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Lao động 
 

Quy định mới về mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ 01/01/2018  

  

Tên văn bản: Nghị định 141/2017/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao 

động làm việc theo hợp đồng lao động (“Nghị định 141”) 

 

Ngày có hiệu lực: 25/01/2018 

 

 Một số thay đổi cơ bản: 

- Bắt đầu từ ngày 01/01/2018, mức lương tối thiểu vùng sẽ tăng 6,5% so với mức 

lương tối thiểu vùng năm 2017 quy định tại Nghị định 153/2016/NĐ-CP (“Nghị định 

153”). Cụ thể như sau: 

 

(i)    Vùng I: 3.980.000 đồng/tháng (tăng 230.000 đồng); 

 

(ii)    Vùng II: 3.530.000 đồng/tháng (tăng 210.000 đồng); 

 

(iii) Vùng III: 3.090.000 đồng/tháng (tăng 190.000 đồng); 

 

(iv) Vùng IV: 2.760.000 đồng/tháng (tăng 180.000 đồng). 

 

- Bên cạnh đó, Nghị định 141 cũng điều chỉnh phân vùng đối với một số huyện, thị xã 

như sau: 

 

(i) Chuyển thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai từ Vùng II lên Vùng I; 

 

(ii) Chuyển các huyện Thống nhất - tỉnh Đồng Nai, huyện Thủ Thừa – tỉnh Long An, 

thành phố Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam từ Vùng III lên Vùng II. 

 

 Tin tiêu điểm  
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- Ngoài ra, các doanh nghiệp hoạt động trong khu kinh tế, khu công nghệ cao nằm trên 

các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau sẽ không còn phải thực hiện 

nguyên tắc áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo địa bàn1 như quy định tại khoản 2, 

Điều 4, Nghị định 1532.  

 

 Một số tác động dự kiến: 

- Đối với người sử dụng lao động, việc tăng mức lương tối thiểu vùng sẽ tạo ra một số 

tác động tiêu cực về khía cạnh kinh tế. Cụ thể, chi phí của các doanh nghiệp sẽ tăng 

lên, đặc biệt là những doanh nghiệp thâm dụng lao động như doanh nghiệp da giày, 

doanh nghiệp thủy sản. Hơn nữa, những doanh nghiệp ở đáy của chuỗi cung ứng toàn 

cầu có thể phải chịu nhiều sức ép khi cạnh tranh về giá bởi lẽ mức lương tối thiểu 

vùng tăng sẽ kéo theo mức đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm thất 

nghiệp cho người lao động cũng sẽ tăng3. Vấn đề này có thể ảnh hưởng đến năng lực 

cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường. 

 

- Trước đây, theo Nghị định 153, các doanh nghiệp trong khu kinh tế, khu công nghệ 

cao nằm trên các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau phải áp dụng mức 

lương tối thiểu vùng cao nhất. Hiện nay, với quy định mới tại Nghị định 141, doanh 

nghiệp thuộc nhóm đối tượng trên sẽ giảm được chi phí về các khoản đóng Bảo hiểm 

bắt buộc và tiền lương phải trả cho người lao động.  

 

- Ngoài ra, theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, mức lương tối thiểu tăng lên được 

tính toán dựa trên cơ sở bù đủ trượt giá sinh hoạt năm 2017 và hướng tới mục tiêu 

đáp ứng khoảng 92-96% nhu cầu sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ tùy 

theo từng vùng4. Đối với đối tượng người lao động, xét về mặt lý thuyết, mức lương 

tối thiểu mới sẽ tác động tích cực đến nguồn thu nhập của họ, từ đó sẽ nâng cao chất 

lượng các mối quan hệ xã hội, và rộng hơn là chất lượng cuộc sống của người lao 

động. Tuy nhiên, cũng cần nhận thấy rằng mức lương tối thiểu tăng cũng sẽ kéo theo 

giá thành của hàng hóa tăng (do chịu tác động gián tiếp từ việc tăng chi phí của 

doanh nghiệp), như vậy tác động tích cực về mặt kinh tế và xã hội của mức lương mới 

này tới người lao động sẽ có thể thấp hơn so với dự kiến ban đầu.   

 

 Khuyến nghị: 

Các doanh nghiệp cần cập nhật các quy định mới trong Nghị định 141, từ đó điều 

chỉnh hệ thống thang bảng lương cho phù hợp với mức lương tối thiểu vùng mới, đồng 

thời lưu ý đến những quy định về điều chỉnh phân vùng. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng 

cần lưu tâm đến việc cân đối chi phí doanh nghiệp để đảm bảo sự cạnh tranh trên thị 

trường.   
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Doanh nghiệp – Đầu tư – Thương mại 
 

Quy định mới trong nhập khẩu ô tô, kinh doanh xăng dầu và kinh doanh xuất 

khẩu gạo  

  

Tên văn bản: Thông tư 28/2017/TT-BCT về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ Thông tư trong lĩnh vực 

kinh doanh xăng dầu, kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và xuất nhập khẩu thuộc phạm 

vi quản lý nhà nước của Bộ Công thương (“Thông tư 28”) 

 

Ngày có hiệu lực: 01/01/2018 

 

 Một số thay đổi cơ bản: 

- Đối với lĩnh vực xăng dầu, những quy định mới trong Thông tư 28 thể hiện một số 

thay đổi như sau: 

 

(i)   Bổ sung quy định về hình thức nộp hồ sơ đối với một số loại giấy phép. Theo đó, 

đối với hồ sơ xin cấp mới Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu; 

Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu; Giấy xác nhận 

đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu; Giấy xác nhận đủ điều kiện làm 

đại lý bán lẻ xăng dầu và Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng 

dầu, thương nhân có thể chủ động chọn nộp hồ sơ qua đường công văn hoặc qua 

mạng điện tử theo địa chỉ do Bộ Công Thương, Sở Công Thương thông báo trên 

trang thông tin điện tử5.  

