
 

 

BẢN TIN PHÁP LUẬT    

 

Số 44/2014 

 

TIN TIÊU ĐIỂM: 
 

 

ao động 

Căn cứ xác định người lao động nước ngoài được miễn cấp phép lao động 

 

 

Ngày 05/11/2014, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 41/2014/TT-BCT quy 

định căn cứ, thủ tục xác định người lao động (NLĐ) nước ngoài di chuyển trong nội 

bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi 11 ngành dịch vụ trong Biểu cam kết dịch vụ của 

Việt Nam với Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) không thuộc diện cấp Giấy 

phép lao động; trong đó, 11 ngành dịch vụ này gồm các ngành như: Dịch vụ kinh 

doanh, dịch vụ xây dựng, dịch vụ tài chính, dịch vụ y tế và xã hội, dịch vụ giải trí, 

văn hóa và thể thao, dịch vụ vận tải< 

 

Theo hướng dẫn của Thông tư này, căn cứ xác định NLĐ nước ngoài là nhà quản lý, 

giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật di chuyển trong nội bộ doanh 

nghiệp thuộc phạm vi 11 ngành dịch vụ trong Biểu cam kết với WTO không thuộc 

diện cấp phép lao động bao gồm: Doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện 

thương mại trên lãnh thổ Việt Nam; hiện diện thương mại của doanh nghiệp hoạt 

động trong phạm vi 11 ngành dịch vụ nên trên; NLĐ nước ngoài đã được doanh 

nghiệp nước ngoài tuyển dụng ít nhất 12 tháng trước khi được cử sang Việt Nam làm 

việc tại hiện diện thương mại của doanh nghiệp đó trên lãnh thổ Việt Nam. 

 

Để chứng minh NLĐ nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi 

11 ngành dịch vụ không thuộc diện cấp phép lao động, người sử dụng lao động phải 

gửi hồ sơ tới Sở Lao động Thương binh và Xã hội gồm: Văn bản của doanh nghiệp 

nước ngoài cử sang làm việc nêu rõ thời hạn làm việc của người lao động; văn bản 

chứng minh NLĐ nước ngoài đã được doanh nghiệp nước ngoài tuyển dụng ít nhất 

12 tháng trước khi được cử sang Việt Nam làm việc; văn bản chứng minh hiện diện 

thương mại của doanh nghiệp nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam hoạt động trong 11 

ngành dịch vụ (Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng 

ký kinh doanh<.). Dựa vào hồ sơ, Sở Lao động Thương binh và Xã hội xác định NLĐ 

nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp để làm cơ sở xác nhận NLĐ đó 

không thuộc diện cấp Giấy phép lao động. 

 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/12/2014. 

 

 

 

L 

nhquang&associates 
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Tăng lương tối thiểu vùng từ năm 2015 

 

Theo Nghị định số 103/2014/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 11/11/2014 quy 

định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc tại doanh nghiệp, 

hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê 

mướn lao động theo hợp đồng lao động, từ ngày 01/01/2015, mức lương tối thiểu 

vùng sẽ dao động từ 2,15 - 3,1 triệu đồng/tháng, tăng khoảng 250.000 - 400.000 

đồng/tháng tùy từng khu vực 

 

Cụ thể, đối với các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I, như các quận, 

huyện Gia Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn, Thanh Trì thuộc Thành phố Hà Nội; các quận, 

huyện Thủy Nguyên, An Dương, Vĩnh Bảo thuộc Thành phố Hải Phòng; các quận, 

huyện Củ Chi, Bình Chánh, Nhà Bè thuộc TP.HCM..., mức lương tối thiểu chung tăng 

400.000 đồng/tháng, từ 2,7 triệu đồng/tháng lên 3,1 triệu đồng/tháng. Đối với các 

doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II, III và IV, mức lương tối thiểu 

chung tăng khoảng 250.000 - 350.000 đồng/tháng lên 2,75 triệu đồng/tháng; 2,4 triệu 

đồng/tháng và 2,15 triệu đồng/tháng từ ngày 01/01/2015. 

