
 

 

BẢN TIN PHÁP LUẬT    

 

Số 40/2014 

 

TIN TIÊU ĐIỂM: 
 

 

ài chính – Ngân hàng 

Công ty quản lý quỹ không được dùng vốn huy động để đầu tư tài chính 

 

Ngày 06/10/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 146/2014/TT-BTC hướng 

dẫn chế độ tài chính đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, chi nhánh 

công ty quản lý quỹ nước ngoài được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động tại Việt 

Nam 

 

Theo đó, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ có trách nhiệm quản lý, sử dụng, 

theo dõi toàn bộ tài sản và vốn hiện có, thực hiện hạch toán theo đúng chế độ kế toán 

hiện hành; phản ánh đầy đủ, chính xác, kịp thời tình hình sử dụng, biến động của vốn 

và tài sản trong quá trình kinh doanh, quy định rõ trách nhiệm và hình thức xử lý đối 

với từng trường hợp làm hư hỏng, mất mát tài sản, tiền vốn. Đặc biệt, vốn kinh doanh 

dành cho hoạt động đầu tư tài chính của công ty quản lý quỹ phải từ nguồn vốn chủ 

sở hữu; nghiêm cấm việc dùng vốn huy động để đầu tư tài chính. 

 

Cũng theo Thông tư này, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ phải duy trì các 

tỷ lệ an toàn tài chính, bảo đảm khả năng thanh khoản và tuân thủ các quy định liên 

quan. Việc bảo đảm an toàn tài chính được thực hiện thông qua hình thức mua bảo 

hiểm nghề nghiệp hoặc trích lập quỹ bảo vệ nhà đầu tư/quỹ dự phòng rủi ro và đền 

bù tổn thất; trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán; trích lập dự phòng tổn thất các 

khoản đầu tư tài chính dài hạn; trích lập quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ 

và trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi theo quy định đối với doanh nghiệp. 

 

Trong đó, thời điểm trích lập dự phòng đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý 

quỹ là cuối kỳ kế toán khi lập báo cáo tài chính quý, năm. Trường hợp không thể xác 

định giá trị thực tế của chứng khoán thì công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ 

không được trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán. 

 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/11/2014. 

 

 

 

 

T 

nhquang&associates 
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oanh nghiệp 

Tên doanh nghiệp không được trùng với tên danh nhân 

 

 

Ngày 01/10/2014, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư số 

10/2014/TT-BVHTTDL hướng dẫn đặt tên doanh nghiệp (DN) phù hợp với truyền 

thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc 

 

Theo đó, tổ chức, cá nhân đăng ký DN và hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam khi đặt 

tên DN cần lưu ý không được vi phạm truyền thống lịch sử của dân tộc hay văn hóa, 

đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc. Cụ thể, tên DN không được trùng tên danh 

nhân, trừ trường hợp tên DN được đặt theo tên riêng của người thành lập DN (trùng 

một phần hoặc toàn bộ tên danh nhân) và phải được đặt đầy đủ theo đúng họ, tên ghi 

trong Giấy khai sinh của người thành lập DN; trường hợp tên DN là tên ghép của tổ 

chức, cá nhân sáng lập nhưng trùng với tên danh nhân thì phải có dấu gạch nối giữa 

các tên được ghép.  

 

Đặc biệt, nghiêm cấm việc sử dụng tên đất nước, địa danh trong các thời kỳ bị xâm 

lược; tên của những nhân vật lịch sử bị coi là phản chính nghĩa, kìm hãm sự tiến bộ; 

tên của giặc ngoại xâm hoặc những người có tội với đất nước, với dân tộc; sử dụng từ 

ngữ, ký hiệu mang ý nghĩa dung tục, bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội; từ ngữ, ký hiệu thể 

hiện hoặc ám chỉ sự đe dọa, xúc phạm, phỉ báng, bôi nhọ tổ chức, cá nhân khác hay 

những từ ngữ thể hiện hoặc ám chỉ sự phân biệt, kỳ thị vùng miền, dân tộc, tôn giáo, 

giới... 

 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/11/2014. 
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NHẬN ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT LUẬT: 

Trong số này, NHQuang&Associates xin gửi tới Quý vị một phân tích về vấn đề chuyển giao 

người lao động. Bài viết này đề cập đến một số vấn đề pháp lý về lao động có liên quan mà 

doanh nghiệp cần lưu ý khi thực hiện việc chuyển giao lao động trong quá trình thực hiện các 

giao dịch như mua bán, sáp nhập doanh nghiệp.... 
 