 

(ii) Thời gian giải quyết hồ sơ được rút ngắn. Cụ thể, thay vì giải quyết hồ sơ trong 

thời gian 30 ngày như trước đây6, Sở Công thương phải giải quyết tất cả các hồ sơ 

liên quan đến hoạt động cấp Giấy xác nhận, Giấy chứng nhận trong thời gian 20 

ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ từ phía các doanh nghiệp7.  

 

- Đối với lĩnh vực kinh doanh xuất khẩu gạo, Thông tư 28 bãi bỏ quy định về điều kiện 

kinh doanh liên quan đến yêu cầu thuê kho chứa, cơ sở xay, xát thóc, gạo quy định tại 

Chương IV của Thông tư 44/2010/TT-BCT. 

 

- Đối với lĩnh vực xuất, nhập khẩu xe ô tô 09 (chín) chỗ trở xuống, Thông tư 28 có quy 

định rằng doanh nghiệp nhập khẩu ô tô từ 09 (chín) chỗ ngồi trở xuống sẽ không phải 

nộp bổ sung Giấy chỉ định hoặc Giấy ủy quyền là nhà nhập khẩu, nhà phân phối của 

chính hãng sản xuất loại ô tô đó8. 

 

 Một số tác động dự kiến: 

- Các quy định mới của Thông tư 28 hướng tới mục tiêu đơn giản hóa thủ tục hành 

chính đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu.  
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- Ngoài ra, việc gỡ bỏ yêu cầu thuê kho chứa, cơ sở xay, xát thóc, gạo đối với doanh 

nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu gạo cũng là một động thái tích cực của Bộ 

Công thương trong việc giảm tải rào cản điều kiện kinh doanh. 

 

- Bên cạnh đó, có thể thấy rằng, trước đây, các quy định tại Thông tư 20/2011/TT-BCT 

quy định bổ sung thủ tục nhập khẩu xe ô tô chở người loại từ 09 chỗ trở xuống 

(“Thông tư 20”) và Thông tư 04/2017/TT-BCT sửa đổi, bổ sung Thông tư 20, đã có 

ảnh hướng lớn đến thị trường nhập khẩu xe ô tô 09 (chín) chỗ trở xuống ở Việt Nam 

và gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Hiện nay, khi Thông tư 28 bãi bỏ 02 (hai) Thông tư 

nói trên, đã có quan điểm cho rằng việc này sẽ giúp cho thị trường ô tô được mở rộng 

hơn, giảm tình trạng độc quyền về giá. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng, bên cạnh 

Thông tư 28, Nghị định 116/2017/NĐ-CP về quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, 

nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô (“Nghị định 116”) cũng là 

một văn bản luật điều chỉnh các điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nhập khẩu xe 09 

(chín) chỗ trở xuống (đã có hiệu lực từ ngày 17/10/2017). Tại Nghị định 116, điều 

kiện dành cho các doanh nghiệp nhập khẩu ô tô thậm chí còn chặt chẽ hơn các quy 

định trước đây tại Thông tư 20. Theo đó, doanh nghiệp để được cấp Giấy phép kinh 

doanh nhập khẩu ô tô phải đảm bảo văn bản xác nhận hoặc tài liệu chứng minh doanh 

nghiệp được quyền thay mặt doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô nước ngoài thực hiện 

lệnh triệu hồi ô tô nhập khẩu tại Việt Nam. Quy định này của Nghị định 116 cũng vẫn 

là một rào cản đáng lưu tâm đối với doanh nghiệp kinh doanh nhập khẩu ô tô, đặc 

biệt là nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa.  

 

 Khuyến nghị: 

Các doanh nghiệp thực hiện kinh doanh trong các lĩnh vực xăng dầu, gạo, nhập khẩu 

xe ô tô 09 (chín) chỗ trở xuống và các lĩnh vực khác được quy định trong Thông tư 28 

cần lưu ý cập nhật quy định mới để điều chỉnh trong việc thực hiện thủ tục hành chính 

cũng như triển khai các kế hoạch kinh doanh cho phù hợp.  
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Thuế 
 

Điểm mới trong quy định về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập  

doanh nghiệp 

 

Tên văn bản: Nghị định số 146/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

100/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của 

Chính phủ (“Nghị định 146”)   

  

Ngày có hiệu lực: 01/02/2018 

 

 Một số thay đổi cơ bản: 

 

