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VĂN BẢN PHÁP LÝ VỀ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 

Nghị quyết 29/NQ-CP 

Ngày 22/04/2015 

Phê duyệt Hiệp định Đầu tư trong khuôn khổ Hiệp định khung về Hợp 

tác kinh tế toàn diện giữa ASEAN và Ấn Độ. 

Thông tư 16/2015/TT-BLĐTBXH 

Ngày 22/04/2015 

Hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 75/2014/ND-CP ngày 

28/07/2014 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ 

luật lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc 

cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam. 

Nghị định số 37/2015/NĐ-CP 

Ngày 22/04/2015 
Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng. 

Quyết định 12/2015/QĐ-TTg 

Ngày 16/04/2015 
Cơ chế, chính sách thu hút xã hội hóa đầu tư và khai thác bến xe khách. 

Thông tư số 02/2015/TT-BKHĐT 

Ngày 16/04/2015 

Hướng dẫn về việc công bố thông tin của công ty TNHH một thành viên 

do nhà nước làm chủ sở hữu. 

Quyết định số 528/QĐ-BHXH 

Ngày 14/04/2015  

Ban hành quy định về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham 

gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; cấp sổ bảo 

hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế. 

Thông tư số 48/2015/TT-BTC 

Ngày 13/04/2015 

Sửa đổi mặt hàng và mức thuế xuất nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng 

xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ 

trưởng bộ tài chính ban hành. 

Quyết định số 507/QĐ-LDTBXH 

Ngày 13/04/2015 

Ban hành kế hoạch hành động của Bộ lao động – thương binh và xã hội 

thực hiện nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2014 của chính phủ về 

những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, 

nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015-2016. 

Quyết định số 3491/QĐ-BTC 

Ngày 13/04/2015 
Bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã 

sản xuất được. 

Quyết định số 508/QĐ-BHXH 

Ngày 06/04/2015 
Quyết định này Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số 

chuyên dùng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. 

 
VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý  
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Quy định chi tiết về hợp đồng xây 

dựng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nghị định số 37/2015/NĐ-CP 

Ngày 22/04/2015 

Nghị định này quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng. Trong đó, có các 

nội dung đáng chú ý như sau: 

- Mức tạm ứng hợp đồng xây dựng không được vượt quá 50% giá trị hợp 

đồng tại thời điểm ký kết. 

- Trường hợp đặc biệt, phải được người có thẩm quyền quyết định đầu tư 

hoặc Bộ trưởng, Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Chủ tịch hội đồng thành viên, 

Chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn, tổng công ty (nếu người có thẩm 

quyền quyết định đầu tư là Thủ tướng Chính phủ) cho phép. Trong đó, 

mức tạm ứng đối với hợp đồng tư vấn tối thiểu bằng 15% giá hợp đồng 

nếu hợp đồng có giá trị trên 10 tỷ đồng; 20% giá hợp đồng nếu hợp đồng 

có giá trị đến 10 tỷ đồng. Tương tự, đối với hợp đồng thi công xây dựng 

công trình, mức tạm ứng tối thiểu lần lượt bằng 10%; 15% và 20% với 

các hợp đồng có giá trị trên 50 tỷ đồng; từ 10 - 50 tỷ đồng và dưới 10 tỷ 

đồng. 

-Tiền tạm ứng được thu hồi dần qua các lần thanh toán, mức thu hồi của 

từng lần do 02 bên thống nhất ghi trong hợp đồng nhưng phải bảo đảm 

tiền tạm ứng được thu hồi hết khi giá trị thanh toán đạt 80% giá hợp 

đồng đã ký kết. 

