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BẢN TIN FRASERS
Trong ấn bản lần này, chúng tôi xin gửi đến Quý vị những thông tin về:
(i)

quy định hướng dẫn thi hành Luật Đầu Tư;

(ii)

quy định về cung ứng và sử dụng séc;

(iii)

một nghị định mới hướng dẫn Luật Bảo Hiểm Xã hội; và

(iv)

quy định mức lương tối thiểu vùng mới sẽ áp dụng kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 sắp đến.

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.
Trong trường hợp Quý vị muốn xem lại các Bản Tin và các ấn phẩm chuyên đề trước đây của chúng tôi,
xin vui lòng truy cập mục bản tin và ấn phẩm chuyên đề trên trang thông tin điện tử của chúng tôi, bằng
việc nhấp chọn đường dẫn sau: Bản Tin và Ấn Phẩm Chuyên Đề.

NGHỊ ĐỊNH MỚI HƯỚNG DẪN LUẬT ĐẦU TƯ
Sau thời gian dài chờ đợi, Chính Phủ đã ban hành một văn bản mới quan trọng hướng dẫn thi hành một
số điều của Luật Đầu Tư với các quy định cụ thể về thủ tục đầu tư áp dụng cho nhà đầu tư nước ngoài - là
Nghị Định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 (Nghị Định 118). Nghị Định 118 sẽ có hiệu lực
vào ngày 27 tháng 12 năm 2015 và thay thế Nghị Định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006.
Sau đây là một số vấn đề chính nổi bật của Nghị Định 118:
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Điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài
Ngoài các điều kiện đầu tư kinh doanh áp dụng đối với mọi nhà đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài còn phải
tuân thủ các điều kiện đầu tư khác tùy từng trường hợp, bao gồm:
(i)

điều kiện về tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế;

(ii)

điều kiện về hình thức đầu tư;

(iii)

điều kiện về phạm vi hoạt động đầu tư;

(iv)

điều kiện về đối tác Việt Nam tham gia thực hiện hoạt động đầu tư; và

(v)

điều kiện khác theo quy định tại các luật, pháp lệnh, nghị định và điều ước quốc tế về đầu tư mà
Việt Nam là thành viên, ví dụ như Biểu cam kết của Việt Nam trong WTO và, trong tương lai là
Hiệp Định Đối Tác Thương Mại Xuyên Thái Bình Dương.

Nghị Định 118 cũng đưa ra các nguyên tắc áp dụng điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài,
trong đó có các nguyên tắc sau:
(i)

nhà đầu tư nước ngoài thuộc vùng lãnh thổ không phải là thành viên WTO thực hiện hoạt động
đầu tư tại Việt Nam được áp dụng điều kiện đầu tư như quy định đối với nhà đầu tư thuộc quốc
gia, vùng lãnh thổ là thành viên WTO, trừ trường hợp pháp luật và điều ước quốc tế giữa Việt Nam
và quốc gia, vùng lãnh thổ đó có quy định khác;

(ii)

đối với những ngành, phân ngành dịch vụ chưa cam kết hoặc không được quy định tại Biểu cam
kết của Việt Nam trong WTO và điều ước quốc tế về đầu tư khác mà pháp luật Việt Nam chưa có
quy định về điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài (Ngành Dịch Vụ Chưa Cam Kết), cơ
quan đăng ký đầu tư lấy ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ KHĐT) và Bộ quản lý ngành để xem
xét, quyết định

Điều đáng chú ý là, Nghị Định 118 quy định một nguyên tắc rằng cơ quan đăng ký đầu tư không phải lấy
ý kiến của Bộ quản lý ngành trong trường hợp (i) có nhà đầu tư nước ngoài đã được phép thực hiện
hoạt động đầu tư trong Ngành Dịch Vụ Chưa Cam Kết; và (ii) Ngành Dịch Vụ Chưa Cam Kết đã được
công bố trên cổng thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài.
Ưu đãi đầu tư
Nghị Định 118 đưa ra danh mục mới về (i) ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư; và (ii) địa bàn có điều
kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, là những cơ
sở pháp lý để xác định việc hưởng ưu đãi đầu tư.
Đối với dự án đầu tư thuộc diện cấp Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Đầu Tư (GCNĐKĐT) hoặc Quyết Định
Chủ Trương Đầu Tư, nhà đầu tư căn cứ nội dung ưu đãi đầu tư quy định tại GCNĐKĐT hoặc Văn Bản
Quyết Định Chủ Trương Đầu Tư để hưởng ưu đãi đầu tư.
Căn cứ áp dụng ưu đãi đầu tư đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ là Giấy chứng nhận doanh
nghiệp khoa học và công nghệ.
Ký quỹ thực hiện dự án đầu tư
Theo Luật Đầu Tư 2014, nhà đầu tư phải ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án được Nhà nước giao đất,
cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Tuy nhiên, Nghị Định 118 quy định một số trường
hợp mà nhà đầu tư không phải ký quỹ trong các trường hợp sau đây:
(i)

nhà đầu tư trúng đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư được Nhà Nước giao đất
có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê;

