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Công ty Luật hợp danh VN 

CONSULT (“VN CONSULT”) 

được quản lý, điều hành bởi các 

luật sư có trình độ, kinh nghiệm 

và đã từng đảm trách việc tư vấn 

pháp lý và giải quyết tranh chấp 

cho nhiều doanh nghiệp lớn trong 

và ngoài nước. 

Mục tiêu trọng tâm của VN 

CONSULT là cung cấp dịch vụ tư 

vấn pháp lý, hỗ trợ và song hành 

cùng với sự phát triển của các 

doanh nghiệp. 

Các dịch vụ pháp lý chính mà VN 

CONSULT cung cấp gồm:  

- Tư vấn pháp luật thường 

xuyên; 

- Tư vấn đầu tư; 

- Tư vấn pháp lý lĩnh vực bất 

động sản; 

- Tư vấn thành lập, thay đổi 

ĐKKD; 

- Tư vấn mua bán, sáp nhập, 

tái cơ cấu doanh nghiệp; 

- Tư vấn soạn thảo hợp đồng; 

- Đại diện cho doanh nghiệp/cá 

nhân giải quyết tranh chấp 

tại Tòa án/Trọng tài; 

- Dịch vụ thu hồi công nợ 

(Chi tiết về dịch vụ, vui lòng tham 

khảo TẠI ĐÂY) 

 

 

       

BẢN TIN PHÁP LUẬT  

 Ngày  02  tháng 11 năm 2018 

 

Nghị định số 148/2018/NĐ-

CP ngày 24/10/2018 của Chính 

phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-

CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số nội dung của BLLĐ có 

một số điểm mới nổi bật sau: 

 
Một là, người sử dụng lao động 

được ủy quyền cho người khác ký 

hợp đồng lao động với người lao 

động. ( Khoản 1, Điều 1) 

Hai là, bổ sung thêm các căn cứ 

thực hiện chế độ nâng bậc, nâng 

lương, thời giờ làm việc, thời giờ 

nghỉ ngơi trong hợp đồng lao động. 

( Khoản 2, Điều 1) 

Về chế độ nâng bậc lương: Bổ 

sung trường hợp hai bên giao kết 

HĐLĐ có thể thỏa thuận thực hiện 

theo quy chế của NSDLĐ, thỏa ước 

lao động tập thể, khác với quy định 

trước đây là chỉ nâng lương chỉ quy 

định “sự thỏa thuận” của các bên nói 

chung. 

Về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ 

ngơi : Bổ sung trường hợp hai bên có 

thể thỏa thuận thực hiện theo nội quy 

lao động, quy chế của NSDLĐ, thỏa 

ước lao động tập thể và theo quy định 

của pháp luật. 

Ba là, trong 07 ngày làm việc, kể  

từ ngày chấm dứt HĐLĐ, NSDLĐ 

và NLĐ phải thanh toán đầy đủ các 

khoản liên quan đến quyền lợi của 

mỗi bên. 

Bốn là, thời gian thử việc, học 

nghề, tập nghề; thời gian bị tạm giữ, 

tạm giam cho dù sau đó được kết 

luận vô tội không còn được tính trợ 

cấp thôi việc ( Khoản 5, Điều 1) 

Năm là, tiền lương làm căn cứ để 

trả cho NLĐ trong ngày nghỉ hàng 

năm, lễ, tết, ghỉ việc riêng có hưởng 

lương là tiền lương theo HĐLĐ (thay 

vì là tiền lương ghi trong HĐLĐ của 

tháng trước liền kề) chia cho số ngày 

làm việc bình thường trong tháng 

theo quy định của NSDLĐ, nhân với 

số ngày NLĐ nghỉ hằng năm, nghỉ lễ, 

tết, nghỉ việc riêng có hưởng lương. 

