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BẢN TIN PHÁP LUẬT    

 
Số 45-46/2015 

 
TIN TIÊU ĐIỂM: 

 
 
ao động 
Tăng lương tối thiểu vùng lên 3,5 triệu/tháng từ 2016 
 

 
Theo Nghị định số 122/2015/NĐ-CP ngày 14/11/2015 của Chính phủ quy định mức 
lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp 
hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ 
chức có sử dụng lao động theo hợp đồng, từ ngày 01/01/2016, mức lương tối thiểu 
vùng sẽ tăng thêm từ 250.000 đồng/tháng - 400.000 đồng/tháng so với quy định hiện 
hành 
 
Cụ thể, đối với doanh nghiệp hoạt động 
trên địa bàn thuộc vùng I, bao gồm các 
quận và các huyện Gia Lâm, Đông Anh, 
Thanh Trì, Thường Tín, thị xã Sơn Tây 
thuộc Thành phố Hà Nội; các quận và các 
huyện Củ Chi, Nhà Bè, Bình Chánh thuộc 
TP.HCM…, mức lương tối thiểu tăng 
thêm 400.000 đồng/tháng, từ 3,1 triệu 
đồng/tháng lên 3,5 triệu đồng/tháng. Đối 
với các doanh nghiệp hoạt động trên địa 
bàn thuộc vùng II như: Thành phố Hải 
Dương thuộc tỉnh Hải Dương; Thành phố 
Hưng Yên và các huyện Mỹ Hào, Văn 
Lâm, Văn Giang, Yên Mỹ (Hưng Yên); 
Thành phố Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí, Móng Cái (Quảng Ninh)…, áp dụng mức 
lương tối thiểu là 3,1 triệu đồng/tháng, tăng 350.000 đồng/tháng so với trước đây. Đối 
với các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III và IV, mức lương tối 
thiểu vùng lần lượt là 2,7 triệu đồng/tháng và 2,4 triệu đồng/tháng, trong khi mức 
lương tối thiểu cũ là 2,4 triệu đồng/tháng và 2,15 triệu đồng/tháng. 
 
Trường hợp doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh 
tế và khu công nghệ cao nằm trên các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau, 
áp dụng theo địa bàn có mức lương tối thiểu vùng cao nhất. 
 
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2016. 

L

Mức lương tối thiểu vùng là mức thấp 
nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người 
lao động thỏa thuận và trả lương. Trong 
đó, mức lương trả cho người lao động 
làm việc trong điều kiện lao động bình 
thường, bảo đảm đủ thời giờ làm việc 
bình thường trong tháng và hoàn thành 
định mức lao động hoặc công việc đã 
thỏa thuận không được thấp hơn mức 
lương tối thiểu vùng với lao động chưa 
qua đào tạo làm công việc đơn giản nhất 
và phải cao hơn ít nhất 7% so với mức 
lương tối thiểu vùng đối với lao động đã 
qua học nghề. 
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ảo hiểm 
Chế độ thai sản với người nhờ và người mang thai hộ 
 

 
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 quy định 
chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc; trong đó 
đáng chú ý là những nội dung về chế độ thai sản của lao động mang thai hộ và 
người mẹ nhờ mang thai hộ 
 
Cụ thể, lao động nữ mang thai hộ đang đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ ốm 
đau và thai sản, trong thời gian mang thai được nghỉ việc để đi khám thai 05 lần, mỗi 
lần 01 ngày hoặc mỗi lần 02 ngày với trường hợp ở xa cơ sở khám, chữa bệnh. Trường 
hợp lao động nữ đã đóng bảo hiểm từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng 
trước khi sinh con sẽ được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở; 
được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến ngày giao đứa trẻ cho người mẹ nhờ 
mang thai hộ, tối đa là 06 tháng. 
 
