
 

 

BẢN TIN PHÁP LUẬT    

 

Số 04/2015 

 

TIN TIÊU ĐIỂM: 
 

 

ao động 

Chậm phát lương từ 15 ngày phải trả thêm tiền lãi 

 

 

Theo Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động, người sử dụng lao 

động phải trả lương trực tiếp, đầy đủ và đúng thời hạn cho người lao động 

 

Trường hợp đặc biệt do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng, người sử dụng 

lao động có thể trả lương chậm hơn so với thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng 

nhưng tối đa không quá 01 tháng. Bên cạnh đó, nhằm bảo vệ quyền lợi người lao 

động, Nghị định cũng khẳng định, nếu thời gian trả lương chậm từ 15 ngày trở lên, 

người lao động sẽ được trả thêm một khoản tiền ít nhất bằng số tiền trả chậm nhân 

với lãi suất trần huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng do Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam công bố tại thời điểm trả lương; trường hợp không quy định trần lãi suất thì 

được tính theo lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng của ngân hàng thương 

mại nơi doanh nghiệp, cơ quan mở tài khoản giao dịch thông báo tại thời điểm trả 

lương. 

 

Một nội dung đáng chú ý khác là quy định về tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào 

ban đêm. Theo đó, người lao động hưởng lương theo thời gian sẽ được trả lương làm 

thêm giờ khi làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường do người sử dụng lao động 

quy định hoặc khi làm ngoài thời giờ làm việc bình thường để làm thêm số lượng, 

khối lượng sản phẩm, công việc ngoài số lượng, khối lượng theo định mức đã thỏa 

thuận. Trong đó, tiền lương làm thêm giờ vào ngày thường ít nhất bằng 150% tiền 

lương thực trả theo công việc đang làm; đối với ngày nghỉ hàng tuần và ngày nghỉ lễ, 

Tết, ngày nghỉ có hưởng lương, tiền lương ít nhất bằng 200% và 300%, chưa kể tiền 

lương ngày lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với lao động hưởng lương theo 

ngày... 

 

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/03/2015. 
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ài nguyên – Môi trường  

Xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với môi trường 

 

 

Ngày 06/01/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 03/2015/NĐ-CP quy định về 

xác định thiệt hại đối với môi trường 

 

Theo đó, việc xác định tổ chức, cá nhân làm môi trường bị ô nhiễm, suy thoái được 

thực hiện theo 03 nguyên tắc chính sau: Thứ nhất, ô nhiễm, suy thoái ở 01 khu vực địa 

lý tự nhiên do các nguồn phát sinh chất thải hoặc các hành vi xâm hại hoặc không 

xâm hại nhưng tác động xấu đến khu vực đó; Thứ hai, có cơ sở khoa học về tồn tại 

mối liên hệ giữa các chất gây ô nhiễm có thể phát sinh từ nguồn thải hoặc hành vi 

xâm hại với tình trạng suy giảm chức năng và tính hữu ích của môi trường; Thứ ba, 

việc xác định tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm, suy thoái môi trường phải đảm bảo kịp 

thời và công bằng. 

 

Dựa vào nguyên tắc xác định nêu trên, tổ chức, cá nhân làm môi trường bị ô nhiễm, 

suy thoái phải bồi thường toàn bộ thiệt hại đối với môi trường do mình gây ra, đồng 

thời phải chi trả toàn bộ chi phí xác định thiệt hại và thực hiện thủ tục yêu cầu bồi 

thường thiệt hại cho cơ quan đã ứng trước kinh phí. Trường hợp có từ 02 tổ chức, cá 

nhân trở lên làm môi trường bị ô nhiễm, suy thoái thì trách nhiệm bồi thường thiệt 

hại đối với môi trường, trách nhiệm chi trả chi phí xác định thiệt hại và thực hiện thủ 

tục yêu cầu bồi thường thiệt hại của từng tổ chức, cá nhân được xác định tương ứng 

với tỷ lệ gây thiệt hại trong tổng thiệt hại đối với môi trường. 

 

Trong đó, việc tính toán thiệt hại đối với môi trường căn cứ vào chi phí khắc phục ô 

nhiễm, suy thoái và phục hồi môi trường tại nơi xảy ra ô nhiễm, suy thoái để đạt các 

quy chuẩn kỹ thuật về môi trường đối với chất lượng môi trường nước, đất; chi phí 

để phục hồi hệ sinh thái và loài được ưu tiên bảo vệ về bằng hoặc tương đương với 

trạng thái ban đầu... 

