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PHẦN I  

           DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT 

 

 

THAY ĐỔI MỨC ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP   

LƯU Ý VÀ BÌNH LUẬN 

   

Luật sư Nguyễn Thùy Dương1 

 

 

 

1. Giảm mức đóng bảo hiểm xã hội 

(BHXH) 

Ngày 14/04/2017, Chính phủ đã ban hành 

Nghị định 44/2017/NĐ-CP quy định mức 

đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo 

hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 

(“Nghị định 44”). Theo đó, mức đóng hàng 

tháng của người sử dụng lao động vào Quỹ 

bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp giảm xuống chỉ còn 0,5% trên quỹ 

tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của 

người lao động2 (so với mức đóng 1% như 

hiện nay3). Nghị định 44 có hiệu lực thi hành 

từ ngày 01/06/20174. Như vậy, tổng mức 

đóng BHXH hàng tháng của người sử dụng 

lao động sẽ là 17,5% trên quỹ tiền lương 

đóng BHXH của người lao động thay vì 

18%. Lưu ý, riêng với đối tượng là người 

làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn 

từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng, việc đóng 

vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh 

nghề nghiệp như phân tích ở trên sẽ được áp 

dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 20185. 

 

2. Giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp 

(BHTN) 

Theo Nghị quyết 34/NQ-CP về phiên họp 

Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2017, 

Chính phủ thống nhất đề xuất điều chỉnh 

mức đóng BHTN đối với người sử dụng lao 

động quy định tại Điều 57 Luật Việc làm từ 

1% xuống còn 0,5% quỹ tiền lương tháng của 

những người lao động đang tham gia 

BHTN. Thời gian thực hiện việc điều chỉnh 

dự kiến kể từ ngày Nghị quyết của Quốc hội 

có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2019. 

Nếu Quốc hội thông qua Dự thảo Nghị 

quyết về vấn đề điều chỉnh mức đóng BHTN 

như trên, người sử dụng lao động mỗi tháng 

sẽ giảm được chi phí tương ứng với 0,5% 

quỹ tiền lương tháng. 

3. Bình luận 

Theo Tờ trình Quốc hội về xây dựng Nghị 

quyết của Quốc hội về điều chỉnh mức đóng 

vào Quỹ BHTN đối với người sử dụng lao 

động quy định tại Điều 57 Luật Việc làm 

(“Tờ trình”), mục đích của việc giảm mức 
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đóng BHTN là nhằm giảm chi phí cho doanh 

nghiệp, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, nâng 

cao tính cạnh tranh, tạo điều kiện để phát 

triển doanh nghiệp. Tuy nhiên, cũng đã có 

những ý kiến băn khoăn về hiệu quả thực sự 

của việc giảm mức đóng BHXH và BHTN. 

Cụ thể, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 

không đồng ý về chủ trương giảm mức đóng 

BHTN đối với người sử dụng lao động vì 

cho rằng đây là trách nhiệm của doanh 

nghiệp6. Bộ Lao động – Thương binh và Xã 

hội xác định việc giảm mức đóng BHTN chỉ 

áp dụng đối với một đối tượng (người sử 

dụng lao động) theo từng lộ trình nhất định. 

Việc giảm mức đóng đổi với người lao động 

sẽ xem xét sau.7 

Trước hết các doanh nghiệp cần lưu ý kể từ 

hôm nay (01/06/2017), tổng mức đóng các 

khoản BHXH, BHTN và BHYT của người sử 

dụng lao động là 21,5% tổng quỹ lương đóng 

bảo hiểm. Tổng mức đóng của người lao động 

đối với 03 loại bảo hiểm trên vẫn giữ nguyên 

là 10,5%. 

 

Việc giảm mức đóng BHXH và BHTN có thể 

được nhìn nhận như một nỗ lực của Chính 

phủ trong việc hỗ trợ doanh nghiệp giảm chi 

phí trong bối cảnh quỹ tiền lương của các 

doanh nghiệp đang chịu áp lực bởi việc tiền 

lương tháng đóng BHXH tăng do bao gồm 

cả phụ cấp lương (từ 01/01/2016) và tiến tới 

sẽ bao gồm cả các khoản bổ sung khác (từ 

01/01/2018) theo Luật BHXH 20148. Đối với 

một số doanh nghiệp, cơ sở tính các loại 

BHXH, BHYT và BHTN kể từ năm 2018 sẽ 

cao hơn rất nhiều so với cơ sở tính hiện nay.   