Tương tự, người mẹ nhờ mang thai hộ đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ ốm 
đau và thai sản từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng tính đến thời điểm 
nhận con cũng sẽ được nhận trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ 
sở nếu người mẹ mang thai hộ không đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc; được nghỉ việc 
hưởng chế độ thai sản từ thời điểm nhận con cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi… 
 
Ngoài ra, Nghị định cũng hướng dẫn cụ thể về các trường hợp doanh nghiệp được 
tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Theo đó, doanh nghiệp được tạm dừng 
đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ hưu trí và tử tuất trong 12 tháng nếu phải 
tạm dừng sản xuất, kinh doanh từ 01 tháng trở lên do gặp khó khăn khi thay đổi cơ 
cấu, công nghệ hoặc do khủng hoảng, suy thoái kinh tế; gặp khó khăn do thiên tai, 
hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa…, không bố trí được việc làm cho người lao động, 
trong đó có từ 50% lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội phải tạm thời nghỉ 
việc hoặc bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, 
mất mùa gây ra… 
 
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2016; riêng quy định đối với 
người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ 01 tháng đến dưới 03 tháng áp 
dụng từ ngày 01/01/2018. 

B
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ầu tư 
Mức ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư từ 1% - 3% 
 

 
Nhà đầu tư phải ký quỹ khi được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép 
chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trừ trường hợp trúng đấu 
thầu thực hiện dự án; được giao đất trên cơ sở nhận chuyển nhượng dự án, chuyển 
nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất… là nội dung đáng chú ý tại 
Nghị định số 118/2015/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 12/11/2015 quy định 
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư 
 
Việc ký quỹ được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận bằng văn bản giữa cơ quan đăng ký 
đầu tư và nhà đầu tư sau khi dự án được quyết định chủ trương đầu tư nhưng phải 
trước thời điểm giao, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Trong đó, 
mức ký quỹ được tính bằng tỷ lệ phần trăm trên vốn đầu tư của dự án, bằng 3% đối 
với phần vốn đến 300 tỷ đồng; 2% với phần vốn trên 300 tỷ đồng đến 1.000 tỷ đồng và 
1% đối với phần vốn trên 1.000 tỷ đồng. 
 

Riêng đối với những dự án đầu tư thuộc 
ngành, nghề ưu đãi đầu tư; dự án đầu tư tại 
địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó 
khăn; dự án thực hiện trong khu công 
nghiệp, khu chế xuất và dự án thuộc ngành, 
nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư, tại địa bàn đặc 
biệt khó khăn; dự án đầu tư thực hiện trong 
khu công nghệ cao, khu kinh tế, sẽ được 
giảm lần lượt 25% và 50% tiền ký quỹ. 
 
Bên cạnh đó, Nghị định cũng nhấn mạnh, 
mỗi dự án đầu tư sẽ được cấp 01 mã số duy 
nhất; mã số này bao gồm 10 chữ số, không 
thay đổi trong quá trình hoạt động của dự 

án, không được cấp cho dự án khác, được tạo tự động bởi Hệ thống thông tin quốc 
gia về đầu tư nước ngoài và được ghi tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 
 
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/12/2015. 

Đ 

Số tiền ký quỹ được hoàn trả 50% tại 
thời điểm nhà đầu tư hoàn thành thủ 
tục giao, cho thuê đất, cho phép 
chuyển mục đích sử dụng đất và 
được cấp các giấy phép, chấp thuận 
khác theo quy định. Số tiền ký quỹ 
còn lại và tiền lãi phát sinh sẽ được 
hoàn tại thời điểm nhà đầu tư hoàn 
thành việc nghiệm thu công trình xây 
dựng và lắp đặt máy móc, thiết bị để 
dự án đầu tư hoạt động không chậm 
hơn tiến độ quy định. 
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hứng khoán 
Thời gian chào bán chứng khoán ra công chúng tối đa 90 ngày/đợt 
 

 
Theo Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn 
việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát 
hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ 
phiếu, thời gian chào bán dự kiến của từng đợt chào bán cổ phiếu, trái phiếu ra 
công chúng không được kéo dài quá 90 ngày 
 
Trước mỗi đợt phát hành, tổ chức phát hành phải bổ sung hồ sơ các tài liệu về tình 
hình công ty, tình hình sử dụng số tiền thu được từ các đợt phát hành trước được xác 
nhận bởi tổ chức kiểm toán nếu thời điểm của đợt phát hành sau cách đợt phát hành 
trước từ 06 tháng trở lên, kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán trước đó. Khoảng cách 
giữa đợt chào bán sau với đợt chào bán trước tối đa là 12 tháng. 
 