 

Các mức lương tối thiểu vùng nêu trên 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 phải đảm bảo đủ thời giờ làm 

việc trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận phải 

đảm bảo không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với lao động chưa qua đào 

tạo làm công việc giản đơn nhất và cao hơn ít nhất 7% so với lương tối thiểu vùng đối 

với lao động đã qua học nghề. 

 

Đặc biệt, khi thực hiện mức lương tối thiểu vùng này, doanh nghiệp không được xóa 

bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào 

ban đêm, làm việc trong điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, chế độ bồi dưỡng 

bằng hiện vật đối với các chức danh nghề nặng nhọc, độc hại và các chế độ khác theo 

quy định của pháp luật lao động. 

 

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2015. 
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ài chính – Ngân hàng 

Giao dịch ngân hàng không phải khai báo thông tin người thân 

 

 

Ngày 11/11/2014, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 

31/2014/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2013/TT-

NHNN ngày 31/12/2013 hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa 

tiền; trong đó có những điều chỉnh quan trọng về việc đánh giá tăng cường đối với 

khách hàng có rủi ro cao 

 

Cụ thể, từ ngày 26/12/2014, khi đánh giá tăng cường đối với khách hàng có rủi ro cao 

là cá nhân, tổ chức tài chính phải thu thập các thông tin về mức thu nhập trung bình 

hàng tháng trong vòng ít nhất 03 tháng gần nhất của khách hàng; tên, địa chỉ, số điện 

thoại liên lạc của cơ quan, tổ chức hoặc chủ cơ sở nơi khách hàng làm việc hoặc có thu 

nhập chính; không còn phải tìm hiểu thu nhập trung bình của khách hàng trong vòng 

06 tháng và họ tên, địa chỉ, nghề nghiệp của vợ, chồng, con của khách hàng như trước 

đây. Đồng thời, tổ chức tài chính phải có trách nhiệm cập nhật thông tin của khách 

hàng định kỳ ít nhất 01 năm/lần (trước đây là 06 tháng/lần). 

 

Một nội dung đáng chú ý khác của Thông tư này là quy định về báo cáo giao dịch 

chuyển tiền điện tử. Theo đó, tổ chức tài chính phải báo cáo Cục Phòng, chống rửa 

tiền từng giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước có mức giá trị từ 500 triệu đồng trở 

lên hoặc ngoại tệ có giá trị tương đương; giao dịch chuyển tiền điện tử quốc tế ra vào 

Việt Nam có mức giá trị từ 1.000 USD trở lên hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương 

đương. Riêng các giao dịch chuyển tiền bắt nguồn từ giao dịch sử dụng thẻ ghi nợ, 

thẻ tín dụng hoặc thẻ trả trước để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ; giao dịch chuyển 

tiền và thanh toán giữa các tổ chức tài chính mà người khởi tạo và người thụ hưởng 

đều là các tổ chức tài chính, tổ chức tài chính không phải báo cáo. 

 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/12/2014. 
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NHẬN ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH VÀ PHÁP LUẬT: 

 

Sáng ngày 26/11/2014, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khoá XIII đã chính thức thông qua 

Luật doanh nghiệp (sửa đổi). Theo đó, có rất nhiều nội dung mới liên quan đến hoạt 

động của doanh nghiệp như thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể.... Trong 

Số này, NHQuang & Associates xin gửi tới Quý vị một số phân tích của Luật sư 

Trần Ngọc Khánh Linh về chế định Người Đại diện theo pháp luật của doanh 

nghiệp. 

 

gười đại diện theo pháp 

luật của doanh nghiệp 

được quy định tại Bộ 

luật Dân sự 2005 (BLDS 

2005) và Luật Doanh nghiệp 2005. 

Theo đó, người đại diện theo pháp 

luật của doanh nghiệp là người 

đứng đầu doanh nghiệp theo quy 

định của điều lệ hoặc quyết định 

thành lập (BLDS 2005, Điều 141). 

