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BẢN TIN PHÁP LUẬT ẤN BẢN  
Trong ấn bản lần này, chúng tôi xin gửi đến Quý vị những thông tin về: 

 các luật được dự kiến thông qua tại Kỳ họp thứ 9 của Quốc Hội Việt Nam; 

 dự thảo nghị định hướng dẫn Luật Chứng Khoán;  

 một số quy định gần đây liên quan đến bảo hiểm thất nghiệp và chế độ hưu trí; và   

 những quy định mới về công chứng và chứng thực văn bản.   

Chúng tôi tin rằng Quý độc giả sẽ tìm thấy những thông tin thú vị trong ấn bản lần này và hoan nghênh mọi 
phản hồi hoặc thắc mắc của Quý vị. Mọi nhận xét của Quý vị xin vui lòng gửi về địa chỉ 
newsletter@frasersvn.com. 

Chúng tôi luôn mong muốn cung cấp đến Quý vị những thông tin cập nhật hữu ích về các văn bản pháp 
luật mới ban hành, tuy nhiên Bản Tin Pháp Luật của Công Ty chúng tôi không phải là bản tư vấn pháp lý 
chính thức. Nếu Quý vị nhận thấy cần tìm hiểu thêm bất kỳ thông tin nào được đưa ra trong ấn bản này, xin 
vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email nêu trên hoặc thông qua luật sư tư vấn của Frasers thường 
liên lạc với Quý vị.  

*  *  * 

CÁC LUẬT ĐƯỢC DỰ KIẾN THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 9 CỦA QUỐC HỘI VIỆT NAM 

Như Quý vị có thể đã biết, kỳ họp thứ 9 của Quốc Hội Việt Nam đang diễn ra tại Hà Nội kể từ ngày  
20 tháng 5 năm 2015 cho đến ngày 27 tháng 6 năm 2015 (Kỳ Họp Thứ 9), với trọng tâm xem xét thông 
qua một số dự án luật và thảo luận về các vấn đế kinh tế xã hội. Trong Kỳ Họp Thứ 9 này, 11 dự án luật sẽ 
được xem xét thông qua, và 15 dự án luật khác sẽ được các đại biểu Quốc Hội thảo luận cho ý kiến và dự 
kiến sẽ thông qua trong kỳ họp kế tiếp. Dưới đây là các dự án luật sẽ được xem xét thông qua tại Kỳ Họp 
Thứ 9 này: 

(1) Luật Tổ Chức Chính Phủ (sửa đổi); 

(2) Luât Tổ Chức Chính Quyền Địa Phương; 

(3) Luật Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam (sửa đổi); 

(4) Luật Bầu Cử Đại Biểu Quốc Hội và Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân; 

(5) Luật Ngân Sách Nhà Nước (sửa đổi); 

(6) Luật Kiểm Toán Nhà Nước (sửa đổi); 

(7) Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật; 

(8) Luật Nghĩa Vụ Quân Sự (sửa đổi); 

(9) Luật Tài Nguyên, Môi Trường Biển và Hải Đảo; 
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(10) Luật Thú Y; và 

(11) Luật An Toàn và Vệ Sinh Lao Động. 

Đồng thời, các dự án luật sau đây sẽ được thảo luận cho ý kiến tại Kỳ Họp Thứ 9 này, và dự kiến sẽ được 
thông qua tại kỳ họp sau: 

(1) Bộ Luật Dân Sự (sửa đổi); 

(2) Bộ Luật Hình Sự (sửa đổi); 

(3) Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự (sửa đổi); 

(4) Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự (sửa đổi); 

(5) Luật Tố Tụng Hành Chính (sửa đổi); 

(6) Luật Tổ Chức Cơ Quan Điều Tra Hình Sự; 

(7) Luật Tạm Giữ, Tạm Giam; 

(8) Luật Hoạt Động Giám Sát của Quốc Hội và Hội Đồng Nhân Dân; 

(9) Luật Trưng Cầu Ý Dân; 

(10) Luật Biểu Tình; 

(11) Luật Sửa Đổi, Bổ Sung một số điều của Luật Kế Toán; 

(12) Luật Thống Kê (sửa đổi); 

(13) Luật An Toàn Thông Tin; 

(14) Luật Phí, Lệ Phí; và 

(15) Luật Sửa Đổi, Bổ Sung một số điều của Bộ Luật Hàng Hải Việt Nam. 

