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Trang 1 

 LAO ĐỘNG 
 

Thông tư 42/2016/TT-BLĐTBXH 
do Bộ LĐ-TB&XH ban quy Ngày 
28/12/2016 định mức điều chỉnh 
tiền lương và thu nhập tháng đã 
đóng bảo hiểm xã hội. 

 Theo đó: 

- Tiền lương tháng đã đóng BHXH đối 
với NLĐ đang tham gia BHXH hoặc 
đang bảo lưu thời gian tham gia BHXH; 
có thời gian đóng BHXH theo chế độ 
tiền lương do NSDLĐ quyết định điều 
chỉnh như sau: 

Tiền lương tháng đóng BHXH sau điều 
chỉnh của từng năm = Tổng tiền lương 
tháng đóng BHXH theo chế độ tiền 
lương do NSDLĐ quyết định của từng 
năm X Mức điều chỉnh tiền lương đã 
đóng BHXH của năm tương ứng 

- Thu nhập tháng đã đóng BHXH đối 
với người tham gia BHXH tự nguyện 
hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi 
nghỉ hưu, BHXH một lần hoặc chết mà 
thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một 
lần từ 01/01/2017 đến 31/12/2017 
được điều chỉnh: 

Thu nhập tháng đóng BHXH tự nguyện 
sau điều chỉnh của từng năm = Tổng 
thu nhập tháng đóng BHXH của từng 
năm X Mức điều chỉnh thu nhập tháng 
đã đóng BHXH của năm tương ứng 

(Mức điều chỉnh của năm 2017 tại 02 
trường hợp trên là 1,00) 

Thông tư 42/2016/TT-BLĐTBXH có hiệu 
lực từ ngày 11/02/2017; các quy định 
tại Thông tư này áp dụng kể từ 
01/01/2017. 

Thông tư 329/2016/TT-BTC Bộ Tài 
chính vừa ban hành hướng dẫn 
thực hiện một số điều của Nghị 
định 119/2015/NĐ-CP của Chính 

phủ quy định bảo hiểm bắt buộc 
trong hoạt động đầu tư xây dựng. 

 Thông tư này hướng dẫn quy tắc, điều 
khoản, biểu phí bảo hiểm và chế độ tài 
chính, chế độ báo cáo đối với bảo hiểm 
bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây 
dựng bao gồm: bảo hiểm công trình 
trong thời gian xây dựng, bảo hiểm 
trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư 
xây dựng, bảo hiểm đối với người lao 
động thi công trên công trường. 
Về bảo hiểm đối với người lao động thi 
công trên công trường, Thông tư nêu 
rõ, đối tượng bảo hiểm đối với người 
lao động thi công trên công trường là 
trách nhiệm dân sự của nhà thầu thi 
công xây dựng đối với người lao động 
thi công trên công trường theo quy 
định của pháp luật. 
Số tiền bảo hiểm tối thiểu trong trường 
hợp bảo hiểm đối với người lao động 
thi công trên công trường là 100 triệu 
đồng/người/vụ. 
Doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện trách 
nhiệm bồi thường cho nhà thầu thi 
công xây dựng những khoản tiền mà 
nhà thầu thi công xây dựng có trách 
nhiệm bồi thường cho người lao động 
bị thương tật, chết do tai nạn lao động, 
bệnh nghề nghiệp phát sinh do thực 
hiện công việc thi công trên công 
trường, trừ các trường hợp không 
thuộc trách nhiệm bảo hiểm quy định. 
Thời hạn bảo hiểm đối với người lao 
động thi công trên công trường bắt đầu 
kể từ ngày thực hiện công việc thi công 
trên công trường đến hết thời gian bảo 
hành công trình theo quy định pháp 
luật. 
Việc xác định thời hạn bảo hiểm cụ thể 
đối với người lao động thi công trên 
công trường căn cứ vào hợp đồng lao 
động và văn bản xác nhận của nhà 
thầu thi công xây dựng về thời gian 
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Trang 2 

người lao động làm việc thực tế trên 
công trường. 
Thông tư nêu rõ khi xảy ra tai nạn lao 
động, bệnh nghề nghiệp đối với người 
lao động thi công trên công trường, 
bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp 
bảo hiểm phối hợp giải quyết bồi 
thường bảo hiểm. 

