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VĂN BẢN PHÁP LÝ VỀ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 

Thông tư 01/2014/TT-BTC 
Ngày 02/01/2014 

Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với doanh nghiệp kinh doanh 

xổ số. 
Nghị định 01/2014/NĐ-CP 

Ngày 03/01/2014 
Quy định về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín 

dụng tại Việt Nam. 

Thông tư 01/2014/TT-BLĐTBXH 
Ngày 08/01/2014 

Quy định về thủ tục cấp, cấp lại, gia hạn và thu hồi Giấy phép hoạt 
động cho thuê lại lao động, chế độ báo cáo việc cho thuê lại lao động  

Nghị định 188/2013/NĐ-CP 
Ngày 20/11/2013  

Quy định của Chính Phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. 

 
 VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý 

Quy định về thủ tục cấp, cấp lại, 
gia hạn và thu hồi Giấy phép hoạt 
động cho thuê lại lao động, chế độ 
báo cáo việc cho thuê lại lao động. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thông tư 01/2014/TT-BLĐTBXH 
Ngày 08/01/2014 

Theo Thông tư số 01/2014/TT-BLĐTBXH  về việc cấp phép hoạt động 

cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực 

hiện cho thuê lại lao động, doanh nghiệp (DN) cho thuê lại lao động 

được quyền chuyển địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện 

trước thời hạn khi có hỏa hoạn, sụp đổ, hư hỏng, sụt lở gây thiệt hại, 
giải tỏa theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền và trong các 

trường hợp bất khả kháng khác. 

Khi chuyển địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, DN 

phải có văn bản thông báo gửi Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, 

kèm theo giấy tờ xác nhận của UBND cấp xã, phường, thị trấn (trường 

hợp do hỏa hoạn; sụp đổ, hư hỏng, sụt lở gây thiệt hại) hoặc giấy tờ 

công nhận của cơ quan có thẩm quyền (trường hợp do các nguyên nhân 

bất khả kháng khác). 

Trước ngày 20/06 và 20/12 hàng năm, DN có trách nhiệm gửi báo cáo 

tình hình, kết quả việc thực hiện hoạt động cho thuê lại lao động về Vụ 

Pháp chế Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và UBND cấp tỉnh nơi 

DN đặt trụ sở chính. Trường hợp Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương 

binh và Xã hội hoặc Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương nơi DN đặt trụ sở chính có yêu cầu; trường hợp xảy ra tai nạn lao 

động nặng, tai nạn lao động chết người đối với người lao động thuê lại 
trong quá trình cho thuê lại lao động hoặc DN cho thuê, bên thuê lại 
xảy ra tranh chấp lao động; đình công..., DN báo cáo đột xuất về tình 

hình hoạt động cho thuê lại lao động đến Bộ Lao động, Thương binh 

và Xã hội hoặc cơ quan, đơn vị có liên quan. 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/03/2014 
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Hướng dẫn chế độ quản lý tài 
chính đối với doanh nghiệp kinh 
doanh xổ số. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Thông tư 01/2014/TT-BTC 
Ngày 02/01/2014 

 
Quy định về việc nhà đầu tư 
nước ngoài mua cổ phần của tổ 
chức tín dụng tại Việt Nam. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ngày 02/01/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 01/2014/TT-

BTC hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với doanh nghiệp (DN) 

kinh doanh xổ số, trong đó đáng chú ý là quy định về các khoản chi phí 

đặc thù được tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế thu nhập DN 

như chi phí trả thưởng; chi hoa hồng đại lý cho các đại lý xổ số; chi phí 

quay số mở thưởng và chi phí đóng góp hoạt động của Hội đồng Xổ số 

kiến thiết khu vực... 

Trong đó, mức chi hoa hồng đại lý do DN kinh doanh xổ số quyết định 

trong từng thời kỳ, được ghi cụ thể tại hợp đồng đại lý xổ số nhưng 

phải đảm bảo nguyên tắc không vượt quá 15% doanh thu bán vé xổ số 

có thuế của DN (giá trị vé xổ số đã bán); mức phí ủy quyền cho đại lý 

xổ số trả thưởng cho khách hàng trúng thưởng tối đa không quá 0,2% 

tổng giá trị giải thưởng mà đại lý xổ số đã thanh toán theo ủy quyền; 

mức đóng góp hoạt động của Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực tối đa 

là 60 triệu đồng/năm/công ty/hội đồng (05 triệu đồng/tháng)...  