( Khoản 9, Điều 1) 

Sáu là, bổ sung quy định về tiền 

lương làm căn cứ bồi thường khi đơn 

phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp 

luật. Theo đó, đây là tiền lương theo 

HĐLĐ lao đồng tại thời điểm người 

sử dụng lao động hoặc người lao 

động đơn phương chấm dứt HĐLĐ 

trái luật. ( Khoản 10, Điều 1) 

Bảy là, thay đổi trình tự xử lý kỉ 

luật lao động. Theo đó, NSDLĐ chỉ 

phải đảm bảo thông báo mời họp 

được gửi đến tay các thành phần 

tham dự trước khi diễn ra cuộc họp 

xử lý kỷ luật (không yêu cầu phải gửi 

trước ít nhất 05 ngày làm việc như 

quy định hiện nay). Nếu bất kỳ thành 

phần tham dự nào vắng mặt mà 

không có lý do chính đáng, NSDLĐ 

có quyền tiến hành cuộc họp xử lý kỷ 

luật; thay vì phải chờ đến khi đã tiến 

hành thông báo ít nhất 03 lần như 

quy định hiện nay. (Khoản 12, Điều 

1) 

 

 

 

 

https://luatvietnam.net/vbpl/94658/lao-dong--viec-lam/thay-doi-cach-tinh-va-huong-tro-cap-mat-viec-thoi-viec-.html
https://luatvietnam.net/vbpl/94658/lao-dong--viec-lam/thay-doi-cach-tinh-va-huong-tro-cap-mat-viec-thoi-viec-.html
https://luatvietnam.net/vbpl/65269/lao-dong--viec-lam/quy-dinh-moi-ve-hop-dong-lao-dong-va-tien-luong-.html
https://luatvietnam.net/vbpl/65269/lao-dong--viec-lam/quy-dinh-moi-ve-hop-dong-lao-dong-va-tien-luong-.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ 

HOẠT ĐỘNG CHI 

NHÁNH – VPĐD 

DN được đăng ký hoạt động chi 

nhánh tại tỉnh/thành phố nơi DN 

đặt trụ sở hoặc tại tỉnh/thành 

phố khác. 

- Cơ quan có thẩm quyền: Phòng 

đăng ký kinh doanh – Sở Kế 

hoạch và đầu tư Hà Nội 

- Hồ sơ: 01 bộ hồ sơ. 

+ Thông báo lập chi 

nhánh/VPDD (theo mẫu) 

+ Quyết định và bản sao hợp 

lệ biên bản họp của HDTV đối 

với công ty TNHH 2TV trở lên, 

của CSH công ty hoặc HĐTV 

hoặc Chủ tịch công ty đối với 

công ty TNHH 1TV, của HĐQT 

đối với CTCP, của các TVHD đối 

với CTHD về việc thành lập chi 

nhánh/VPĐD 

+ Bản sao hợp lệ quyết định 

bổ nhiệm người đứng đầu chi 

nhánh/VPĐD 

+Bản sao hợp lệ CNMD/Hộ 

chiếu của người đứng đầu chi 

nhánh/VPĐD 

+ Bản sao Giấy chứng nhận 

đăng ký hoạt động của DN 

- Thời hạn giải quyết: 05 – 07 

ngày làm việc 

- Kết quả::  

+ Nếu hồ sơ hợp lệ: Cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký DN. 

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ: 

Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ 

sung. 

 

Nghị định số 143/2018/NĐ-CP ngày 

15/10/2018 của Chính phủ Quy 

định chi tiết Luật bảo hiểm xã hội 

và Luật an toàn, vệ sinh lao động về 

bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với 

người lao động là công dân nước 

ngoài làm việc tại Việt Nam 

 
Theo khoản 1 Điều 2 Nghị định 

này, NLĐ là công dân nước ngoài làm 

việc tại Việt Nam thuộc đối tượng 

tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc khi 

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 và có hợp đồng lao động 

không xác định thời hạn, hợp đồng lao 

động xác định thời hạn từ đủ 01 năm 

trở lên với người sử dụng lao động tại 

Việt Nam. Trừ các đối tượng nêu sau 

sẽ không thuộc đối tượng tham gia 

BHXH bắt buộc: 

- Di chuyển trong nội bộ doanh 

nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 

3 của Nghị định 11/2016/NĐ-CP; 

- NLĐ đã đủ tuổi nghỉ hưu theo 

quy định tại khoản 1 Điều 187 của Bộ 

luật Lao động. 

Mức đóng và hưởng BHXH đối 

với người nước ngoài cơ bản vẫn như 

lao động trong nước. Tuy nhiên, trước 

mắt, phía doanh nghiệp chỉ phải trích 

đóng 3% quỹ ốm đau, thai sản và 

0,5% quỹ BHTN, BNN. Từ ngày 

01/01/2022, NLĐ thuộc trường hợp 

nêu trên, hàng tháng đóng bằng 8% 

mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí 

và tử tuất. 

