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VĂN BẢN PHÁP LÝ VỀ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 

Công văn 2145/BXD-KTXD 

Ngày 08/09/2014 
Giải quyết những vướng mắc trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công 

trình. 

Công văn 2149/BXD-KTXD 

Ngày 08/09/2014 
Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng theo phương pháp hệ số 

điều chỉnh. 

Công văn 3311/BHXH-CSYT 

Ngày 09/09/2014 
Một số vướng mắc trong triển khai thanh toán chi phí khám, chữa bệnh 

bảo hiểm y tế. 

Công văn 2264/BXD-KTXD 
Ngày 16/09/2014 

Quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng. 

Công văn 3432/LĐTBXH-LĐTL 

Ngày 17/09/2014 
Hướng dẫn về việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động. 

Công văm 12250/BTC-KHTC 

Ngày 03/09/2014 

Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 198/2013/TT-BTC ngày 20/12/2013 

của Bộ Tài chính về việc việc quản lý,sử dụng, xử lý tài sản của các dự 

án sử dụng vốn nhà nước. 

Công văn 3483/LĐTBXH-LĐTL 

Ngày 22/09/2014 
Hướng dẫn chế độ của người lao động khi doanh nghiệp thực hiện cổ 

phần hóa. 

Công văn 2311/BXD-KTXD 

Ngày 22/09/2014 
Thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng. 

Thông tư 127/2014/TT-BTC 

Ngày 05/09/2014 
Hướng dẫn việc xử lý tài chính và xác định giá trị DN khi cổ phần hóa 

DN 100% vốn nhà nước. 

Thông tư 24/2014/TT-NHH 

Ngày 06/09/2014 
Hướng dẫn một số nội dung về hoạt động bảo hiểm tiền gửi. 

Thông tư 25/2014/TT-NHNN 
Ngày 15/09/2014 

Hướng dẫn thủ tục đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài của 

DN không được Chính phủ bảo lãnh. 

Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH 

Ngày 29/08/2014 

Hướng dẫn thực hiện Nghị định 03/2014/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao 

động về việc làm do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

ban hành 
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Nghị định 86/2014/NĐ-CP 

Ngày 10/09/2014 
Về kinh doanh và điều kiện vận bằng xe ô tô. 

VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý  

Hướng dẫn việc xử lý tài chính và 
xác định giá trị DN khi cổ phần 
hóa DN 100% vốn nhà nước. 

 
 

 
 

 

 

Thông tư 127/2014/TT-BTC 

Ngày 05/09/2014 

Thông tư này hướng dẫn việc xử lý tài chính và xác định giá trị DN khi 

cổ phần hóa DN 100% vốn nhà nước. Thông tư này thay thế Thông tư 

202/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011. Theo đó, so với Thông tư cũ 

,Thông tư 127/2014/TT-BTC có thêm một số nội dung mới như: 

- Bổ sung các loại tài sản mà DN phải phân loại, kiểm kê; 

- Tại thời điểm xác định giá trị, DN không phải trích lập các tài khoản dự 

phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính,…; 

không phải trích trước chi phí sửa chữa TSCĐ; 

- Bổ sung hình thức lựa chọn tổ chức tư vấn định giá DN đối với gói 

thầu tư vấn không quá 500 triệu đồng; 

- Bổ sung thêm hướng dẫn về khấu trừ giá trị lợi thế về vị trí địa lý đất 
thuê khi xác định giá trị DN. 

Thông tư này có hiệu lực từ 20/10/2014. 

Hướng dẫn thủ tục đăng ký, đăng 
ký thay đổi khoản vay nước ngoài 
của DN không được Chính phủ 
bảo lãnh. 

 

 
 

 
 

 
Thông tư 25/2014/TT-NHNN 

Ngày 15/09/2014 

Thông tư này hướng dẫn thủ tục đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay 

nước ngoài của DN không được Chính phủ bảo lãnh. Theo đó, khoản 

vay ngắn hạn không có hợp đồng gia hạn còn dư nợ tại thời điểm tròn 1 

năm kể từ ngày rút vốn đầu tiên sẽ phải đăng ký với NHNN. (Riêng 

trường hợp bên vay hoàn thành việc trả nợ trong 10 ngày kể từ thời điểm 

trên thì không phải đăng ký). Trường hợp việc rút vốn, trả nợ, chuyển 

phí thực tế thay đổi trong 10 ngày so với kế hoạch đã được xác nhận thì 

bên vay không cần đăng ký thay đổi với NHNN mà chỉ phải xác nhận 

với NHTM cung ứng dịch vụ. Các khoản vay nước ngoài đã thực hiện 

trước 1/11/2014 sẽ tiếp tục thực hiện theo văn bản xác nhận đã được cấp. 

