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Doanh nghiệp 
 

Thay đổi tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa  

  

Tên văn bản: Nghị định 39/2018/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 

(“Nghị định 39”) 

 

Ngày có hiệu lực: 11/03/2018 

 

 Một số thay đổi cơ bản:  

Nghị định 39 thay thế cho Nghị định 56/2009/NĐ-CP về trợ giúp phát triển doanh nghiệp 

nhỏ và vừa (“Nghị định 56”) với những quy định như sau: 

- Nghị định 39 đã bổ sung thêm yếu tố “tổng doanh thu của năm” vào danh mục các 

tiêu chí phân loại doanh nghiệp. Ngoài ra, tiêu chí về tổng số lao động đã được cụ thể 

hóa thành “tổng số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm”. Như 

vậy, tổng kết lại, các tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhỏ và vừa (“DNNVV”) sau khi 

điều chỉnh sẽ là tổng hòa của những tiêu chuẩn về quy mô (tổng số lượng lao động 

tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm), tổng doanh thu của năm, tổng nguồn vốn 

và ngành nghề kinh doanh1: 

- Nghị định 39 cũng quy định về hoạt động hỗ trợ tư vấn thông tin, phát triển nguồn lực 

dành cho DNNVV, bao gồm: miễn phí truy cập thông tin trên Cổng thông tin quốc gia 

hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ (tại địa chỉ www.business.gov.vn), trên trang thông 

tin điện tử của các bộ hoặc cơ quan ngang bộ - sau đây gọi chung là “hệ thống hỗ trợ 

trực tuyến”; DNNVV được lựa chọn tư vấn viên trên hệ thống hỗ trợ trực tuyến; 

DNNVV được hỗ trợ đào tạo về khởi sự kinh doanh, đào tạo nghề, đào tạo trực tiếp tại 

doanh nghiệp (bao gồm cả sự hỗ trợ dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo2). 

- Nghị định 39 cũng khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi thành công ty bằng các ưu 

đãi như tư vấn miễn phí, miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp lần đầu tại cơ quan đăng 

ký kinh doanh; miễn phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp lần đầu tại Cổng 

thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, miễn lệ phí môn bài trong 03 năm đầu kể từ 

ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh3. 

 

 Tin tiêu điểm  
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 Một số tác động dự kiến: 

Việc thay đổi tiêu chí phân loại doanh nghiệp trong Nghị định 39 nhằm hướng tới một sự 

phân loại toàn diện và công bằng cho các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh sản xuất 

trong các lĩnh vực kinh tế khác nhau. Có thể thấy rằng, nếu theo quy định tại Nghị định 

56, tiêu chí nguồn vốn là chưa đầy đủ để xác định năng lực của doanh nghiệp, chưa đánh 

giá được kết quả hoạt động cuối cùng của doanh nghiệp như vậy chưa phản ánh thực 

chất việc phân loại doanh nghiệp. Từ đó tiêu chí về tổng doanh thu năm được bổ sung 

vào trong Nghị định 39 để khắc phục hạn chế của Nghị định 56. Bên cạnh đó, việc cụ thể 

hóa tiêu chí lao động tham gia bảo hiểm xã hội đã thể hiện đúng nguyên tắc Nhà nước 

chỉ hỗ trợ DNNVV tuân thủ các quy định pháp luật, góp phần định hướng DNNVV tuân thủ 

pháp luật về bảo hiểm xã hội.  

Ngoài ra, có thể thấy rõ ràng rằng với số lượng DNNVV chiếm tỷ lệ 95% trong tổng số 

doanh nghiệp hiện nay4, DNNVV luôn là đối tượng nhận được sự quan tâm của các cơ 

quan lập pháp về doanh nghiệp. Do đó, những quy định tại Nghị định 39 về các hoạt 

động hỗ trợ có thể khuyến khích, thúc đẩy sự phát triển của nhóm đối tượng này trong 

thị trường kinh doanh, tăng khả năng tiếp cận thị trường. Điều này giúp các DNNVV xây 

dựng nền tảng, tìm kiếm được nhiều cơ hội kinh doanh mới, qua đó nâng cao năng lực 

cạnh tranh trên thị trường. 

Bên cạnh đó, nắm bắt được tâm lý của các hộ kinh doanh cũng như hiểu được những khó 

khăn khi hộ kinh doanh chuyển đổi thành công ty, Nghị định 39 bổ sung nhiều quy định 

mới với những ưu đãi đáng kể dành cho các công ty được chuyển đổi từ hộ kinh doanh. 