Với tư cách là người đại diện theo 

pháp luật của doanh nghiệp, người 

này có quyền nhân danh và vì lợi 

ích của doanh nghiệp để xác lập, 

thực hiện các giao dịch trong phạm 

vi đại diện (BLDS, Điều 139). Luật 

Doanh nghiệp hiện hành (2005) 

không có quy định nào cụ thể hơn 

Bộ luật Dân sự 2005 về người đại 

diện theo pháp luật của doanh 

nghiệp mà chỉ xác định ai là người 

đại diện trong doanh nghiệp đối 

với từng loại hình doanh nghiệp 

(chủ tịch hội đồng thành viên hoặc 

giám đốc đối với công ty TNHH, 

chủ tịch hội đồng quản trị hoặc 

giám đốc đối với công ty cổ 

phần<) và không thừa nhận việc 

có từ hai cá nhân trở lên làm đại 

diện theo pháp luật cho một doanh 

nghiệp.  

Thực tế, việc quy định doanh 

nghiệp chỉ có duy nhất một người 

đại diện theo pháp luật là chưa phù 

hợp với thực tiễn hoạt động của  

 

doanh nghiệp và bản chất của hoạt 

động đại diện theo pháp luật của 

doanh nghiệp, bởi lẽ: 

(1) Doanh nghiệp với nhiều loại 

hình hoạt động khác nhau 

nên sẽ có các cơ cấu tổ chức 

khác  nhau.  

(2) Thực tiễn đã phát sinh 

trường hợp người đại diện 

duy nhất của doanh nghiệp 

không có khả năng thực hiện 

công việc quản lý điều hành 

vì một lý do nào đó sẽ khiến 

cho doanh nghiệp “bế tắc” 

trong việc thực hiện hoạt 

động kinh doanh.  

(3) Việc để doanh nghiệp có 

quyền quyết định về số 

người đại diện theo pháp 

luật và phạm vi quyền hạn 

của họ sẽ tạo linh hoạt trong 

hoạt động quản lý, tăng 

cường các hoạt động giám 

sát, giải trình.  

(4) Nếu doanh nghiệp chỉ có 

một người đại diện theo 

pháp luật thì sẽ gây khó 

khăn cho doanh nghiệp 

trong những trường hợp 

người đại diện không kịp 

thời uỷ quyền cho người phụ 

trách khác thực hiện.  

(5) Hiện nay, pháp luật công ty 

tại một số quốc gia không 

quy định chức danh người 

N 
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đại diện theo pháp luật của 

doanh nghiệp. Việc quyết 

định hoạt động của công ty 

được trao cho một giám đốc, 

một ban giám đốc hoặc ban 

quản trị điều hành, trong đó 

từng giám đốc có quyền đại 

diện cho công ty về những 

vấn đề trong phạm vi quyền 

hạn của họ. Với cơ cấu này, 

các giám đốc sẽ tự chịu trách 

nhiệm về quyết định của 

mình theo luật và điều lệ 

công ty, trừ những quyết 

định phải có ý kiến tập thể 

của ban giám đốc hoặc ban 

quản trị.  

Luật Doanh nghiệp sửa đổi 

vừa được Quốc hội thông qua đã 

tiếp cận theo hướng doanh nghiệp 

có thể có hơn một người đại diện 

theo pháp luật (Khoản 2 Điều 13): 

“Công ty trách nhiệm hữu hạn và công 

ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều 

người đại diện theo pháp luật. Điều lệ 

công ty quy định cụ thể số lượng, chức 

danh quản lý và quyền, nhiệm vụ, 

nghĩa vụ của người đại diện theo pháp 

luật của doanh nghiệp”.  

Quy định này một bước đột 

phá và tạo điều kiện cho doanh 

nghiệp tận dụng cơ hội kinh doanh, 

tháo gỡ những khó khăn, vướng 

mắc phát sinh trên thực tế từ quy 

định doanh nghiệp chỉ có một 

người đại diện theo pháp luật. 