- Thứ nhất, Nghị định 146 điều chỉnh quy định về đối tượng không chịu thuế giá trị gia 

tăng (thuế GTGT). Cụ thể, hiện tại Nghị định 100/201/NĐ-CP quy định rằng “Sản 

phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm 

khác hoặc đã chế biến thành sản phẩm khác nhưng tổng trị giá tài nguyên, khoáng 

sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản xuất sản phẩm trở lên 

được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản; sản phẩm xuất khẩu là hàng hóa được chế 

biến từ tài nguyên, khoáng sản có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí 

năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản xuất sản phẩm trở lên” là một trong các đối 

tượng không chịu thuế. Tuy nhiên, Nghị định 146 đưa ra 03 (ba) trường hợp ngoại lệ 

cho nhóm đối tượng không chịu thuế này bao gồm9: 

 

(i) Sản phẩm xuất khẩu được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản (TNKS) do cơ sở 

kinh doanh trực tiếp khai thác và chế biến hoặc thuê cơ sở khác chế biến mà trong 

quy trình chế biến đã thành sản phẩm khác sau đó lại tiếp tục chế biến ra sản 

phẩm xuất khẩu (quy trình chế biến khép kín hoặc thành lập phân xưởng, nhà 

máy chế biến theo từng công đoạn);  

 

(ii) Sản phẩm xuất khẩu được chế biến từ TNKS do cơ sở kinh doanh mua về chế biến 

hoặc thuê cơ sở khác chế biến mà trong quy trình chế biến đã thành sản phẩm 

khác sau đó lại tiếp tục chế biến ra sản phẩm xuất khẩu (quy trình chế biến khép 

kín hoặc thành lập phân xưởng, nhà máy chế biến theo từng công đoạn); 

 

(iii) Sản phẩm xuất khẩu được chế biến từ nguyên liệu chính không phải là TNKS 

(TNKS đã chế biến thành sản phẩm khác) do cơ sở kinh doanh mua về chế biến 

hoặc thuê cơ sở khác chế biến thành sản phẩm xuất khẩu. 

 

Các đối tượng ngoại lệ nói trên sẽ chỉ chịu mức thuế suất 0% nếu đáp ứng đủ điều kiện 

khấu trừ thuế GTGT đầu vào quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 12, Văn bản hợp nhất 

số 01/VBHN-VPQH năm 2016. Trường hợp không đáp ứng điều kiện nêu trên, các đối 

tượng này sẽ chịu thuế suất 10%10. 
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- Thứ hai, Nghị định số 146 cũng bổ sung quy định về hoàn thuế VAT. Cụ thể, cùng với 

cơ sở kinh doanh có dự án đầu tư mới (quy định tại khoản e, Điều 10, Nghị định 

209/2013/NĐ-CP), cơ sở kinh doanh trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo 

tháng) và cơ sở kinh doanh trong quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) có hàng 

hóa, dịch vụ xuất khẩu bao gồm cả trường hợp: hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất 

khẩu vào khu phi thuế quan; hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu ra nước ngoài, 

đều là các đối tượng được hoàn thuế GTGT. Cách tính hoàn thuế như sau: nếu các cơ 

sở kinh doanh nói trên có số thuế VAT đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng 

trở lên thì được hoàn thuế VAT theo tháng, quý (tùy vào từng trường hợp kê khai theo 

tháng hay quý); trường hợp trong tháng, quý số thuế VAT đầu vào chưa được khấu 

trừ đủ 300 triệu đồng thì các cơ sở kinh doanh đó được khấu trừ vào tháng, quý tiếp 

theo. 

 

- Thứ ba, về các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế 

thu nhập doanh nghiệp (thuế TNDN), hiện tại, nếu doanh nghiệp chi “vượt mức 01 

triệu đồng/tháng/người để trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự 

nguyện cho người lao động; hoặc chi vượt mức quy định của pháp luật về bảo hiểm xã 

hội, về bảo hiểm y tế để trích nộp các quỹ có tính chất an sinh xã hội (bảo hiểm xã 

hội, bảo hiểm hưu trí bổ sung), quỹ bảo hiểm y tế và quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho 

người lao động” thì các khoản chi vượt mức nói trên sẽ không được trừ khi xác định 

thu nhập chịu thuế11. Nghị định 146 đã nới rộng khung định mức xác định khoản chi 

không được trừ khi xác định thu nhập phải chịu thuế từ trên 01 triệu đồng/tháng lên 

trên 03 triệu đồng/tháng, đồng thời bổ sung “bảo hiểm nhân thọ” vào nhóm căn cứ 

xác định. Cụ thể, từ sau 01/02/20018, nếu doanh nghiệp chi “vượt mức 03 triệu 

đồng/tháng/người để trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự 

nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động, thì khoản chi này sẽ không được trừ 

khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN”. 