-Về bảo lãnh tạm ứng hợp đồng, Nghị định quy định, đối với hợp đồng 

xây dựng có giá trị tạm ứng hợp đồng lớn hơn 01 tỷ đồng, trước khi bên 

giao thầu thực hiện việc tạm ứng hợp đồng cho bên nhận thầu, bên nhận 

thầu phải nộp cho bên giao thầu bảo lãnh tạm ứng hợp đồng với giá trị và 

loại tiền tương đương khoản tiền tạm ứng hợp đồng. Không bắt buộc 

phải bảo lãnh tạm ứng hợp đồng đối với các hợp đồng xây dựng có giá 

trị tạm ứng hợp đồng nhỏ hơn hoặc bằng 01 tỷ đồng và các hợp đồng xây 

dựng theo hình thức tự thực hiện bao gồm cả hình thức do cộng đồng 

dân cư thực hiện theo các chương trình mục tiêu. 

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/06/2015. 
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Ban hành quy định về giao dịch 

điện tử trong việc thực hiện thủ 

tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; 

cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo 

hiểm y tế. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quyết định số 528/QĐ-BHXH 

Ngày 14/04/2015 

Quyết định này quy định về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ 

tục tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm 

thất nghiệp; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT. Theo đó cho phép đơn vị nộp hồ 

sơ BHXH điện tử qua Cổng thông tin điện tử của BHXH Việt Nam hoặc 

Cổng giao dịch điện tử của Tổ chức I-VAN 24 giờ trong ngày và 07 

ngày trong tuần, bao gồm cả thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, ngày Tết. Để 

đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử, đơn vị, bao gồm cả đơn 

vị mới thành lập, đơn vị đang tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm tự 

nguyện truy cập vào Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam để kê khai 

và gửi tờ khai đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh 

vực BHXH. Trong thời hạn 03 ngày, hệ thống quản lý thông tin sẽ tự 

động cấp và kích hoạt tài khoản giao dịch BHXH điện tử của đơn vị, nếu 

không đủ điều kiện, hệ thống sẽ gửi thông báo mẫu vào địa chỉ thư điện 

tử của đơn vị. 

- Trường hợp thay đổi, bổ sung thông tin về chứng thư số hoặc địa chỉ 

thư điện tử, điện thoại và người liên hệ, trong vòng 05 ngày từ khi phát 

sinh thay đổi, bổ sung thông tin, đơn vị phải truy cập Cổng thông tin 

điện tử BHXH Việt Nam để kê khai và gửi tờ khai thay đổi, bổ sung 

thông tin đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực 

BHXH theo mẫu tại Quyết định số 08/2015/QĐ-TTg. 

- Đối với đơn vị muốn đăng ký sử dụng qua Tổ chức I-VAN, chỉ cần 

truy cập Cổng giao dịch điện tử của Tổ chức để lập và gửi trực tuyến tờ 

khai đăng ký sử dụng dịch vụ; trong thời hạn 02 giờ kể từ khi nhận được 

tờ khai của đơn vị, Tổ chức I-VAN sẽ gửi tờ khai đến Cổng giao dịch 

điện tử của BHXH Việt Nam và gửi lại thông báo cho đơn vị trong vòng 

02 giờ kể từ khi nhận được thông báo trả lời của cơ quan BHXH. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/05/2015. 

Hướng dẫn thực hiện một số điều 

của nghị định số 75/2014/ND-CP 

ngày 28/07/2014 của chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số 

điều của bộ luật lao động về 

tuyển dụng, quản lý người lao 

động Việt Nam làm việc cho tổ 

chức, cá nhân nước ngoài tại Việt 

Nam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông tư 16/2015/TT-BLĐTBXH 

Ngày 22/04/2015 

Thông tư này hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 

75/2014/NĐ-CP ngày 28/07/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Bộ luật Lao động về tuyển dụng, quản lý người lao 

động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam. 