 

 KẾ TOÁN 
Nghị định 174/2016/NĐ-CP Chính 
phủ ban hành ngày 30/12/2016 
quy định chi tiết một số điều của 
Luật kế toán 2015. 
 
Theo đó, trong thời hạn 24 tháng kể từ 
ngày 01/01/2017: 
 
- Người được bố trí là phụ trách kế toán 
trước ngày 01/01/2017 phải đảm bảo 
có chứng chỉ kế toán trưởng. 
 
- Các Công ty TNHH hai thành viên trở 
lên kinh doanh dịch vụ kế toán được 
thành lập trước ngày 01/01/2017 phải 
đảm bảo: 
 
+ Tỷ lệ vốn góp của tổ chức góp vốn 
và kế toán viên hành nghề theo quy 
định tại Nghị định này và Luật kế toán 
để được cấp Giấy chứng nhận đủ Điều 
kiện kinh doanh dịch vụ kế toán. 
 
+ Nếu không đảm bảo một trong các 
Điều kiện theo quy định của Nghị định 
này hoặc Luật kế toán thì phải chấm 
dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ kế 
toán. 
 
Ngoài ra, các đơn vị kế toán Nhà nước 
đã bổ nhiệm kế toán trưởng trước ngày 
01/01/2017 nhưng theo quy định tại 

Nghị định này chỉ cần phụ trách kế toán 
thì không cần phải miễn nhiệm ngay. 
 
Nghị định 174/2016/NĐ-CP có hiệu lực 
từ ngày 01/01/2017 
 
 THUẾ TNDN 

Thông tư số 06/2017/TT-BTC Bộ 
Tài chính đã ban hành Ngày 
20/01/2017 sửa đổi, bổ sung 
khoản 1 Điều 34a Thông tư số 
156/2013/TT-BTC ngày 
06/11/2013 hướng dẫn thi hành 
một số điều của Luật Quản lý thuế 
(đã được bổ sung tại khoản 10 
Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-
BTC). 

Theo quy định tại Thông tư này, ngoài 
việc không phải nộp tiền chậm nộp tính 
trên số tiền thuế còn nợ nhưng không 
vượt quá số tiền ngân sách Nhà nước 
chưa thanh toán phát sinh trong thời 
gian ngân sách Nhà nước chưa thanh 
toán, người nộp thuế cung ứng hàng 
hóa, dịch vụ được thanh toán bằng 
nguồn vốn ngân sách Nhà nước không 
nộp thuế đúng thời hạn dẫn đến nợ 
thuế do chưa được thanh toán sẽ 
không bị áp dụng hình thức cưỡng chế 
thuế. 

Trình tự, thủ tục không tính tiền chậm 
nộp vẫn thực hiện theo quy định hiện 
hành. Cơ quan thuế có trách nhiệm 
giám sát việc thực hiện nghĩa vụ thuế 
của người nộp thuế, nếu phát hiện 
người nộp thuế được đơn vị sử dụng 
vốn ngân sách Nhà nước thanh toán 
nhưng không nộp kịp thời tiền thuế nợ 
vào ngân sách Nhà nước thì ban hành 
thông báo tiền thuế nợ, tiền phạt và 
tiền chậm nộp, theo đó tính tiền chậm 
nộp kể từ ngày kế tiếp ngày người nộp 
thuế được thanh toán và thực hiện 
cưỡng chế thi hành quyết định hành 
chính thuế theo quy định của pháp luật. 
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Trang 3 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ 
ngày 06/03/2017. 

 THUẾ VAT 

Nghị định 172/2016/NĐ-CP Chính 
phủ ban hành ngày 27/12/2016 
sửa đổi Nghị định 67/2014/NĐ-CP 
về một số chính sách phát triển 
thủy sản. 

 Theo đó: 

- Bãi bỏ quy định về việc chủ tàu được 
hoàn thuế GTGT (giá trị gia tăng) cho 
tàu khai thác hải sản đóng mới, nâng 
cấp có tổng công suất máy chính từ 
400 CV trở lên. 

- Với những hợp đồng (HĐ) đóng mới, 
nâng cấp tàu đánh bắt xa bờ có tổng 
công suất máy chính từ 400 CV trở lên 
được ký và bàn giao thực tế trước ngày 
01/01/2015, chủ tàu được hoàn thuế 
theo quy định tại thời điểm ký. 