Việc hỗ trợ tư vấn miễn phí cho các hộ kinh doanh, miễn lệ phí môn bài trong 03 năm 

đầu kể từ khi có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hỗ trợ trong việc đào tạo cũng 

như những hoạt động khác của doanh nghiệp hứa hẹn sẽ giúp các hộ kinh doanh “vững 

tâm hơn” khi thực hiện chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, góp phần tạo điều kiện cho 

việc kinh doanh của các hộ kinh doanh sẽ trở nên bài bản hơn, quy mô kinh doanh được 

mở rộng, đồng thời, việc quản lý nghĩa vụ thuế cũng như quản lý các hoạt động của các 

doanh nghiệp của cơ quan nhà nước sẽ thuận lợi hơn và mang tính đồng bộ, hệ thống 

hóa cao hơn5. 

 Khuyến nghị: 

- Các DNNVV cần cập nhật các điều kiện nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ để chủ động hơn trong 

việc tìm kiếm những cơ hội được hưởng ưu đãi phát triển kinh doanh. 

- DNNVV cũng sẽ phải chủ động lựa chọn định hướng và xác định ngành nghề phù hợp với 

hoạt động sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, các chủ doanh nghiệp cũng có thể tham khảo 

thêm về phương án phân tách nguồn lực theo các mảng ngành nghề kinh doanh của 

mình và thành lập mới doanh nghiệp tương ứng với mỗi ngành nghề đó để nhận được sự 

hỗ trợ đối theo quy định của Dự thảo Nghị định. 

- Hộ kinh doanh có dự định chuyển đổi loại hình thành doanh nghiệp cần nghiên cứu thêm 

các quy định về điều kiện được hỗ trợ cũng như các quy định về ưu đãi khi thực hiện 

chuyển đổi để chủ động đề xuất sự hỗ trợ phù hợp trong quá trình chuyển đổi. 
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Tài chính – Bảo hiểm 

 

Quy định mới về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc  

 

Tên văn bản: Nghị định 23/2018/NĐ-CP quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc 

(“Nghị định 23”) 

  

Ngày có hiệu lực: 15/04/2018 

  

 Một số thay đổi cơ bản: 

- Đối với quy định về các trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm, Nghị định 23 đã lược 

bỏ 06 trường hợp6 và bổ sung 02 trường hợp7 mà theo đó doanh nghiệp bảo hiểm 

(“DNBH”) không có trách nhiệm bồi thường bảo hiểm. Riêng đối với trường hợp của cơ 

sở hạt nhân, Nghị định 23 quy định rằng DNBH và bên mua bảo hiểm được thỏa thuận về 

các trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm trên cơ sở được doanh nghiệp nhận tái bảo 

hiểm chấp thuận thỏa thuận này. 

- Liên quan đến mức phí bảo hiểm, Nghị định 23 quy định chi tiết rằng: 

(i)     Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ (trừ cơ sở hạt nhân) có tổng số tiền bảo 

hiểm của các tài sản tại một địa điểm dưới 1.000 tỷ đồng thì mức phí bảo hiểm 

được xác định bằng số tiền bảo hiểm tối thiểu nhân với (x) tỷ lệ phí bảo hiểm. Bên 

cạnh đó, căn cứ vào mức độ rủi ro của từng cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ, DNBH 

và bên mua bảo hiểm được thỏa thuận tỷ lệ phí bảo hiểm nhưng không thấp hơn tỷ 

lệ phí bảo hiểm quy định tại Nghị định 238.  

(ii)     Đối với cơ sở hạt nhân và cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ có tổng số tiền bảo hiểm 

của các tài sản tại một địa điểm từ 1.000 tỷ đồng trở lên, DNBH và bên mua bảo 

hiểm thỏa thuận mức phí bảo hiểm theo quy định pháp luật và trên cơ sở được do-

anh nghiệp nhận tái bảo hiểm chấp thuận. 

- Nghị định 23 cũng giới hạn mức khấu trừ bảo hiểm tối đa đối với bảo hiểm cháy, nổ bắt 

buộc9. Cụ thể: 

(i)     Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ (trừ cơ sở hạt nhân) có tổng số tiền bảo 

hiểm của các tài sản tại một địa điểm dưới 1.000 tỷ đồng: tùy theo việc phân loại 

cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại A hay loại B (xem chi tiết lại khoản 1, 

Mục I, Phụ lục II) mà mức khấu trừ bảo hiểm tối đa sẽ được xác định là 1% hay 

10% của số tiền bảo hiểm. Đồng thời, trong mọi trường hợp, mức khấu trừ bảo 

hiểm không được thấp hơn mức khấu trừ bảo hiểm “sàn” mô tả chi tiết tại khoản c, 

Mục II, Phụ lục II.  

(ii)     Đối với cơ sở hạt nhân và cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ có tổng số tiền bảo hiểm 

của các tài sản tại một địa điểm từ 1.000 tỷ đồng trở lên thì DNBH và bên mua bảo 

hiểm thỏa thuận mức khấu trừ bảo hiểm trên cơ sở được doanh nghiệp nhận tái bảo 

hiểm chấp thuận. 