Theo đó, trước ngày 10/06 và ngày 10/12 hàng năm, tổ chức, cá nhân 

nước ngoài tại Việt Nam phải báo cáo 06 tháng và hàng năm về tình hình 

tuyển dụng, sử dụng người lao động Việt Nam cho tổ chức có thẩm 

quyền tuyển, quản lý người lao động Việt Nam được Bộ Ngoại giao 

giao, ủy quyền hoặc gửi về Trung tâm dịch vụ việc làm có thẩm quyền 

theo quy định. Thông tư cũng quy định cụ thể mẫu phiếu đăng ký dự 

tuyển lao động; bao gồm các nội dung cơ bản như: Họ tên, số chứng 

minh nhân dân của người dự tuyển; địa chỉ; trình độ chuyên môn, ngoại 

ngữ; quá trình đào tạo và quá trình làm việc... Người đăng ký dự tuyển 

phải thực hiện nghiêm chỉnh các điều khoản của hợp đồng lao động đã 

ký kết; thực hiện đầy đủ các quy định của tổ chức có thẩm quyền tuyển, 

quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước 

ngoài tại Việt Nam đã giới thiệu đến làm việc. Trường hợp vi phạm, sẽ 

phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại gây ra theo quy định của pháp 

luật. 

                        Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/06/2015. 
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Quyết định này Quy chế quản lý 

và sử dụng chữ ký số, chứng thư 

số chuyên dùng của Bảo hiểm xã 

hội Việt Nam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quyết định số 508/QĐ-BHXH 

Ngày 06/04/2015 

Quyết định này ban hành quy chế quản lý chữ ký số, chứng thư số 

chuyên dùng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Theo đó, đối tượng được 

cấp chứng thư số là cá nhân, đơn vị thuộc hệ thống BHXH được giao 

thực hiện giao dịch điện tử lĩnh vực BHXH mà chưa được cấp chứng thư 

số hoặc đã được cấp nhưng đã bị huỷ hoặc hết hạn. Hồ sơ xin cấp chứng 

thư số bao gồm: đề nghị cấp chứng thư số có xác nhận của đơn vị quản 

lý (theo mẫu). Đối với đề nghị cấp chứng thư số dành cho lãnh đạo, hồ 

sơ xin cấp phải có bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con 

dấu của cơ quan, tổ chức hoặc chức danh đã được cấp theo quy định, bản 

sao hợp lệ văn bản xác nhận chức danh. 

Trên cơ sở giấy đề nghị cấp chứng thư số, BHXH cấp huyện rà soát, bảo 

đảm chính xác thông tin cá nhân, tổng hợp danh sách đề nghị cấp gửi về 

BHXH tỉnh. BHXH tỉnh tổng hợp danh sách từ đề nghị cấp chứng thư số 

do BHXH cấp huyện gửi lên và các các cá nhân, đơn vị đề nghị cấp 

(thuộc BHXH tỉnh quản lý) gửi về BHXH Việt Nam qua Trung tâm 

Công nghệ thông tin. Trong 03 ngày, kể từ khi nhận hồ sơ các đơn vị 

chuyển lên, Trung tâm Công nghệ thông tin chịu trách nhiệm kiểm tra, 

xác thực thông tin; nếu hồ sơ hợp lệ, Trung tâm Công nghệ thông tin lập 

danh sách, trình lãnh đạo BHXH Việt Nam phê duyệt trước khi gửi cơ 

quan tiếp nhận yêu cầu để tiến hành làm thủ tục cấp chứng thư số. 

Sau khi trực tiếp bàn giao chứng thư số cho cá nhân, đơn vị, cơ quan chủ 

quản có trách nhiệm gửi đề nghị thời điểm có hiệu lực của chứng thư số 

về Ban Cơ yếu Chính phủ bằng văn bản hoặc thông qua chứng thư số 

còn hiệu lực. Chứng thư số có hiệu lực từ thời điểm được Tổ chức cung 

cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng (Ban Cơ yếu Chính phủ) 

công bố trên trang web tại địa chỉ: http://ca.gov.vn 

Cá nhân được cấp chứng thư số, chữ ký số có trách nhiệm tự quản lý 

chứng thư số, chữ ký số, mật khẩu, các thông tin về chứng thư số và thiết 

bị lưu khoá bí mật của mình theo chế độ quản lý bí mật ở cấp độ “Tối 

mật” 

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 06/04/2015. 

 