 

 Một số tác động dự kiến 

 

- Đối với quy định về thuế GTGT liên quan tới hàng hóa xuất khẩu từ TNKS trong Dự 

thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu 

thụ đặc biệt, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và thuế tài nguyên 

công bố ngày 15/08/2017, đối tượng “sản phẩm xuất khẩu là hàng hoá được chế biến 

từ TNKS có tổng giá trị TNKS cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản 

phẩm trở lên” được đề xuất loại ra khỏi các nhóm hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế 

GTGT với lý do khó xác định được tỷ lệ 51% giữa tổng trị giá TNKS và chi phí năng 

lượng so với giá thành sản phẩm trong mặt hàng xuất khẩu. Tuy nhiên, Nghị định 146 

vẫn giữ lại quy định về nhóm hàng hóa này và chỉ bổ sung một số ngoại lệ như đã 

phân tích ở trên. Có thể nhận thấy, nếu loại nhóm hàng hóa này ra khỏi nhóm hàng 

hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT, doanh nghiệp phải chi thêm một khoản chi phí để 

kê khai và nộp thuế GTGT, dẫn đến giảm sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường 

xuất khẩu. Trong khi đó, việc xác định tỷ lệ giá thành nguyên vật liệu hoàn toàn có 

thể được thống kê ngay từ giai đoạn sản xuất. Bởi vậy, quy định tại Nghị định 146 sẽ 

có lợi hơn cho các doanh nghiệp.  
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- Ngoài ra, việc quy định cụ thể hơn về hoàn thuế GTGT và nới rộng định mức khoản chi 

được tính vào chí phí hợp lý cho doanh nghiệp tại Nghị định 146 đều được xây dựng 

theo hướng có lợi cho doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp giảm bớt được 

các chi phí trong hoạt động kinh doanh. 

 

 Một vài khuyến nghị 

 

Nhìn chung, các doanh nghiệp cần lưu ý cập nhật các nội dung mới tại Nghị định 146 

để thực hiện các thủ tục về thuế theo quy định của pháp luật và đảm bảo quyền lợi 

của mình. Đặc biệt, đối với nhóm doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu 

hàng hóa liên quan đến TNKS, các doanh nghiệp cần chủ động xác định tỷ lệ phần 

trăm giá thành nguyên vật liệu đầy đủ, rõ ràng trong giai đoạn sản xuất cũng như 

chuẩn bị các loại tài liệu chứng từ để chứng minh hàng hóa đáp ứng điều kiện của đối 

tượng không chịu thuế hoặc đối tượng hưởng thuế suất 0%. 
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NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI CÓ HIỆU LỰC TRONG NĂM 2018  

CÓ LIÊN QUAN ĐẾN PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

 

 

 

 

Bảo đảm phát triển doanh nghiệp nhỏ 

và vừa và thúc đẩy doanh nghiệp khởi 

nghiệp sáng tạo  

 

Khởi nghiệp về kinh tế gắn liền với công 

cuộc Đổi mới với việc mở rộng, khuyến 

khích phát triển kinh tế tư nhân đã mang lại 

nhiều thành tựu về kinh tế và xã hội cho 

Việt Nam. Với mong muốn thúc đẩy hoạt 

động khởi nghiệp sáng tạo (“start-up”)  

đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp 

nhỏ và vừa (DNNVV), Luật Hỗ trợ DNNVV 

(có hiệu lực vào ngày 01/01/2018) xác định 

các start-up nếu đáp ứng được một số điều 

kiện nhất định sẽ được Nhà nước hỗ trợ về 

ứng dụng, chuyển giao công nghệ; hỗ trợ 

đào tạo, huấn luyện chuyên sâu về xây 

dựng, phát triển sản phẩm; hỗ trợ thông 

tin, truyền thông, xúc tiến thương mại; hỗ 

trợ phát triển tài sản trí tuệ. Trong từng 

thời kỳ, các start-up có thể nhận được hỗ 

trợ cấp bù lãi suất từ Chính phủ đối với các 

khoản vay.  

 

Luật Hỗ trợ DNNVV tập trung hỗ trợ nguồn 

nhân lực và yếu tố “chất xám” trong hoạt 

động kinh doanh của các start-up, kết hợp 

với việc hỗ trợ thông tin, hỗ trợ tư vấn và 

xúc tiến thương mại. Các hỗ trợ này sẽ tạo 

cơ hội để doanh nghiệp tiếp cận các nguồn 

lực phát triển, tiếp cận thị trường dễ dàng, 

giúp mở rộng cơ hội kinh doanh và nâng 

cao năng lực cạnh tranh. 

 

Bên cạnh Luật Hỗ trợ DNNVV, các start-up 

hoạt động trong lĩnh vực công nghệ có thể 

nhận được các ưu đãi theo quy định của 

Luật Chuyển giao công nghệ 2017 (có hiệu 

lực vào ngày 01/01/2018), cũng như ưu đãi 

thuế, hỗ trợ liên quan đến việc phát triển 

thị trường khoa học và công nghệ.  

 

 

 

 

 

 

Trang bình luận  



Thay đổi quan trọng về đối tượng 

tham gia và mức lương đóng bảo hiểm 

xã hội 

 

Luật Bảo hiểm xã hội 2014 (“Luật BHXH”) 

bổ sung một số đối tượng tham gia BHXH 

bắt buộc từ ngày 01/01/2018, bao gồm: 

(i) Người lao động (“NLĐ”) làm việc theo 

hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 

(một) tháng đến dưới 03 (ba) tháng, và 

(ii) NLĐ là công dân nước ngoài vào làm 

việc tại Việt Nam có giấy phép lao động 

hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép 

hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp được tham gia bảo hiểm xã 

hội bắt buộc theo quy định của Chính phủ. 

Riêng đối với trường hợp NLĐ là công dân 

nước ngoài như tại điểm (ii), hiện nay 

Chính phủ vẫn chưa có văn bản hướng 

dẫn cụ thể đối với đối tượng này. 