- Nghị định 23 cũng quy định cụ thể về kinh phí đóng góp cho hoạt động PCCC, với mức kinh 

phí đóng góp là 1% tổng số phí bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc thực tế thu được của các hợp 

đồng bảo hiểm gốc của DNBH (trước đây theo Nghị định 130/2006/NĐ-CP quy định chế độ 
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bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, mức đóng góp là 5%). Ngoài ra, nếu Thông tư 220/2010/TT-

BTC hướng dẫn bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc quy định đơn vị tính mức khấu trừ bảo hiểm là 

đồng đô la Mỹ (USD) thì Nghị định 23 điều chỉnh đơn vị tiền tệ được sử dụng trong hoạt động 

bảo hiểm cháy nổ bắt buộc là đồng (Việt Nam đồng). 

 Một số tác động dự kiến: 

- Việc loại bỏ và bổ sung một số trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm trong Nghị định 

23 phần nào giới hạn phạm vi loại trừ trách nhiệm bảo hiểm của DNBH. Tuy nhiên, theo 

giải thích của Bộ Tài chính trong Dự thảo Tờ trình10, việc điều chỉnh này đảm bảo sự 

“thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định trên thực tế”. Hơn nữa, trên tinh 

thần chỉ quy định loại trừ trách nhiệm bảo hiểm với các trường hợp thiệt hại xảy 

ra do hành vi cố ý của người mua bảo hiểm, Nghị định đã có những sửa đổi như phân 

tích ở trên. 

- Những quy định bổ sung mức giới hạn khấu trừ bảo hiểm tối đa đối với bảo hiểm cháy, 

nổ bắt buộc hướng tới mục tiêu đảm bảo môi trường cạnh tranh công bằng trong bảo 

hiểm, đồng thời nâng cao tính quản lý nhà nước trong việc kiểm soát mức khấu trừ bảo 

hiểm của các DNBH. 

- Đối với quy định về việc thay đổi đơn vị tiền tệ sử dụng trong bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, 

theo Thông tư số 32/2013/TT-NHNN, việc sử dụng ngoại tệ trong lĩnh vực bảo hiểm chỉ 

được áp dụng khi tái bảo hiểm ra nước ngoài11. Như vậy, nếu hợp đồng bảo hiểm không 

được thực hiện tái bảo hiểm ra nước ngoài, việc thanh toán, niêm yết, quảng cáo, báo 

giá, định giá, ghi giá, quy đổi giá trong hợp đồng bảo hiểm sẽ phải thực hiện bằng nội tệ 

(Việt Nam đồng). Do đó, quy định mới của Nghị định 23 nhằm đảm bảo tính đồng bộ của 

các quy định pháp luật hiện hành về việc hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt 

Nam. 

- Về kinh phí đóng góp cho hoạt động PCCC, theo đánh giá của cơ quan quản lý về bảo 

hiểm, với mức kinh phí đóng góp này, mức tăng trưởng dự kiến bảo hiểm cháy nổ bắt 

buộc sẽ đạt 14%/năm trong các năm tiếp theo; đồng thời vẫn đảm bảo duy trì việc hỗ 

trợ cho hoạt động PCCC và tạo thuận lợi hơn cho DNBH khi triển khai thực hiện bảo hiểm 

cháy nổ bắt buộc12. 

 Khuyến nghị: 

- Các DNBH cần rà soát lại các hợp đồng bảo hiểm trước ngày Nghị định 23/2018/NĐ-CP 

có hiệu lực nhằm đảo bảo tính phù hợp của hợp đồng bảo hiểm cháy, nổ đối với quy định 

pháp luật mới, đặc biệt liên quan đến vấn đề ghi giá, thanh toán bằng ngoại tệ đối với 

các hợp đồng bảo hiểm không tái bảo hiểm ra nước ngoài.  

- Bên cạnh đó, các DNBH trong quá trình thỏa thuận mức phí bảo hiểm và mức khấu trừ 

bảo hiểm, cần lưu ý phải tuân thủ theo các mức giới hạn về phí bảo hiểm và khấu trừ bảo 

hiểm được quy định tại Phụ lục II Nghị định 23. 
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Thuế 
 

Thay đổi quy định liên quan đến xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế toán  

 

Tên văn bản: Nghị định 41/2018/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

kế toán, kiểm toán độc lập (“Nghị định 41”) 

 

Ngày có hiệu lực: 01/05/2018 

 

 Một số thay đổi cơ bản:  

Nghị định 41/2018/NĐ-CP (Nghị định 41) sẽ thay thế Nghị định 105/2013/NĐ-CP với một 

số thay đối đáng lưu ý như sau: 

- Thứ nhất, về đối tượng áp dụng, Nghị định 41 bổ sung quy định chi tiết về 02 nhóm đối 

tượng là hộ kinh doanh và tổ hợp tác. Theo đó, trong trường hợp 02 nhóm đối tượng này 

vi phạm các quy định trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập thuộc phạm vi điều chỉnh 

của Nghị định 41 thì sẽ bị xử phạt như đối với trường hợp vi phạm của cá nhân13. Bên 

cạnh đó, thay vì quy định chung chung như tại Điều 2, Nghị định 105 trước đây, Nghị 

định 41 đã cụ thể hóa quy định về tổ chức bị xử phạt trong hành chính trong lĩnh vực kế 

toán, kiểm toán độc lập bằng cách liệt kê 07 nhóm đối tượng được phân loại là tổ chức14. 