- Chủ tàu tự đóng mới, nâng cấp tàu 
đánh bắt xa bờ có công suất từ 400 CV 
trở lên trước 01/01/2015 (không ký 
HĐ) được hoàn thuế GTGT với hóa đơn 
mua hàng hóa phục vụ việc đóng tàu 
từ 25/8/2014 đến trước 01/01/2015. 

- Với hợp đồng đóng mới, nâng cấp tàu 
đánh bắt xa bờ có tổng công suất máy 
chính từ 400 CV ký trước 01/01/2015 
nhưng hoàn thành từ 01/01/2015 trở đi 
và ký từ 01/01/2015 đều không thuộc 
đối tượng chịu thuế GTGT. 

Nghị định 172/2016/NĐ-CP có hiệu lực 
từ ngày 15/02/2017 

 

 

 

 

 

 THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 
 
Thông tư 274/2016/TT-BTC ngày 
14/11/2016 quy định về phí hải 
quan và lệ phí hàng hóa, phương 
tiện quá cảnh từ ngày 01/01/2017 
 
Theo đó, trường hợp được miễn phí hải 
quan, lệ phí hàng hóa, phương tiện quá 
cảnh. Đơn cử như: 
 
- Quà biếu, quà tặng vì mục đích nhân 
đạo, từ thiện. 
 
- Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi 
qua dịch vụ chuyển phát nhanh trị giá 
từ 1.000.000 đồng trở xuống hoặc có 
số tiền thuế phải nộp dưới 100.000 
đồng. 
 
- Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có trị 
giá hải quan dưới 500.000 đồng hoặc 
có tổng số tiền thuế phải nộp dưới mức 
50.000 đồng cho một lần xuất khẩu, 
nhập khẩu. 
 
- Hàng hóa mua bán, trao đổi của cư 
dân biên giới trong định mức theo quy 
định. 
 
- Phương tiện vận tải thường xuyên 
qua lại biên giới được quản lý theo 
phương thức mở sổ theo dõi, không 
quản lý bằng tờ khai. 
 
- Hàng hóa, phương tiện quá cảnh 
được miễn theo quy định tại các điều 
ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên 
hoặc cam kết của Chính phủ Việt Nam. 
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Trang 4 

 THUẾ TÀI NGUYÊN MÔI 
TRƯỜNG 

Thông tư 332/2016/TT-BTC Bộ Tài 
chính ban hành ngày 
26/12/2016nhằm sửa đổi, bổ sung 
Thông tư 76/2014/TT-BTC về tiền sử 
dụng đất (TSDĐ). 

 

Theo đó, bổ sung một số trường hợp được 
giảm TSDĐ đối với dự án hạ tầng nghĩa 
trang, nghĩa địa để chuyển nhượng QSDĐ 
gắn với hạ tầng như sau: 

- Được giao đất từ ngày 27/12/2015 đến 
ngày 10/02/2017, thuộc đối tượng ưu đãi 
tại Nghị định 118/2015/NĐ-CP và có nộp 
hồ sơ xin giảm TSDĐ được hưởng ưu đãi 
theo quy định tại Thông tư 76/2014/TT-
BTC . 

- Giảm 50%  TSDĐ đối với dự án: 

 + Thuộc địa bàn kinh tế xã hội đặc biệt 
khó khăn; hoặc 

 + Có vốn từ 6.000 tỷ đồng trở lên, đã giải 
ngân ít nhất 6.000 tỷ đồng trong 03 năm 
từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng 
ký đầu tư hoặc chấp thuận đầu tư. 

- Giảm 30% TSDĐ đối với dự án: 

+ Thuộc địa bàn kinh tế xã hội khó khăn; 
hoặc 

+ Tại vùng nông thôn sử dụng ít nhất 500 
lao động. 

- Giảm 20% TSDĐ đối với dự án không 
thuộc 2 trường hợp liền kề nêu trên. 

Thông tư 332/2016/TT-BTC có hiệu lực từ 
ngày 10/02/2017 

 PHÍ VÀ LỆ PHÍ 

Thông tư 293/2016/TT-BTC đã bổ 
sung thêm 02 đối tượng không phải 
chịu phí sử dụng đường bộ so với 
quy định hiện hành như sau: 

- Xe ô tô đăng ký, đăng kiểm tại Việt 
Nam nhưng hoạt động tại nước ngoài 
liên tục từ 30 ngày trở lên. 