Luật BHXH 2014 cũng có quy định về việc 

thay đổi mức tiền lương tháng đóng 

BHXH. Cụ thể, kể từ ngày 01/01/2018, 

tiền lương tháng đóng BHXH sẽ bao gồm: 

mức lương, phụ cấp lương và các khoản 

bổ sung khác theo quy định của pháp luật 

lao động. Quy định này sẽ làm tăng chi 

phí của doanh nghiệp. Ngoài ra, doanh 

nghiệp cũng có thể phải thực hiện các 

hoạt động nội bộ khác như điều chỉnh 

thang bảng lương hay cấu trúc lại cơ cấu 

nhân sự,... 

 

Khoản tính đóng BHXH Khoản không tính đóng BHXH 

1. Mức lương 

2. Phụ cấp lương 

Các khoản phụ cấp lương để bù đắp 

yếu tố về điều kiện lao động, tính chất 

phức tạp công việc, điều kiện sinh 

hoạt, mức độ thu hút lao động mà 

mức lương thỏa thuận trong hợp đồng 

lao động chưa được tính đến hoặc tính 

chưa đầy đủ như: 

- Phụ cấp chức vụ, chức danh;  

- Phụ cấp trách nhiệm;  

- Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy 

hiểm;  

- Phụ cấp thâm niên;  

- Phụ cấp khu vực;  

- Phụ cấp lưu động;  

- Phụ cấp thu hút; và  

- Các phụ cấp có tính chất tương tự. 

3. Các khoản bổ sung xác định được 

mức tiền cụ thể cùng với mức lương 

thỏa thuận trong hợp đồng lao động 

và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả 

lương. 

1. Các khoản chế độ và phúc lợi khác, 

như: 

- Tiền thưởng, tiền thưởng sáng kiến;  

- Tiền ăn giữa ca;  

- Các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, 

đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con 

nhỏ;  

- Hỗ trợ khi người lao động có thân nhân 

bị chết, người lao động có người thân 

kết hôn, sinh nhật của người lao động, 

trợ cấp cho người lao động gặp hoàn 

cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, 

bệnh nghề nghiệp; 

- Các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi 

thành mục riêng trong hợp đồng lao 

động. 

2. Các khoản phụ cấp lương gắn với 

quá trình làm việc và kết quả thực hiện 

công việc của người lao động. 

3. Các khoản bổ sung không xác định 

được mức tiền cụ thể cùng với mức 

lương thỏa thuận trong hợp đồng lao 

động, trả thường xuyên hoặc không 

thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương 

gắn với quá trình làm việc, kết quả 

thực hiện công việc của người lao động. 



© Văn phòng Luật sư 

 
 

11 

 

Hợp nhất và hoàn thiện các biện pháp 

quản lý ngoại thương 

 

Luật Quản lý ngoại thương (có hiệu lực từ 

01/01/2018) được xây dựng cơ sở thay thế 

03 (ba) Pháp lệnh, bao gồm Pháp lệnh tự 

vệ trong nhập khẩu hàng hoá nước ngoài 

vào Việt Nam năm 2002, Pháp lệnh Chống 

bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt 

Nam năm 2004 và Pháp lệnh chống trợ cấp 

hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam năm 

2004. Ngoài ra, Luật Quản lý ngoại thương 

2017 đã bãi bỏ một số các điều khoản Luật 

Thương mại số 36/2005/QH11 liên quan tới 

xuất nhập khẩu hàng hóa, tạm nhập, tái 

xuất hàng hóa, chuyển khẩu hàng hóa, 

chứng nhận xuất xứ hàng hóa,… 

 

Luật Quản lý ngoại thương đưa ra quy định 

về một hệ thống các biện pháp quản lý 

ngoại thương, bao gồm: các biện pháp 

hành chính; các biện pháp kỹ thuật, kiểm 

dịch; các biện pháp phòng vệ thương mại; 

kiểm soát khẩn cấp trong hoạt động ngoại 

thương và các biện pháp phát triển hoạt 

động ngoại thương. Xét về khía cạnh quản 

lý hành chính, các biện pháp mang tính 

hạn chế quyền tự do kinh doanh xuất 

khẩu, nhập khẩu được quy định nhằm đảm 

bảo lợi ích công cộng, an ninh quốc phòng, 

hoặc phù hợp cam kết quốc tế... Cụ thể, 

Luật đã đưa ra quy định về nguyên tắc xác 

định Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, 

cấm nhập khẩu. Ngoài ra, Luật cũng phân 

biệt rõ giấy phép xuất khẩu, giấy phép 

nhập khẩu mà doanh nghiệp phải có khi 

làm thủ tục thông quan hàng hóa với các 

điều kiện (không phải là giấy phép) mà 

doanh nghiệp chỉ cần đáp ứng để thực hiện 

hoạt động xuất nhập khẩu. Điểm mới của 

Luật là các biện pháp quản lý ngoại thương 

đối với khu hải quan riêng chỉ áp dụng một 

lần. Quy định như trên giúp giảm thiểu thủ 

tục hành chính cho doanh nghiệp trong các 

khu vực hải quan riêng đồng thời tận dụng 

được lợi thế của các khu kinh tế cửa khẩu 

hoặc khu kinh tế biển.  

