
 

 

BẢN TIN PHÁP LUẬT    

 

Số 03/2015 

 

TIN TIÊU ĐIỂM: 
 

 

hứng khoán 

Đối tượng phải đăng ký giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa 

niêm yết 

 

Ngày 05/01/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 01/2015/TT-BTC hướng dẫn 

đăng ký giao dịch chứng khoán của các công ty đại chúng chưa niêm yết; trong đó 

đáng chú ý là quy định hướng dẫn về các đối tượng phải đăng ký giao dịch tại thị 

trường giao dịch chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết (thị trường 

Upcom) 

 

Cụ thể, công ty đại chúng theo Điều 25 Luật Chứng khoán, có chứng khoán đã đăng 

ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và chưa niêm yết hoặc đã 

hủy niêm yết được đăng ký giao dịch tại thị trường Upcom; công ty đại chúng thực 

hiện chào bán chứng khoán ra công chúng từ ngày 01/07/2011, chưa niêm yết hoặc 

chưa đáp ứng đủ điều kiện niêm yết thì phải đăng ký giao dịch trên thị trường 

Upcom trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán được Đại hội đồng cổ 

đông thông qua. Tương tự, công ty niêm yết đã thực hiện chào bán chứng khoán ra 

công chúng từ ngày 01/07/2011, sau khi hủy niêm yết mà vẫn là công ty đại chúng 

phải thực hiện đăng ký giao dịch trong thời hạn 30 ngày kể từ  ngày hủy niêm yết. 

 

Đối với công ty đại chúng hình thành từ doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước từ ngày 

01/11/2014, Bộ Tài chính khẳng định, phải thực hiện đăng ký đại chúng với Ủy ban 

Chứng khoán Nhà nước, đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt 

Nam và đăng ký giao dịch trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp. Đối với công ty đại chúng hình thành từ doanh nghiệp 

100% vốn Nhà nước trước ngày 01/11/2014, nếu chưa niêm yết thì đại diện chủ sở hữu 

vốn Nhà nước có trách nhiệm chỉ đạo người đại diện phối hợp, đôn đốc doanh 

nghiệp hoàn tất việc thực hiện đăng ký công ty đại chúng, lưu ký chứng khoán và 

đăng ký giao dịch trong thời hạn 01 năm kể từ ngày 01/11/2014. 

 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/03/2015. 
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ài chính -  Ngân hàng  

Giới hạn hoạt động kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh lãi suất 

 

 

Theo Thông tư số 01/2015/TT-NHNN ngày 06/01/2015 của Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam 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, tổ chức tín dụng, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài được kinh doanh, cung ứng và sử dụng sản phẩm 

phái sinh lãi suất khi giới hạn lỗ ròng về hoạt động kinh doanh, cung ứng và sử 

dụng sản phẩm phái sinh lãi suất không vượt quá 5% vốn điều lệ, vốn được cấp của 

tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 

 

Trường hợp giới hạn lỗ ròng vượt 5% vốn điều lệ, vốn được cấp thì tổ chức tín dụng, 

chi nhánh ngân hàng nước ngoài ngừng việc giao kết các hợp đồng phái sinh lãi suất 

mới, báo cáo cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam về nguyên nhân phát sinh lỗ, các biện pháp và thời hạn khắc phục. 

 

Các loại sản phẩm phái sinh lãi suất ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài được kinh doanh, cung ứng bao gồm: Sản phẩm lãi suất kỳ hạn; sản phẩm 

hoán đổi lãi suất một đồng tiền; sản phẩm hoán đổi lãi suất một đồng tiền cộng dồn; 

sản phẩm hoán đổi lãi suất giữa hai đồng tiền; sản phẩm hoán đổi lãi suất giữa hai 

đồng tiền cộng dồn; quyền chọn lãi suất giới hạn trần; quyền chọn lãi suất giới hạn 

sàn và quyền chọn lãi suất kết hợp trần - sàn. 

