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VĂN BẢN PHÁP LÝ VỀ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 

Công văn 3887/LĐTBXH-LĐTL 

Ngày 17/10/2014 

Xác định quỹ tiền lương năm 2013 đối với người lao động đối với công 

ty thực hiện nhiệm vụ công ích do Nhà nước đặt hàng. 

Công văn 3923/LĐTBXH-BHXH 

Ngày 21/10/2014 
Tuổi nghỉ hưu đối với lao động nặng nhọc, độc hại và nguy hiểm. 

Công văn 3928/LĐTBXH-BHXH 

Ngày 21/10/2014 
Thời điểm tính hưởng trợ cấp hàng tháng. 

Công văn 3957/LĐTBXH-LĐTL 

Ngày 23/09/2014 
Giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc cho người lao động. 

Công văn 3958/LĐTBXH-LĐTL 

Ngày 23/09/2014 
Giải đáp vướng mắc về chế độ trợ cấp thôi việc. 

Công văm 3965/LĐTBXH-LĐTL 

Ngày 23/10/2014 

Việc xác định quỹ tiền lương đối với người lao động và quỹ tiền lương 

đối với viên chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 

do Nhà nước làm chủ sở hữu. 

Công văn 4030/LĐTBXH-LĐTL 

Ngày 28/09/2014 
Hướng dẫn chế độ trợ cấp mất việc làm. 

Công văn 4045/LĐTBXH-LĐTL 

Ngày 29/10/2014 
Tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp thôi việc 

Công văn 4046/LĐTBXH-LĐTL 

Ngày 29/10/2014 
Hướng dẫn về chế độ trợ cấp thôi việc. 

Công văn 4055/LĐTBXH-LĐTL 

Ngày 29/10/2014 
Giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc cho người lao động. 

Công văn 4056/LĐTBXH-LĐTL 

Ngày 29/09/2014 

Chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động khi DN thuộc khu vực nhà 

nước cổ phần hóa. 

Công văn 4057/LĐTBXH-LĐTL 

Ngày 29/10/2014 
Chế độ mua cổ phần ưu đãi của người lao động 

Công văn 4058/LĐTBXH-LĐTL 

Ngày 29/10/2014 
Hướng dẫn thực hiện chế độ đối với người lao động khi cổ phần hóa. 
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Công văn 4075/LĐTBXH-LĐTL 

Ngày 30/10/2014 

Xác định quỹ tiền lương thực hiện năm 2013 cho người lao động trong 

công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu. 

Công văn 4078/LĐTBXH-LĐTL 

Ngày 30/10/2014 
Giải quyết đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. 

Thông tư 38/2014/TT-BCT 

Ngày 24/10/2014 

Quy định về kinh doanh xăng dầu do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban 

hành 

Nghị định 98/2014/NĐ-CP 

Ngày 24/10/2014 

Quy định về việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã 

hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. 

 
VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý  

Giải quyết đơn phương chấm dứt 

hợp đồng lao động. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công văn 4078/LĐTBXH-LĐTL 

Ngày 30/10/2014 

Công văn này giải quyết đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Theo 

quy định tại Điều 48 Bộ luật Lao động năm 2012 thì khi hợp đồng lao 

động chấm dứt theo đúng quy định tại khoản 9 Điều 36 Bộ luật Lao động 

năm 2012, người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi 

việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở 

lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương. Theo quy 

định tại điểm b khoản 3 Điều 5 Thông tư số 07/2010/TT-BYT ngày 

05/4/2010 hướng dẫn việc giám định suy giảm khả năng lao động của 

người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì hồ sơ giám định để 

thực hiện chế độ hưu trí trước tuổi quy định phải có giấy đề nghị giám 

định khả năng lao động của người lao động. 

Theo đó, trường hợp người lao động có thời gian công tác tại Công ty là 

39 năm 2 tháng nay đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đúng pháp 

luật, người lao động không có nguyện vọng giám định khả năng lao động 

để thực hiện chế độ hưu trí trước tuổi quy định thì Công ty có trách 

nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 48 Bộ luật Lao 

động nêu trên. 

Giải quyết chế độ trợ cấp thôi 

việc cho người lao động. 

 

Công văn 3957/LĐTBXH-LĐTL 

Ngày 23/09/2014 

Công văn này hướng dẫn giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc cho người 

lao động. Theo đó, trường hợp người lao động có thời gian làm việc tại 

Công ty từ tháng 03/1995 (sau ngày 01/01/1995) đến tháng 05/2013 thì 

chấm dứt hợp đồng lao động thì Công ty có trách nhiệm chi trả trợ cấp 

thôi việc cho người lao động đối với thời gian thực tế làm việc tại Công 

ty. 

Hướng dẫn chế độ trợ cấp mất 

việc làm. 