 

Đối với khía cạnh quản lý về phòng vệ 

thương mại, các quy định của Luật được 

xây dựng trên cơ sở pháp điển hóa, sửa 

đổi, bổ sung các nội dung cơ bản của tại 

03 (ba) Pháp lệnh đã nêu. Đồng thời, Luật 

cũng bổ sung quy định chống lẩn tránh các 

biện pháp phòng vệ thương mại, nhằm 

đảm bảo tính phù hợp với thông lệ quốc tế. 

 

Những thay đổi trong quy định của 

pháp luật về hình sự liên quan đến 

hoạt động kinh tế 

 

Bộ luật Hình sự (BLHS) 2015, sửa đổi bổ 

sung 2017 (có hiệu lực từ ngày 

01/01/2018) đã có thay đổi đáng kể về các 

quy định liên quan đến hoạt động kinh tế.  

 

Thứ nhất, việc bỏ 03 (ba) tội danh được 

quy định tại BLHS 1999 (bao gồm cả sửa 

đổi bổ sung 2009), đó là tội kinh doanh 

trái phép (Điều 159); tội cố ý làm trái quy 

định của nhà nước về quản lý kinh tế gây 

hậu quả nghiêm trọng (Điều 165) và tội 

báo cáo sai trong quản lý kinh tế (Điều 

167) là một điểm sáng. BLHS mới đã 

chuyển một số hành vi mà trước đây 

thường bị truy cứu theo các tội danh này 

vào các tội danh trong những lĩnh vực cụ 

thể như chứng khoán, bảo hiểm, cạnh 

tranh... để hạn chế những tội danh có 

phạm vi điều chỉnh không rõ ràng hoặc quá 

rộng. Ví dụ như ”tội cố ý làm trái quy định 

của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu 

quả nghiêm trọng” đã từng được coi như là 

một quy định chung để xử lý những trường 

hợp mà cơ quan tố tụng không thể hoặc 

không muốn xử lý người phạm tội về 

những tội phạm khác. Việc này sẽ loại bỏ 

rào cản về phát huy sáng tạo trong sản 
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xuất kinh doanh, khi mà pháp luật về hoạt 

động kinh tế còn thiếu tính ổn định.  

 

Một nội dung đáng chú ý khác là việc bỏ tội 

danh cung cấp dịch vụ trái phép trên mạng 

máy tính, mạng viễn thông (Điều 292 

BLHS năm 2015). Điều 292 đã từng gây 

tranh cãi do bản chất của điều này là một 

biến thể của tội “kinh doanh trái phép" trên 

môi trường mạng. Việc bãi bỏ Điều 292 của 

BLHS 2015 cũng góp phần ổn định niềm tin 

của các tổ chức, cá nhân trong quá trình 

khởi nghiệp và kinh doanh. 

 

Theo BLHS mới, pháp nhân thương mại sẽ 

bị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với 33 

tội danh, chủ yếu liên quan đến các hành 

vi vi phạm trật tự quản lý kinh tế, như 

buôn lậu; sản xuất, buôn bán hàng cấm, 

hàng giả; thao túng thị trường chứng 

khoán; gian lận trong kinh doanh bảo 

hiểm; trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người 

lao động; vi phạm quy định về cạnh tranh; 

gây ô nhiễm môi trường; rửa tiền… Trong 

số các tội danh truy cứu hình sự với pháp 

nhân, có một số tội danh mới chưa từng 

được quy định trong BLHS 1999 như tội 

gian lận trong kinh doanh bảo hiểm, tội 

trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, 

bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động, 

tội vi phạm quy định về cạnh tranh… Việc 

bổ sung pháp nhân thương mại là một đối 

tượng chịu trách nhiệm hình sự là một cải 

cách lớn nhằm khắc phục các khó khăn liên 

quan đến việc xử phạt vi phạm hành chính 

hay thủ tục đòi bồi thường thiệt hại đối với 

pháp nhân vi phạm pháp luật. 

 

Pháp nhân thương mại phạm tội có thể 

được miễn hình phạt khi đã khắc phục toàn 

bộ hậu quả và đã bồi thường toàn bộ thiệt 

hại do hành vi phạm tội gây ra. Việc truy 

cứu trách nhiệm hình sự của pháp nhân 

thương mại không loại trừ trách nhiệm 

hình sự của cá nhân, do đó kể cả trong 

trường hợp pháp nhân được miễn hình 

phạt, các cá nhân liên quan vẫn phải chịu 

trách nhiệm hình sự. Phạt tiền, đình chỉ 

hoạt động có thời hạn hoặc vĩnh viễn, cấm 

kinh doanh, cấm hoạt động trong một số 

lĩnh vực nhất định, cấm huy động vốn là 

các các hình phạt có thể được áp dụng với 

các pháp nhân thương mại. Ngoài ra, các 

pháp nhân còn có thể bị áp dụng các biện 

pháp tư pháp như buộc khôi phục lại tình 

trạng ban đầu hay buộc thực hiện một số 

biện pháp nhằm khắc phục, ngăn chặn hậu 

quả tiếp tục xảy ra.  