Chúng tôi sẽ cập nhật việc ban hành các dự án luật nêu trên đến Quý vị trong các Bản Tin Pháp Luật kế 
tiếp của chúng tôi. 

DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH VỀ CHỨNG KHOÁN 

Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (SSC) đã ban hành một dự thảo nghị định (Dự Thảo) sửa đổi và bổ 
sung một số điều của Nghị Định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính Phủ quy định 
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán1 (Nghị Định 58). Theo Dự Thảo, rất 
nhiều quy định của Nghị Định 58 dự kiến sẽ được sửa đổi. Trong Bản Tin này, chúng tôi sẽ trình bày một 
số sửa đổi quan trọng được đưa ra trong Dự Thảo. 

Đưa ra khái niệm “nhà đầu tư có vốn nước ngoài” 

Dự Thảo có một điều chỉnh quan trọng về định nghĩa “tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa”. Theo Điều 1.1 của 
Dự Thảo, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa là tổng tỷ lệ sở hữu chứng khoán mà nhà đầu tư có vốn nước 
ngoài được nắm giữ tối đa trong một công ty đại chúng, tổ chức kinh doanh chứng khoán và các quỹ đầu 
tư. Điều luật này đã giới thiệu một thuật ngữ mới đáng chú ý là “nhà đầu tư có vốn nước ngoài”. 

Theo Điều 2 của Dự Thảo, “nhà đầu tư có vốn nước ngoài” bao gồm: 

(i) cá nhân nước ngoài không mang quốc tịch Việt Nam; 

(ii) tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài và thực hiện đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, chi 
nhánh Việt Nam của tổ chức thành lập tại nước ngoài; 

(iii) tổ chức thành lập và hoạt động tại Việt Nam có nhà đầu tư nước ngoài quy định tại điểm (i) và (ii) 
nêu trên nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước 
ngoài đối với tổ chức là công ty hợp danh; và 

(iv) tổ chức thành lập và hoạt động tại Việt Nam có nhà đầu tư nước ngoài quy định tại điểm (i), (ii) và tổ 
chức quy định tại điểm (iii) nêu trên nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên. 

So sánh với khái niệm “nhà đầu tư nước ngoài” và “tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài” được quy 
định trong Điều 23 Luật Đầu Tư (sẽ có hiệu lực kể từ 1 tháng 7 năm 2015) thì chúng tôi nhận thấy các 
thuật ngữ này không như nhau. Khái niệm “nhà đầu tư có vốn nước ngoài” theo Dự Thảo này không bao 
gồm trường hợp tổ chức có từ 51% vốn điều lệ trở lên được nắm giữ bởi một tổ chức kinh tế có nhà đầu 

1 Luật Số 70/2006/QH11 về Chứng Khoán được thông qua bởi Khóa XI, Quốc Hội của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ 
Nghĩa Việt Nam tại kỳ họp thứ 9 vào ngày 26 tháng 6 năm 2006, được sửa đổi bởi Luật Số 62/2010/QH12 vào ngày 
24 tháng 11 năm 2010. 
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tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên hoặc đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước 
ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh. 

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam  

Quyết Định 55/2009/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính Phủ ngày 15 tháng 4 năm 2009 (Quyết Định 55) về 
tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam quy định giới hạn sở 
hữu nước ngoài trong các công ty cổ phần đại chúng là 49% tổng số cổ phần công ty.  