 

- Thứ hai, về hình thức xử phạt trong lĩnh vực kế toán:  

(i)    Nghị định 41 quy định 29 hành vi bị xử phạt vi phạm hành chính (tăng 17 hành vi 

so với quy định tại Nghị định 105) bổ sung một số hành vi bị xử phạt trong lĩnh vực 

kế toán như: xử phạt hành vi vi phạm quy định chung về pháp luật kế toán; sao 

chụp, niêm phong tài liệu kế toán... Nghị định cũng không còn áp dụng hình thức 

xử phạt cảnh cáo đối với hành vi vi phạm quy định về chứng từ kế toán; hành vi vi 

phạm quy định về sổ kế toán mà thay vào đó là áp dụng các hình thức xử phạt 

hành chính. 

(ii)    Nghị định 41 đã dành một mục riêng để quy định về hành vi vi phạm trong lĩnh vực 

hành nghề dịch vụ kế toán. Trong đó, các hành vi vi phạm được phân loại thành 03 

nhóm (i) vi phạm quy định về quản lý, sử dụng Chứng chỉ kế toán viên, Chứng chỉ 

kiểm toán viên; (ii) vi phạm quy định về hồ sơ đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán 

và (iii) vi phạm quy định về quản lý, sử dụng Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề 

dịch vụ kế toán, với mức phạt cụ thể đối với từng hành vi.  

- Thứ ba, Nghị định 41 tăng mức xử phạt tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập. Mức phạt hành chính dành cho cá nhân vi 

phạm là 50.000.000 đồng (tăng 20.000.000 đồng so với mức phạt tối đa tại Nghị định 
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105); mức phạt hành chính dành cho tổ chức vi phạm15 là 100.000.000 đồng (tăng 

40.000.000 đồng so với mức phạt tối đa tại Nghị định 10516). 

 

 Một số tác động dự kiến:  

- Việc chi tiết hóa quy định về đối tượng áp dụng, đặc biệt là đối với nhóm đối tượng là tổ 

chức cũng như việc bổ sung các các hình thức vi phạm và mức phạt tương ứng sẽ giúp 

các cơ quan nhà nước có căn cứ pháp lý đầy đủ hơn trong việc áp dụng các quy định về 

xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập.  

- Việc bổ sung các hành vi xử phạt vi phạm hành chính và nâng mức tiền phạt tối đa trong 

Nghị định 41 là một động thái cứng rắn từ phía cơ quan quản lý, nhằm răn đe và hạn chế 

tình trạng vi phạm trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập của các cá nhân, tổ chức. 

 

 Khuyến nghị:  

Các doanh nghiệp cần tìm hiểu và cập nhật những quy định mới tại Nghi định 41 cũng 

như tại các văn bản hướng dẫn trong tương lai để có được cái nhìn tổng quát và đầy đủ 

nhất về các hành vi vi phạm trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập. Từ đó, các doanh 

nghiệp sẽ đưa ra những kế hoạch/chiến lược điều chỉnh hoạt động kế toán, kiểm toán 

phù hợp để đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật. Ngoài ra, trong trường hợp còn có 

những vướng mắc liên quan đến quy định xử phạt vi phạm nói trên, các doanh nghiệp 

nên tham vấn ý kiến của cơ quan nhà nước để nhận được sự hướng dẫn chính xác. 
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-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn 

Bộ luật Lao động 2012 

 

Sự ra đời của Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động 2012 ("Nghị định 05”) đã 

góp phần tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình áp dụng Bộ luật Lao động 2012 và 

nhận được những đánh giá tích cực từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và NLĐ. Tuy nhiên, sau 

03 năm thi hành, Nghị định 05 đã bộc lộ một số điểm hạn chế, cần thiết phải sửa đổi, bổ sung để 

góp phần giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình sử dụng lao động, đồng thời nâng 

cao năng lực thỏa thuận của người lao động ("NLĐ”) và người sử dụng lao động ("NSDLĐ”) 

trong quá trình giao kết hợp đồng lao động ("HĐLĐ”). Do đó, tháng 02 năm 2018, Bộ Lao động 

– Thương binh và Xã hội đã trình lên Chính phủ bản Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung 

của Bộ luật Lao động ("Dự thảo Nghị định/Dự thảo”). Dự thảo Nghị định được xây dựng trên 

tinh thần bám sát nội dung của Bộ luật Lao động 2012 với mục tiêu hướng tới sửa đổi, bổ sung 

những nội dung vướng mắc, khó khăn mang tính cấp thiết của NLĐ và NSDLĐ trong quá trình 

giao kết, thực hiện, sửa đổi, bổ sung và chấm dứt HĐLĐ đồng thời đảm bảo hoạt  động quản lý 

nhà nước trong lĩnh vực lao động. Trong Bản tin pháp luật số 04/2018, Văn phòng Luật sư 

NHQuang và Cộng sự sẽ gửi đến đến Quý vị một vài góc nhìn đối với bản Dự thảo Nghị định này. 