Đối với những doanh nghiệp mà mức lương 

tính các loại bảo hiểm tương đương với mức 

lương thực nhận, mức giảm 1% mức đóng 

đối với người sử dụng lao động thực sự có ý 

nghĩa giúp doanh nghiệp giảm chi phí và 

thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, 

quy mô sử dụng lao động của doanh nghiệp 

cũng là một yếu tố để xác định mức độ tác 

động của chính sách mới. Các dữ liệu tại 

bảng dưới đây có thể phần nào phản ánh 

được vấn đề này. 

 

 

Tổng số doanh nghiệp đang hoạt động (A)9 477.808 (doanh nghiệp) 

Tổng số người tham gia BHXH bắt buộc (B)10 12.862.000 (người) 

Thu nhập bình quân tháng của lao động làm công hưởng lương (C)11 5.080.000 (VNĐ) 

Số lao động tham gia BHXH trung bình của 1 doanh nghiệp (D = B/A) 27 (người) 

Quỹ tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH của người lao động (E = DxC)  137.160.000 (VNĐ) 

1% của quỹ tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH của người lao động 1.371.600 (VNĐ) 
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Theo bảng trên, với mức giảm 1% trên 

quỹ tiền lương, mỗi tháng người sử dụng 

lao động có thể giảm được bình quân 

1.371.600 VNĐ. Đây thực sự là một con số 

khiêm tốn so với chi phí nói chung của 

doanh nghiệp. Lưu ý rằng đây chỉ là 

phép tính với doanh nghiệp có quy mô 

trung bình, với các doanh nghiệp có số 

lượng lao động lớn như doanh nghiệp 

trong lĩnh vực da giày, dệt may, thủy 

sản…, tác động của chính sách mới có thể 

rõ nét hơn. 

Tóm lại, hiệu quả thực sự cũng như tính 

công bằng của chính sách mới còn phụ 

thuộc rất nhiều vào thực tiễn áp dụng 

pháp luật hiện tại của doanh nghiệp. Tuy 

nhiên, không thể phủ nhận những nỗ lực 

của Chính phủ trong việc hỗ trợ doanh 

nghiệp nhằm giảm chi phí, thúc đẩy sản 

xuất, kinh doanh. Quý vị có thể liên hệ 

với chúng tôi để nhận được những tư vấn 

chi tiết hơn đối với các mức đóng BHXH, 

BHTN và những khoản chi phí, phúc lợi 

khác theo quy định của pháp luật hiện 

hành. 

 

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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PHẦN II  

TIN TIÊU ĐIỂM 

 

 

 

 

ao động 

Quy định mới về việc sử dụng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp  

 

Tên văn bản: Thông tư 06/2017/TT-BLĐTBXH quy định về tuyển dụng, sử dụng, 

bồi dưỡng đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp. 

 

Một số nội dung cần lưu ý: 

Quy định về việc sử dụng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp như sau: 

-  Người được tuyển dụng vào chức danh nhà giáo dạy trình độ cao đẳng, trung 

cấp và sơ cấp phải thực hiện chế độ tập sự theo quy định tại Điều 20 Nghị 

định 29/2012/NĐ-CP ; 

-  Thời gian tập sự đối với nhà giáo dạy trình độ cao đẳng, trung cấp là 12 tháng; 

nhà giáo dạy trình độ sơ cấp là 06 tháng. 

 Ngoài ra, cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải sử dụng nhà giáo đạt chuẩn theo 

quy định, phù hợp với ngành nghề được đào tạo hoặc đúng theo thỏa thuận 

trong hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động. 

 

Thời điểm có hiệu lực: Ngày 01/05/2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L 



©Văn phòng Luật sư 

 
Bản tin pháp luật số 05/2017 từ ngày 01/05/2017 đến ngày 31/05/2017 

 

6 

 

 

 

oanh nghiệp  

Tiêu chí đánh giá và xếp loại hợp tác xã nông nghiệp 

 

Tên văn bản: Thông tư 09/2017/TT-BNNPTNT hướng dẫn phân loại và đánh giá 

hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp.  

 

Một số nội dung cần lưu ý 

Theo đó, hợp tác xã nông nghiệp sẽ được đánh giá dựa vào 06 tiêu chí sau: 

-  Doanh thu và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm; 

-  Lợi ích của các thành viên trong hợp tác xã; 

-  Vốn hoạt động của hợp tác xã; 

-  Quy mô thành viên ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng của hợp tác xã; 

-  Mức độ hài lòng của thành viên đối với hợp tác xã; 

-  Hợp tác xã được khen thưởng trong năm. 