Trường hợp  phát sinh thay đổi liên quan đến khoản vay nước ngoài của 

bên vay sau ngày 1/11/2014, bên vay phải thực hiện đăng ký thay đổi 

theo Thông tư này. 

Thông tư này có hiệu lực từ 1/11/2014. 

Hướng dẫn thực hiện Nghị định 
03/2014/NĐ-CP hướng dẫn Bộ 
luật lao động về việc làm.   

 

 

 
 

 
 

 
Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH 

Ngày 29/08/2014 

Thông tư này hướng dẫn thực hiện Nghị định 03/2014/NĐ-CP hướng 

dẫn Bộ luật lao động về việc làm do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội ban hành. Theo đó, người sử dụng lao động phải khai 

trình sử dụng lao động khi bắt đầu hoạt động và khai trình theo định kỳ 6 

tháng và hàng năm theo biểu mẫu số 05 và 07 (áp dụng với người sử 

dụng lao động thuộc khu công nghiệp). Cũng theo quy định của Thông 

tư này thì trong vòng 30 ngày kể từ khi bắt đầu hoạt động hoặc kể từ khi 

Thông tư có hiệu lực (trường hợp doanh nghiệp thành lập từ trước) 

người sử dụng lao động sẽ phải lập sổ quản lý lao động, và phải xuất 

trình khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu. Người sử dụng lao động có thể 
lập sổ giấy hoặc sổ điện tử nhưng phải đảm bảo có đủ các nội dung bắt 
buộc như: Họ tên, giới tính, năm sinh, quốc tịch, địa chỉ CMND của 

NLĐ, trình độ chuyên môn kỹ thuật, trình độ kỹ năng nghề. 

Thông tư này có hiệu lực từ 20/10/2014. 
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Hướng dẫn về việc chấm dứt hợp 
đồng lao động đối với người lao 
động. 
 

 
 

Công văn 3432/LĐTBXH-LĐTL 
Ngày 17/09/2014 

Công văn này giải đáp vướng mắc về việc chấm dứt hợp đồng lao động 

đối với người lao động. Theo đó, trường hợp người lao động của Công ty 

đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật Lao động nhưng chưa đủ 

điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng chế độ hưu trí 

theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, tuy nhiên người lao động và 

người sử dụng lao động thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động theo 

quy định tại Khoản 3 Điều 36 của Bộ luật Lao động thì Công ty trách 

nhiệm hữu hạn Alstom Việt Nam có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc 

cho người lao động theo quy định tại Điều 48 của Bộ luật Lao động. 

Về kinh doanh và điều kiện vận 
bằng xe ô tô. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nghị định 86/2014/NĐ-CP 

Ngày 10/09/2014 

Nghị định này hướng dẫn về kinh doanh và điều kiện vận bằng xe ô tô. 

Theo đó, Nghị định quy định một số vấn đề nổi bật sau: 

- Từ ngày 01/7/2016, xe taxi phải có thiết bị in hóa đơn kết nối với đồng 

hồ tính tiền trên xe; lái xe phải in hóa đơn và trả cho hành khách. 

- DN, HTX muốn kinh doanh xe taxi phải có số xe tối thiểu là 10 xe; 

riêng đối với đô thị loại đặc biệt phải có số xe tối thiểu là 50 xe. Về niên 

hạn sử dụng xe taxi phải không quá 8 năm tại đô thị loại đặc biệt; không 

quá 12 năm tại các địa phương khác. 

- Từ ngày 01/7/2015, đối với hoạt động kinh doanh vận tải hành khách 

theo hợp đồng, xe ô tô có trọng tải thiết kế từ 10 hành khách trở lên 

trước khi thực hiện hợp đồng, đơn vị vận tải phải thông báo tới Sở 

GTVT nơi cấy Giấy phép kinh doanh vận tải về thông tin cơ bản của 

chuyến đi.  

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/12/2014. 

 


