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BẢN TIN PHÁP LUẬT    

 
Số 31-32 /2015 

 
TIN TIÊU ĐIỂM: 

 
 
ao động 
Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng bằng tối đa 5 lần lương tối thiểu 
 

 
Ngày 31/07/2015, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 
28/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số 
điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/03/2015 của Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp 
 
Theo Thông tư này, trường hợp người lao động (NLĐ) đóng bảo hiểm thất nghiệp 
theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định mà mức tiền lương 
tháng của NLĐ cao hơn 20 tháng lương tối thiểu vùng thì người sử dụng lao động và 
NLĐ phải đóng bảo hiểm thất nghiệp theo mức tiền lương bằng 20 tháng lương tối 
thiểu vùng từ ngày 01/01/2015 trở đi. Tuy nhiên, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng 
tháng của NLĐ tối đa không quá 05 lần mức lương tối thiểu; trường hợp NLĐ thuộc 
đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì mức hưởng trợ cấp 
thất nghiệp tối đa cũng không quá 05 lần mức lương cơ sở. 
 
Thông tư cũng quy định trước ngày 01/01/2015, người sử dụng lao động đã giao kết 
hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 
03 tháng đến dưới 12 tháng với NLĐ, tính đến ngày 01/01/2015 thời hạn hợp đồng còn 
ít nhất 03 tháng trở lên thì người sử dụng lao động phải tham gia bảo hiểm thất 
nghiệp cho NLĐ kể từ ngày 01/01/2015 trở đi. 
 
Cũng theo yêu cầu Thông tư này, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập và nộp 
hồ sơ tham gia bảo hiểm thất nghiệp của NLĐ cho tổ chức bảo hiểm xã hội trong thời 
hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động của NLĐ thuộc đối tượng bắt buộc tham 
gia bảo hiểm thất nghiệp có hiệu lực. 
 
Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/09/2015; tuy nhiên, các chế độ quy định 
tại Thông tư được áp dụng từ ngày 01/01/2015. 
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Thương lượng tập thể được tổ chức định kỳ ít nhất 01 lần/năm 
 
Ngày 31/07/2015, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 
29/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều về thương lượng tập thể, 
thỏa ước lao động tập thể và giải quyết tranh chấp lao động quy định tại 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 
 
Cụ thể, thương lượng tập thể định kỳ giữa người lao động và người sử dụng lao động 
phải được tiến hành ít nhất mỗi năm một lần; khoảng cách giữa hai lần liền kề tối đa 
không quá 12 tháng; đại diện hai bên thương lượng thỏa thuận về số lần, thời gian 
tiến hành thương lượng tập thể định kỳ hàng năm và thống nhất bằng văn bản có chữ 
ký của các bên tham gia để làm căn cứ tiến hành thương lượng. Nội dung của thương 
lương tập thể tập trung vào các vấn đề như: Tiền lương, tiền thưởng, trợ cấp và nâng 
lương; thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, làm thêm giờ, nghỉ giữa ca; bảo đảm an 
toàn lao động, vệ sinh lao động; thực hiện nội quy lao động… 
 
Riêng về vấn đề thương lượng bồi thường thiệt hại cho người sử dụng lao động trong 
trường hợp người lao động đình công bất hợp pháp, Thông tư chỉ rõ, nếu tổ chức 
công đoàn lãnh đạo đình công không đồng ý với yêu cầu bồi thường thiệt hại của 
người sử dụng lao động, tổ chức công đoàn phải có văn bản yêu cầu người sử dụng 
lao động tổ chức thương lượng trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 
được văn bản yêu cầu bồi thường thiệt hại của người sử dụng lao động. Khi nhận 
được yêu cầu, trong vòng 03 ngày làm việc, người sử dụng lao động trao đổi, thống 
nhất với đại diện tổ chức công đoàn lãnh đạo đình công về thời gian, địa điểm, thành 
phần tham gia phiên họp thương lượng… 
 
Sau khi thương lượng, trường hợp hai bên thống nhất nội dung thương lượng thì có 
trách nhiệm thực hiện các nội dung đã thỏa thuận; trường hợp không thông nhất thì 
một trong hai bên có quyền yêu cầu tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật. 
 