 

 

Điều chỉnh quy định về HĐLĐ  

 

Dự thảo Nghị định đã bổ sung quy định ghi 

nhận nội dung thỏa thuận giữa NLĐ và 

NSDLĐ trong các vấn đề về nâng bậc, nâng 

lương; thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi. 

Ngoài ra, đối với nội dung về trang bị bảo hộ 

lao động, Dự thảo quy định cho phép các bên 

dẫn chiếu đến nội quy lao động, thỏa ước lao 

động tập thể, quy chế của người sử dụng lao 

động. Tại Tờ trình Dự thảo, Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã hội đã nhận định rằng 

quy định chi tiết trong Nghị định 05 về một 

số nội dung của HĐLĐ, trong đó có nội dung 

về chế độ nâng ngạch, nâng bậc, nâng 

lương; thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; 

trang bị bảo hộ lao động cho NLĐ còn chưa 

linh hoạt, chưa tạo điều kiện để các bên tự 

do thỏa thuận, do khi giao kết HĐLĐ, NLĐ và 

NSDLĐ phải thỏa thuận và ghi cụ thể các nội 

Trang dự thảo 

luận 
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dung này trong HĐLĐ17. Ví dụ, theo khoản 9, 

Điều 4, Nghị định 05, hợp đồng lao động 

(“HĐLĐ”) bắt buộc phải ghi nhận cụ thể 

những nội dung về số lượng, chủng loại, chất 

lượng và thời hạn sử dụng của từng loại 

trang bị bảo hộ lao động. Trên thực tế, 

những nội dung về trang bị bảo hộ lao động 

đều mang tính kỹ thuật và chi tiết, do vậy 

yêu cầu HĐLĐ phải ghi nhận đầy đủ, cụ thể 

nội dung này sẽ giảm tính linh hoạt cho 

NSDLĐ khi giao kết HĐLĐ. Thay vì đó, Dự 

thảo Nghị định đã mở ra một phương án 

thuận lợi hơn cho NSDLĐ, đó là dẫn chiếu 

đến nội quy lao động, thỏa ước lao động tập 

thể hoặc quy chế của NSDLĐ. Tuy nhiên, vấn 

đề mới được đặt ra rằng, hoạt động rà soát 

và cập nhật nội quy lao động và thỏa ước lao 

động tập thể và quy chế của NSDLĐ cần 

được tuân thủ nghiêm túc, nếu không thì 

quyền lợi của người  lao động liên quan đến 

trang bị, bảo hộ lao động sẽ bị ảnh hưởng 

đáng kể (do không có thỏa thuận chi tiết 

trong HĐLĐ).  

 

Một cách tổng quát, những thay đổi về nội 

dung bắt buộc trong HĐLĐ dự kiến bảo đảm 

được nguyên tắc tự nguyện, tự do giao kết 

HĐLĐ theo Điều 17 của Bộ luật Lao động, 

đồng thời tạo tính linh hoạt cho người sử 

dụng trong quá trình giao kết, thực hiện 

HĐLĐ đối với NLĐ. Tuy nhiên, đây cũng sẽ là 

một bài toán mới về công tác thanh tra và 

quản lý hoạt động sử dụng lao động từ phía 

cơ quan nhà nước để đảm bảo được sự bình 

đẳng của các bên khi tham gia quan hệ lao 

động. 

 

Hướng dẫn lại về thời gian tính trợ cấp 

thôi việc, trợ cấp mất việc làm cho NLĐ 

 

Về thời gian tính trợ cấp thôi việc, Dự thảo 

Nghị định sửa đổi theo hướng định nghĩa lại 

thời gian làm việc thực tế của NLĐ. Theo đó, 

thời gian làm việc thực tế của NLĐ sẽ không 

bao gồm: (i) thời gian thử việc, học nghề, 

tập nghề để làm việc cho NSDLĐ và (ii) thời 

gian nghỉ hưởng chế độ theo quy định của 

Luật Bảo hiểm xã hội, để tạo điều kiện cho 

doanh nghiệp khi giải quyết chế độ trợ cấp 

thôi việc cho NLĐ. 