Cũng theo Thông tư này, DN kinh doanh xổ số được chi hỗ trợ cho 

công tác phòng chống số đề, làm vé số giả với tổng mức chi tối đa 

trong năm tài chính không vượt quá 1% tổng doanh thu bán vé có thuế 
của các DN kinh doanh xổ số đang hoạt động kinh doanh tại khu vực 

miền Bắc, miền Trung và kinh doanh loại hình sản phẩm xổ số tự chọn 

số điện toán hoặc 0,1% tổng doanh thu bán vé có thuế của DN kinh 

doanh xổ số đang hoạt động kinh doanh tại khu vực miền Nam. Trong 

đó, mức chi đối với các vụ án đã đưa ra xét xử tối đa là 20 triệu 

đồng/vụ án; đối với các vụ xử phạt vi phạm hành chính, tối đa bằng 

50% số tiền xử phạt vi phạm hành chính nhưng không vượt quá 05  

triệu đồng/vụ án. 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/03/2014. 

 

Nghị định trên quy định, tỷ lệ sở hữu cổ phần của một nhà đầu tư chiến 

lược nước ngoài không được vượt quá 20% vốn điều lệ của một tổ 

chức tín dụng Việt Nam. Thời gian qua, theo Nghị định 69/2007/NĐ-

CP, giới hạn mức sở hữu cổ phần của nhà đầu tư chiến lược nước ngoài 

và người có liên quan của nhà đầu tư chiến lược nước ngoài đó không  

vượt quá 15%. 

Nghị định cũng nêu rõ, tỷ lệ sở hữu cổ phần của một cá nhân nước 

ngoài không được vượt quá 5% vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng 

Việt Nam. 

Tỷ lệ sở hữu cổ phần của một tổ chức nước ngoài không được vượt quá 

15% vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng Việt Nam, trừ trường hợp 

nhà đầu tư chiến lược nước ngoài thì tỷ lệ này là không được vượt quá 

20%. 

Tỷ lệ sở hữu cổ phần của một nhà đầu tư nước ngoài và người có liên 

quan của nhà đầu tư nước ngoài đó không được vượt quá 20% vốn điều  

lệ của một tổ chức tín dụng Việt Nam. 

Tổng mức sở hữu cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài không vượt 

quá 30% vốn điều lệ của một ngân hàng thương mại Việt Nam. Tổng 

mức sở hữu cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài tại một tổ chức tín 

dụng phi ngân hàng Việt Nam thực hiện theo quy định của pháp luật  
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đối với công ty đại chúng, công ty niêm yết. 
Tuy nhiên, trong trường hợp đặc biệt để thực hiện cơ cấu lại tổ chức tín 

dụng yếu kém, gặp khó khăn, bảo đảm an toàn hệ thống tổ chức tín 

dụng, Thủ tướng Chính phủ quyết định tỷ lệ sở hữu cổ phần của một tổ 

chức nước ngoài, một nhà đầu tư chiến lược nước ngoài, tổng mức sở 

hữu cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài tại một tổ chức tín dụng cổ 

phần yếu kém được cơ cấu lại vượt quá giới hạn quy định đối với từng  

trường hợp cụ thể. 
Tỷ lệ sở hữu quy định nêu trên bao gồm cả phần vốn nhà đầu tư nước 

ngoài ủy thác cho tổ chức, cá nhân khác mua cổ phần 

Nhà đầu tư nước ngoài chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi của tổ chức 

tín dụng Việt Nam sang cổ phiếu phải đảm bảo tỷ lệ sở hữu cổ phần, 

điều kiện sở hữu cổ phần theo quy định. 

