
 

 

BẢN TIN PHÁP LUẬT    

 

Số 41/2014 

 

TIN TIÊU ĐIỂM: 
 

 

oanh nghiệp 

Doanh nghiệp phải có công đoàn sau 6 tháng hoạt động 

 

 

Ngày 24/10/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 98/2014/NĐ-CP quy định 

việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp 

thuộc mọi thành phần kinh tế 

 

Theo quy định tại Nghị định này, chậm nhất sau 06 tháng từ ngày doanh nghiệp 

được thành lập và đi vào hoạt động, công đoàn địa phương, công đoàn ngành, công 

đoàn khu công nghiệp, khu chế xuất phải phối hợp cùng doanh nghiệp thành lập tổ 

chức công đoàn. Sau 06 tháng này, nếu doanh nghiệp chưa thành lập tổ chức công 

đoàn, công đoàn cấp trên có quyền chỉ định Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời của 

doanh nghiệp để đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người 

lao động và tập thể lao động. Theo đó, doanh nghiệp đủ điều kiện thành lập tổ chức 

công đoàn là doanh nghiệp có từ 05 đoàn viên công đoàn hoặc người lao động  có 

đơn tự nguyện gia nhập Công đoàn Việt Nam. 

 

Về tổ chức Đảng tại doanh nghiệp, Nghị định quy định, doanh nghiệp có từ 03 lao 

động là Đảng viên chính thức trở lên đủ điều kiện thành lập tổ chức Đảng theo quy 

định của Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam. Đối với những doanh nghiệp chỉ có 01 

hoặc 02 lao động là Đảng viên chính thức, cấp ủy Đảng cấp trên cơ sở có trách nhiệm 

chuyển số lao động là Đảng viên đó về tổ chức Đảng cấp trên cơ sở, quyết định lập 

chi bộ ghép hoặc phân công Đảng viên của tổ chức Đảng cấp trên cơ sở về sinh hoạt 

và lập tổ chức Đảng tại doanh nghiệp. Chi bộ ghép có trách nhiệm thực hiện công tác 

phát triển Đảng ở doanh nghiệp, khi có đủ 03 lao động là Đảng viên chính thức tại 

cùng doanh nghiệp thì thành lập tổ chức Đảng tại doanh nghiệp đó. 

 

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/12/2014. 
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ài nguyên – Môi trường 

Người lao động phải đóng một ngày lương/năm vào Quỹ phòng, chống 

thiên tai 

 

 

Ngày 17/10/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 94/2014/NĐ-CP quy định về 

thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai; trong đó quy định Quỹ phòng, 

chống thiên tai thành lập ở cấp tỉnh, đặt tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn và hoạt động vì mục đích phi lợi nhuận 

 

Tại Nghị định này, Chính phủ yêu cầu công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên đến 

hết tuổi lao động phải có nghĩa vụ đóng góp vào Quỹ phòng, chống thiên tai theo các 

mức cụ thể như sau: Cán bộ, công chức, viên chức đóng 01 ngày lương/người/năm 

theo các mức lương cơ bản sau khi trừ thuế, bảo hiểm phải nộp; người lao động trong 

các doanh nghiệp phải đóng 01 ngày lương/người/năm theo mức lương tối thiểu 

vùng; người lao động khác đóng 15.000 đồng/năm. Đối với các tổ chức kinh tế hạch 

toán độc lập, mức đóng góp bắt buộc trong 01 năm là hai phần vạn trên tổng giá trị 

tài sản hiện có nhưng tối thiểu 500.000 đồng và tối đa là 100 triệu đồng. 

 

Các đối tượng được miễn đóng góp vào Quỹ phòng, chống thiên tai bao gồm: 

Thương binh, bệnh binh; cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng của liệt sỹ; sinh viên, học sinh 

đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung học, dạy nghề; người khuyết tật 

hoặc bị suy giảm khả năng lao động từ 21% trở lên; người mắc bệnh hiểm nghèo; 

người đang trong giai đoạn thất nghiệp hoặc không có việc làm từ 06 tháng trong 01 

năm trở lên; thành viên hộ gia đình thuộc diện nghèo hoặc cận nghèo< 

 

Hàng năm, cá nhân phải nộp Quỹ 01 lần trước ngày 30/05; tổ chức kinh tế hạch toán 

độc lập có thể nộp tối thiểu 50% trước ngày 30/05 và nộp số còn lại trước ngày 30/10. 