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/09/2015. 
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ầu tư 
Dự kiến giảm thiểu hình thức xin cấp phép đầu tư 
 

 
Theo Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 07/08/2015 của Chính phủ về việc triển khai thi 
hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành các Luật này sẽ được Chính phủ ban hành trước ngày 15/09/2015. Bên cạnh 
đó, việc sửa đổi, bổ sung quy định về việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền 
công nghệ đã qua sử dụng theo hướng tăng cường tính minh bạch, ổn định của môi 
trường đầu tư cũng sẽ được hoàn thành trong năm 2015 
 
Đặc biệt, Chính phủ cũng giao trách nhiệm cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì rà soát, 
kiến nghị bãi bỏ hoặc sửa các quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh, trong đó bãi 
bỏ điều kiện đầu tư kinh doanh không cần thiết và không hợp lý, tạo gánh nặng chi 
phí, thời gian thực hiện đối với nhà đầu tư; giảm thiểu hình thức xin giấy phép, xác 
nhận hoặc chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để chuyển sang áp dụng 
hình thức ban hành tiêu chuẩn, điều kiện để nhà đầu tư tự đăng ký thực hiện và cơ 
quan quản lý tiến hành hậu kiểm… 
 
Danh mục điều kiện đầu tư áp dụng đối với các nhà đầu tư nước ngoài sẽ được hoàn 
thiện trong tháng 08/2015 và được đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đầu tư 
nước ngoài và Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Đối với các ngành 
nghề chưa có quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh, các Bộ, cơ quan có liên quan 
phải ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định về điều kiện đầu tư kinh 
doanh đối với các ngành, nghề này trong tháng 12/2015. 

  

 

Đ 
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ài chính 
Công khai kết quả đấu thầu trái phiếu Chính phủ trong ngày phát hành 

 

Ngày 28/07/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 111/2015/TT-BTC hướng 
dẫn phát hành trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước; trong đó quy định tổ 
chức, cá nhân có thể mua trái phiếu Chính phủ bằng tiền mặt trực tiếp tại địa điểm 
phát hành do Kho bạc Nhà nước công bố. Trường hợp mua trái phiếu bằng chuyển 
khoản, người mua thực hiện chuyển tiền vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước theo 
thông báo của Kho bạc Nhà nước; trái phiếu sẽ được phát hành trên cơ sở giấy 
chuyển tiền và giấy báo có của ngân hàng 
 
Về đấu thầu phát hành trái phiếu, Thông tư quy định, để được đăng ký mới thành 
viên đấu thầu, các ngân hàng thương mại, công ty tài chính, công ty chứng khoán, 
công ty bảo biểm, quỹ đầu tư và các định chế tài chính khác phải có vốn điều lệ thực 
góp tối thiểu bằng mức vốn pháp định theo quy định của pháp luật; có thời gian hoạt 
động tối thiểu là 03 năm; là thành viên thị trường trái phiếu Chính phủ chuyên biệt 
tại Sở Giao dịch chứng khoán; đã tham gia mua hoặc môi giới mua, bán trái phiếu 
trên thị trường sơ cấp hoặc trên thị trường thứ cấp với số lượng tối thiểu theo quy 
định trong 01 năm liền kề trước thời điểm nộp đơn đề nghị trở thành thành viên đấu 
thầu. Thông tin kết quả đấu thầu trái phiếu Chính phủ phải được công bố trên 
website Sở Giao dịch chứng khoán ngay trong ngày phát hành. 
 
Cũng theo Thông tư này, trái phiếu sau khi được niêm yết sẽ được giao dịch chậm 
nhất vào ngày làm việc thứ hai sau ngày thanh toán tiền mua trái phiếu. Riêng với các 
đợt trái phiếu phát hành theo phương thức bán lẻ trong năm 2015 trước ngày 
15/09/2015, việc đăng ký, lưu ký tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán và niêm yết tại 
Sở Giao dịch chứng khoán thực hiện theo đề nghị của Kho bạc Nhà nước đối với từng 
đợt phát hành. 
 
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/09/2015. 

T
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NHẬN ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH VÀ PHÁP LUẬT: 
 
CÁC QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN DOANH NGHIỆP XÃ HỘI THEO DỰ THẢO 

NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG DẪN LUẬT DOANH NGHIỆP 2014 
 

Luật sư Nguyễn Văn Thuỷ  
 

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014 và 
có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2015, với 10 Chương, 213 Điều (“Luật Doanh 
nghiệp 2014”). Một trong những nội dung mới của Luật Doanh nghiệp 2014 là quy định về 
doanh nghiệp xã hội (DNXH). Trong số này, NHQuang&Associates xin gửi tới Quý vị một 
số phân tích về các quy định liên quan tới DNXH trong Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật 
Doanh nghiệp 2014. 