Trường hợp người nước ngoài giao 

kết nhiều HĐLĐ thì cũng chỉ phải 

đóng BHXH đối với HĐLĐ đầu tiên, 

trừ BHTN, BNN phải đóng cho  

 

từng hợp đồng (khoản 4 Điều 13). 

Ngoài ra, NSDLĐ hàng tháng 

đóng trên quỹ tiền lương tháng đóng 

BHXH của NLĐ như sau: 

- 3% vào quỹ ốm đau và thai sản; 

- 0,5% vào quỹ bảo hiểm tai nạn 

lao động, bệnh nghề nghiệp. 

Nghị định có hiệu lực thi hành từ 

ngày 1/12/2018. Các chế độ quy định 

tại Điều 9 (hưu trí), Điều 10 (tử tuất) 

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ 

ngày 1/1/2022. 

Nghị định số 146/2018/NĐ-

CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn biện 

pháp thi hành một số điều của Luật 

bảo hiểm y tế 

Theo khoản 5 Điều 2, thời gian 

người lao động nghỉ hưởng chế độ 

thai sản khi sinh con hoặc nhận con 

nuôi sẽ được cơ quan BHXH đóng 

thay BHYT, doanh nghiệp được 

miễn trích đóng. 

Mức đóng BHYT vẫn như mức 

đóng hiện hành là 4,5% tiền lương 

hàng tháng. Ngoài ra, Nghị định quy 

định rõ, đối với người ký nhiều 

HĐLĐ thì phải đóng BHYT theo 

HĐLĐ có mức lương cao nhất 

(khoản 3 Điều 7). 

 

 
Về chế độ thanh toán BHYT, theo 

khoản 3 Điều 14 Nghị định, các 

trường hợp tự đi KCB không đúng 

tuyến (trái tuyến) sau đó được chuyển 

tuyến đến bệnh viện khác thì vẫn 

được hưởng BHYT. Mức hưởng theo 

quy định tại khoản 3 Điều 22 Luật 

BHYT . 

Nghị định có hiệu lực thi hành kể 

từ ngày 01/12/2018. 

 

 

BHXH - BHYT 

https://luatvietnam.net/vbpl/94475/lao-dong-nuoc-ngoai/quy-dinh-viec-tham-gia-bhxh-cua-lao-dong-nuoc-ngoai-.html
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-11-2016-ND-CP-quy-dinh-chi-tiet-Bo-luat-Lao-dong-lao-dong-nuoc-ngoai-lam-viec-tai-Viet-Nam-302198.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Bo-Luat-lao-dong-2012-142187.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Bo-Luat-lao-dong-2012-142187.aspx
https://luatvietnam.net/vbpl/94589/bao-hiem-y-te/quy-dinh-khung-ve-che-do-bhyt-tu-1-12-2018-.html
https://luatvietnam.net/vbpl/94589/bao-hiem-y-te/quy-dinh-khung-ve-che-do-bhyt-tu-1-12-2018-.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁP 
LUẬT THƯỜNG XUYÊN 

Với mục tiêu cung cấp ý kiến tư 

vấn pháp lý nhằm hỗ trợ khách 

hàng nắm vững pháp luật trong 

kinh doanh, chúng tôi cung cấp các 

gói dịch vụ tư vấn pháp luật 

thường xuyên cho doanh nghiệp. 

Với các gói dịch vụ tư vấn thường 

xuyên này, chúng tôi sẽ: 

- Tư vấn, giải đáp các các vấn đề 

pháp lý phát sinh trong quá trình 

hoạt động kinh doanh của doanh 

nghiệp 

- Soát xét, hỗ trợ doanh nghiệp 

hoàn thiện các hợp đồng, quy chế, 

quy định nội bộ của doanh nghiệp; 

- Tư vấn, đại diện cho doanh 

nghiệp đàm phán, ký kết hợp đồng 

hoặc giải quyết các tranh chấp. 