 

 

 

 

Công văn 4030/LĐTBXH-LĐTL 

Ngày 28/09/2014 

Công văn này hướng dẫn về chế độ trợ cấp mất việc làm. Theo đó, người 

sử dụng lao động có trách nhiệm trả trợ cấp mất việc làm cho người lao 

động đã làm việc thường xuyên cho mình từ 12 tháng trở lên mà bị mất 

việc làm theo quy định, mỗi năm làm việc trả 01 tháng tiền lương nhưng 

ít nhất phải bằng 02 tháng tiền lương. Thời gian làm việc để tính trợ cấp 

mất việc làm là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho 

người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo 

hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội và thời gian 

làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.  



                
 

 

 

YOU’RE SMOOTH, YOU’RE SAVING 

                                

Bản tin này do Công ty cổ phần Tài Việt cung cấp và chỉ nhằm mục đích tham khảo. Bản tin được xây dựng dựa trên những nguồn thông 
tin đáng tin cậy mà Tài Việt thu thập được. Tài Việt không chịu trách nhiệm với bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào liên quan đến việc sử dụng 

những thông tin được cung cấp từ bản tin này. Để biết thêm chi tiết, Quý độc giả vui lòng liên hệ đường dây tư vấn số 1088 nhánh 7 

hoặc infotaiviet@gmail.com. 

 

3 

Tiền lương làm căn cứ tính trợ 

cấp thôi việc. 

 

 

 

 

Công văn 4045/LĐTBXH-LĐTL 

Ngày 29/10/2014 

Công văn này hướng dẫn về tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp thôi việc. 

Tại Điều 42 của Bộ luật Lao động, khi người lao động thôi việc ở cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp nào thì thực hiện chấm dứt hợp đồng lao 

động ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đó và người sử dụng lao động có 

trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động. Theo quy định 

tại Điều 15 Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 thì tiền 

lương làm căn cứ tính các chế độ trợ cấp thôi việc là tiền lương theo hợp 

đồng lao động, được tính bình quân của 6 tháng liền kề trước khi thôi 

việc, gồm tiền lương cấp bậc, chức vụ, phụ cấp khu vực, phụ cấp chức 

vụ (nếu có). 

Tuổi nghỉ hưu đối với lao động 

nặng nhọc, độc hại và nguy hiểm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công văn 3923/LĐTBXH-BHXH 

Ngày 21/10/2014 

Công văn này giải đáp vướng mắc về tuổi nghỉ hưu đối với lao động 

nặng nhọc, độc hại và nguy hiểm. Theo quy định của pháp luật, NLĐ 

được hưởng lương hưu khi nghỉ việc mà nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60, nữ 

từ đủ 50 đến đủ 55 tuổi và có 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, trong 

đó có đủ 15 năm làm việc hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 

thuộc danh mục do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban 

hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở 

lên.Trường hợp NLĐ đã đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định 

trên mà vẫn muốn tiếp tục làm việc và người sử dụng lao động vẫn có 

nhu cầu sử dụng thì NLĐ vẫn tiếp tục làm việc và tham gia bảo hiểm xã 

hội bắt buộc theo quy định. Trường hợp người sử dụng lao động không 

có nhu cầu hoặc NLĐ không muốn tiếp tục làm việc thì thủ tục hồ sơ 

giải quyết để NLĐ hưởng lương hưu được quy định tại Điều 119, Điều 

122 Luật Bảo hiểm xã hội. Theo đó, người sử dụng lao động phải ra 

quyết định nghỉ việc và lập hồ sơ hưởng lương hưu đối với người đang 

đóng bảo hiểm xã hội gửi cơ quan bảo hiểm xã hội giải quyết. 

Quy định về việc thành lập tổ 

chức chính trị, các tổ chức chính 

trị - xã hội tại doanh nghiệp 

thuộc mọi thành phần kinh tế. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nghị định 98/2014/NĐ-CP 

Ngày 24/10/2014 

Nghị định này quy định về việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức 

chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. Một sso 

điểm chính của Nghị định như sau: 

- Nghị định này quy định thành lập tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam; 

các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh 

tế; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong việc tạo điều 

kiện để người lao động có nhu cầu, hoặc mong muốn được thành lập và 

tham gia hoạt động tại các tổ chức đó khi đủ điều kiện theo quy định. 

- Đối tượng áp dụng theo Nghị định là Công ty trách nhiệm hữu hạn, 

công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân, bao gồm cả 

công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần được chuyển đổi từ doanh 

nghiệp 100% vốn nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức Đảng và của các 

tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp có vốn đầu tư của nhà đầu tư 

nước ngoài; Doanh nghiệp có vốn đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài; 

Hợp tác xã; Người quản lý doanh nghiệp và người lao động trong các 

loại hình doanh nghiệp nêu trên. 

- Các khoản chi hỗ trợ của doanh nghiệp cho tổ chức Đảng, các tổ chức 

chính trị - xã hội để phục vụ hoạt động được tính là khoản chi được trừ 

khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định 

của pháp luật. 

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/12/2014. 
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