 

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/03/2015. 
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NHẬN ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH VÀ PHÁP LUẬT: 
 

Ngày 25/11/2014, Quốc hội đã thông qua Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 (Luật Nhà ở 2014) 

với nhiều điểm mới tác động lớn đến hoạt động phát triển nhà ở và kinh doanh bất động sản. 

Một trong những điểm mới nổi bật tại Luật này là quy định về quyền sở hữu nhà ở của người 

Việt Nam định cư ở nước ngoài (”Việt kiều”) và các tổ chức, cá nhân nước ngoài. Trong số 

này, NHQuang &Associates xin gửi tới Quý vị một số phân tích ngắn gọn về các quy định 

liên quan đến quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam dành cho người nước ngoài và Việt kiều. 

uật Nhà ở 2005 đã tạo ra cơ sở 

pháp lý quan trọng cho phép 

các tổ chức, cá nhân nước 

ngoài và Việt kiều được mua 

và sở hữu nhà ở tại Việt Nam 

nhằm góp phần khuyến khích đầu tư 

nước ngoài vào Việt Nam, thúc đẩy 

kinh tế phát triển và hội nhập kinh tế 

quốc tế. Tuy nhiên, sau 8 năm thi hành 

Luật Nhà ở và 5 năm thi hành chính 

sách nhà ở cho tổ chức, cá nhân nước 

ngoài tại Việt Nam, vẫn còn những tồn 

tại dẫn tới sự hạn chế quyền sở hữu 

nhà ở với Việt kiều và các tổ chức, cá 

nhân nước ngoài. Cụ thể:  

- Luật Nhà ở 2005 quy định các 

giới hạn trong nhóm đối tượng 

Việt kiều được sở hữu nhà ở, 

cũng như khống chế về số 

lượng nhà ở sở hữu là 01 căn 

nhà riêng lẻ hoặc một căn hộ 

chung cư tại Việt Nam đối với 

Việt kiều và các thành viên 

trong gia đình sinh sống;  

- Các quy định về quyền sở hữu 

nhà ở của cá nhân, tổ chức 

nước ngoài bị giới hạn trong 

các nhóm đối tượng, loại nhà 

giao dịch và các điều kiện sở 

hữu nhà ở... theo Nghị quyết số 

19/2008/QH12 năm 2008 của 

Quốc hội về thí điểm cho tổ 

chức, cá nhân nước ngoài mua 

và sở hữu nhà ở tại Việt Nam. 

Với các hạn chế nêu trên, Việt kiều 

hoặc các tổ chức, cá nhân nước ngoài 

không đủ điều kiện theo quy định của 

Luật Nhà ở 2005 sẽ rất khó khăn trong 

việc sở hữu nhà ở tại Việt Nam. Trên 

thực tế đã có nhiều trường hợp Việt 

kiều hoặc các tổ chức, cá nhân nước 

ngoài nhờ người có quốc tịch Việt Nam 

đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền 

sở hữu nhà ở, dẫn tới những rủi ro 

nhất định trong việc bảo vệ quyền lợi 

chính đáng của chủ sở hữu thực sự. 

Phương thức này còn kéo theo nhiều 

hệ lụy về các giao dịch không minh 

bạch, đúng pháp luật trên thị trường 

bất động sản do người thực hiện giao 

dịch (chuyển nhượng, tặng cho, cho 

thuê...) không phải là chủ sở hữu thực 

sự. 

Mặt khác, với nhu cầu sinh sống, 

đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam của 
Việt kiều và tổ chức, cá nhân nước 

ngoài ngày một gia tăng, Luật Nhà ở 

2014 được mong đợi sẽ giải quyết được 

phần nào các hạn chế nêu trên nhằm 

tạo cơ chế hợp lý cho việc sở hữu nhà ở 

tại Việt Nam của Việt kiều và các tổ 

chức, cá nhân nước ngoài.  