Về công bố thông tin, Thông tư quy định, trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày 
Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng có hiệu lực, tổ chức 
phát hành phải công bố bản thông báo phát hành trên 01 tờ báo điện tử hoặc báo viết 
có phạm vi phát hành toàn quốc trong 03 số liên tiếp. Đồng thời, bản thông báo phát 
hành và bản cáo bạch chính thức cũng phải được đăng tải trên website của tổ chức 
phát hành và Sở Giao dịch chứng khoán nơi niêm yết/đăng ký giao dịch chứng khoán 
(nếu có). 
 
Cũng theo Thông tư này, công ty đại chúng chỉ được thay đổi việc mua lại cổ phiếu, 
bán cổ phiếu quỹ sau khi có ý kiến chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 
thay đổi này phải được thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng và gửi cho 
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong thời hạn 24 giờ. 
 
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/12/2015. 
 

C
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Hướng dẫn đăng ký giao dịch chứng khoán trên Upcom 
 
Ngày 13/11/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 180/2015/TT-BTC hướng 
dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán 
chưa niêm yết (Upcom), quy định tổ chức phát hành chưa niêm yết chứng khoán 
phải hoàn tất việc đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt 
Nam và đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom trong thời hạn 30 ngày kể 
từ ngày kết thúc đợt chào bán chứng khoán ra công chúng 
 
Với công ty đại chúng, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà 
nước có công văn xác nhận hoàn tất việc đăng ký công ty đại chúng, phải hoàn tất 
việc đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký 
giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom. Đặc biệt, trong vòng 01 năm kể từ ngày 
01/01/2016, công ty đã là công ty đại chúng và công ty đại chúng đã hủy niêm yết 
trước năm 2016 phải hoàn tất thủ tục đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch 
Upcom. 
 
Trường hợp tổ chức đăng ký giao dịch không còn đáp ứng điều kiện là công ty đại 
chúng theo thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; chấm dứt sự tồn tại do bị 
sáp nhập, hợp nhất, chia, giải thể, phá sản; bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp hoặc được chấp thuận niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán…, chứng 
khoán sẽ bị hủy đăng ký giao dịch. 
 
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2016. 
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ài chính – Ngân hàng  
Thời hạn thanh toán séc là 30 ngày 
 

 
Theo Thông tư số 22/2015/TT-NHNN ngày 20/11/2015 của Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam quy định hoạt động cung ứng và sử dụng séc, thời hạn xuất trình yêu cầu 
thanh toán séc là 30 ngày kể từ ngày ký phát, không tính thời gian diễn ra sự kiện 
bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan 
 
Trường hợp xuất trình sau thời hạn xuất trình để thanh toán nhưng chưa quá 06 
tháng kể từ ngày ký phát thì người bị ký phát vẫn có thể thanh toán nếu không nhận 
được thông báo đình chỉ thanh toán đối với tờ séc đó và người ký phát có đủ tiền trên 
tài khoản thanh toán để thanh toán. Đặc biệt, người thụ hưởng có thể xuất trình séc 
để thanh toán theo hình thức thư bảo đảm qua mạng bưu chính công cộng; việc xác 
định thời điểm xuất trình séc để thanh toán được tính theo ngày trên dấu bưu điện 
nơi gửi. 
 
Về lập và ký phát séc, Thông tư quy định tờ séc phải được lập trên mẫu séc trắng do 
người bị ký phát cung ứng; nếu séc được lập trên mẫu séc trắng không phải do người 
bị ký phát cung ứng thì người bị ký phát có quyền từ chối thanh toán tờ séc đó. Số 
tiền được ghi bằng số trên séc phải bằng với số tiền ghi bằng chữ trên séc; không 
được viết thêm chữ (khác dòng) vào giữa hai chữ viết liền nhau trên séc. 
 
Người ký phát có quyền yêu cầu đình chỉ thanh toán séc mà mình đã ký phát bằng 
việc thông báo bằng yêu cầu đình chỉ thanh toán séc; thông báo đình chỉ này chỉ có 
hiệu lực sau thời hạn xuất trình yêu cầu thanh toán séc mà người thụ hưởng hoặc 
người được ủy quyền chưa xuất trình tờ séc để thanh toán tại người bị ký phát. 
 