 

Về lãi suất áp dụng trong hợp đồng phái sinh lãi suất, Thông tư cho phép các bên 

thỏa thuận và cam kết trong hợp đồng các mức lãi suất để thực hiện sản phẩm phái 

sinh lãi suất, đảm bảo phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về 

lãi suất của các giao dịch gốc tại thời điểm các bên ký kết hợp đồng. 

 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/03/2015. 
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NHẬN ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH VÀ PHÁP LUẬT: 
 

Vấn đề chuyển giao lao động trong quá trình các doanh nghiệp tái cơ cấu lại, góp vốn, mua cổ phần 

hoặc mua lại doanh nghiệp là vấn đề thực tiễn phức tạp. Tuy nhiên, pháp luật hiện hành lại chưa 

có quy định cụ thể hoặc mang tính định hướng để giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh trong 

một số trường hợp chuyển giao dẫn đến doanh nghiệp gặp lúng túng khi gặp những tình huống 

trên thực tế. Trong số này, NHQuang&Associates xin gửi tới Quý vị bài viết của Luật sư Trần 

Thanh Huyền về một số vấn đề pháp lý khi chuyển giao lao động.  

 

huyển giao lao động là việc 

đưa người lao động đang làm 

việc cho tổ chức, cá nhân này 

sang làm việc cho tổ chức, cá 

nhân khác mà kết quả của 

việc chuyển giao lao động là làm thay 

đổi người sử dụng lao động trong Hợp 

đồng lao động. Việc chuyển giao lao 

động thường gặp trong các thương vụ 

sáp nhập, mua lại doanh nghiệp hoặc 

một bộ phận sản xuất, dịch vụ (M&A). 

Chuyển giao lao động khác với di 

chuyển trong nội bộ doanh nghiệp và 

khác với cho thuê lại lao động.  

Theo quy định tại Nghị định 

102/2013-NĐ-CP quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Bộ luật Lao động 

về lao động nước ngoài làm việc tại Việt 

Nam, di chuyển trong nội bộ doanh 

nghiệp là việc nhà quản lý, giám đốc 

điều hành, chuyên gia và lao động kỹ 

thuật của một doanh nghiệp nước ngoài 

đã thành lập hiện diện thương mại trên 

lãnh thổ Việt Nam, di chuyển tạm thời 

người lao động trong nội bộ doanh 

nghiệp sang làm việc tại hiện diện 

thương mại trên lãnh thổ Việt Nam và 

đã được doanh nghiệp nước ngoài tuyển 

dụng trước đó ít nhất 12 tháng (Điều 3 

khoản 1). Trong khi đó, theo Bộ luật Lao 

động 2012, cho thuê lại lao động là việc 

người lao động đã được tuyển dụng bởi 

doanh nghiệp được cấp phép hoạt động 

trong lĩnh vực cho thuê lại lao động, sau 

đó người lao động làm việc cho người sử 

dụng lao động khác, chịu sự điều hành 

của người sử dụng lao động sau nhưng 

vẫn duy trì quan hệ lao động với doanh 

nghiệp cho thuê lại lao động (Điều 53 

khoản 1). Như vậy, điểm khác biệt về 

bản chất giữa chuyển giao lao động với 

di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp và 

cho thuê lại lao động là: chuyển giao lao 

động làm thay đổi chủ thể ký kết hợp 

đồng lao động (người sử dụng lao 

động), trong khi di chuyển trong nội bộ 

doanh nghiệp và cho thuê lại lao động 

không làm thay đổi chủ thể ký kết hợp 

đồng. 

Theo quy định của pháp luật hiện 

hành, doanh nghiệp phải thực hiện việc 

chuyển giao lao động trong các trường 

hợp sáp nhập, hợp nhất, chia tách doanh 

nghiệp. Tuy nhiên, thực tế hoạt động của 

doanh nghiệp phát sinh nhiều trường 

hợp chuyển giao lao động khác, điển 

hình như trường hợp người lao động 

chuyển từ công ty mẹ (pháp nhân Việt 

Nam) sang làm việc tại công ty con 

(pháp nhân Việt Nam) và trường hợp 

người lao động chuyển sang làm việc 

cho các công ty mà người sử dụng lao 

động có phần vốn góp hoặc cổ phần. 

