT-NHNN quy định về các tổ chức tín dụng Nhà nước duy
trì số dư tiền gửi tại Ngân hàng Chính sách xã hội do Ngân hàng Nhà nước
Việt Nam ban hành

3. 12/02/2022 Nghị định 121/2021/NĐ-CP của Chính phù: Về kinh doanh trò chơi điện tử
có thưởng dành cho người nước ngoài

4. 14/02/2022

Thông tư 124/2021/TT-BTC của Bộ tài chính: Hướng dẫn cơ chế tài chính,
quản lý, sử dụng kinh phí Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp
tác xã giai đoạn 2021-2025 kèm theo Quyết định 1804/QĐ-TTg do Bộ
trưởng Bộ Tài chính ban hành

5. 14/02/2022

Thông tư số 25/2021/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Sửa
đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2015/TT-NHNN ngày 06 tháng
01 năm 2015 quy định hoạt động kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh
lãi suất của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

6. 14/02/2022

Thông tư 25/2021/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 01/2015/TT-NHNN quy định
hoạt động kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh lãi suất của ngân hàng
thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng
Nhà nước Việt Nam ban hành

7 15/02/2022
Thông tư số 22/2021/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Quy
định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành trong hoạt động của Ngân
hàng Nhà nước Việt Nam

8. 15/02/2022

Thông tư số 125/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính: Sửa đổi, bổ sung một số
Điều của Thông tư số 37/2018/TT-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Bộ
Tài chính hướng dẫn một số nội dung về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy
định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của
Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công

9. 15/02/2022
Thông tư số 26/2021/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Hướng
dẫn giao dịch ngoại tệ giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và tổ chức tín
dụng được phép hoạt động ngoại hối

10. 15/02/2022 Thông tư 22/2021/TT-NHNN quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu



hình thành trong hoạt động của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

11. 20/02/2022

Thông tư 123/2021/TT-BTC của Bộ tài chính sửa đổi Khoản 2 Điều 4 Điều lệ
tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua
bán nợ Việt Nam kèm theo Thông tư 42/2021/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài
chính ban hành

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

12. 02/02/2022
Thông tư 20/2021/TT-BTTTT sửa đổi Thông tư 09/2013/TT-BTTTT của Bộ
trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục sản phẩm phần
mềm và phần cứng, điện tử

13. 02/02/2022
Thông tư 19/2021/TT-BTTTT về Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin
trọng điểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

14. 07/02/2022
Thông tư 21/2021/TT-BTTTT sửa đổi Thông tư 24/2015/TT-BTTTT quy định
về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet do Bộ trưởng Bộ Thông tin và
Truyền thông ban hành

15. 15/02/2022

Thông tư số 26/2021/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông: Hướng
dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, quy chế hoạt động
của Hội đồng quản lý và tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm các
thành viên Hội đồng quản lý, Chủ tịch Hội đồng quản lý trong đơn vị sự
nghiệp công lập thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông

16. 15/02/2022

Thông tư số 27/2021/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông: Sửa đổi,
bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 22/2014/TT-BTTTT ngày 22
tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Quy hoạch kho số viễn thông

17. 15/02/2022
Thông tư số 29/2021/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông: Quy
hoạch băng tần 2300-2400 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt
Nam

18. 15/02/2022
Thông tư số 31/2021/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông: Quy
định chi tiết và hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục cấp, đổi, cấp lại và thu hồi thẻ
nhà báo

GIAO THÔNG – VẬN TẢI

19. 01/02/2022
Thông tư 30/2021/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 36/2019/TT-BGTVT sửa

đổi các Thông tư Quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong

vùng biển Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành

20. 01/02/2022

Thông tư 27/2021/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 35/2019/TT-BGTVT quy

định về hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và Thông tư

42/2019/TT-BGTVT quy định tiêu chí, kiểm tra, giám sát, đánh giá, nghiệm

thu chất lượng dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải do Bộ

trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

21. 15/02/2022

Thông tư số 37/2021/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải: Hướng dẫn

giá dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải sử dụng kinh phí

ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí thường xuyên, thực hiện theo

phương thức đặt hàng



22. 15/02/2022

Thông tư số 39/2021/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải: Sửa đổi, bổ

sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9

năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một

số điều của Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của

Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường

bộ

23. 20/02/2022
Thông tư số 38/2021/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải: Ban hành Định
mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ sự nghiệp công bảo
đảm an toàn hàng hải

THƯƠNG MẠI

24.
01/02/2022

Thông tư 20/2021/TT-BCT của Bộ Công thương sửa đổi Thông tư
27/2020/TT-BCT: Quy định về nội dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra,
xử lý vi phạm hành chính và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ của lực
lượng Quản lý thị trường