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/01/2016. 

T
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hương mại 

Một số quy định sửa đổi liên quan đến Doanh nghiệp chế xuất 

 
Ngày 09/11/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 114/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ 
sung Điều 21 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 quy định về khu công 
nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế. Theo quy định tại Nghị định này, doanh 
nghiệp chế xuất được bán vào thị trường nội địa tài sản thanh lý của doanh nghiệp 
và các hàng hóa khác theo quy định của pháp luật về đầu tư và thương mại 
 
Tại thời điểm bán, thanh lý vào thị trường nội địa, không áp dụng chính sách quản lý 
hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trừ trường hợp hàng hóa thuộc diện quản lý theo 
điều kiện, tiêu chuẩn, kiểm tra chuyên ngành chưa thực hiện khi nhập khẩu. Đối với 
hàng hóa quản lý bằng giấy phép, phải được cơ quan cấp phép nhập khẩu đồng ý 
bằng văn bản. 
 
Bên cạnh đó, Nghị định cũng cho phép doanh nghiệp chế xuất, người bán hàng cho 
doanh nghiệp chế xuất được lựa chọn thực hiện hoặc không thực hiện thủ tục xuất 
khẩu, nhập khẩu và hải quan đối với vật liệu xây dựng, văn phòng phẩm, lương thực, 
thực phẩm và hàng tiêu dùng từ nội địa Việt Nam. 
 
Đặc biệt, từ ngày 25/12/2015 không bắt buộc doanh nghiệp chế xuất được cấp Giấy 
phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp 
đến mua bán hàng hóa tại Việt Nam phải thành lập chi nhánh riêng nằm ngoài 
doanh nghiệp khu chế xuất doanh nghiệp chế xuất.  
 
 
Như vậy, doanh nghiệp có thể bố trí khu vực lưu giữ hàng hóa ngăn cách với khu vực 
giữ hàng hóa phục vụ hoạt động sản xuất của mình và phải mở sổ kế toán hạch toán 
riêng doanh thu, chi phí liên quan đến hoạt động mua bán hàng hóa tại Việt Nam 
hoặc thành lập chi nhánh riêng nằm ngoài doanh nghiệp để thực hiện hoạt động mua 
bán hàng hóa tại Việt Nam. 

 

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/12/2015. 

T
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uất nhập khẩu 

Được nhập khẩu thiết bị cũ đã qua sử dụng không quá 10 năm 

 

 
Đây là nội dung nổi bật tại Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN ngày 13/11/2015 của Bộ 
Khoa học và Công nghệ quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền 
công nghệ đã qua sử dụng,  
 
Ngoài việc có tuổi không quá 10 năm, máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua 
sử dụng được nhập khẩu phải phù hợp với các yêu cầu về an toàn, tiết kiệm năng 
lượng, bảo vệ môi trường và được sản xuất theo tiêu chuẩn phù hợp với quy định của 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc Tiêu chuẩn quốc gia của Việt Nam hoặc phù hợp 
với Tiêu chuẩn của các nước G7 về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi 
trường. Đặc biệt, chỉ được nhập khẩu linh kiện, phụ tùng, bộ phận thay thế đã qua sử 
dụng khi doanh nghiệp sản xuất có nhu cầu sửa chữa, thay thế  đối với thiết bị đang 
được vận hành tại doanh nghiệp. Doanh nghiệp sản xuất có thể tự nhập khẩu hoặc ủy 
quyền cho doanh nghiệp khác thực hiện việc nhập khẩu. 
 
Đối với thiết bị đã qua sử dụng có tuổi vượt quá 10 năm nhưng doanh nghiệp cần 
thiết phải nhập khẩu để bảo đảm duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, Bộ Khoa 
học và Công nghệ sẽ xem xét, quyết định dựa trên hồ sơ và kiến nghị của doanh 
nghiệp. Trường hợp thiết bị đã qua sử dụng đã được thông quan và đưa về lắp đặt, 
sử dụng, nếu trong quá trình vận hành không đáp ứng các yêu cầu về an toàn, tiết 
kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, doanh nghiệp sẽ phải chịu hình thức xử lý theo 
quy định hiện hành. 