Ngoài ra, Thông tư này cũng quy định xếp loại hợp tác xã nông nghiệp như sau: 

-  Hoạt động tốt: có tổng số điểm đạt từ 80 điểm đến 100 điểm còn khá đạt từ 65 

điểm đến dưới 80 điểm; 

-  Hoạt động trung bình: có tổng số điểm đạt từ 50 điểm đến dưới 65 điểm; 

-  Hoạt động yếu: có tổng số điểm đạt dưới 50 điểm hoặc trong năm bị cơ quan 

có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động của hợp tác xã. 

 

Thời điểm có hiệu lực: Ngày 31/05/2017. 

 

 

 

 

 

 

D 
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ài chính – ngân hàng 

Căn cứ xếp hạng quỹ tín dụng nhân dân 

 

Tên văn bản: Thông tư 42/2016/TT-NHNN quy định xếp hạng quỹ tín dụng nhân 

dân 

 

Một số nội dung cần lưu ý: 

Theo quy định của thông tư 42/2016/TT-NHNN, tổng điểm cho các tiêu chí xếp hạng 

là 100 điểm và phân bổ số điểm tối đa cho từng tiêu chí như sau: 

-  Vốn: 10 điểm. 

-  Chất lượng tài sản: 30 điểm. 

-  Năng lực quản trị, điều hành, kiểm soát: 30 điểm. 

-  Kết quả hoạt động kinh doanh: 10 điểm. 

-  Khả năng chi trả: 20 điểm. 

Sau khi tính điểm tiêu chí, các quỹ tín dụng nhân dân được xếp loại theo nguyên tắc: 

-  Hạng A (Tốt) có tổng điểm xếp hạng từ 80 điểm trở lên; 

-  Hạng B (Khá) có tổng điểm xếp hạng từ 70 điểm đến dưới 80 điểm; 

-  Hạng C (Trung bình) có tổng điểm xếp hạng từ 60 điểm đến dưới 70 điểm; 

-  Hạng D (Yếu kém) có tổng điểm xếp hạng dưới 60 điểm. 

Trong trường hợp quỹ tín dụng nhân dân có từ 01 tiêu chí hoặc từ 02 tiêu chí thành 

phần trở lên ở bất kỳ tiêu chí nào bị chấm điểm “0” thì thứ hạng bị giảm một bậc. 

 

Thời điểm có hiệu lực: Ngày 01/05/2017. 

 

 

T 

 



©Văn phòng Luật sư 

 
Bản tin pháp luật số 05/2017 từ ngày 01/05/2017 đến ngày 31/05/2017 

 

8 

 

 

 

ầu tư 

Sửa đổi quy định về chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng 

 

 

Tên văn bản: Nghị định 42/2017/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị 

định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây 

dựng 

 

Một số nội dung cần lưu ý: 

Nghị định 42/2017/NĐ-CP (”42/2017/NĐ-CP”) sửa đổi quy định về chứng chỉ 

năng lực hoạt động xây dựng. Theo đó: 

-  Quy định cụ thể những lĩnh vực mà tổ chức khi tham gia phải có chứng chỉ 

năng lực hoạt động xây dựng: 

+ Khảo sát xây dựng; lập quy hoạch xây dựng; 

+ Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình; 

+ Lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng; tư vấn quản lý dự án; 

+ Thi công xây dựng công trình; giám sát thi công xây dựng; 

+ Kiểm định xây dựng; quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 

-  Không còn quy định ràng buộc nội dung đăng ký cấp chứng chỉ năng lực hoạt 

động xây dựng phải phù hợp với nội dung đăng ký kinh doanh hoặc quyết 

định thành lập của cơ quan có thẩm quyền. 

Ngoài ra, Nghị định còn sửa đổi, bổ sung quy định về điều kiện năng lực hoạt 

động xây dựng của cá nhân, đơn cử: 

- Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng; 

- Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề kiểm định xây dựng; 

- Chứng chỉ hành nghề quản lý dự án. 

 

Thời điểm có hiệu lực: Ngày 01/06/2017. 

Đ 
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huế 

Hướng dẫn xác định các bên trong giao dịch liên kết 

 

Tên văn bản: Nghị định 20/2017/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh 

nghiệp có giao dịch liên kết. 