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. Việc chuyển giao lao động 

về bản chất khác với việc di chuyển 

trong nội bộ doanh nghiệp (tạm thời 

điều chuyển người lao động làm công 

việc khác so với hợp đồng lao động) và 

hoạt động cho thuê lại lao động. Trong 

quá trình doanh nghiệp tiến hành hoạt 

động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là 

thực hiện các mục tiêu kinh doanh và 

chiến lược phát triển của mình, sẽ có 

các tình huống mà việc chuyển giao lao 

động có thể được diễn ra trên thực tế, 

đó là: (i) sáp nhập, hợp nhất doanh 

nghiệp; (ii) chia, tách doanh nghiệp; 

(iii) điều chuyển người lao động đang 

làm việc tại Công ty mẹ sang làm việc 

cho Công ty con hoặc làm việc tại 

Công ty có vốn góp của bên nhận 

chuyển giao; (iv) chuyển quyền sở hữu 

hoặc quyền sử dụng tài sản của doanh 

nghiệp cho doanh nghiệp khác.  

Khi thực hiện việc chuyển giao lao 

động trong các tình huống nêu trên, 

doanh nghiệp cần phải lưu ý và tham 

khảo tới các quy định của pháp luật 

hiện hành về vấn đề giải quyết hợp 

đồng lao động được giao kết giữa 

doanh nghiệp và các nhân viên, chẳng 

hạn doanh nghiệp buộc có phải chấm 

dứt hợp đồng lao động hay không, 

việc giải quyết các chế độ quyền lợi 

cho người lao động được thực hiện ra 

sao….. Giải quyết trợ cấp thôi việc và 

trợ cấp mất việc là một trong những 

yếu tố cần lưu ý đến bởi lẽ nó có thể 

gây những trách nhiệm tài chính đáng 

kể cho một bên, thậm chí dẫn đến 

những mâu thuẫn, tranh chấp giữa bên 

chuyển giao và bên nhận chuyển giao 

khi xác định bên có nghĩa vụ chi trả các 

chế độ cho người lao động trong các 

tình huống này, nếu như không được 

thoả thuận một cách rõ ràng và giải 

quyết một cách thoả đáng.  

Pháp luật Việt Nam hiện hành 

cũng đã đưa ra các quy định chi tiết về 

chủ thể có nghĩa vụ thực hiện đối với 

hợp đồng lao động một số trường hợp 

cụ thể. Theo đó, tính kế thừa về nghĩa 

vụ của người sử dụng lao động trong 

hợp đồng lao động đối với các trường 

hợp (i) sáp nhập, hợp nhất doanh 

nghiệp; (ii) chia, tách doanh nghiệp; 

(iii) chuyển quyền sở hữu hoặc quyền 

sử dụng tài sản của doanh nghiệp cho 

doanh nghiệp khác là mang tính bắt 

buộc theo quy định của pháp luật. Tuy 

nhiên, do pháp luật không có quy định 

cụ thể nào cho trường hợp (iii) nên 

tính kế thừa về nghĩa vụ của người sử 

dụng lao động được thực hiện thoả 

thuận của các bên trong giao dịch,  nói 

cách khác, việc xác định chủ thể có 

nghĩa vụ giải quyết các chế độ cho 

người lao động  có thể được thực hiện 

dựa trên các cam kết, thoả thuận cụ 

giữa bên chuyển giao và bên nhận 

chuyển giao lao động. 

Đối với các trường hợp chuyển 

giao lao động mà tính kế kế thừa hợp 

đồng lao động mang tính bắt buộc thì 

việc giải quyết hợp đồng lao động hiện 

tại với người lao động sẽ đơn giản hơn 

bởi vì việc giải quyết quyền lợi cho 

người lao động sẽ được thực hiện theo 

các quy định của pháp luật.  

Đơn cử, theo quy định tại Luật 

Doanh nghiệp 2005, Bộ luật Lao động 

2012 và các văn bản hướng dẫn thi 

hành,  trong một thương vụ mua bán, 

sáp nhập doanh nghiệp, người sử 

dụng lao động kế tiếp, tức bên mua lại 

C 
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toàn bộ một doanh nghiệp, có nghĩa vụ 

tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động 

với người lao động. Do đó, bên mua 

cần cộng những nghĩa vụ này vào các 

phân tích về giá trị thực sự của bên 

bán, cũng như là giá mà bên mua sẽ trả 

trong các giao dịch mua bán, sáp nhập 

doanh nghiệp.  

Tuy vậy, ngoài vấn đề  liên quan 

tới giải quyết quyền lợi cho người lao 

động, có một vấn đề khác nữa mà 

doanh nghiệp cần quan tâm đến là 

điều kiện làm việc, nơi làm việc của 

người lao động có thể sẽ bị thay đổi do 

hệ quả của việc mua bán, sáp nhập 

doanh nghiệp. Về nguyên tắc, người 

lao động có quyền không đồng ý thay 

đổi các nội dung của hợp đồng lao 

động đã ký và có quyền yêu cầu  tiếp 

tục thực hiện đúng như các nội dung 

đã thỏa thuận trong hợp đồng lao 

động mà họ đã giao kết. Điều này là 

một cản trở đối với bên mua khi triển 

khai việc chuyển giao lao động nói 

riêng và thực hiện giao dịch nói chung. 