 

- Xe ô tô bị mất trộm trong thời gian từ 
30 ngày trở lên. 

 

Đồng thời, Thông tư 293 giữ nguyên 
mức phí sử dụng đường bộ đối với xe ô 
tô, máy kéo và các loại xe tương tự đã 
đăng ký lưu hành (xem chi tiết tại Biểu 
phí ban hành kèm theo Thông tư). 

 

Thông tư 293/2016/TT-BTC (có hiệu lực 
từ ngày 01/01/2017) thay thế Thông tư 
133/2014/TT-BTC và Thông tư 
78/2016/TT-BTC 

Thông tư 215/2016/TT-BTC quy 
định mức thu, chế độ thu lệ phí 
đăng ký doanh nghiệp được ban 
hành ngày 10/11/2016. 

 

Theo đó, kể từ ngày 01/01/2017, sẽ 
tăng mức thu lệ phí cấp lại Giấy chứng 
nhận đăng ký doanh nghiệp lên 200.000 
đồng/lần (tăng 100.000 đồng so với mức 
hiện hành). 

Đồng thời, bổ sung mới hai trường hợp 
không phải nộp lệ phí gồm: 

+ Doanh nghiệp thực hiện đăng ký 
doanh nghiệp qua mạng điện tử; 

+ Đăng ký giải thể doanh nghiệp, tạm 
ngừng kinh doanh; chấm dứt hoạt động 
chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm 
kinh doanh. 
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Tài liệu này bao gồm những nội dung tóm 
tắt và chỉ mang tính tham khảo. Tài liệu 
này không phải là chỉ dẫn cho các trường 
hợp cụ thể cho bất kỳ tổ chức hay cá nhân 
nào. Nếu phát sinh những trưởng hợp cụ 
thể, Quý khách vui lòng liên hệ với chuyên 
gia tư vấn của chúng tôi để có được sự tư 
vấn tốt hơn. 
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 LABOUR 

Circular 42/2016/TT-BLDTBXH 
issued by the Ministry of Labour, 
Invalids and Social Affairs on 
28/12/2016 which adjusted the 
monthly wages and income for 
social insurance contributions. 
Whereby: 

- The monthly wage for social insurance 
of employees who participate in social 
insurance or reserving a social 
insurance period; who have paid social 
insurance under the salary regime 
decided by the employer with the 
following adjustments: 

Monthly wage for contributing social 
insurance after adjustment each year = 
Total monthly wage for contributing 
social insurance under the salary 
regime decided by the employer each 
year X adjustment level of the 
corresponding yearly paid social 
insurance. 

- Monthly income for contributing social 
insurance for voluntary social insurance 
participants pension or lump sum upon 
retirement, one-time social insurance or 
dead relatives entitled to survivors' 
benefits from 01/01/2017 to 
31/12/2017 adjusted: 

Income month after the voluntary 
social insurance contributions each year 
= Total monthly income for social 
insurance contribution each year X 
adjustment level of the corresponding 
yearly paid social insurance 

(Adjustment level of 2017 in above 02 
cases are 1.00) 

Circular 42/2016/TT-BLDTBXH will be 
effective from 11/02/2017; the 
provisions in this Circular apply from 
01/01/2017. 

Circular 329/2016/TT-BTC issued by 
the Ministry of Finance provide 
guidance on the implementation of 
some articles of Decree 
119/2015/ND-CP of the 
Government regarding compulsory 
insurance in construction 
investment activities. 
This Circular provides guidance on 
rules, terms, premiums and financial 
regime, the regime of reporting on 
compulsory insurance in construction 
investment activities include: insurance 
works during construction, professional 
liability insurance construction 
investment advisory, insurance for 
construction workers on the 
construction site. 

Insurance for construction workers on 
site, circular stated that the subject of 
insurance for construction workers on 
the site is the responsibility of civil 
construction contractors for worker’s 
construction on the site in accordance 
with the law. 