Đồng thời, việc chỉ ghi nhận: người 

đại diện theo pháp luật của doanh 

nghiệp được phép có hơn một 

người đối với loại hình công ty 

TNHH và công ty cổ phần mà 

không quy định cho tất cả các loại 

hình doanh nghiệp cũng phù hợp 

với nhu cầu của các loại hình doanh 

nghiệp trong thực tiễn.  

Theo quy định tại Khoản 2 

Điều 13 Luật Doanh nghiệp sửa đổi 

2014, khi công ty TNHH và công ty 

cổ phần có nhiều hơn một người 

đại diện theo pháp luật thì Điều lệ 

phải quy định cụ thể về số lượng, 

chức danh quản lý và quyền, nhiệm 

vụ, nghĩa vụ của các người đại diện 

theo pháp luật. Điều này giúp cho 

các cơ quan chức năng, đại hội 

đồng cổ đông, thành viên sở hữu có 

thể quản lý được hoạt động của 

doanh nghiệp.  

Theo quy định tại Điều 29 

Luật Doanh nghiệp 2014 về nội 

dung Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp, liên quan đến thông 

tin người đại diện có quy định: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp chỉ ghi các thông tin cá nhân 

của người đại diện theo pháp luật 

của doanh nghiệp. 

Như đã nêu ở trên, thực tiễn 

kinh doanh hiện nay tại Việt Nam, 

việc ghi nhận cho phép doanh 

nghiệp có nhiều hơn một người đại 

diện theo Dự thảo Luật doanh 

nghiệp (sửa đổi) vừa được thông 

qua là một bước tiến mới và đáng 

được ghi nhận. Các doanh nghiệp 

cần cân nhắc đến yếu tố thuận lợi 

này để có thể cơ cấu, tổ chức lại mô 

hình quản trị kinh doanh của 

doanh nghiệp mình một cách tốt 

nhất./. 
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DANH MỤC VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH TỪ NGÀY 

12/11/2014 ĐẾN NGÀY 17/11/2014 

 

STT Tên văn bản 
Ngày 

ban hành 

1.  

Nghị định 103/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định mức 

lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh 

nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các 

cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động 

11/11/2014 

2.  

Công văn 4221/LĐTBXH-ATLĐ của Bộ Lao động Thương binh và 

Xã hội về việc hoán đổi ngày nghỉ hằng tuần các dịp nghỉ lễ, Tết 

năm 2015 

10/11/2014 

3.  

Thông tư 41/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định 

căn cứ, thủ tục xác định người lao động nước ngoài di chuyển trong 

nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi mười một ngành dịch vụ trong 

Biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức Thương mại thế giới 

không thuộc diện cấp giấy phép lao động 

05/11/2014 

4.  
Nghị định 102/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực đất đai 
10/11/2014 

5.  

Thông tư 31/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về 

việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 35/2013/TT-NHNN 

ngày 31/12/2013 hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, 

chống rửa tiền 

11/11/2014 

6.  

Nghị định 100/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về kinh doanh 

và sử dụng sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ, bình bú và vú 

ngậm nhân tạo 

06/11/2014 

7.  

Thông tư liên tịch 34/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT của Bộ Y tế, 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương về việc 

hướng dẫn ghi nhãn hàng hóa đối với thực phẩm, phụ gia thực 

phẩm và chất hỗ trợ chế biến thực phẩm bao gói sẵn 

27/10/2014 

8.  

Thông tư 67/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 38/2013/TT-BGTVT ngày 

24/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải 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 

13/11/2014 

9.  

Thông tư 63/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về 

tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ 

vận tải đường bộ 

07/11/2014 
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10.  

Thông tư 159/2014/TT-BTC của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn 

thực hiện một số nội dung của Nghị định 29/2014/NĐ-CP ngày 

10/04/2014 của Chính phủ quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập 

quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được 

xác lập quyền sở hữu của Nhà nước 

27/10/2014 

11.  

Quyết định 2054/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 Miền Trung đến năm 2020, 

tầm nhìn đến năm 2030 

13/11/2014 

12.  
Thông tư 40/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định quy trình 

điều độ hệ thống điện quốc gia 
05/11/2014 

 