Thủ tưởng tổ chức kinh tế hạch toán độc lập; thủ trưởng cơ quan, tổ chức có trách 

nhiệm thu tiền quỹ và chuyển vào tài khoản của cơ quan quản lý Quỹ cấp tỉnh hoặc 

tài khoản cấp huyện do UBND cấp tỉnh ủy quyền. 

 

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/12/2014. 
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hoa học – Công nghệ 

Doanh nghiệp được trích đến 10% thu nhập lập Quỹ phát triển KHCN 

  

 

Theo Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định về đầu 

tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ (KHCN), doanh 

nghiệp Nhà nước hàng năm phải trích từ 3 - 10% thu nhập tính thuế thu nhập 

doanh nghiệp để lập Quỹ phát triển KHCN của doanh nghiệp; đối với doanh 

nghiệp ngoài Nhà nước, được quyền trích một tỷ lệ hợp lý, không quá 10% để lập 

Quỹ phát triển KHCN 

 

Quỹ được sử dụng để đầu tư tăng cường tiềm lực KHCN cho doanh nghiệp và cho 

ngành, lĩnh vực sản xuất kinh doanh, góp phần nâng cao hiệu quả và sức mạnh cạnh 

tranh; chi thực hiện các nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia, cấp bộ, cấp tỉnh; thực hiện các 

nhiệm vụ KHCN của doanh nghiệp; trang bị cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động 

KHCN của doanh nghiệp; mua máy móc, thiết bị kèm theo các đối tượng chuyển giao 

công nghệ để thay thế một phần hoặc toàn bộ công nghệ đã, đang sử dụng bằng công 

nghệ khác tiên tiến hơn; mua quyền sử dụng, quyền sở hữu bí quyết công nghệ và 

kiến thức kỹ thuật về công nghệ được chuyển giao dưới dạng phương án công nghệ, 

quy trình công nghệ, thiết kế kỹ thuật... 

 

Trường hợp chưa có nhu cầu sử dụng hoặc sử dụng không hết Quỹ phát triển KHCN, 

doanh nghiệp phải nộp về Quỹ phát triển KHCN quốc gia hay Quỹ phát triển KHCN 

của các Bộ chủ quản, tỉnh, thành phố (đối với doanh nghiệp Nhà nước) hoặc được 

quyền đóng góp vào các Quỹ phát triển KHCN của tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp 

đăng ký nộp thuế (đối với các doanh nghiệp còn lại). Nếu không đóng góp vào các 

Quỹ của Nhà nước thì trong thời hạn 05 năm kể từ năm kế tiếp năm trích lập, Quỹ 

vẫn không được sử dụng hoặc sử dụng không hết hoặc sử dụng không đúng mục 

đích, doanh nghiệp ngoài Nhà nước phải nộp ngân sách Nhà nước phần thuế thu 

nhập doanh nghiệp tính trên khoản thu nhập đã trích lập Quỹ không sử dụng hoặc 

sử dụng không hết, không đúng mục đích và phần lãi phát sinh từ số thuế thu nhập 

doanh nghiệp đó. 

 

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2014. 

 

 

K 
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NHẬN ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT LUẬT: 

 

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

của doanh nghiệp. Bài viết này đề cập đến một số vấn đề pháp lý về con dấu và việc sử dụng 

con dấu trongcác doanh nghiệp Việt Nam hiện nay. Những quan điểm trong bài viết đã được 

chúng tôi trình bày tại Hội thảo “Con dấu doanh nghiệp và những thay đổi cần thiết” do Viện 

Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (cơ quan được Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao trực tiếp 

soạn thảo dự thảo Luật Doanh nghiệp sửa đổi) tổ chức vào ngày 9/10/2014 .   

                                

háp luật Việt Nam hiện hành 

quy định con dấu thể hiện vị 

trí pháp lý và khẳng định giá 

trị pháp lý đối với các văn 

bản, giấy tờ của các cơ quan, tổ chức 

và các chức danh nhà nước. Việc đóng 

dấu vào các loại văn bản giấy tờ phải 

theo đúng quy định của pháp luật. 