Tuy nhiên trong Dự Thảo, có sự phân biệt giữa cổ phần có quyền biểu quyết và cổ phần không có quyền 
biểu quyết khi đưa ra các quy định về sở hữu nước ngoài tại các công ty đại chúng. 

Đối với cổ phiếu có quyền biểu quyết, theo Điều 2a của Dự Thảo, giới hạn sở hữu nước ngoài được xác 
định theo quy định của điều lệ công ty, luật Việt Nam và các điều ước quốc tế. Hay nói cách khác, trong 
một số trường hợp, giới hạn sở hữu nước ngoài có thể hơn 49%. Tuy nhiên, cần phải lưu ý rằng, trong 
trường hợp công ty đại chúng thực hiện bất kỳ ngành nghề kinh doanh nào mà tỷ lệ sở hữu nước ngoài 
không được quy định chi tiết bởi luật Việt Nam hoặc các điều ước quốc tế thì khi đó, tỷ lệ sở hữu nước 
ngoài sẽ phải tuân thủ các quy định trong điều lệ của các công ty đó (nếu có), và sẽ không được vượt 
quá tỷ lệ sở hữu theo quyết định của Thủ Tướng Chính Phủ. Dự Thảo không quy định cụ thể quyết định 
nào của Thủ Tướng Chính Phủ, có phải Thủ Tướng Chính Phủ sẽ ban hành quyết định về vấn đề này, 
hay có phải Dự Thảo đang đề cập đến Quyết Định 55 hiện hành. 

Đối với cổ phần không có quyền biểu quyết của công ty đại chúng, nếu Dự Thảo được ban hành với nội 
dung như hiện tại, thì nhà đầu tư có vốn nước ngoài được đầu tư không hạn chế vào cổ phần không có 
quyền biểu quyết2. 

Ngoài ra, Điều 2a của Dự Thảo cũng quy định rõ rằng, trong trường hợp đầu tư vào chứng chỉ các quỹ 
đầu tư chứng khoán, cổ phiếu của công ty đầu tư chứng khoán hoặc chứng chỉ lưu ký, nhà đầu tư có 
vốn nước ngoài được đầu tư không hạn chế. Phù hợp với quy định này, theo Điều 71.9 quy định thêm 
rằng nhà đầu tư có vốn nước ngoài được mua cổ phần, phần vốn góp để sở hữu không hạn chế vốn 
điều lệ của tổ chức kinh doanh chứng khoán3. Ngoài ra, Điều 77.4 của Nghị Định 58 cũng được dự định 
sẽ bị bãi bỏ và do đó hạn chế sở hữu đối với đầu tư nước ngoài trong công ty đầu tư chứng khoán sẽ 
không còn. Tuy nhiên, để sở hữu từ 51% trở lên vốn điều lệ của tổ chức kinh doanh chứng khoán, nhà 
đầu tư có vốn nước ngoài phải đáp ứng một số điều kiện tương tự như các điều kiện được áp dụng cho 
nhà đầu tư nước ngoài sở hữu 100% vốn của tổ chức kinh doanh chứng khoán như được quy định hiện 
nay tại Nghị Định 58. 

Chào bán chứng khoán riêng lẻ và chào bán chứng khoán ra công chúng 

Dự Thảo đã lược bỏ tất cả các quy định về chào bán riêng lẻ do các công ty cổ phần không phải là công 
ty cổ phần đại chúng tiến hành, vì Luật Doanh Nghiệp mới đã quy định cụ thể điều kiện và thủ tục cho 
hoạt động này. Chính vì vậy, Dự Thảo hiện chỉ điều chỉnh các điều kiện và thủ tục chào bán riêng lẻ áp 
dụng cho công ty đại chúng đã niêm yết và chưa niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán nhằm (i) 
huy động vốn, (ii) hoán đổi các khoản nợ, (iii) hoán đổi lấy cổ phần, phần vốn góp của doanh nghiệp 
khác, hoặc (iv) các tổ chức kinh doanh chứng khoán chào bán riêng lẻ để chuyển đổi thành công ty cổ 
phần. 