The minimum insurance amount for 
construction workers on site, circular 
stated that the construction workers on 
the site is 100 million 
VND/person/service 

The insurers will conduct their 
responsibility for the responsibility of 
civil construction contractors which is to 
compensate injured workers, dead 
workers result from work accidents, 
occupational illness/diseases occurred 
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from on the site construction, except 
cases not regulated in insurance liability 
provisions. 

The insurance duration for construction 
workers on the site starting from the 
date of implementation of construction 
work on the site until the end of the 
construction warranty period in 
accordance with legal provisions. 

The identification of a specific period of 
insurance for construction workers on 
the site based on labour contracts and 
documents certifying contractors' 
construction workers on time actual 
working days on site. 

The circular clearly stated that when 
the work accidents and occupational 
illness/diseases occurred from on the 
site construction, insurance buyers and 
insurance businesses coordinate to 
solve insurance claim settlement. 

 ACCOUNTING  

Decree 174/2016 / ND-CP of the 
Government dated 30/12/2016 
provided details of some articles of 
the 2015 Accounting Law. 

Accordingly, within 24 months from 
01/01/2017: 

- The person who is in charge of 
accounting before 01/01/2017 will have 
to ensure the Chief Accountant 
certificate. 

- Limited liability companies with two or 
more members, which provide 
accounting services, were established 
before 01/01/2017 must ensure: 

+ The percentage of capital of capital 
contributors and practicing accountants 

under the provisions of this Decree and 
the Accounting Law for granting 
Qualified accounting services business 
certificate. 

+ If not ensure one of the conditions 
stipulated by this Decree or Accounting 
Law, then they must terminate the 
accounting services business. 

In addition, the State accounting units 
appoint chief accountant before 
01/01/2017 but as stated in this decree 
if just in charge of accounting then 
does not need to be dismissed 
immediately. 

Decree 174/2016/ND-CP will be 
effective from 01/01/2017. 

 CORPORATE INCOME 
TAX 

Circular No. 06/2017/TT-BTC of the 
Ministry of Finance issued a revised 
date 20/01/2017 and supplement 
Clause 1 of Article 34a of Circular 
No. 156/2013/TT-BTC dated 
06/11/2013 provided guidance on 
the implementation of some articles 
of the tax Administration Law 
(added in paragraph 10 of Article 2 
of Circular No. 26/2015 /TT-BTC). 

Under the provisions of this Circular, in 
order not to have to pay late payment 
for tax payable but did not exceed the 
unpaid amount of the state budget 
which incurred during the state budget 
not paid, the taxpayers, who providing 
goods and services, will be paid by the 
State budget and does not pay taxes on 
time and result in tax payables will not 
be subjected to coercive tax payment 
method. 
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The orders, procedures for not charging 
late payment will still comply with the 
current regulations. The tax office is 
responsible for overseeing the 
implementation of the tax payables of 
the taxpayer, if finding out that the 
taxpayers using State budget funds to 
make payment but not on time then 
issued notices of tax payables, 
penalties and interest for late payment, 
late payment charges for which the 
date the next day the taxpayer be paid 
and make enforcement of tax 
administrative decisions as prescribed 
by law. 

This Circular will be effective from 
06/03/2017. 

 VALUE ADDED TAX 

Decree 172/2016/ND-CP of the 
Government dated 27/12/2016 
amended Decree 67/2014/ND-CP 
on some fisheries development 
policy. 

Whereby: 

- Removing the provisions of the VAT 
refund for ships using in fishing which 
is newly built, upgraded with the 
engine capacity of 400 CV or more. 

- With contract of building, upgrading 
offshore fishing ships with main engine 
capacity from 400 CV and signed before 
the 01/01/2015, shipowners are 
reimbursed in accordance with the 
regulations at the time of signing. 

- Shipowners self-building and upgrade 
of offshore fishing ships with a capacity 
of 400 CV or more before 01/01/2015 
(not signing the contract) will receive 
VAT refund for goods receipt 

shipbuilding incurred from 25/08/2014 
to before 01/01/2015. 

- The contract for building or upgrading 
of offshore fishing ships with a total 
engine capacity of 400 CV, signed 
before 01/01/2015 but finished from 
01/01/2015 and onwards, and signed 
from 01/01/2015 are not subject to 
VAT. 

Decree 172/2016/ND-CP will be 
effective from 15/02.2017. 