Trong các trường hợp này, pháp luật 

hiện hành không có quy định về việc giải 

quyết các vấn đề pháp lý từ việc chuyển 

giao người lao động. 

Vì không có quy định của pháp luật, 

nên thực tế, các doanh nghiệp khi rơi 

vào các trường hợp chuyển giao nêu trên 

gặp rất nhiều khó khăn trong việc xử lý 

các vấn đề pháp lý với người lao động. 

Các vấn đề mà doanh nghiệp thường 

gặp gồm: (i) Xử lí Hợp đồng lao động đã 

kí với người lao động như thế nào?; và 

(ii) Giải quyết các chế độ cho người lao 

động ra sao?. Đối với các vấn đề pháp lý 

nêu trên, thực tế các doanh nghiệp có 

một số cách thức giải quyết khác nhau. 

Vấn đề thứ nhất: Xử lí hợp đồng lao 

động đã kí với người lao động. Để xử lí 

vấn đề này, có doanh nghiệp soạn thảo 

một thỏa thuận chuyển giao giữa tập thể 

C 
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người lao động, công ty chuyển giao và 

công ty nhận chuyển giao. Trên cơ sở 

thỏa thuận này, người lao động chuyển 

sang làm việc cho người sử dụng lao 

động. Đây là cách đơn giản nhất mà các 

doanh nghiệp thường nghĩ đến và mong 

muốn áp dụng. Tuy nhiên, rủi ro của 

phương án này là doanh nghiệp có thể 

gặp khó khăn với cơ quan bảo hiểm khi 

thực hiện thủ tục chuyển giao người lao 

động vì trên thực tế có cơ quan bảo hiểm 

xã hội không đồng ý bản thỏa thuận 

chuyển giao. Chính vì vậy mà có một số 

doanh nghiệp lựa chọn thực hiện theo 

cách khác là chấm dứt hợp đồng lao 

động với từng người lao động để cung 

cấp văn bản chấm dứt hợp đồng lao 

động cho cơ quan bảo hiểm nhằm mục 

đích thực hiện thủ tục có liên quan cho 

doanh nghiệp và người lao động. Tuy 

nhiên, theo cách này, doanh nghiệp sẽ 

phát sinh chi phí tuân thủ rất lớn, đặc 

biệt là đối với các doanh nghiệp phải 

chuyển giao số lượng lao động lớn (hàng 

trăm người lao động). Ngoài ra, việc 

thỏa thuận, thống nhất với từng người 

lao động để kí kết các tài liệu có liên 

quan là vấn đề hết sức phức tạp mà 

doanh nghiệp phải đối mặt. 

Vấn đề thứ hai: Giải quyết các chế 

độ, quyền lợi cho người lao động khi 

chấm dứt hợp đồng lao động. Nếu ở 

trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất, 

chia, tách doanh nghiệp, Bộ luật Lao 

động 2012 và Luật Doanh nghiệp 2005 có 

quy định rõ về chủ thể kế thừa quyền lợi 

và chịu trách nhiệm đối với hợp đồng 

lao động đã kí với người lao động thì 

trong các trường hợp chuyển giao mà 

chúng tôi đã liệt kê ở trên, hệ thống pháp 

luật hiện hành không có cơ sở pháp lý để 

bên chuyển giao, bên nhận chuyển giao 

và người lao động thực hiện. Tất nhiên, 

trên thực tế, việc giải quyết quyền lợi, 

chế độ cho người lao động sẽ phụ thuộc 

vào thỏa thuận giữa bên chuyển giao và 

bên nhận chuyển giao. Tuy nhiên, trong 

nhiều trường hợp, các bên không thể 

thỏa thuận được (dù khách quan hay 

chủ ý), hay có thỏa thuận nhưng bên 

chuyển giao không thực hiện và rủi ro 

pháp lý thuộc về người lao động. Người 

lao động do nhu cầu việc làm thông 

thường sẽ chấp thuận việc chuyển giao, 

thậm chí không có yêu cầu về việc giải 

quyết chế độ, quyền lợi trong thời gian 

làm việc cho bên chuyển giao vì cho rằng 

bên nhận chuyển giao sẽ là bên kế thừa. 