NXH là một chế định mới 
được quy định tại Điều 10 
Luật Doanh nghiệp 2014. 
Theo đó, DNXH không 

phải là một loại hình doanh nghiệp 
mới mà cũng giống như các doanh 
nghiệp khác, được tổ chức và hoạt 
động theo các loại hình doanh nghiệp 
như công ty trách nhiệm hữu hạn, 
công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân 
hay công ty hợp danh. DNXH chỉ khác 
biệt ở mục tiêu hoạt động và mục đích 
việc sử dụng lợi nhuận của doanh 
nghiệp. Theo đó, DNXH có mục tiêu 
hoạt động nhằm giải quyết vấn đề xã 
hội, môi trường vì lợi ích cộng đồng và 
sử dụng ít nhất 51% tổng lợi nhuận 
hằng năm của doanh nghiệp để tái đầu 
tư nhằm thực hiện mục tiêu xã hội, 
môi trường như đã đăng ký.  

Nhằm cụ thể hóa các quy định về 
DNXH, làm rõ các vấn đề như cách 
thức đăng ký doanh nghiệp, điều kiện 
thành lập, chuyển đổi từ doanh nghiệp 
không phải DNXH sang DNXH và 
ngược lại…, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã 
chủ trì soạn thảo Nghị định Hướng 
dẫn chi tiết thi hành một số điều của 
Luật Doanh nghiệp (“Dự thảo Nghị 
định”), trong đó quy định các chính 
sách chung cho DNXH và quy định chi 

tiết các vấn đề liên quan tới hoạt động 
đặc thù của DNXH.  

Chính sách chung đối với DNXH 

Điều 2 Dự thảo Nghị định quy định 
chính sách phát triển đối với DNXH. 
Theo đó, Nhà nước khuyến khích và 
tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân 
Việt Nam và nước ngoài thành lập 
DNXH, góp phần thực hiện giải quyết 
các vấn đề xã hội, môi trường vì lợi ích 
cộng đồng. Như vậy, có thể khẳng 
định không chỉ các tổ chức, cá nhân 
Việt Nam được thành lập DNXH mà 
cả các cá nhân, tổ chức nước ngoài, bao 
gồm các tổ chức kinh tế và các tổ chức 
hoạt động không vì mục đích lợi 
nhuận cũng có quyền này.  

Dự thảo Nghị định cũng quy định 
những chính sách ưu đãi chung đối với 
DNXH. Theo đó, DNXH được ưu tiên 
tham gia đấu thầu, cung cấp các dịch 
vụ công do Nhà nước tài trợ, đặt hàng; 
được hưởng mức cao nhất của các 
chính sách ưu đãi đầu tư và chính sách 
khuyến khích xã hội hóa đối với các 
hoạt động trong các lĩnh vực giáo dục, 
dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi 
trường và lĩnh vực khác theo quy định 
của pháp luật; được miễn thuế thu 
nhập tương ứng với khoản lợi nhuận 

D
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lợi nhuận hằng năm của doanh nghiệp 
giữ lại để tái đầu tư nhằm thực hiện 
mục tiêu xã hội, môi trường như đã 
đăng ký; và được nhận viện trợ từ các 
tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ 
chức phi chính phủ trong nước, cá 
nhân, tổ chức khác để thực hiện các 
mục tiêu giải quyết vấn đề xã hội, môi 
trường.  

Quy định về nhận viên trợ 

Nhận viện trợ là một hoạt động đặc 
thù của các DNXH. Với bản chất hoạt 
động hướng tới các mục tiêu xã hội, 
môi trường, DNXH thường được hỗ 
trợ từ các cá nhân và tổ chức phi chính 
phủ trong nước cũng như nước ngoài.  