Con dấu phải được để tại trụ sở cơ 

quan, tổ chức và phải được quản lý 

chặt chẽ. Việc  pháp luật chỉ cho phép 

được sử dụng một con dấu đã gây rất 

nhiều khó khăn trong hoạt động kinh 

doanh của doanh nghiệp. 

 

Do quy định nêu trên, mọi văn bản 

giấy tờ của doanh nghiệp đều phải 

được đóng dấu trong khi doanh 

nghiệp chỉ có một con dấu và phải để 

tại trụ sở cơ quan. Mọi văn bản được 

tập trung tại trụ sở để đóng dấu sẽ 

không thuận tiện cho những doanh 

nghiệp có nhiều địa điểm kinh doanh, 

sản xuất khác nhau. 

 

Đã có trường hợp, một doanh nghiệp 

có trụ sở chính để giao dịch tại trung 

tâm Hà Nội nhưng nhà máy lại ở một 

khu công nghiệp ngoại thành. Các hoá 

đơn, phiếu xuất kho, phiếu biên nhận 

hàng hóa là những giao dịch hàng 

ngày tại nhà máy nhưng ở trụ sở chính 

thường xuyên có nhiều thư từ, hợp 

đồng; tất cảc các lọai giấy tờ này đều 

cần phải đóng dấu để giao dịch. Điều 

này dẫn đến doanh nghiệp phải 

thường xuyên vận chuyển con dấu từ 

nơi này sang nơi khác để đóng dấu. 

Việc phải vận chuyển con dấu thường 

xuyên tác động vào chi phí kinh doanh 

và gây phiền toái đáng kể cho nhiều 

doanh nghiệp. Phương án đóng dấu 

khống lên các văn bản, giấy tờ được 

một số doanh nghiệp lựa chọn nhưng 

lại là một giải pháp đầy rủi ro pháp lý. 

Việc chỉ có một con dấu cũng gây khó 

khăn cho các doanh nghiệp ký kết hợp 

đồng ở ngoài trụ sở, như ký ở nước 

ngoài. 

 

Bên cạnh đó, nhiều trường hợp tranh 

chấp nội bộ, một cá nhân đã chiếm 

đoạt con dấu của doanh nghiệp dẫn 

đến tê liệt hoạt động kinh doanh. Điển 

hình như các vụ án của Công ty cổ 

phần thương mại Đay Sài Gòn, Công 

ty cổ phần Hữu Nghị, Đại học Hùng 

Vương < Con dấu từ một công cụ hỗ 

trợ hoạt động của doanh nghiệp đã trở 

nên một chế định ràng buộc và tạo rủi 

ro. 

 

Vậy việc sử dụng con dấu có từ khi 

nào và vì sao cần phải có con dấu 

trong các văn bản, giấy tờ? Ở Việt Nam 

và rất nhiều nước khác, con dấu đã tồn 

tại từ rất lâu và là một trong những 

biểu hiện của quyền lực của nhà nước. 

Hệ thống quan lại trong xã hội phong 

kiến sử dụng con dấu nhằm bảo đảm 

tính xác thực của văn bản; khẳng định 

quyền chủ sở hữu của văn bản và xác 

định thời điểm hoàn thiện hoặc ban 

hành của văn bản. Con dấu được dùng 

trong doanh nghiệp Việt Nam kể từ 

khi chúng ta giành được chính quyền. 

Lúc đó, chủ yếu là doanh nghiệp nhà 

nước thực hiện các nhiệm vụ kinh tế 

P 
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“theo chỉ tiêu pháp lệnh”. Hợp đồng 

kinh tế được coi là một văn bản có tính 

mệnh lệnh nhà nước nên phải đóng 

dấu của các cơ quan, xí nghiệp. Khi 

nền kinh tế chuyển đổi từ kế hoạch 

hóa với một thành phần kinh tế nhà 

nước sang nền kinh tế thị trường với 

nhiều thành phần kinh tế, pháp luật 

quy định về tổ chức và hoạt động của 

doanh nghiệp đã có nhiều tiến bộ đáng 

kể. Địa vị pháp lý ngang bằng nhau 

nhưng chế định về con dấu của doanh 

nghiệp vẫn không có những thay đổi 

cho phù hợp. Tư duy này được kế tục 

cho đến ngày nay khi mà con dấu “thể 

hiện vị trí pháp lý và khẳng định giá 

trị pháp lý đối với các văn bản, giấy tờ 

của các cơ quan, tổ chức và các chức 

danh nhà nước”.  