Theo Nghị định, tổ chức nước ngoài mua cổ phần dẫn đến mức sở hữu 

từ 10% vốn điều lệ của tổ chức tín dụng Việt Nam trở lên phải đáp ứng 

5 điều kiện: 

Được các tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế có uy tín xếp hạng từ 

mức ổn định hoặc tương đương trở lên. 

Phải có đủ nguồn tài chính để mua cổ phần được xác định theo báo cáo 

tài chính được kiểm toán độc lập năm liền kề trước năm nộp hồ sơ và 

nguồn vốn mua cổ phần hợp pháp theo quy định của pháp luật. 
Việc mua cổ phần không gây ảnh hưởng đến sự an toàn, ổn định của hệ 
thống tổ chức tín dụng Việt Nam; không tạo ra sự độc quyền hoặc hạn 

chế cạnh tranh trong hệ thống tổ chức tín dụng Việt Nam. 

Không vi phạm nghiêm trọng pháp luật về tiền tệ, ngân hàng, chứng 

khoán và thị trường chứng khoán của nước nơi nhà đầu tư nước ngoài 

đặt trụ sở chính và Việt Nam trong thời hạn 12 tháng tính đến thời 

điểm nộp hồ sơ mua cổ phần. 

Có tổng tài sản tối thiểu tương đương 10 tỷ đô la Mỹ đối với nhà đầu 

tư nước ngoài là ngân hàng, công ty tài chính, công ty cho thuê tài 

chính hoặc có mức vốn điều lệ tối thiểu tương đương 1 tỷ đô la Mỹ đối 

với nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức khác vào năm liền kề trước năm 

nộp hồ sơ mua cổ phần. 

Tổ chức nước ngoài mua cổ phần và trở thành nhà đầu tư chiến lược 

nước ngoài phải đáp ứng 7 điều kiện. 

Các điều kiện 1, 2, 3, 4 như đối với tổ chức nước ngoài mua cổ phần 

dẫn đến mức sở hữu từ 10% vốn điều lệ của tổ chức tín dụng Việt 
Nam. 

Là ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính nước ngoài, công ty cho 

thuê tài chính nước ngoài được phép thực hiện hoạt động ngân hàng 

theo quy định của pháp luật của nước nơi đặt trụ sở chính. Công ty tài 

chính nước ngoài chỉ được là nhà đầu tư chiến lược tại công ty tài 

chính Việt Nam. Công ty cho thuê tài chính nước ngoài chỉ được là nhà 

đầu tư chiến lược tại công ty cho thuê tài chính Việt Nam. 

Có kinh nghiệm hoạt động quốc tế trong lĩnh vực tài chính ngân hàng 

từ 5 năm trở lên. 

Có tổng tài sản tối thiểu tương đương 20 tỷ đô la Mỹ vào năm liền kề 
trước năm nộp hồ sơ mua cổ phần. 
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Nghị định 01/2014/NĐ-CP 
Ngày 03/01/2014 

 
Quy định của Chính Phủ về việc 
phát triển và quản lý nhà ở xã hội 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Có văn bản cam kết và kế hoạch rõ ràng về việc gắn bó lợi ích lâu dài 

với tổ chức tín dụng Việt Nam, hỗ trợ tổ chức tín dụng Việt Nam áp 

dụng công nghệ hiện đại; phát triển sản phẩm, dịch vụ ngân hàng; nâng 

cao năng lực tài chính, quản trị, điều hành. 

Không sở hữu từ 10% vốn điều lệ trở lên tại bất kỳ tổ chức tín dụng 

nào khác tại Việt Nam. 

Cam kết hoặc đã sở hữu từ 10% vốn điều lệ trở lên của tổ chức tín 

dụng Việt Nam mà tổ chức nước ngoài đề nghị mua cổ phần và trở 

thành nhà đầu tư chiến lược nước ngoài. 

Những quy định trên bắt đầu có hiệu lực từ ngày 20/2/2014. 

 

Từ ngày 10/1/2014, Nghị định 188, về phát triển và quản lý nhà ở xã 

hội vừa được Chính phủ ban hành có nhiều quy định cơ chế hỗ trợ, ưu 

đãi phát triển nhà ở xã hội chính thức có hiệu lực. 