 

Giải thích cho sự điều chỉnh này, Bộ Lao 

động – Thương binh và Xã hội nhận định 

rằng quy định hiện hành về cách tính thời 

gian làm việc thực tế của NLĐ đang tạo ra 

một số vướng mắc, khó khăn khi tính trợ cấp 

thôi việc. Ví dụ, đối với nhóm thời gian NLĐ 

nghỉ việc hưởng chế độ thai sản hoặc ốm đau 

từ 14 ngày làm việc trở lên không hưởng tiền 

lương tháng tại đơn vị mà hưởng trợ cấp bảo 

hiểm xã hội, thì đây sẽ là khoảng thời gian 

NLĐ không phải tham gia bảo hiểm thất 

nghiệp theo Điều 11, Nghị định số 

28/2015/NĐ-CP.  

 

Mở rộng phạm vi ủy quyền  

 

Dự thảo đưa ra quy định cho phép người 

được ủy quyền giao kết HĐLĐ được quyền ra 

quyết định xử lý kỷ luật lao động đối với tất 

cả các hình thức, nhằm xử lý linh hoạt và dứt 

điểm, tránh kéo dài các vụ việc xử lý kỷ luật 

lao động, tạo điều kiện cho doanh nghiệp 

trong việc tổ chức sản xuất kinh doanh. 

 

Ủy quyền xử lý kỷ luật lao động được quy 

định tại Khoản 4 Điều 30 Nghị định số 

05/2015/NĐ-CP, theo đó người giao kết 

HĐLĐ theo quy định tại các Điểm a, b, c và d 

Khoản 1 Điều 3 Nghị định này (người đại diện 

theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác 

xã; người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức; 

chủ hộ gia đình; cá nhân trực tiếp sử dụng 

lao động) là người có thẩm quyền ra quyết 

định xử lý kỷ luật lao động với NLĐ. Người 

được ủy quyền giao kết HĐLĐ chỉ có thẩm 

quyền xử lý kỷ luật lao động theo hình thức 

khiển trách. Trên thực tế, theo số liệu thống 

kê thì năm 2016, cả nước có 7.701 người bị 

xử lý kỷ luật lao động, sa thải; năm 2017 có 

10.884 người bị xử lý kỷ luật lao động, sa 

thải. Theo đó, nếu người đại diện theo pháp 
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luật của doanh nghiệp, hợp tác xã không 

được ủy quyền xử lý kỷ luật lao động thì sẽ 

gặp vướng mắc, khó khăn trong quá trình xử 

lý kỷ luật lao động, nhất là đối với những 

doanh nghiệp có nhiều lao động, nhiều cơ sở 

sản xuất kinh doanh và các cơ sở này ở các 

địa phương khác nhau18. 

 

Rút gọn quy trình xử lý kỷ luật lao động 

 

Theo Khoản 3 Điều 126, Bộ luật Lao động 

2012 và Điều 31, Nghị định số 05, trong 

trường hợp NLĐ tự ý bỏ việc 05 ngày cộng 

dồn trong 01 tháng hoặc 20 ngày cộng dồn 

trong 01 năm mà không có lý do chính đáng 

thì bị áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải. 

Trình tự xử lý kỷ luật sa thải trong trường 

hợp này được áp dụng theo quy định tại Điều 

30, Nghị định 05 khá phức tạp với nhiều 

bước như: (i) NSDLĐ phải gửi thông báo 

bằng văn bản về việc tham dự cuộc họp xử lý 

kỷ luật lao động cho Ban chấp hành công 

đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành công đoàn 

cấp trên cơ sở nơi chưa thành lập công đoàn 

cơ sở, NLĐ, cha, mẹ hoặc người đại diện theo 

pháp luật của NLĐ dưới 18 tuổi ít nhất 05 

ngày làm việc trước khi tiến hành cuộc họp; 

(ii) Cuộc họp chỉ được tiến hành khi có mặt 

đầy đủ các thành phần tham dự được thông 

báo, trường hợp đã 03 lần thông báo bằng 

văn bản mà một trong các thành phần tham 

dự không có mặt thì NSDLĐ mới được tiến 

hành cuộc họp.  

Tuy nhiên, thực tế phần lớn NLĐ tự ý bỏ việc 

hầu hết đều không quay trở lại doanh nghiệp 

và không tham dự cuộc họp xử lý kỷ luật lao 

động, do đó nếu thực hiện theo trình tự thủ 

tục xử lý kỷ luật lao động thông thường thì 

sẽ kéo dài thời gian, gây ảnh hưởng đến tình 

hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.  