Theo quy định tại Điều 3 Dự thảo Nghị 
định, DNXH thực hiện việc tiếp nhận 
viện trợ phi chính phủ nước ngoài (bao 
gồm các tổ chức, cá  nhân nước ngoài; 
tổ chức phi chính phủ nước ngoài; tổ 
chức phi chính phủ nước ngoài đã 
đăng ký hoạt động tại Việt nam; và 
người Việt Nam định cư ở nước ngoài) 
theo quy định tại Nghị định 
93/2009/NĐ-CP. Lưu ý rằng ngoài các 
nghĩa vụ thực hiện việc quản lý, báo 
cáo các khoản viện trợ phi chính phủ 
nước ngoài theo quy định tại Nghị 
định 93, DNXH còn có nghĩa vụ thông 
báo kịp thời cho cơ quan đăng ký kinh 
doanh nơi doanh nghiệp có trụ sở 
chính về việc tiếp nhận viện trợ phi 
chính phủ nước ngoài (bao gồm bản 
sao quyết định phê duyệt chương 
trình, dự án viện trợ phi chính phủ 
nước ngoài và các tài liệu, văn kiện của 
chương trình, dự án kèm theo; bản sao 
các báo cáo tiếp nhận và sử dụng 
khoản viện trợ phi chính phủ nước 
ngoài, nếu có). Cơ quan đăng ký kinh 
doanh sẽ cập nhật và công khai hóa các 

thông tin này trên Cơ sở dữ liệu quốc 
gia về đăng ký doanh nghiệp. 

Với các khoản viện từ các cá nhân, tổ 
chức trong nước, DNXH được tiếp 
nhận khoản viện trợ bằng tài sản, tài 
chính hoặc hỗ trợ kỹ thuật. Việc tiếp 
nhận viện trợ phải lập thành văn bản 
và trong thời hạn 5 ngày làm việc từ 
ngày thỏa thuận viện trợ được ký kết, 
doanh nghiệp phải gửi cho cơ quan 
đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp 
có trụ sở chính bản sao Văn bản tiếp 
nhận viện trợ và tài liệu khác kèm 
theo, nếu có. Cơ quan đăng ký kinh 
doanh cập nhật các thông tin nhận 
được vào hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 
và công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc 
gia về đăng ký doanh nghiệp.  

Các quy định về thông báo và công 
khai thông tin viện trợ trong trường 
hợp nhận viện trợ từ các cá nhân trong 
và ngoài nước được kỳ vọng sẽ góp 
phần minh bạch hóa việc tiếp nhận và 
sử dụng viện trợ đúng với mục tiêu xã 
hội, mục tiêu môi trường mà doanh 
nghiệp đã đăng ký. 

Hồ sơ thành lập DNXH 

Về hồ sơ thành lập DNXH, theo Dự 
thảo Nghị định, cá nhân, tổ chức dự 
định thành lập DNXH chuẩn bị hồ sơ 
đăng ký doanh nghiệp theo quy định 
của Luật Doanh nghiệp 2014 tương 
ứng với loại hình doanh nghiệp xã hội 
dự kiến thành lập và kèm theo: (i) 
Phương án kinh doanh của doanh 
nghiệp; và (ii) Cam kết thực hiện mục 
tiêu xã hội. 

Về tên của DNXH, theo quy định tại 
Điều 5 Dự thảo Nghị định, tên của 
DNXH được đăng ký theo quy định 
của Luật Doanh nghiệp 2014 và phải 
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có cụm từ “doanh nghiệp xã hội” hoặc 
“DNXH”. Lưu ý rằng Dự thảo Nghị 
định không quy định vị trí của cụm từ 
này trong tên doanh nghiệp (ví dụ như 
sau tên loại hình doanh nghiệp), do đó 
doanh nghiệp có thể tùy chọn việc đưa 
cụm từ “DNXH” hay “doanh nghiệp 
xã hội” vào bất kỳ vị trí nào trong tên 
doanh nghiệp, với điều kiện vẫn bảo 
đảm tuân thủ các quy định về tên của 
doanh nghiệp nói chung được quy 
định trong Luật Doanh nghiệp 2014. 

Liên quan tới việc chuyển nhượng vốn, 
Dự thảo Nghị định quy định chủ 
doanh nghiệp tư nhân, chủ sở hữu, 
thành viên và cổ đông công ty chỉ 
được chuyển nhượng phần vốn góp, 
cổ phần của mình trong DNXH cho tổ 
chức, cá nhân khác nếu bên nhận 
chuyển nhượng có cam kết tiếp tục 
thực hiện các mục tiêu xã hội và trong 
thời hạn đã đăng ký khi thành lập 
DNXH. Quy định này hướng tới bảo 
đảm việc tuân thủ các cam kết của 
doanh nghiệp như đã đăng ký, đồng 
thời ràng buộc nghĩa vụ của bên nhận 
chuyển nhượng trong việc tiếp tục 
thực hiện các mục tiêu của DNXH. 