 

Thay đổi về chính sách thuế đối với ô 

tô 

 

Năm 2018 ghi nhận nhiều chính sách mới 

có hiệu lực đối với mặt hàng ô tô. Từ 

01/01/2018, theo nội dung Hiệp định 

Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA), 

thuế suất thuế nhập khẩu ôtô nguyên chiếc 

từ các nước Đông Nam Á giảm xuống mức 

0%, dự kiến sẽ tác động đáng kể tới thị 

trường ô tô trong nước. Từ 01/01/2018, 

mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 0% 

sẽ được áp dụng đối với linh kiện ô tô nhập 

khẩu thuộc nhóm 98.49 tại Mục II Chương 

98 của Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị 

định 125/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 

122/2016/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu, 

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục 

hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn 

hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế 

quan (“Nghị định 125”). Đây được coi là 

đòn bẩy đối với các nhà sản xuất ô tô trong 

nước để giúp duy trì sức cạnh tranh với ô 

tô nhập khẩu.  

 

Bên cạnh sự thay đổi về thuế suất thuế 

nhập khẩu, chính sách thuế tiêu thụ đặc 

biệt đối với xe ô tô cũng có những thay đổi 

đáng kể. Cụ thể, thuế suất thuế tiêu thụ 

đặc biệt giảm 5% đối với xe ô tô chở người 
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từ 9 chỗ trở xuống loại có dung tích xi lanh 

từ 1.500 cm3 trở xuống (từ 40% về 35%) 

và xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống 

loại có dung tích xi lanh trên 1.500 cm3đến 

2.000 cm3 (từ 45% về 40%). Tuy nhiên, 

thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe 

ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống loại có 

dung tích xi lanh trên 2.500 cm3đến 3.000 

cm3 lại tăng 5% từ 55% lên 60%.  

 

Các chính sách trên sẽ được thực thi trong 

bối cảnh Nghị định 116/2017/NĐ-CP về 

quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập 

khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo 

dưỡng ô tô – một văn bản được coi như 

hàng rào kỹ thuật để hạn chế việc nhập 

khẩu ô tô vào Việt Nam – mới có hiệu lực 

vào tháng 10/2017. Do đó, thị trường ô tô 

Việt Nam dự báo sẽ còn nhiều biến động 

trong năm 2018. 

 

Cách thức thực thi quyền tiếp cận 

thông tin của người dân, doanh nghiệp 

 

Luật Tiếp cận thông tin có hiệu lực vào 

ngày 01/01/2018 đưa ra quy định về 15 

loại thông tin phải được công khai rộng rãi, 

trong đó bao gồm một số nội dung đáng 

chú ý như: (i) Nội dung và kết quả trưng 

cầu ý dân, tiếp thu ý kiến của nhân dân đối 

với những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết 

định của cơ quan nhà nước mà đưa ra lấy ý 

kiến nhân dân theo quy định của pháp 

luật; (ii) Dự toán, tình hình thực hiện, 

quyết toán ngân sách đối với các chương 

trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản sử 

dụng vốn ngân sách nhà nước; (iii) Thông 

tin về đấu thầu hoặc thông tin về quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giá đất, thu 

hồi đất, phương án bồi thường, giải phóng 

mặt bằng, tái định cư liên quan đến dự án, 

công trình trên địa bàn; (iv) Thông tin về 

sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có tác động 

tiêu cực đến sức khỏe, môi trường; kết 

luận thanh tra, kiểm tra, giám sát về môi 

trường, sức khỏe cộng đồng, an toàn thực 

phẩm, an toàn lao động; và (v) Thông tin 

về nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công 

chức trực tiếp giải quyết các công việc của 

Nhân dân. Việc bảo đảm quyền tiếp cận 

thông tin cho người dân, doanh nghiệp sẽ 

mở ra nhiều cơ hội lớn cho các doanh 

nghiệp hoạt động nhiều lĩnh vực mà trước 

đây các thông tin còn bị khép kín, thiếu 

minh bạch. 

 

Với mục đích đảm bảo việc thực hiện 

quyền tiếp cận thông tin của công dân, 

Luật quy định rõ rằng các cơ quan nhà 

nước phải trực tiếp tổ chức thực hiện việc 

cung cấp thông tin, trừ một số trường hợp 

đặc thù sẽ có cơ quan đầu mối cung cấp 

thông tin. Thông tin phải được cụ thể và 

công khai hóa trên cổng thông tin điện tử, 

trang thông tin điện tử của các cơ quan và 

phương tiện thông tin đại chúng để giảm 

bớt áp lực yêu cầu cung cấp thông tin trực 

tiếp. Các cơ quan phải tận dụng tối đa cơ 

sở vật chất, điều kiện hiện có, như nơi tiếp 

dân để thực hiện việc cung cấp thông tin 

cho công dân. 

 

Luật cũng quy định rõ trách nhiệm bồi 

thường thiệt hại do việc cung cấp thông tin 

không chính xác, để nâng cao trách nhiệm 

của cơ quan cung cấp thông tin, và ngược 

lại, người thực hiện quyền tiếp cận thông 

tin cũng phải đảm bảo nghĩa vụ trong việc 

sử dụng thông tin được cung cấp để tránh 

thực hiện các hoạt động gây ảnh hưởng 

xấu đến quyền và lợi ích hợp pháp của cá 

nhân, tổ chức khác. 