Thủ tục để các công ty đại chúng chào bán chứng khoán riêng lẻ và chào bán chứng khoán ra công 
chúng có thể sẽ được sửa đổi theo hướng quy định thêm nhiều yêu cầu. Ví dụ, trong quá trình chào bán 

2  Dự Thảo cũng đề cập tới một số trường hợp sau: 

(a) Đối với công ty đại chúng chuyển đổi từ doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, tỷ lệ sở hữu nước 
ngoài tối đa thực hiện theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi chấp thuận chuyển đổi doanh 
nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thành công ty cổ phần; và 

(b) Đối với doanh nghiệp nhà nước (DNNN) thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng để cổ phần hóa, tỷ lệ sở 
hữu nước ngoài tối đa thực hiện theo Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp đã được 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt trên cơ sở tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước và quy định 
của pháp luật về cổ phần hóa. 

3 Không có bất kỳ định nghĩa rõ ràng nào về “các tổ chức kinh doanh chứng khoán” theo luật Việt Nam. Tuy nhiên, 
Luật Chứng Khoán định nghĩa “kinh doanh chứng khoán” là việc thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán, tự do-
anh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, lưu ký chứng khoán, quản lý quỹ 
đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán. Do đó, có thể diễn giải rằng tổ chức kinh doanh 
chứng khoán là các tổ chức thực hiện bất kỳ nghiệp vụ nào được phân loại là kinh doanh chứng khoán theo Luật 
Chứng Khoán. 
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riêng lẻ, Dự Thảo một lần nữa lặp lại yêu cầu được đưa ra tại Thông Tư 01/2015/TT-BTC của Bộ Tài 
Chính ngày 5 tháng 1 năm 2015 khi quy định rõ rằng bất kỳ công ty đại chúng nào muốn thực hiện chào 
bán riêng lẻ thì phải đăng ký với Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội để giao dịch thông qua UpCom 
hoặc đã được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Ngoài ra, tổ chức phát hành phải mở tài 
khoản phong tỏa để nhận tiền đặt cọc và tiền mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ. Tiền được chuyển vào tài 
khoản phong tỏa sẽ không được rút ra cho đến khi hoàn thành đợt chào bán và báo cáo cho SSC. Đối 
với trường hợp chào bán cổ phần cho các đối tác chiến lược trong cùng một đợt chào bán chứng khoán 
ra công chúng, theo Điều 9 của Dự Thảo, thời hạn hạn chế chuyển nhượng cổ phần ít nhất là một năm 
kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. 

Dự Thảo dự kiến sẽ được ban hành trong năm 2015. Chúng tôi sẽ cập nhật với Quý vị về việc ban hành 
Dự Thảo này. 

QUY ĐỊNH MỚI VỀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP VÀ CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ  

Chính sách bảo hiểm bắt buộc đóng một vai trò quan trọng trong việc ổn định bất kỳ xã hội nào, đặc biệt 
là trong việc bảo vệ người lao động. Mỗi quốc gia đều có hệ thống bảo hiểm riêng phù hợp với tình hình 
thực tế của mình. Tại Việt Nam, chính sách bảo hiểm bắt buộc bao gồm bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, 
và bảo hiểm thất nghiệp, tất cả đều đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định tình hình phát triển của 
đất nước. Trong năm 2015, một số quy định và hướng dẫn mới đã được ban hành, dẫn đến một số thay 
đổi đáng kể trong chính sách bảo hiểm bắt buộc tại Việt Nam.  

Chúng tôi xin sơ lược một vài nét về các quy định mới trong chính sách bảo hiểm bắt buộc tại Việt Nam, 
cụ thể là: 

 hướng dẫn mới về bảo hiểm thất nghiệp; và 

 chế độ hưu trí mới, là một phần của bảo hiểm xã hội. 