25. 01/02/2022 Thông tư 23/2021/TT-BCT quy định về danh mục chủng loại, tiêu chuẩn chất
lượng khoáng sản xuất khẩu do Bộ Công thương quản lý

26. 01/02/2022
Thông tư 22/2021/TT-BCT của Bộ công thương: Quy định về quản lý, sử
dụng biểu mẫu trong hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và thực
hiện các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường

27. 01/02/2022
Thông tư 24/2021/TT-BCT quy định về nguyên tắc điều hành nhập khẩu
theo hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm và thuốc lá
nguyên liệu năm 2022

28. 02/02/2022

Thông tư 28/2021/TT-BYT về danh mục thực phẩm, phụ gia thực phẩm
và dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm đã được xác định mã số
hàng hóa theo danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam phục vụ
cho kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu
do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

29. 07/02/2022

Thông tư 115/2021/TT-BTC của Bộ tài chính sửa đổi Thông tư
85/2018/TT-BTC hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán
kinh phí ngân sách Nhà nước cho công tác phòng ngừa, giải quyết tranh
chấp đầu tư quốc tế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ, VĂN HÓA – XÃ HỘI

30. 01/01/2022

Thông tư số 16/2021/TT-BVHTTDL của Bộ văn hóa thể thao du lịch: Quy
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức
chuyên ngành di sản văn hóa

31. 13/02/2022
Thông tư số 13/2021/TT-BTP của Bộ Tư pháp: Quy định quy trình xử lý, giải
quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong thi hành án dân sự

32. 14/02/2022 Thông tư số 38/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Ban hành



Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở

33. 15/02/2022

Thông tư số 49/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Ban hành
Quy chế tổ chức và hoạt động nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp
mầm non độc lập loại hình dân lập và tư thục

34. 15/02/2022

Thông tư số 50/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Sửa đổi, bổ
sung một số điều của Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh tại các
trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông ban hành kèm theo
Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2002 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

35. 15/02/2022
Thông tư số 17/2021/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:
Quy định chế độ báo cáo thống kê của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

36. 15/02/2022

Thông tư số 34/2021/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã
hội: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2018/TT-BLĐTBXH
ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và
Xã hội quy định về quy chế đánh giá cấp thẻ kiểm định viên chất lượng giáo
dục nghề nghiệp; quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục nghề
nghiệp

37. 15/02/2022

Thông tư số 50/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Sửa đổi, bổ
sung một số điều của Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh tại các
trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông ban hành kèm theo
Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2002 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

38. 20/02/2022

Thông tư số 36/2021/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã
hội: Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo
hiểm xã hội

TÀI NGUYÊN – MÔI TRƯỜNG

39. 11/02/2022
Thông tư số 19/2021/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn: Ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt
Nam, Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam

40. 11/02/2022 Thông tư số 20/2021/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn: Quy định hồ sơ nghiệp vụ kiểm dịch thực vật

41. 12/02/2022
Thông tư số 22/2021/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn: Quy định danh mục loài cây trồng lâm nghiệp chính; công nhận giống
và nguồn giống cây trồng lâm nghiệp

42. 16/02/2022

Thông tư số 23/2021/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2015/TT-BNNPTNT
ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn



43. 25/02/2022
Thông tư 01/2022/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý
và sử dụng phí khai thác, sử dụng nguồn nước do cơ quan trung ương
thực hiện do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

THỂ THAO – Y TẾ

44. 01/02/2022

Thông tư 26/2021/TT-BYT sửa đổi Thông tư 41/2018/TT-BYT Quy chuẩn

kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sử dụng

cho mục đích sinh hoạt do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

45. 01/02/2022
Thông tư 25/2021/TT-BYT quy định về chế độ báo cáo thống kê lĩnh vực

dược - mỹ phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

46. 15/02/2022
Thông tư số 18/2021/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

Quy định chế độ báo cáo thông kê trong hoạt động du lịch

47. 15/02/2022
Thông tư số 33/2021/TT-BYT của Bộ Y tế: Quy định về công tác y tế

trường học trong cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp

48. 15/02/2022

Thông tư số 35/2021/TT-BYT của Bộ Y tế: Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều

9 Thông tư số 30/2020/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng

Bộ Y tế quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của

Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ

quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật

Bảo hiểm y tế

49. 15/02/2022

Thông tư số 36/2021/TT-BYT của Bộ Y tế: Quy định khám bệnh, chữa

bệnh và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan

đến khám bệnh, chữa bệnh lao

PHÁT HÀNH BỞI HÃNG LUẬT TIÊN PHONG SÀI GÒN

Mọi thông tin xin gửi về địa chỉ Email info@tplegal.vn
Số máy lẻ 028 35 35 18 58 | 0917 567 867
Facebook: www.facebook.com/tplegallaw

Website: https://tplegal.vn
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