Chúng tôi đề cao sự gắn bó, kết nối 

giữa doanh nghiệp với VN 

CONSULT hơn mục tiêu lợi 

nhuận. Do vậy, doanh nghiệp chỉ 

phải trả một mức phí rất thấp 

nhưng hiệu quả và giá trị đem lại 

cho doanh nghiệp không nhỏ. 

 

Thông tư số 87/2018/TT-BTC ngày 

27/9/2018 của Bộ Tài chính về việc 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 215/2013/TT-

BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn về cưỡng chế thi 

hành quyết định hành chính thuế 

 

Theo khoản 1 Điều 1, đối với 

người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền phạt, 

tiền chậm nộp tiền thuế, tiền chậm 

nộp tiền phạt mà số tiền đang bị 

cưỡng chế hoặc đến thời hạn áp dụng 

biện pháp cưỡng chế, nhưng đã được 

cơ quan thuế ban hành một trong các 

văn bản Quyết định nộp dần tiền thuế 

nợ; Quyết định gia hạn nộp thuế hoặc 

Thông báo không tính tiền chậm nộp  

thì cũng được tạm dừng hoặc chưa bị 

áp dụng biện pháp cưỡng chế. 

Về thủ tục, quyết định cưỡng chế 

phải gửi cho đối tượng bị cưỡng chế 

trước khi tiến hành cưỡng chế. 

Trường hợp người nộp thuế đã có tài 

khoản giao dịch thuế điện tử thì quyết 

định cưỡng chế được gửi theo phương 

thức điện tử.Trường hợp người nộp 

thuế chưa có tài khoản giao dịch thuế 

điện tử thì quyết định cưỡng chế được 

giao trực tiếp hoặc gửi bằng thư bảo 

đảm qua đường bưu điện. ( Khoản 2, 

Điều 1) 

Đối với hóa đơn bị cưỡng chế, 

ngay trong ngày chấm dứt cưỡng chế, 

cơ quan thuế sẽ thông báo hóa đơn 

tiếp tục có giá trị sử dụng và đăng tải 

công khai thông báo này lên  

trang thông tin Tổng cục Thuế tại địa 

chỉ www.gdt.gov.vn ( Khoản 7, Điều 

1) 

Thông tư có hiệu lực thi hành kể 

từ ngày 15/11/2018. 

Công văn số 6749/TXNK-

CST ngày 1/11/2018 của Tổng cục 

Hải quan về thẩm quyền miễn thuế 

hàng hóa bị hỏa hoạn 

Theo quy định tại điểm b khoản 3 

Điều 110 Thông tư 38/2015/TT-

BTC , thẩm quyền miễn thuế cho 

hàng hóa nhập khẩu bị hỏa hoạn là 

Cục Hải quan, không phải Tổng cục 

Hải quan. 

Theo đó, trường hợp doanh 

nghiệp có hàng hóa nhập khẩu bị hỏa 

hoạn thì nộp hồ sơ xin miễn thuế tại 

Cục Hải quan nơi nhập khẩu, không 

nộp cho Tổng cục Hải quan. 

 

 
 

Công văn số 6394/TCHQ-

TXNK ngày 31/10/2018 của Tổng 

cục Hải quan về thuế nhập khẩu 

đối với hàng hóa tạm xuất tái nhập 

để sửa chữa 

Theo quy định tại điểm c khoản 9 

Điều 16 Luật số 107/2016/QH13 và 

khoản 2 Điều 13 Nghị 

định 134/2016/NĐ-CP, hàng hóa 

TN-TX để sửa chữa, bảo hành theo 
hợp đồng mua bán được miễn thuế. 

Hồ sơ, thủ tục miễn thuế thực hiện 

theo quy định tại Điều 31 Nghị 

định 134/2016/NĐ-CP . 

 

 LIÊN HỆ 

CÔNG TY LUẬT HỢP DANH VN CONSULT 

Ms Lưu Huệ Phương – Tel: 024 6682 9898 / 01677 352 470 

Email: contact@vnconsult.com.vn – Website: vnconsult. 

CHÍNH SÁCH THUẾ 

https://luatvietnam.net/vbpl/94285/xu-phat-thue/sua-doi-quy-dinh-ve-cuong-che-thue.html
https://luatvietnam.net/vbpl/57007/xu-phat-thue/quy-dinh-moi-ve-cuong-che-thue-.html
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