Cụ thể, đối với Dự án phát triển nhà ở xã hội được Nhà nước hỗ trợ, ưu 

đãi, được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với diện tích đất 
trong phạm vi dự án xây dựng nhà ở xã hội (bao gồm cả quỹ đất để xây 

dựng các công trình kinh doanh thương mại) đã được phê duyệt. 
Trường hợp chủ đầu tư dự án đã nộp tiền sử dụng đất khi được Nhà 

nước giao đất; đã nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ tổ chức, 

hộ gia đình, cá nhân khác mà diện tích đất đó được sử dụng để xây 

dựng nhà ở xã hội hoặc trường hợp chủ đầu tư dự án đã nộp tiền sử 

dụng đất đối với quỹ đất 20% thì được Nhà nước hoàn trả lại hoặc 

được khấu trừ vào nghĩa vụ tài chính mà chủ đầu tư dự án phải nộp cho 

Nhà nước theo quy định của pháp luật về đất đai. 

Bên cạnh đó, được áp dụng thuế suất ưu đãi thuế giá trị gia tăng theo 

quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng; được miễn, giảm và 

hưởng các ưu đãi về thuế suất thu nhập doanh nghiệp theo quy định 

của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp. 
Các doanh nghiệp đầu tư dự án nhà ở xã hội được ưu đãi khi vay vốn 

của các tổ chức tín dụng. Theo nghị định, các tổ chức tín dụng, ngân 

hàng thương mại và các định chế tài chính có trách nhiệm dành lượng 

vốn tối thiểu khoảng 3% tổng dư nợ cho các chủ đầu tư dự án nhà ở xã 

hội và người mua, thuê, thuê mua nhà thu nhập thấp vay với lãi suất ưu 

đãi thấp hơn thị trường. Về kỳ hạn trả nợ phải phù hợp với khả năng 

của khách hàng. Bên cạnh đó, chủ đầu tư được vay vốn ưu đãi từ 

nguồn ngân sách của địa phương, nguồn phát hành trái phiếu chính 

quyền địa phương... 

Chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội cũng được hỗ trợ từ nguồn ngân sách 

toàn bộ kinh phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào, được hỗ trợ 

một phần hoặc toàn bộ kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, đầu 

tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong phạm vi dự 

án. Được miễn thực hiện thủ tục thẩm định cơ sở đối với trường hợp 

dự án sử dụng thiết kế mẫu. 

Chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội được phát hành trái phiếu do chính phủ 

bảo lãnh theo quy định pháp luật về phát hành trái phiếu. 

Ngoài ra, chủ đầu tư dự án được dành 20% tổng diện tích đất ở được 

giao trong phạm vi dự án phát triển nhà ở xã hội (bao gồm cả dự án sử 
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dụng quỹ đất 20%) để đầu tư xây dựng công trình kinh doanh thương 

mại (kể cả nhà ở thương mại cao tầng hoặc thấp tầng) nhằm bù đắp chi 

phí đầu tư, góp phần giảm giá bán, giá cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội 

và giảm chi phí dịch vụ quản lý, vận hành nhà ở xã hội sau khi đầu tư. 

Nghị định cũng nêu rõ, hộ gia đình, cá nhân được tham gia đầu tư nhà 

ở xã hội với nhiều hỗ trợ, ưu đãi theo quy định sau: Được miễn tiền sử 

dụng đất khi được phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất khác sang 

xây dựng nhà ở xã hội; được miễn, giảm và hưởng các ưu đãi về thuế 
thu nhập cá nhân và các loại thuế khác liên quan đến hoạt động bán, 

cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về thuế; 
được sử dụng nhà ở hình thành trong tương lai để làm tài sản thế chấp 

khi vay vốn đầu tư nhà ở xã hội;... 

Ngoài ra, Bộ Quốc Phòng và Bộ Công an được phép triển khai các dự 

án nhà ở xã hội theo quy định để giải quyết nhà ở cho sĩ quan, quân 

nhân chuyên nghiệp thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, nhưng phải 
đảm bảo nguyên tắc mỗi đối tượng chỉ được hỗ trợ 1 lần. 

 