Luật Nhà ở 2014 đã mở rộng điều kiện 

và số lượng sở hữu nhà ở tại Việt Nam 

đối với VIỆT KIỀU  

Thực tế, Luật Nhà ở 2005 đã đưa ra 

các quy định nhằm hạn chế việc sở 

hữu số lượng nhà ở tại Việt Nam của 

một số nhóm đối tượng Việt kiều 

không phải là người về đầu tư trực 

tiếp tại Việt Nam theo pháp luật về 

đầu tư; người có công đóng góp cho 

đất nước; nhà khoa học, nhà văn hóa, 

người có kỹ năng đặc biệt mà cơ quan, 

tổ chức của Việt Nam có nhu cầu và 

đang làm việc tại Việt Nam; người có 

vợ hoặc chồng là công dân Việt Nam 

sinh sống ở trong nước. Như đã nói, 

L 
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hạn chế này gây khó khăn cho nhiều 

Việt kiều mong muốn mua nhà sở hữu  

lâu dài để phục vụ công việc và nhu 

cầu của mình khi hồi hương thăm quê, 

thăm thân... 

Để tháo gỡ các hạn chế nêu trên, 

Luật Nhà ở 2014 đã đưa ra các điều 

kiện mở rộng theo hướng Việt kiều khi 

mua và sở hữu nhà ở Việt Nam có 

quyền và nghĩa vụ như các công dân 

trong nước. Theo đó, tất cả Việt kiều 

khi được phép nhập cảnh vào Việt 

Nam đều được sở hữu nhà tại Việt 

Nam và không bị hạn chế về số lượng 

nhà ở được sở hữu. Đồng thời, việc sở 

hữu nhà ở của Việt kiều được thực 

hiện thông qua hình thức mua, thuê 

mua nhà ở thương mại của doanh 

nghiệp kinh doanh bất động sản; mua, 

nhận tặng cho, nhận đổi, nhận thừa kế 

nhà ở của hộ gia đình, cá nhân; nhận 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở 

trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở 

thương mại được phép bán nền để tự 

tổ chức xây dựng nhà ở theo quy định 

của pháp luật. Rõ ràng, việc mở rộng 

điều kiện cho Việt kiều được sở hữu 

nhà ở là một trong những phương thức 

thu hút nguồn vốn đầu tư của Việt 

kiều tại Việt Nam, đồng thời tăng 

cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.  

Luật Nhà ở 2014 mở rộng đối tượng sở 

hữu nhà ở tại Việt Nam là CÁ NHÂN, 

TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI. 

Các quy định về sở hữu nhà ở của 

tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Nghị 

quyết số 19/2008/QH12 được kế thừa 

tại Luật Nhà ở 2014. Không dừng lại ở 

đó, Luật Nhà ở còn mở rộng quy định 

đối với các đối tượng sở hữu nhà ở và 

điều kiện để các tổ chức, cá nhân nước 

ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.  

Đây là một bước tiến thực sự nổi 

bật trong việc khẳng định quyền sở 

hữu nhà ở đối với các tổ chức, cá nhân 

nước ngoài của Luật này. Các cá nhân, 

tổ chức nước ngoài cũng sẽ không cần 

phải xác lập các giao dịch giả tạo nhằm 

đáp ứng nhu cầu của mình. Chế định 

này cũng phù hợp với xu thế chung về 

sở hữu nhà ở trên thế giới, đặc biệt là 

khối khu vực Châu Á như Singapore, 

Nhật Bản, Malaysia, Hàn Quốc... 

Quy định mở rộng trên còn là một 

yếu tố thúc đẩy và thu hút đầu tư nước 

ngoài cũng như phát triển kinh tế của 

Việt Nam trong bối cảnh ngày càng 

nhiều người nước ngoài đến Việt Nam 

sinh sống và làm việc. Hai quy định 

duy nhất còn hạn chế đối với người 

nước ngoài là thời hạn sở hữu không 

quá 50 năm và số lượng nhà ở được sở 

hữu tối đa là không quá 30% trong một 

tòa nhà chung cư hoặc là 250 căn nhà 

trong một đơn vị hành chính cấp 

phường. Tuy nhiên, những hạn chế về 

số lượng mua nhà của Luật Nhà ở 2014 

vẫn được coi là tạo điều kiện thuận lợi 

hơn so với quy định tại Nghị quyết 

19/2008/QH12 về việc tổ chức, cá nhân 

nước ngoài chỉ được sở hữu một căn 

hộ chung cư trong dự án phát triển 

nhà ở thương mại. 