 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2016. 

X



© Vãn phòng Luật s�  

Bản tin PHÁP LUẬT từ ngày 11/11/2015 đến ngày 24/11/2015 9

 NHẬN ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH VÀ PHÁP LUẬT: 
 

 MONG MANH GIỮA TIẾN BỘ VÀ RÀO CẢN 
 

Luật sư Nguyễn Hưng Quang 
Luật sư Trần Thanh Huyền  

 
Cho đến nay, Luật Doanh nghiệp 2014 đã có hiệu lực thi hành gần 05 tháng với những quy 
định được cho là thông thoáng và đột phá về mặt chính sách. Đồng thời, các nghị định hướng 
dẫn Luật Doanh nghiệp 2014 đã được ban hành, trong đó có Nghị định 96/2015/NĐ-CP ngày 
19/10/2015 quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp 2014 và Nghị định 
78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 về đăng ký doanh nghiệp. Tuy nhiên, thực tế lại phát sinh 
những vấn đề vướng mắc từ chính những quy định được cho là mang tính đột phá này. Trong 
số này, NHQuang&Associates xin gửi tới Quý vị một số phân tích liên quan đến việc thi 
hành Luật Doanh nghiệp 2014 do luật sư Nguyễn Hưng Quang và luật sư Trần Thanh 
Huyền thực hiện. Chúng tôi hy vọng bài viết này giúp cho các doanh nghiệp hiểu được những 
vấn đề pháp lý gây vướng mắc cho hoạt động của doanh nghiệp. 
 

on dấu của Doanh nghiệp 
Luật Doanh nghiệp 2014 đã 
đặt ra một chế định mới về 
“con dấu”: “doanh nghiệp có 

quyền quyết định về hình thức, số lượng 
và nội dung con dấu của doanh nghiệp”1. 
Quy định này mang lại những cải cách 
lớn, như: (i) cải cách về tính thuận tiện, 
chủ động cho doanh nghiệp trong việc 
sử dụng con dấu; (ii) cải cách về nếp 
nghĩ, thói quen sử dụng con dấu để 
xác định “địa vị pháp lý” của văn bản 
giấy tờ cho toàn bộ người dân, doanh 
nghiệp và cán bộ nhà nước… 
 
Luật Doanh nghiệp 2014 (Điều 44) và 
Nghị định 78/2015/NĐ-CP (Điều 34, 
khoản 2) quy định: trước khi sử dụng 
con dấu, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông 
báo mẫu dấu với cơ quan đăng kí kinh 
doanh để đăng tải công khai trên Cổng 
thông tin Quốc gia về đăng kí doanh 
nghiệp. Như vậy, thông báo mẫu dấu là 
một nghĩa vụ hành chính của doanh 
nghiệp. Việc doanh nghiệp thông báo 
hay không thông báo không làm phát 

sinh hay mất hiệu lực của con dấu. 
Hành vi không thông báo mẫu dấu của 
doanh nghiệp là một hành vi vi phạm 
hành chính và doanh nghiệp có thể bị 
xử phạt về hành vi này. 

 
Thế nhưng Nghị định 78/2015/NĐ-CP 
lại quy định khi thông báo mẫu dấu 
gửi cơ quan Đăng kí kinh doanh thì 
phải thông báo “thời điểm có hiệu lực 
của mẫu con dấu”2. Quy định này vừa 
không đúng với quy định của Luật 
Doanh nghiệp 2014 (Điều 44) và không 
đúng về mục tiêu “tạo tính chủ động 
cho doanh nghiệp” đối với con dấu. 
Một số cơ quan đăng kí kinh doanh 
yêu cầu doanh nghiệp chỉ được đăng 
kí thời điểm có hiệu lực của con dấu là 
sau 3 ngày kể từ ngày thông báo mẫu 
dấu đến cơ quan đăng kí kinh doanh; 
nếu doanh nghiệp đăng kí trước thời 
điểm này sẽ không được nhận hồ sơ 
thông báo. Thậm chí, doanh nghiệp 
còn được hướng dẫn chỉ được sử dụng 
con dấu sau khi mẫu con dấu của 

C 
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doanh nghiệp được đăng tải trên Hệ 
thống Đăng kí kinh doanh Quốc gia.  
 