 

Chế định của nhà nước về quyền lực 

hóa con dấu của doanh nghiệp đã tạo 

nên văn hóa tôn sùng con dấu mà bỏ 

qua việc xem xét bản chất của giao 

dịch. Vụ án Huỳnh Thị Huyền Như là 

một điển hình của việc chỉ xem xét đến 

yếu tố hình thức trong giao dịch mà bỏ 

qua những suy xét thấu đáo về hoạt 

động kinh doanh khi Huyền Như đã 

làm giả tới 8 con dấu đóng vào các 

giấy tờ để chiếm đoạt đến 4.000 tỷ 

đồng .  

 

Nhìn ở khía cạnh văn hóa, việc dùng 

con dấu mang tính bắt buộc trong các 

giao dịch của doanh nghiệp là không 

tôn trọng doanh nhân tham gia vào các 

giao dịch đó khi mà chữ ký, hành vi 

của họ bị xem nhẹ. Con dấu từ một 

công cụ hỗ trợ con người lại trở nên 

thành một quyền lực áp đặt con người. 

 

Trên thế giới, nhiều quốc gia theo hệ 

thống thông luật (án lệ) không quy 

định doanh nghiệp bắt buộc phải sử 

dụng và đăng ký con dấu, như ở 

Vương quốc Anh (một trong những 

quốc gia sử dụng con dấu trong giao 

dịch từ xa xưa), Hoa Kỳ, Ấn Độ, Úc, 

Ireland, Hong Kong, Malaysia, 

Singapore. Con dấu tại các quốc gia 

này chỉ là một công cụ giúp cho doanh 

nghiệp xác thực vào văn bản thuận 

tiện hơn, thay cho chữ ký trong những 

trường hợp chứng nhận bản sao của 

doanh nghiệp. Cơ quan tòa án khi xét 

xử chỉ xác định giá trị pháp lý của giao 

dịch là ý chí tham gia của doanh 

nghiệp vào hợp đồng và cam kết của 

các cá nhân. 

 

Tại các nước theo hệ thống dân luật, 

như Pháp, Đức, Bra-xin cũng không 

còn đòi hỏi doanh nghiệp buộc phải có 

con dấu. Một số doanh nghiệp chọn 

việc dùng dấu để thuận tiện trong việc 

phát hành cổ phiếu, chứng nhận vào 

các văn bản do doanh nghiệp phát 

hành. Tương tự như ở các nước án lệ, 

tòa án tại các quốc gia này cũng chỉ 

xem xét đến nội dung hợp đồng, bản 

chất của giao dịch mà không quan tâm 

tới yếu tố hợp đồng có được đóng dấu 

hay không. 

 

Rà soát quy định pháp luật ở các quốc 

gia nêu trên, không thấy có quy định 

nào buộc doanh nghiệp phải dùng con 

dấu hay hạn chế doanh nghiệp chỉ có 

một con dấu. Con dấu là một lựa chọn 

của doanh nghiệp, có giá trị như một 

dấu hiệu nhận biết của doanh nghiệp. 

 

Mặt khác, hiện nay, thương mại điện 

tử (TMĐT) đang là phương thức kinh 

doanh phổ biến và phát triển trên thế 

giới. Chữ ký điện tử, chứng thực số 

đang là những biện pháp kỹ thuật 

nhằm bảo đảm tính chính xác của 

thông tin. Tòa án sẽ xem xét bản chất 

của giao dịch thông qua các hành vi 

của thương nhân hơn là các điều kiện 

về hình thức. 

 

Ở Việt Nam, giao dịch TMĐT cũng 

đang trên đà phát triển. Các doanh 

nghiệp Việt đang cố gắng tham gia  

vào thị trường toàn cầu. Doanh nghiệp 
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Việt Nam đang phải đối mặt với 

những khó khăn về vốn, công nghệ, 

kinh nghiệm thị trường và cả những 

khó khăn về thủ tục hành chính trong 

đó có chế định về con dấu. 