 

Mặt khác trường hợp NLĐ tự ý bỏ việc giống 

với trường hợp NLĐ đơn phương chấm dứt 

HĐLĐ trái pháp luật nhưng hướng xử lý của 

02 trường hợp này lại khác nhau, do đó phần 

lớn doanh nghiệp xử lý theo hướng NLĐ đơn 

phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật để 

không phải thực hiện theo trình tự xử lý kỷ 

luật sa thải, về chế độ thì NLĐ không được 

hưởng trợ cấp thôi việc, ngoài ra còn phải bồi 

thường tiền lương trong những ngày không 

báo trước. Từ thực tiễn trên, Dự thảo đề xuất 

một trình tự thủ tục xử lý kỷ luật lao động 

rút gọn hơn đối với trường hợp xử lý kỷ luật 

lao động sa thải đối với NLĐ tự ý bỏ việc 05 

ngày cộng dồn trong 01 tháng hoặc 20 ngày 

cộng dồn trong 01 năm nhằm khắc phục 

những điểm hạn chế, vướng mắc trong quá 

trình áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải 

đổi với NLĐ có hành vi vi phạm kỷ luật lao 

động của NSDLĐ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu ý: Những nội dung của bài viết được căn cứ trên cơ sở bản Dự thảo Nghị định sửa đổi 

Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động (đường link tham khảo 

http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/congdan/DuThaoVanBan?_piref135_279

35_135_27927_27927.mode=detail&_piref135_27935_135_27927_27927.id=2161), truy cập 

vào ngày 21/03/2018). 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. 

Bên cạnh đó, Dự thảo Nghị định có thể sẽ tiếp tục được sửa đổi, bổ sung. 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. 

http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/congdan/DuThaoVanBan?_piref135_27935_135_27927_27927.mode=detail&_piref135_27935_135_27927_27927.id=2161
http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/congdan/DuThaoVanBan?_piref135_27935_135_27927_27927.mode=detail&_piref135_27935_135_27927_27927.id=2161
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Danh mục văn bản mới ban hành 
 

 

STT Tên văn bản 
Ngày 

ban hành 

Ngày  

có hiệu lực 

1.  
Nghị định 28/2018/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Quản lý 

ngoại thương về biện pháp phát triển ngoại thương 

01/03/2018 01/03/2018 

2.  

Thông tư 09/2018/TT-BGTVT quy định về vận tải hành 

khách, hành lý trên đường sắt quốc gia và đường sắt 

chuyên dùng có nối ray với đường sắt quốc gia do Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành 

02/03/2018 01/07/2018 

3.  

Quyết định 286/QĐ-BTC năm 2018 về công bố thủ tục 

hành chính thay thế lĩnh vực hoạt động kế toán, kiểm 

toán thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài 

chính 

07/03/2018 07/03/2018 

4.  
Nghị định 31/2018/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Quản lý 

ngoại thương về xuất xứ hàng hóa 

08/03/2018 08/03/2018 

5.  

Nghị định 32/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 

91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào doanh 

nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh 

nghiệp 

08/03/2018 01/05/2018 

6.  
Nghị định 38/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về đầu tư 

cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo 

11/03/2018 11/03/2018 

7.  
Nghị định 39/2018/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Hỗ trợ 

doanh nghiệp nhỏ và vừa 

11/03/2018 11/03/2018 

8.  
Nghị định 42/2018/NĐ-CP về bãi bỏ Nghị định trong 

lĩnh vực ngân hàng 

12/03/2018 01/07/2018 

9.  

Thông tư 04/2018/TT-NHNN về sửa đổi Thông tư 

08/2017/TT-NHNN quy định về trình tự, thủ tục giám 

sát ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam ban hành 

12/03/2018 01/07/2018 

10.  

Thông tư 23/2018/TT-BTC về hướng dẫn kế toán 

chứng quyền có bảo đảm đối với công ty chứng khoán 

là tổ chức phát hành do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban 

hành 

12/03/2018 27/04/2018 

11.  
Nghị định 41/2018/NĐ-CP về quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán 

độc lập 

12/03/2018 01/05/2018 

12.  
Nghị định 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh 

doanh theo phương thức đa cấp 

12/03/2018 02/05/2018 

13.  

Nghị định 48/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 

98/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh 

xổ số 

21/03/2018 10/05/2018 
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1 Nghị định 39, Điều 6 

2 Nghị định 39, các điều bao gồm: Điều 12, Điều 13, Điều 14 

3 Nghị định 39, các điều: Điều 15, Điều 18, Điều 19 

4 Công thông tin điện tử Văn phòng Chính phủ, Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, tham khảo đường link 

http://vpcp.chinhphu.vn/Home/Ho-tro-doanh-nghiep-vua-va-nho-phat-trien/20161/18006.vgp vào ngày 

24/03/2018 

5 Chuyển hộ kinh doanh thành doanh nghiệp- Bài 1: Chưa đạt như kỳ vọng, tham khảo đường link 

https://baomoi.com/chuyen-ho-kinh-doanh-thanh-doanh-nghiep-bai-1-chua-dat-nhu-ky-vong/c/24689691.epi 

vào ngày 24/03/2018 

6 Khoản 9, 10, 11, 12, 13, 16 Điều 10 Nghị định số 130/2006/NĐ-CP, bao gồm: 

“9. Hàng hoá nhận uỷ thác hay ký gửi trừ khi những hàng hoá đó được xác nhận trong giấy chứng nhận bảo 

hiểm là được bảo hiểm và người được bảo hiểm trả thêm phí bảo hiểm theo quy định. 