 TARIFF 

Circular 274/2016/TT-BTC dated 
14/11/2016 regulated fees and 
charges of goods and vehicles in 
transit from the 01/01/2017. 

Accordingly, in case where customs, 
cargo fees, transit vehicles are free. For 
example: 

- Gifts for the purpose of charity. 

- Goods exported, imported via courier 
services with valued from 1.000.000 
VND or less, or the amount of tax 
payable under 100.000 VND. 

- Goods exported, imported customs 
value under 500.000 VND or a total 
amount of tax payable on less than 
50.000 VND for one export and import. 

- Goods traded and exchanged by 
border residents in accordance with the 
provisions of norms. 

- Transport vehicles crossing border 
frequently is managed in a manner 
open monitoring books, not managed 
by the declaration. 

- Goods, vehicles in transit are 
exempted under the provisions of the 
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international treaties to which Vietnam 
is a member or the commitment of the 
Vietnamese Government. 

 ENVIRONMENTAL TAX 

Circular 332/2016/TT-BTC of the 
Ministry of Finance dated 
26/12/2016 which was amending 
and supplementing Circular 
76/2014/TT-BTC of land use fees 
(TSDD). 
Accordingly, additional cases for TSDD 
reduction for infrastructure projects 
cemeteries and graveyards to transfer 
land use rights associated with 
infrastructure are as follows: 
- To be allocated from the 27/12/2015 
to 10/02/2017, subjected to incentives 
in Decree 118/2015/ND-CP and has 
filed TSDD reduce incentives as 
provided for in Circular 76/2014/TT-
BTC. 
- 50% for projects TSDD: 
 + Colonial socio-economic conditions 
particularly difficult; or 
 + There capital from 6.000 billion VND 
or more, has disbursed at least 6.000 
billion VND in 03 years from the date of 
issuance of the certificate of 
registration of investment or 
investment approval. 
- Reduction of 30% for projects TSDD: 
+ Properties localities socioeconomic 
difficulties; or 
+ In rural use at least 500 workers. 
- Reduction of 20% for projects TSDD 
not in 2 adjacent above-mentioned 
case. 
Circular 332/2016/TT-BTC will be 
effective from 10/02/2017. 

 FEES AND CHARGES 

Circular 293/2016/TT-BTC has 
added 02 objects which are not 
subjected to road use fees 
compared with the current 
regulations. 
- Car register in Vietnam but 
continuously operate overseas for 30 
days or more. 
- Cars stolen for the period from 30 
days or more. 
Also, Circular 293 remains at road user 
charges for cars, tractors and similar 
vehicles already registered in circulation 
(see details in accompanying fee table 
promulgated Circular). 
Circular 293/2016/TT-BTC (effective 
from 01/01/2017) replaces Circular 
133/2014/TT-BTC and Circular 
78/2016/TT-BTC. 
Circular 215/2016/TT-BTC 
regulates the collection limitation, 
collection rules on registration 
fees which is issued on 
10/11/2016. 
Accordingly, from 01/01/2017, the fee 
rates will increase for re-granting 
business registration certificates to 
200.000 VND/times (increase 100.000 
VND compared with the current level). 
Also, the new addition to the two cases 
do not pay the fee are: 
+ Enterprises shall register 
electronically now; 
+ Registration of dissolution of the 
enterprise, business suspension; 
termination of operation of branches, 
representative offices, business 
locations. 
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CONTACT OFFICE VIET 
AUSTRALIA AUDITING COMPANY 
07 Nam Quoc Cang, Ward 1, Ho Chi 
Minh City  
Tel: 84.8 - 3925 1360   
Fax: 84.8 - 3925 1359     
Hotline: 0903 770 777     
Web: www.vietaustralia.com  
Email: info@vietaustralia.com 
 37 Wareham, Springvale VIC, 
3171, Melbourne, Australia. 
 1-36-6 Taito, Taito-ku, Tokyo, 
Japan. 
 Floor 8, Diamond Tower, Hoang 
Dao Thuy, Thanh Xuan District, Ha 
Noi. 
 10 Pasteur St, Ward 4, Da Lat City. 

 

   

 

This document contains a summary and is 
for reference only. This document is not 
only led to the case for any organization or 
individual. If the generation of specific 
cases, please contact our consultants to 
get me better advice. 

 

        
 
       