 

Một số nội dung cần lưu ý: 

 

Nghị định 20/2017/NĐ-CP quy định về các vấn đề sau đây: 

-  Nguyên tắc, phương pháp, trình tự, thủ tục xác định giá giao dịch liên kết. 

-  Nghĩa vụ của người nộp thuế trong kê khai, xác định giá của giao dịch liên kết 

và kê khai nộp thuế. 

-  Trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong quản lý, kiểm tra, thanh tra thuế 

đối với người nộp thuế có phát sinh giao dịch liên kết. 

 

Thời điểm có hiệu lực: Ngày 01/05/2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T 
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PHẦN III 

DANH MỤC VĂN BẢNMỚI BAN HÀNH 

 

 

 

DANH MỤC VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH  

TỪ NGÀY 01/05/2017 ĐẾN NGÀY 31/05/2017 

 

STT Tên văn bản 
Ngày 

ban hành 

1.  

Quyết định 1644/QĐ-BNN-BVTV của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn về việc tiếp tục nhập khẩu các mặt hàng có nguy cơ cao 

mang theo mọt lạc serratus từ Ấn Độ 

03/05/2017 

2.  
Nghị quyết 379/2017/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về 

việc điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 
04/05/2017 

3.  
Nghị định 54/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành Luật Dược 
08/05/2017 

4.  
Nghị định 53/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định các loại giấy 

tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng 
08/05/2017 

5.  
Quyết định 619/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành 

Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 
08/05/2017 

6.  
Nghị định 55/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý nuôi, chế biến 

và xuất khẩu sản phẩm cá Tra 
09/05/2017 

7.  

Quyết định 629/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế 

hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào 

cân đối ngân sách Nhà nước năm 2017 (đợt 2) của Bảo hiểm Xã hội Việt 

Nam 

10/05/2017 

8.  

Quyết định 630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về lãi suất cho vay 

ưu đãi nhà ở xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định tại 

Nghị định 100/2015/NĐ-CP 

10/05/2017 

9.  
Quyết định 1657/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc thay đổi cơ 

quan cấp Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép 
10/05/2017 

10.  
Nghị định 58/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một 

số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải 
10/05/2017 

11.  

Quyết định 15/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban 

hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa 

khẩu nhập 

12/05/2017 

12.  

Thông tư 02/2017/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện 

mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các 

cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính 

trị - xã hội và hội 

12/05/2017 

13.  
Thông tư 50/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành 

Nghị định 73/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định chi 
15/05/2017 
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tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm 

14.  

Nghị định 61/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết việc 

thẩm định giá khởi điểm của khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản 

nợ xấu và việc thành lập Hội đồng đấu giá nợ xấu, tài sản bảo đảm của 

khoản nợ xấu đối với khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu 

có giá trị lớn 

16/05/2017 

15.  
Nghị định 62/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản 
16/05/2017 

16.  

Thông tư 02/2017/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy 

định về hoạt động bao thanh toán của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài 

17/05/2017 

17.  

Nghị định 66/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định điều kiện 

kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, 

định vị 

19/05/2017 

 
                     

1LLB. Tư vấn trong các lĩnh vực: pháp luật doanh nghiệp, lao động, hợp đồng, các dự án hỗ trợ pháp lý 

và nâng cao năng lực 

2 Nghị định 44, Điều 3, khoản 1, điểm a 

3 Nghị định 37/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, 

bệnh nghề nghiệp bắt buộc, Điều 4, khoản 1 

4 Nghị định 44, Điều 4, khoản 1 

5 Nghị định 44, Điều 4, khoản 3 

6 Theo Báo cáo đánh giá tác động về việc điều chỉnh mức đóng vào Quỹ BHTN đối với người sử dụng 

lao động quy định tại Điều 57 Luật Việc làm do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện  

7 Theo Báo cáo đánh giá tác động về việc điều chỉnh mức đóng vào Quỹ BHTN đối với người sử dụng 

lao động quy định tại Điều 57 Luật Việc làm do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện  

8 Luật BHXH 2014, Điều 89, khoản 2 

9 http://www.gso.gov.vn/Default.aspx?tabid=382&ItemID=18371 

10 Bản tin cập nhật thị trường lao động Việt Nam, số 12, quý 4 năm 2016 

11 Bản tin cập nhật thị trường lao động Việt Nam, số 12, quý 4 năm 2016 