Ngoài ra, Nghị định 96/2015/NĐ-CP 
ngày 19/10/2015 loại bỏ các loại hình 
doanh nghiệp được thành lập theo các 
luật: Luật Công chứng, Luật Luật sư, 
Luật Giám định tư pháp, Luật Kinh 
doanh bảo hiểm, Luật Chứng khoán, 
Luật Hợp tác xã (Điều 1) trong khi 
Luật Doanh nghiệp không có hạn chế 
này.  
 
Hai vấn đề nêu trên cho thấy các nghị 
định hướng dẫn Luật Doanh nghiệp đã 
có những điểm trái Luật Doanh 
nghiệp. Đây không phải là những quy 
định mang tính hướng dẫn chi tiết mà 
là những quy định thay đổi hẳn nội 
dung, phạm vi áp dụng của Luật 
Doanh nghiệp.  
 
Ngoài ra, một số doanh nghiệp đã 
được cấp Giấy chứng nhận đầu tư 
hoặc Giấy phép đầu tư có nhu cầu 
khắc thêm con dấu, khắc lại con dấu 
do bị hỏng, mất hoặc khắc mới con dấu 
đối với các doanh nghiệp được cấp 
Giấy chứng nhận đầu tư trước khi 
Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực bị 
từ chối nhận thông báo sử dụng mẫu 
dấu của doanh nghiệp với các lí do 
sau: (i) Doanh nghiệp chưa được cấp 
Giấy chứng nhận đăng kí doanh 
nghiệp nên chưa có mã số doanh 
nghiệp; (ii) Hệ thống đăng kí kinh 
doanh Quốc gia không thể đăng tải 
mẫu con dấu của doanh nghiệp. Thực 
tiễn này có tính cưỡng bức doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải 
thực hiện việc đăng ký lại hoạt động 
đầu tư của mình trong khi họ không có 
nhu cầu thực hiện việc này. Quy định 
bắt buộc doanh nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài phải đăng ký lại của Luật 
Đầu tư 2005 đã không được hưởng 
ứng dẫn đến phải sửa đổi thì nay lại 
được tiếp tục đặt ra. Ngay cả khi Nghị 
định 78/2015/NĐ-CP quy định:  
 

- “Đối với các doanh nghiệp được 

thành lập và hoạt động theo Giấy phép 
đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư 
(đồng thời là Giấy chứng nhận đăng 
ký kinh doanh), mã số doanh nghiệp là 
mã số thuế do cơ quan thuế đã cấp cho 
doanh nghiệp”3  

 
- “Doanh nghiệp đã được cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, 
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 
hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh 
doanh và đăng ký thuế hoặc Giấy phép 
đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư 
(đồng thời là Giấy chứng nhận đăng 
ký kinh doanh) trước ngày Nghị định 
này có hiệu lực thi hành được tiếp tục 
hoạt động theo nội dung các giấy 
chứng nhận nêu trên và không bắt 
buộc phải thực hiện thủ tục đổi 
sang Giấy chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp. Doanh nghiệp được 
cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp theo mẫu mới khi đăng ký thay 
đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp”.4 

 
Một số ví dụ nêu trên cho thấy những 
tư tưởng cải cách lớn về môi trường 
pháp lý, môi trường kinh doanh... qua 
chế định con dấu đã bị phá vỡ qua 
những thực tiễn nêu trên. Do đó, rất 
cần thiết phải xem xét lại những vấn 
đề này trước khi việc áp dụng trở nên 
phổ biến, tạo thành nếp nghĩ thì gây 
nên nhiều hệ luỵ khôn lường khác.  
 