Hướng Dẫn Mới Về Bảo Hiểm Thất Nghiệp 

Nhằm mục đích khắc phục những vướng mắc trong quá trình thực thi các quy định về bảo hiểm thất 
nghiệp trên thực tế, Chính Phủ đã ban hành Nghị Định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 03 năm 2015 
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc Làm số 38/2013/QH13 ngày 16 tháng 11 năm 2013 
về bảo hiểm thất nghiệp (Nghị Định 28). Nghị Định 28 quy định nhiều thay đổi về thủ tục tham gia và 
thanh toán bảo hiểm thất nghiệp.    

Nhìn chung, không có nhiều thay đổi đáng kể liên quan đến chính sách bảo hiểm thất nghiệp được quy 
định tại Nghị Định 28, trừ những thay đổi về thủ tục như nêu trên, và các quy định mới về việc hỗ trợ 
người lao động trong đào tạo, bồi dưỡng, và nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho 
người lao động. 

Để người sử dụng lao động nhận được khoản hỗ trợ này, các điều kiện sau đây cần phải được đáp ứng: 

 người sử dụng lao động đã đóng đủ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật; 

 người sử dụng lao động gặp khó khăn do suy giảm kinh tế hoặc vì lý do bất khả kháng buộc phải 
thay đổi cơ cấu hoặc công nghệ sản xuất, kinh doanh và dẫn đến nguy cơ phải cắt giảm số lao 
động hiện có; 

 người sử dụng lao động không đủ kinh phí để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ 
năng nghề cho người lao động; và 

 người sử dụng lao động có phương án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề và 
duy trì việc làm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 

Mức hỗ trợ kinh phí cho mục đích đào tạo là tối đa một (1) triệu đồng/người/tháng. Mức hỗ trợ cụ thể 
được tính theo tháng hoặc thời gian học thực tế của từng nghề hoặc từng khóa học nhưng tối đa không 
quá sáu (6) tháng. 

Các quy định tại Nghị Định 28 có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2015. 

Chế Độ Hưu Trí Mới – Một Vấn Đề Hiện Đang Gây Tranh Cãi 

Hệ thống bảo hiểm xã hội Việt Nam hiện được điều chỉnh bởi Luật Bảo Hiểm Xã Hội số 71/2006/QH11 
ban hành ngày 29 tháng 06 năm 2006 (LBHXH Hiện Hành) và các văn bản hướng dẫn. Kể từ ngày  
1 tháng 1 năm 2016, Luật Bảo Hiểm Xã Hội 58/2014/QH13 của Quốc Hội ngày 20 tháng 11 năm 2014 
(LBHXH Mới) sẽ có hiệu lực, thay thế LBHXH Hiện Hành, đưa ra chính sách bảo hiểm xã hội mới tại 
Việt Nam. 
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LBHXH Mới đã có những thay đổi đáng kể so với hệ thống bảo hiểm xã hội hiện đang áp dụng, đặc biệt 
là bảo hiểm xã hội đối với người lao động khi nghỉ hưu. Đã có một cuộc đình công của công nhân Công 
Ty TNHH Pou Yuen, một công ty có vốn nước ngoài tại Quận Bình Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh, vào 
tháng 3 năm 2015 liên quan đến thay đổi này. 

Là một trong những cuộc đình công lớn nhất tại Việt Nam cho đến thời điểm hiện tại, cuộc đình công này 
là một cuộc đình công khá lạ về bản chất, do liên quan đến chính sách quốc gia mà không phải liên quan 
đến tranh chấp giữa người lao động và người sử dụng lao động.  

Bảo hiểm xã hội một lần 

Theo LBHXH Hiện Hành, khi một người lao động nghỉ hưu, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ thanh toán một 
trong hai khoản sau đây: 

(i) khoản thanh toán hàng tháng được trả cho người lao động cho đến khi người lao động chết. Loại 
trợ cấp này được áp dụng khi người lao động đáp ứng được các điều kiện liên quan, như đã đạt 
độ tuổi nghỉ hưu (60 tuổi đối với nam và 55 tuổi đối với nữ), và có từ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội 
trở lên (Lương Hưu); hoặc 

(ii) khoản thanh toán một lần được trả cho người lao động khi họ nghỉ việc (BHXH Một Lần). 