Tuy nhiên, về mặt pháp lý lại không 

phải như vậy. Bên chuyển giao và bên 

nhận chuyển giao là những pháp nhân 

độc lập, do vậy, khi hợp đồng lao động 

đã chấm dứt và người lao động đã 

chuyển sang bên nhận chuyển giao làm 

việc thì rất khó để có thể yêu cầu bên 

nào (bên chuyển giao hay bên nhận 

chuyển giao) thanh toán các chế độ, 

quyền lợi từ hợp đồng lao động đã chấm 

dứt, đặc biệt trong trường hợp các bên 

không có thỏa thuận hoặc thỏa thuận 

của các bên không rõ ràng. 

Pháp luật là công cụ để điều chỉnh 

các mối quan hệ xã hội. Quy định pháp 

luật có thể ra đời trước với vai trò định 

hướng cho các quan hệ xã hội, nếu quy 

định được ban hành sau khi đã có các 

quan hệ xã hội thì sẽ nhằm điều chỉnh 

các quan hệ xã hội phát sinh từ thực tiễn. 

Trong bối cảnh Luật Doanh nghiệp và 

Bộ luật Lao động mới được sửa đổi, rất 

cần thiết phải có các văn bản hướng dẫn 

vấn đề chuyển giao lao động để các 

doanh nghiệp không còn phải loay hoay 

trong việc tìm kiếm và áp dụng các quy 

định pháp luật, đồng thời giúp bảo đảm 

quyền lợi của người lao động./. 

 

 

Lưu ý: Tất cả các ý kiến, nhận định và quy định được trích dẫn trong bài viết chỉ mang tính tham 

khảo nên không được coi đó là ý kiến pháp lý chính thức để vận dụng vào các trường hợp cụ thể. 

Bên cạnh đó, văn bản pháp luật được dẫn chiếu có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ 

sung tại thời điểm Quý khách hàng tham khảo bài viết cho các tình huống phát sinh trên thực tế. 

Do vậy, để có được ý kiến pháp lý cho từng trường hợp một các chính xác nhất, Quý khách hàng 

vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi. 
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DANH MỤC VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH TỪ NGÀY 

07/01/2015 ĐẾN NGÀY 13/01/2015 

STT Tên văn bản 
Ngày 

ban hành 

1.  
Nghị định 128/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc bán, giao và chuyển 

giao doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước 
31/12/2014 

2.  

Thông tư 03/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thuế 

suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc 

nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 

06/01/2015 

3.  

Nghị quyết 31/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ 

Chí Minh về tổ chức thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện 

đối với xe mô tô trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

30/12/2014 

4.  

Thông tư 01/2015/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về 

việc 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 

06/01/2015 

5.  

Chỉ thị 01/CT-BTC của Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác quản 

lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 

2015 

06/01/2015 

6.  

Nghị định 01/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết 

phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm phối hợp trong 

phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới 

02/01/2015 

7.  
Thông tư 01/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn đăng ký 

giao dịch chứng khoán của các công ty đại chúng chưa niêm yết 
05/01/2015 

8.  

Quyết định 01/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, 

bổ sung Quyết định 22/2009/QĐ-TTg ngày 16/02/2009 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát 

thanh, truyền hình đến năm 2020 

07/01/2015 

9.  

Thông tư 24/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy 

định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ trò chơi 

điện tử trên mạng 

29/12/2014 

10.  
Thông tư 22/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc 

ban hành quy hoạch kho số viễn thông 
22/12/2014 

11.  

Quyết định 02/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy 

định chế độ bồi dưỡng đi biển đối với Kiểm ngư viên, Thuyền viên tàu 

Kiểm ngư và người thực hiện nhiệm vụ Kiểm ngư 

07/01/2015 

12.  
Nghị định 126/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và Gia đình 
31/12/2014 

 