Doanh nghiệp chuyển đổi thành 
DNXH và ngược lại 

Như đã khẳng định, DNXH là một chế 
định hoàn toàn mới và mới được ghi 
nhận trong Luật Doanh nghiệp 2014. 
Tuy nhiên, trước khi Luật này ra đời, ở 
Việt Nam đã có không ít doanh nghiệp 
hoạt động vì mục tiêu xã hội, môi 
trường. Để tạo điều kiện cho các doanh 
nghiệp chuyển đổi thành DNXH, Dự 
thảo Nghị định đã có quy định cho 
phép doanh nghiệp không phải DNXH 
chuyển đổi thành DNXH.  

Tương tự, DNXH cũng có thể chuyển 
đổi thành doanh nghiệp thường. Dự 
thảo quy định DNXH được chuyển 
thành doanh nghiệp thường trong các 
trường hợp sau: (i) Hết thời hạn cam 
kết thực hiện mục tiêu xã hội mà 
DNXH đã đăng ký; (ii) Mục tiêu, vấn 
đề xã hội và môi trường mà DNXH đã 
đăng ký đã thay đổi; (iii) Trường hợp 
khác sau khi có sự chấp thuận của cơ 
quan có thẩm quyền. Lưu ý rằng khi 
chuyển đổi DNXH thành doanh 
nghiệp thường, đối với nguồn tài sản, 
tài chính mà DNXH đã nhận được để 
thực hiện các mục tiêu xã hội thì số dư 
tài sản hoặc tài chính còn lại đó sẽ 
được chuyển cho các DNXH khác hoặc 
tổ chức khác có mục tiêu xã hội tương 
tự. 

Công khai hóa hoạt động DNXH 

Nhận thức được tầm quan trọng của 
việc công khai hóa các hoạt động của 
doanh nghiệp nói chung và DNXH nói 
riêng, Dự thảo Nghị định đã có một 
điều riêng quy định về công khai hóa 
hoạt động DNXH. Theo đó, trong quá 
trình hoạt động, DNXH phải gửi báo 
cáo tài chính định kỳ, hằng năm đến cơ 
quan đăng ký kinh doanh, cơ quan 
thuế nơi doanh nghiệp có trụ sở chính 
và cơ quan nhà nước khác có thẩm 
quyền theo quy định của luật về kế 
toán. Ngoài các nội dung theo yêu cầu 
pháp luật kế toán, báo cáo tài chính 
DNXH phải bao gồm thêm nội dung 
về lợi nhuận và nguồn lợi nhuận mà 
doanh giữ lại để tái đầu tư, lợi nhuận 
được chia cho thành viên, cổ đông 
công.  

Bên cạnh các báo cáo tài chính, trong 
trường hợp doanh nghiệp có nhận ưu 
đãi, hỗ trợ từ tổ chức, cơ quan khác, 
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các DNXH còn phải gửi báo cáo đánh 
giá tác động xã hội cho cơ quan đăng 
ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có trụ 
sở chính chậm nhất 90 ngày kể từ ngày 
cuối cùng của năm.  

Dự thảo cũng quy định tổ chức, cá 
nhân được quyền yêu cầu cơ quan 
đăng ký kinh doanh cung cấp các 
thông tin về nội dung đăng ký DNXH, 
bao gồm: cấp bản sao Giấy chứng nhận 
đăng ký doanh nghiệp, thay đổi nội 
dung đăng ký doanh nghiệp hoặc trích 
lục nội dung đăng ký doanh nghiệp, 
báo cáo tài chính và các thông tin khác 
của DNXH lưu giữ tại cơ sở dữ liệu 
quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Cơ 
quan đăng ký kinh doanh có  nghĩa vụ 
cung cấp đầy đủ và kịp thời các thông 
tin về nội dung đăng ký doanh nghiệp 
theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân theo 
trình tự, thủ tục quy định tại Luật Do-
anh nghiệp 2014. 