Theo Điều 159 của Luật Nhà ở 

2014, đối tượng tổ chức, cá nhân nước 

ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam 

bao gồm: (i) tổ chức, cá nhân nước 

ngoài đầu tư xây dựng nhà ở theo dự 

án tại Việt Nam theo quy định của 

Luật này và pháp luật có liên quan; (ii) 

doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài, chi nhánh, văn phòng đại diện 

của doanh nghiệp nước ngoài, quỹ đầu 

tư nước ngoài và chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài đang hoạt động tại Việt 

Nam (gọi chung là tổ chức nước 

ngoài); (iii) cá nhân nước ngoài được 

phép nhập cảnh vào Việt Nam. Trong 

đó, điều kiện để cá nhân nước ngoài 

được sở hữu nhà tại Việt Nam được 

quy định tại Luật Nhà ở 2014 là được 

phép nhập cảnh vào Việt Nam thay vì 

quy định phải cư trú tại Việt Nam từ 

01 năm trở lên như trước đây.  
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Về thời hạn sở hữu nhà ở, Luật 

Nhà ở 2014 có quy định cá nhân nước 

ngoài được sở hữu nhà ở theo thỏa 

thuận trong các giao dịch hợp đồng 

mua bán, thuê mua, tặng cho nhận 

thừa kế nhà ở nhưng tối đa không quá 

50 năm, kể từ ngày được cấp Giấy 

chứng nhận và có thể được gia hạn 

thêm. Thời hạn sở hữu 50 năm được 

quy định từ Nghị quyết 19/2008/QH12 

và được phát triển thêm theo nguyên 

tắc thỏa thuận về thời hạn sở hữu 

trong các giao dịch chuyển giao quyền 

sở hữu nhà ở.  

Với cơ chế mở như trên, Luật Nhà 

ở 2014 (có hiệu lực vào 01/07/2015) 

được trông đợi sẽ tạo ra nhiều cơ hội 

cho Việt kiều và tổ chức, cá nhân nước 

ngoài được sở hữu nhà ở để làm việc 

và sinh sống lâu dài tại Việt Nam. Tuy 

nhiên, Luật Nhà ở 2014 vẫn chưa đưa 

ra các quy định hướng dẫn cụ thể các 

điều kiện và thủ tục cấp Giấy chứng 

nhận quyền sở hữu nhà ở cho các 

nhóm đối tượng trên. Do đó, việc thi 

hành hiệu quả và đúng tinh thần của 

Luật Nhà ở 2014 trên thực tế sẽ còn 

phụ thuộc vào cả các quy định hướng 

dẫn thi hành luật cũng như việc thực 

thi pháp luật của các cơ quan có thẩm 

quyền./. 

 

 

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 

14/01/2015 ĐẾN NGÀY 20/01/2015 

STT Tên văn bản 
Ngày 

ban hành 

1.  
Nghị định 06/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế 

quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 
13/01/2015 

2.  

Thông tư 01/2015/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định thủ 

tục đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám 

định thương mại 

12/01/2015 

3.  
Nghị định 05/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động 
12/01/2015 

4.  

Thông tư 02/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã 

hội về việc quy định mức lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước 

làm cơ sở dự toán gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn áp dụng hình thức 

hợp đồng theo thời gian sử dụng vốn Nhà nước 

12/01/2015 

5.  

Quyết định 51/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ 

Chí Minh về việc ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng từ ngày 01/01/2015 đến 31/12/2019 

31/12/2014 

6.  
Nghị định 03/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xác định thiệt 

hại đối với môi trường 
06/01/2015 

7.  
Thông tư 81/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về 

việc vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung 
30/12/2014 

8.  

Nghị định 02/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định 162/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ 

về chế độ tiền lương, chế độ trang phục đối với cán bộ, công chức, viên 

chức Kiểm toán Nhà nước và chế độ ưu tiên đối với kiểm toán viên Nhà 

nước 

02/01/2015 

9.  

Quyết định 81/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc tặng quà cho các đối 

tượng có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 

2015 

15/01/2015 

10.  

Nghị định 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc thực hiện dân chủ 

trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp 

công lập 

09/01/2015 

11.  

Quyết định 19/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt 

"Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng 

ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến" 

08/01/2015 

12.  
Công văn 203/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về thủ tục xuất 

nhập cảnh cho khách du lịch nước ngoài 
10/01/2015 

 