Mức bảo hiểm xã hội một lần được tính dựa trên số năm đóng góp vào quỹ bảo hiểm xã hội, cứ mỗi 
năm, người lao động sẽ nhận được 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. 

Theo quy định hiện hành, khi người lao động không đáp ứng các điều kiện để hưởng Lương Hưu, người 
lao động sẽ có quyền nhận BHXH Một Lần khi nghỉ việc trong một số trường hợp nhất định, bao gồm 
nhưng không giới hạn trường hợp khi người lao động không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội sau khi nghỉ 
việc một năm và yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần cho khoản thời gian đã đóng bảo hiểm dưới  
20 năm. 

Theo đó, khi nghỉ việc mà có thời gian đóng bảo hiểm xã hội ít hơn 20 năm, người lao động sẽ có quyền 
được chọn: 

(i) bảo lưu thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội đối với công việc cũ và cộng dồn vào với thời gian 
đóng bảo hiểm xã hội của công việc mới; hoặc 

(ii) nhận BHXH Một Lần đối với thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội của công việc cũ. 

Tuy nhiên, theo LBHXH Mới (Điều 60), BHXH Một Lần sẽ không được trả khi người lao động nghỉ việc 
mà chưa đủ tuổi nghỉ hưu. Nói cách khác, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2016, khi nghỉ việc, người lao động 
chưa đến tuổi nghỉ hưu phải chờ đến khi đến tuổi nghỉ hưu để nhận khoản BHXH Một Lần hoặc nhận 
Lương Hưu (nếu đủ điều kiện) mà không được quyền chọn nhận ngay BHXH Một Lần như theo quy định 
của LBHXH Hiện Hành.  

Thay đổi về chế độ hưu trí theo LBHXH Mới dẫn đến sự không đồng tình và đưa đến cuộc đình công của 
công nhân. Nguyên nhân của tranh cãi này là do các quan điểm khác nhau giữa Chính Phủ và người lao 
động, liên quan đến khả năng được nhận BHXH Một Lần của người lao động khi nghỉ việc. 

Quan điểm của Chính Phủ 

Quy định của LBHXH Mới, theo giải thích của đại diện Chính Phủ, là không nhằm mục đích hạn chế 
phạm vi người lao động được quyền hưởng BHXH Một Lần mà nhằm khuyến khích việc tăng số người 
lao động được nhận Lương Hưu. Nói cách khác, quy định mới nhằm khuyến khích người lao động tích 
lũy thời gian đóng bảo hiểm xã hội để có thể nhận được Lương Hưu hằng tháng khi nghỉ hưu, thay vì 
nhận BHXH Một Lần sau mỗi lần thay đổi công việc.    

Từ góc độ này, chế độ hưu trí mới là nhằm bảo đảm sự ổn định và an toàn lâu dài cho xã hội cũng như 
lợi ích cùa người lao động, thông qua việc người lao động sẽ nhận được Lương Hưu, với tính chất là 
khoản thu nhập ổn định hằng tháng, về lâu dài sẽ nhiều hơn khoản tiền nhận được khi nhận BHXH Một 
Lần. 