Sự trở lại của mã ngành nghề 
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Yêu cầu doanh nghiệp phải đăng ký 
ngành nghề với mã ngành nghề tưởng 
chừng đã chấm dứt với Luật Doanh 
nghiệp 2014, nhưng Nghị định 
78/2015/NĐ-CP tiếp tục yêu cầu doanh 
nghiệp lựa chọn ngành kinh tế cấp bốn 
trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt 
Nam theo Quyết định của Bộ trưởng 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư để ghi ngành, 
nghề kinh doanh5. Vấn đề này cần phải 
được minh định rõ ràng. Có ý kiến cho 
rằng việc bỏ ghi mã ngành nghề kinh 
doanh với mục tiêu giúp cho doanh 
nghiệp tự chủ trong kinh doanh6. Ý 
kiến này gần như được giải thích 
xuyên suốt quá trình soạn thảo và ban 
hành Luật Doanh nghiệp 2014. Việc 
Nghị định 78/2015 có quy định buộc 
doanh nghiệp phải đăng ký mã ngành 
nghề cùng với với thực tiễn về sự xuất 
hiện của hai loại giấy: Giấy chứng 

nhận đăng kí doanh nghiệp in trên nền 
vàng truyền thống - “giấy vàng” và 
Giấy xác nhận về việc thay đổi thông 
tin đăng kí doanh nghiệp được in trên 
nền trắng - “giấy trắng” (Xem thêm Bài 
viết Thực tiễn thi hành Luật Doanh 
nghiệp và Luật Đầu tư 2014 trong giai 

đoạn chuyển tiếp của luật sư Trần Thanh 
Huyền trong Bản tin pháp luật số 28-
29-30) cho thấy pháp luật về doanh 
nghiệp khi có Luật Doanh nghiệp 2014 
đã không có tiến bộ nào về cải cách 
đăng ký kinh doanh. Thậm chí, thực 
tiễn cho thấy sự rối rắm trong việc 
thực thi, gây tốn kém cho cả nhà nước 
và doanh nghiệp trong việc thực thi. 
(trong số sau, chúng tôi sẽ trình bày tiếp 
những vướng mắc khác có thể phát sinh từ 
việc thi hành các văn bản hướng dẫn thi 
hành của Luật Doanh nghiệp) 

 
 
 
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 
11/11/2015 ĐẾN NGÀY 24/11/2015 

 

STT Tên văn bản 
Ngày 

ban hành 

1. 
Nghị định 116/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ 
về chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần 

11/11/2015 

2. 

Nghị định 113/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định phụ cấp đặc thù, 
phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, 
độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề 
nghiệp công lập 

09/11/2015 

3. 
Thông tư 23/2015/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định 
việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử 
dụng 

13/11/2015 

4. 

Thông tư 162/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán 
chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành 
thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công 
khai cổ phiếu 

26/10/2015 

5. 
Thông tư 63/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về 
việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 
phương tiện giao thông đường sắt 

05/11/2015 

6. 

Thông tư 20/2015/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc 
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị định 93/2014/NĐ-CP 
ngày 17/10/2014 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định 64/2013/NĐ-CP ngày 27/06/2013 của Chính phủ quy định xử 
phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, 
chuyển giao công nghệ 

05/11/2015 

7. 
Nghị định 114/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung 
Điều 21 Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính phủ quy 
định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế 

09/11/2015 

8. 

Thông tư 179/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung 
Thông tư 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn 
về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

13/11/2015 

9. 

Nghị định 122/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định mức lương 
tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên 
hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân 
và các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động 

14/11/2015 

10. 

Thông tư 45/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã 
hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều về Quỹ quốc gia về việc 
làm quy định tại Nghị định 61/2015/NĐ-CP ngày 09/07/2015 của Chính 
phủ về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm 

11/11/2015 
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11. 
Nghị định 118/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư 

12/11/2015 

12. 
Thông tư 22/2015/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về 
việc quy định hoạt động cung ứng và sử dụng séc 

20/11/2015 

13. 

Nghị định 124/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Nghị định 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ 
quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản 
xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 

19/11/2015 

14. 
Thông tư 180/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký 
giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa 
niêm yết 

13/11/2015 

15. 
Nghị định 115/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một 
số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc 

11/11/2015 

16. 
Nghị quyết 100/2015/QH13 của Quốc hội về việc phê duyệt chủ trương 
đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 

12/11/2015 

17. 
Nghị quyết 98/2015/QH13 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - 
xã hội năm 2016 

10/11/2015 

18. 
Quyết định 58/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy 
định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị 
của cơ quan Nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập 

17/11/2015 

19. 
Nghị định 123/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một 
số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch 

15/11/2015 
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