 

Trong Văn bản số 370/TB-VPCP ngày 

18/09/2014 của Văn Phòng Chính Phủ 

thông báo kết luận của Thủ tướng về 

cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh 

vực thành lập, tổ chức lại, giải thể 

doanh nghiệp và thủ tục tục đầu tư, 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu 

Bộ Công an nghiên cứu sửa đổi quy 

định về quản lý con dấu theo hướng 

cho phép doanh nghiệp chủ động tự 

khắc dấu, thông báo sử dụng con dấu, 

tiến tới thay con dấu bằng chữ ký, chữ 

ký điện tử.  

 

Theo quan điểm của chúng tôi, Việt 

Nam cũng chưa nên loại bỏ hoàn toàn 

con dấu trong hoạt động doanh nghiệp 

hiện nay như một số ý kiến. Việc loại 

bỏ hoàn toàn con dấu thì lại trở nên 

một hành vi cấm đoán hoạt động của 

doanh nghiệp. Một số các giao dịch 

của doanh nghiệp mang tính thường 

xuyên, như giấy giới thiệu, giấy ủy 

quyền, giấy mời họp, cổ phiếu< vẫn 

cần đến tính xác thực của con dấu để 

đơn giản thủ tục ủy quyền nội bộ, 

chứng nhận giấy tờ.  

 

Hãy để doanh nghiệp được lựa chọn, 

quyết định việc sử dụng con dấu, mẫu 

dấu, số lượng con dấu và tính pháp lý 

về con dấu của mình thông qua điều lệ 

của doanh nghiệp. 

 

Con dấu không phải là “thể hiện vị trí 

pháp lý và khẳng định giá trị pháp lý 

đối với các văn bản, giấy tờ” mà khi đó 

hoàn toàn là công cụ để xác định dấu 

hiệu nhận biết của doanh nghiệp, như 

biểu trưng (logo), tên doanh nghiệp, 

nhãn hiệu hàng hóa... Nếu thay đổi 

như vậy, doanh nghiệp sẽ tự chủ động 

trong việc xem xét bản chất pháp lý 

của giao dịch và con dấu thay vì chỉ 

trông cậy vào con dấu. 

 

Chúng tôi rất mong đề xuất này được 

chấp nhận khi sửa đổi Luật Doanh 

nghiệp lần này để doanh nghiệp hoạt 

động trên lãnh thổ Việt Nam được 

tương tự như ở các môi trường kinh 

doanh khác./. 
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DANH MỤC VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH TỪ NGÀY 

22/10/2014 ĐẾN NGÀY 28/10/2014 

 

STT Tên văn bản 
Ngày 

ban hành 

1.  

Nghị định 98/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định việc 

thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh 

nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế 

24/10/2014  

2.  

Thông tư 151/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi 

hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ về 

việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các nghị định quy định về thuế 

10/10/2014 

3.  
Quyết định 33/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ 

Chí Minh quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa 
15/10/2014 

4.  
Nghị định 96/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng 
17/10/2014 

5.  
Nghị định 94/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định về thành 

lập và quản lý quỹ phòng, chống thiên tai 
17/10/2014 

6.  

Thông tư 53/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy 

định về bảo dưỡng kỹ thuật, sửa chữa phương tiện giao thông cơ 

giới đường bộ 

20/10/2014 

7.  

Thông tư 48/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 46/2012/TT-BGTVT ngày 

07/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về đào 

tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ 

15/10/2014 

8.  

Thông tư 46/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 08/2009/TT-BGTVT ngày 

23/06/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn việc sử 

dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và 

các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách, hàng hóa 

06/10/2014 

9.  

Nghị quyết 77/NQ-CP của Chính phủ về việc thí điểm đổi mới cơ 

chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 

2014-2017 

24/10/2014 

10.  
Nghị định 95/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định về đầu 

tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ 
17/10/2014 

11.  

Nghị định 93/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc 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 

17/10/2014 

12.  

Nghị định 97/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định 78/2009/NĐ-CP ngày 22/09/2009 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Quốc tịch 

Việt Nam 

17/10/2014 

 