Quan điểm của người lao động 

Trái với mong đợi từ Chính Phủ, ngay cả trước khi chính sách có hiệu lực, mục tiêu tích cực của chế độ 
hưu trí mới dường như không được một bộ phận người lao động chào đón, đặc biệt là những người lao 
động có công việc không ổn định. Thay vì chờ đến tuổi nghỉ hưu để nhận được khoản BHXH Một Lần 
hoặc Lương Hưu (nếu đáp ứng được các điều kiện tương ứng), nhiều công nhân muốn nhận được 
BHXH Một Lần ngay khi nghỉ việc để đáp ứng các nhu cầu hiện thời của mình mà không phải chờ đợi. 
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Theo quan điểm của những công nhân đó, việc đợi đến tuổi nghỉ hưu để nhận BHXH Một Lần hoặc tiếp 
tục đóng bảo hiểm xã hội đến khi đáp ứng điều kiện để nhận được Lương Hưu theo LBHXH Mới là điều 
không dễ dàng. Vì vậy, những công nhân này cho rằng chế độ hưu trí mới là hạn chế hơn so với chế độ 
hưu trí hiện hành, đặc biệt là đối với những người có công việc không ổn định. 

Khả năng sửa đổi chính sách hưu trí mới 

Trước các động thái trong ngành công nghiệp (cụ thể là các cuộc đình công được tiến hành bởi công 
nhân), Chính Phủ đã có những hành động đầu tiên để xem xét lại chế độ hưu trí theo LBHXH Mới. Theo 
đó, đại diện của Bộ lao Động Thương Binh và Xã Hội, Tổng Liên Đoàn Lao Động, và Chính Phủ đã 
đồng ý đề nghị Quốc Hội xem xét lại chế độ hưu trí để đáp ứng nhu cần thực tế của người lao động và 
theo hướng để cho người lao động được chọn nhận khoản thanh toán một lần khi nghỉ việc hoặc nhận 
các lợi ích bảo hiểm xã hội của mình khi nghỉ hưu. 

TIN MỚI CẬP NHẬT: theo các thông tin từ báo chí, vào ngày 27 tháng 5 năm 2015, Quốc Hội đã thống 
nhất ý kiến rằng LBHXH Mới cần được xem xét lại. Các Đại Biểu Quốc Hội sẽ cân nhắc vấn đề này và 
biếu quyết về việc có cần thiết sửa đổi Điều 60 LBHXH Mới hay không. Chúng tôi sẽ theo dõi vấn đề 
này nếu LBHXH Mới được điều chỉnh (khi được công khai) và sẽ cập nhật thông tin đến Quý độc giả 
trong Bản Tin Pháp Luật tiếp theo của chúng tôi. 

CÁC NGHỊ ĐỊNH MỚI HƯỚNG DẪN LUẬT CÔNG CHỨNG 

Nhằm hướng dẫn thi hành Luật Công Chứng số 53/2014/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2014 của Quốc 
Hội (Luật Công Chứng Mới), Chính Phủ đã ban hành hai nghị định là Nghị Định số 23/2015/NĐ-CP 
ngày 16 tháng 2 năm 2015 quy định về việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, 
chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch(Nghị Định 23), và Nghị Định số 29/2015/NĐ-CP 
ngày 15 tháng 3 năm 2015 hướng dẫn thi hành Luật Công Chứng Mới (Nghị Định 29). 

Bên cạnh những nội dung khác, Nghị Định 23 tái xác nhận và đưa ra những quy định cụ thể về một nội 
dung mới của Luật Công Chứng, liên quan đến việc công chứng viên có thẩm quyền và trách nhiệm: 

 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 
Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 
Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận; và 

 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản, trừ việc chứng thực chữ ký người dịch. 

Với quy định mới này, bên cạnh thẩm quyền của Phòng Tư Pháp và Ủy Ban Nhân Dân Cấp Xã trong 
việc chứng thực bản sao, nay văn phòng công chứng cũng có thể cung cấp dịch vụ đó. Nghị Định 23 có 
hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2015. 

Nghị Định 29 ban hành hàng loạt các quy định về hoạt động và quản lý các văn phòng công chứng, như 
việc chuyển đổi phòng công chứng công thành văn phòng công chứng tư; hợp nhất, sáp nhập và 
chuyển nhượng văn phòng công chứng tư; cũng như bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của công 
chứng viên. Nghị Định 29 có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 5 năm 2015. 