10. Tiền, kim loại quý, đá quý, chứng khoán, thư bảo lãnh, tài liệu, bản thảo, sổ sách kinh doanh, tài liệu lưu 

trữ trong máy tính điện tử, bản mẫu, văn bằng, khuôn mẫu, bản vẽ, tài liệu thiết kế, trừ khi những hạng mục 

này được xác nhận trong giấy chứng nhận bảo hiểm. 

11. Chất nổ, trừ khi được xác nhận là được bảo hiểm trong giấy chứng nhận bảo hiểm. 

 

NHÓM BIÊN SOẠN 

 
 
 Trần Thị Thanh Huyền 

Đầu tư, kinh doanh, thương mại 

tranthanhhuyen@nhquang.com 

Phùng Quang Cường 

Lao động, SHTT, Giải quyết tranh chấp 

quangcuong@nhquang.com 

Lê Hải Linh 

Doanh nghiệp, Đầu tư 

hailinh@nhquang.com 

Lý Trần Linh 

Lao động, Giải quyết tranh chấp 

tranlinh@nhquang.com 

Nguyễn Thùy Dương 

Doanh nghiệp, Lao động, 

Hợp đồng, Thương mại, Phân tích 

chính sách 

thuyduong@nhquang.com 

Nguyễn Ngọc Hà 

SHTT, Giải quyết tranh chấp 

ngocha@nhquang.com 

Phạm Thị Thu Hà 

Thuế, Tài chính 

thuha@nhquang.com 

Lê Mai Phương 

Thuế, Tài chính 

maiphuong@nhquang.com 

Vũ Thị Diệu Thảo 

Doanh nghiệp, Hợp đồng lao 

động, Phân tích chính sách 

dieuthao@nhquang.com 

http://vpcp.chinhphu.vn/Home/Ho-tro-doanh-nghiep-vua-va-nho-phat-trien/20161/18006.vgp
https://baomoi.com/chuyen-ho-kinh-doanh-thanh-doanh-nghiep-bai-1-chua-dat-nhu-ky-vong/c/24689691.epi
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12. Những tài sản mà vào thời điểm xảy ra tổn thất, được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm hàng hải hoặc thuộc 

trách nhiệm bảo hiểm theo đơn bảo hiểm hàng hải, trừ phần thiệt hại vượt quá trách nhiệm bồi thường theo 

đơn bảo hiểm hàng hải. 

13. Những thiệt hại do cháy, nổ gây ra cho bên thứ ba. 

16. Những trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm khác theo quy định của pháp luật hoặc do các bên thỏa 

thuận”. 

7 02 trường hợp miễn trừ được bổ sung theo Khoản 2, Điều 6, Nghị định số 23 bao gồm: 

(i) Tài sản bị đốt cháy, làm nổ theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

(ii) Thiệt hại do đốt rừng, bụi cây, đồng cỏ, hoặc đốt cháy với mục đích làm sạch đồng ruộng, đất đai. 

8 Nghị định 23, Phụ lục II 

9 Nghị định số 23, Phụ lục II, Mục II, Khoản 1  

10 Dự thảo Tờ trình về việc ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 130/2006/NĐ-CP và Điều 2 Nghị định số 

46/2012/NĐ-CP về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, Mục 2.5, trang 6 

11 Thông tư 32/2013/TT-NHNN, Điều 4, Khoản 8  

12 Thời báo Tài chính Việt Nam, Nghị định số 23/2018/NĐ-CP: Thỏa thuận mức phí bảo hiểm với các tài sản giá 

trị lớn, tham khảo đường link http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/tien-te-bao-hiem/2018-03-09/nghi-dinh-

so-23-2018-nd-cp-thoa-thuan-muc-phi-bao-hiem-voi-cac-tai-san-gia-tri-lon-54639.aspx vào ngày 24/03/2018 

13 Nghị định 41, Điều 2, khoản 2 

14 Nghị định 41, Điều 2, khoản 3 

15 Nghị định 41, Điều 6, khoản 1 

16 Nghị định 105/2013/NĐ-CP, Điều 4, khoản 1 

17 Tờ trình Chính phủ về việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-

CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ 

luật Lao động, trang  1 

18 Tờ trình Chính phủ về việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-

CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ 

luật Lao động, trang  3 

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/tien-te-bao-hiem/2018-03-09/nghi-dinh-so-23-2018-nd-cp-thoa-thuan-muc-phi-bao-hiem-voi-cac-tai-san-gia-tri-lon-54639.aspx
http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/tien-te-bao-hiem/2018-03-09/nghi-dinh-so-23-2018-nd-cp-thoa-thuan-muc-phi-bao-hiem-voi-cac-tai-san-gia-tri-lon-54639.aspx