Để không gặp phải vướng mắc 

này, tại thời điểm thương thảo và ký 

kết hợp đồng mua bán, bên mua cần 

lưu ý yêu cầu bên bán cung cấp các 

đảm bảo và cam kết liên quan đến 

chấp thuận của người lao động cho 

việc chuyển giao và điều chỉnh, nếu có. 

Ngoài ra, các bên có thể tham gia ký 

kết các thỏa thuận ba bên (bên mua, 

bên bán và người lao động) về việc 

chuyển giao lao động, để đảm bảo 

rằng, việc chuyển giao sẽ tôn trọng lợi 

ích của người lao động, đồng thời hạn 

chế những rủi ro từ việc một bên tiến 

hành khiếu kiện, cũng như phản đối 

với việc chuyển giao lao động có liên 

quan.  

Với những trường hợp mà nghĩa 

vụ kế thừa hợp đồng lao động được 

thực  hiện dựa trên cơ sở thoả thuận 

của các bên thì cần thiết phải có một 

thoả thuận ba bên về việc chuyển giao 

lao động (bên chuyển giao, bên nhận 

chuyển giao và người lao động), trong 

đó quy định rõ ràng về việc bên có 

nghĩa vụ chi trả các chế độ và quyền 

lợi của người lao động để tránh trường 

hợp bên nhận chuyển giao và bên 

chuyển giao đùn đẩy trách nhiệm 

trong việc giải quyết các chế độ cho 

người lao động, cũng như là những bất 

đồng, tranh chấp giữa các bên liên 

quan tới vấn đề này. 

Tóm lại, khi tiến hành, đàm phán 

và thực hiện các giao dịch có liên quan 

đến việc chuyển giao lao động, các 

doanh nghiệp cũng cần phải xem xét 

và cân nhắc đến vấn đề pháp lý về lao 

động khi thực hiện việc chuyển giao.  

Việc nắm vững các quy định pháp luật 

có liên quan đề từ đó có cách thức giải 

quyết các vấn đề pháp lý về lao động 

có liên quan khi chuyển giao người lao 

động đóng một vai trò quan trọng 

trong việc đảm bảo rằng các bên thực 

hiện việc chuyển giao phù hợp các quy  

định pháp luật hiện hành, đồng thời  

vẫn bảo vệ được quyền lợi của các bên 

có liên quan. Suy rộng ra, đây còn là 

một trong những nhân tố góp phần 

làm cho giao dịch giữa các bên trong 

các giao dịch mua bán, sáp nhập được 

thành công tốt đẹp, đảm bảo cho hoạt 

động kinh doanh của các bên có liên 

quan, đặc biệt là bên nhận chuyển giao 

lao động được  duy trì ổn định và phát 

triển một cách hiệu quả  nhất./. 

                                                          

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 sungtại thời điểm Quý khách 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 

15/10/2014 ĐẾN NGÀY 21/10/2014 

STT Tên văn bản 
Ngày 

ban hành 

1.  

Thông tư 10/2014/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch về việc hướng dẫn đặt tên doanh nghiệp phù hợp với 

truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của 

dân tộc 

01/10/2014 

2.  

Thông tư 150/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm duyệt 

thiết kế về phòng cháy và chữa cháy 

10/10/2014 

3.  

Thông tư 146/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn 

chế độ tài chính đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý 

quỹ 

06/10/2014 

4.  

Chỉ thị 19/CT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc tăng 

cường thực hiện các quy định về lao động và tiền lương trong 

các doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ Giao thông Vận tải 

17/10/2014 

5.  

Thông tư 35/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy 

định việc áp dụng chế độ cấp Giấy phép nhập khẩu tự động đối 

với một số mặt hàng phân bón 

15/10/2014 

6.  

Quyết định 77/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành 

phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế lựa chọn nhà thầu sản 

xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích trên địa bàn 

Thành phố Hà Nội 

10/10/2014 

7.  

Quyết định 1018/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về 

việc sửa đổi một số nội dung tại các quyết định ban hành quy 

định quản lý thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 

10/10/2014 

8.  

Thông tư 12/2014/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị 

định 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về công tác 

dân tộc 

10/10/2014 

9.  

Thông tư 149/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về số lợi 

bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính 

để bổ sung vào ngân sách Nhà nước 

10/10/2014 

10.  

Quyết định 1874/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê 

duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Kinh 

tế trọng điểm Miền Trung đến năm 2020, định hướng đến năm 

2030 

13/10/2014 

11.  

Quyết định 1337/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh 

và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành 

mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động Thương 

binh và Xã hội 

15/10/2014 

12.  
Thông tư 33/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy 

định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng 
10/10/2014 

 