 

 

 

 

Lưu ý: Tất cả các phân tích và nhận định trong bài viết chỉ mang tính tham khảo nên không 

được coi là ý kiến pháp lý chính thức để vận dụng vào các trường hợp cụ thể. Do vậy, để có 

được ý kiến tư vấn cho các trường hợp cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với 

chúng tôi. 
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     Danh mục văn bản mới ban hành 
 

 

STT Tên văn bản 
Ngày 

ban hành 

Ngày  

có hiệu lực 

1.  
Thông tư 53/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về việc quy định ngưng hiệu lực thi hành 

khoản 5 Điều 6 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT ngày 

29/09/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định chi tiết Nghị định 01/2017/NĐ-CP 

ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng 

dẫn thi hành Luật Đất đai 

04/12/2017 

 

05/12/2017 

2.  
Thông tư 06/2017/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu 

thầu, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu 

về lựa chọn nhà thầu 

05/12/2017 

 

01/03/2018 

3.  
Quyết định 1895/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động 

Thương binh và Xã hội về việc công bố các Danh mục 

văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc 

một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Lao 

động Thương binh và Xã hội 

06/12/2017 

 

06/12/2017 

4.  
Thông tư 27/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc 

sửa đổi, bổ sung Thông tư 28/2015/TT-BCT ngày 

20/08/2015 của Bộ Công Thương quy định việc thực 

hiện thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong 

Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN 

06/12/2017 

 

06/12/2017 

5.  
Nghị định 141/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy 

định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động 

làm việc theo hợp đồng lao động 

07/12/2017 

 

25/01/2018 

6.  
Thông tư 47/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận 

tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

21/2016/TT-BGTVT ngày 25/08/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông Vận tải quy định về xây dựng, ban 

hành, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, kiểm 

soát thủ tục hành chính, kiểm tra, xử lý văn bản, rà 

soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và 

theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực giao thông 

vận tải 

07/12/2017 

 

01/02/2018 

7.  
Thông tư 28/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc 

sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số Thông tư trong lĩnh 

vực kinh doanh xăng dầu, kinh doanh dịch vụ đánh giá 

sự phù hợp và xuất nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý 

Nhà nước của Bộ Công Thương 

08/12/2017 

 

01/01/2018 

8.  
Thông tư 60/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định về phân cấp trữ lượng và tài 

nguyên khoáng sản rắn 

08/12/2017 

 

26/01/2018 
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9.  
Nghị định 142/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy 

định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng 

hải 

11/12/2017 

 

01/02/2018 

10.  
Nghị định 144/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy 

định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý 15/12/2017 

 

01/01/2018 

11.  
Nghị định 146/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 100/2016/NĐ-

CP ngày 01/07/2016 và Nghị định 12/2015/NĐ-CP 

ngày 12/02/2015 của Chính phủ 

15/12/2017 

 

01/02/2018 

12.  
Nghị định 148/2017/NĐ-CP của Chính phủ về điều lệ tổ 

chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh 

doanh vốn Nhà nước 

25/12/2017 

 

25/12/2017 

 

13.  
Nghị quyết 136/NQ-CP của Chính phủ về việc đơn giản 

hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến 

quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà 

nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

27/12/2017 

 

27/12/2017 

 

14.  
Thông tư 32/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc 

quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Hóa chất và Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày 

09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất 

28/12/2017 

 

28/12/2017 
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1 Theo Nghị định 141, Điều 4, khoản 2  

2 Tại khoản 2, Điều 4, Nghị định 153 có quy định rằng: “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 thì áp 

dụng theo địa bàn có mức lương tối thiểu vùng cao nhất” 
3 Mức đóng bảo hiểm xã hội được tính dựa trên mức lương tháng (bao gồm mức lương, phụ cấp lương và các 

khoản bổ sung khác)  

Mức đóng bảo hiểm y tế được xác định theo tỷ lệ phần trăm của tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội 

bắt buộc theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội (sau đây gọi chung là tiền lương tháng), tiền lương hưu, tiền 

trợ cấp hoặc mức lương cơ sở 

4 Tác động hai mặt của tăng lương tối thiểu vùng, Thùy Dung, Thời báo kinh tế Sài Gòn, truy cập đường link 

tham khảo http://www.thesaigontimes.vn/163952/Tac-dong-hai-mat-cua-tang-tuong-toi-thieu-vung.html ngày 

28/12/2017 

5 Thông tư số 38/2014/TT-BCT, Điều 6, khoản 1 

6 Thông tư 38/2014/TT-BTC, Điều 6, khoản 1 

7 Thông tư 38/2014/TT-BCT được sửa đổi theo Thông tư 28, Điều 6, khoản 3, điểm b 

8 Thông tư 28 đã bãi bỏ Thông tư 20/2011/TT-BCT về quy định bổ sung thủ tục nhập khẩu xe ô tô chở người 

loại từ 09 chỗ ngồi trở xuống do Bộ Công thương ban hành 

9 Nghị định 209/2013/NĐ-CP, Điều 3, khoản 11 (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 100/2016/NĐ-CP) 

10 Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-VPQH năm 2016, Điều 8, khoản 3 

11 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP, Điều 9, khoản 2, điểm o (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 12/2015/NĐ-

CP) 
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