 

Việc giải quyết các vấn đề xã hội, môi 
trường không chỉ đòi hỏi sự nỗ lực của 
Nhà nước và cộng đồng nói chung mà 
cần cả sự chung tay của khối các doanh 
nghiệp. Dự thảo Nghị định hướng dẫn 
Luật Doanh nghiệp sắp được ban hành 
được kỳ vọng sẽ tạo hành lang pháp lý 
cho sự ra đời của một số lượng DNXH 
nhất định, góp phần giải quyết các vấn 
đề xã hội, môi trường tại Việt Nam.  

Văn phòng luật sư NHQuang&Cộng 
sự hiện đang hỗ trợ hoạt động cho 2 
trung tâm về phát triển doanh nghiệp 
xã hội lớn nhất hiện nay ở Việt Nam, 
Trung tâm Phát triển doanh nghiệp xã 
hội Tia sáng (SPARK Center) và Trung 
tâm Hỗ trợ sáng kiến phục vụ cộng 
đồng (CSIP). Các doanh nghiệp hoặc 
doanh nhân muốn tổ chức hoạt động 
doanh nghiệp theo mô hình doanh 
nghiệp xã hội có thể nhận được sự hỗ 
trợ về tài chính và kỹ thuật, kỹ năng 
quản lý kinh doanh có mục tiêu xã hội 
từ hai trung tâm này./. 

 
 
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 
05/08/2015 ĐẾN NGÀY 18/08/2015 

 

STT Tên văn bản 
Ngày 

ban hành 

1. 

Thông tư liên tịch 115/2015/TTLT-BTC-BTP của Bộ Tài chính, Bộ Tư 
pháp về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch 
08/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 19/01/2012 hướng dẫn về mức thu, chế độ 
thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng 

11/08/2015 

2. 

Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã 
hội về việc hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số 
điều của Nghị định 28/2015/NĐ-CP ngày 12/03/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất 
nghiệp 

31/07/2015 

3. 

Thông tư 29/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã 
hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều về thương lượng tập thể, 
thỏa ước lao động tập thể và giải quyết tranh chấp lao động quy định 
tại Nghị định 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 

31/07/2015 

4. 

Quyết định 39/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ 
Chí Minh về việc chế độ miễn, giảm tiền thuê đất đối với các cơ sở thực 
hiện xã hội hóa trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, dạy nghề, y tế, 
văn hóa, thể dục, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh 

11/08/2015 

5. 
Nghị định 66/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về Nhà chức trách 
hàng không 

12/08/2015 

6. 

Quyết định 3763/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội 
về việc điều chỉnh chỉ tiêu tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở 
giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc Ủy ban 
nhân dân quận, huyện, thị xã của Thành phố Hà Nội năm 2015 

06/08/2015 

7. 

Quyết định 1355/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt 
Quy hoạch tổng thể phát triển văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du 
lịch vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 
2030 

14/08/2015 

8. 

Quyết định 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách 
hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 
(Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-
TTg giai đoạn 2) 

10/08/2015 

9. 
Quyết định 1500/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành 
chính sửa đổi, bổ sung, ban hành mới trong lĩnh vực hộ tịch thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp 

13/08/2015 

10. 
Quyết định 8266/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Thiết 
kế chi tiết thị trường bán buôn điện cạnh tranh Việt Nam 

10/08/2015 
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11. 
Quyết định 31/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc định 
mức hành lý, tài sản di chuyển, quà biếu, quà tặng, hàng mẫu được 
miễn thuế, xét miễn thuế, không chịu thuế 

04/08/2015 

12. 
Nghị quyết 59/NQ-CP của Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật 
Doanh nghiệp và Luật Đầu tư 

07/08/2015 

13. 
Thông tư 111/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn phát 
hành trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước 

28/07/2015 

14. 

Nghị định 65/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một 
số điều của các Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính 
trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước liên quan đến hành vi đăng, phát, 
cung cấp, đưa tin, công bố thông tin sai sự thật 

07/08/2015 

15. 
Nghị quyết 57/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường 
kỳ tháng 7 năm 2015 

06/08/2015 

16. 

Nghị định 64/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc Quy định cơ chế phối 
hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, 
quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 

06/08/2015 

17. 
Thông tư 113/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi Thông tư 
04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y 

07/08/2015 

18. 
Nghị quyết 56/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ chuyên 
đề xây dựng pháp luật tháng 7 năm 2015 

05/08/2015 

 

 