(ii)

nhà đầu tư trúng đấu thầu thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất theo quy định của pháp luật về
đấu thầu;
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(iii)

nhà đầu tư được Nhà Nước giao đất, cho thuê đất trên cơ sở nhận chuyển nhượng dự án đầu tư
mà (i) việc ký quỹ đã được thực hiện; hoặc (ii) việc góp vốn, huy động vốn đã hoàn thành theo tiến
độ quy định tại GCNĐKĐT, Văn Bản Quyết Định Chủ Trương Đầu Tư;

(iv)

nhà đầu tư được Nhà Nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư trên cơ sở nhận
chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất khác;

(v)

nhà đầu tư là đơn vị sự nghiệp có thu, công ty phát triển khu công nghệ cao được thành lập theo
quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện một số dự án đầu tư nhất định.

Tỷ lệ ký quỹ đầu tư được tính trên vốn đầu tư của dự án theo nguyên tắc lũy tiến từng phần như sau:

Phần vốn đầu tư

Tỷ lệ ký quỹ

Đến 300 tỷ đồng

3%

(tương đương khoảng 13 triệu USD)
Trên 300 tỷ đồng đến 1.000 tỷ đồng

2%

(tương đương khoảng trên 13 triệu USD đến 45 triệu USD)
Trên 1.000 tỷ đồng

1%

(tương đương khoảng trên 45 triệu USD)
Lưu ý là vốn đầu tư của dự án tính mức ký quỹ nêu trên không bao gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất
nộp cho nhà nước và chi phí xây dựng các công trình công cộng thuộc dự án đầu tư. Đối với dự án đầu
tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trong từng giai đoạn, mức ký quỹ được tính theo vốn đầu tư
của dự án tương ứng với từng giai đoạn giao đất, cho thuê đất. Nhà đầu tư đã tạm ứng tiền giải phóng
mặt bằng, tái định cư được hoãn thực hiện nghĩa vụ ký quỹ tương ứng với số tiền giải phóng mặt bằng,
tái định cư đã tạm ứng.
Bên cạnh đó, Nghị Định 118 cũng đưa ra các nguyên tắc cụ thể về việc giảm và hoàn trả tiền ký quỹ. Nói
chung, 50% số tiền ký quỹ sẽ được hoàn trả tại thời điểm nhà đầu tư hoàn thành thủ tục giao đất, cho
thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và được cấp các giấy phép xây dựng hoặc chấp thuận
tương đương (nếu có) không chậm hơn tiến độ quy định tại GCNĐKĐT hoặc Văn Bản Quyết Định Chủ
Trương Đầu Tư. Số tiền ký quỹ còn lại và tiền lãi phát sinh từ khoản ký quỹ (nếu có) sẽ được hoàn trả tại
thời điểm nhà đầu tư hoàn thành (i) việc nghiệm thu công trình xây dựng; và (ii) lắp đặt máy móc, thiết bị
để dự án đầu tư hoạt động theo tiến độ quy định tại GCNĐKĐT hoặc Văn Bản Quyết Định Chủ Trương
Đầu Tư.
Thủ tục đăng ký đầu tư
Nghị Định 118 quy định các thủ tục cho việc đăng ký đầu tư với các chi tiết khá rõ ràng để thực hiện. Nhìn
chung, không có sự thay đổi đáng kể trong thủ tục đăng ký đầu tư quy định tại các Công Văn của Bộ
KDĐT trong giai đoạn chuyển tiếp vừa qua.
Điểm đáng chú ý là khi Nghị Định 118 có hiệu lực, trước khi thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư, nhà đầu tư
kê khai trực tuyến các thông tin về dự án đầu tư trên hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài.
Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kê khai hồ sơ trực tuyến, nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký đầu tư cho cơ
quan đăng ký đầu tư. Trong trường hợp hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài gặp sự cố
không thể truy cập, một quy trình dự phòng sẽ được áp dụng và theo đó việc kê khai hồ sơ trực tuyến
không cần buộc phải thực hiện trước khi nộp hồ sơ.
Nghị Định 118 xác nhận lại rằng nhà đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần,
phần vốn góp trong tổ chức kinh tế không phải thực hiện thủ tục cấp GCNĐKĐT, trừ các trường hợp sau:
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(i)

nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế kinh doanh
ngành, nghề đầu tư có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài;

(ii)

việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp dẫn đến tăng tỷ lệ sở hữu vốn vốn điều lệ của nhà đầu
tư nước ngoài và tổ chức kinh tế áp dụng các điều kiện đẩu tư như nhà đầu tư nước ngoài1:
(a)

từ dưới 51% (tại thời điểm trước khi thực hiện việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp) lên
51% trở lên (tại thời điểm sau khi thực hiện việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp); và

(b)

từ trên 51% (tại thời điểm trước khi thực hiện việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp) lên
mức cao hơn (tại thời điểm sau khi thực hiện việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp).

Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp không phải thực hiện thủ
tục cấp, điều chỉnh GCNĐKĐT hoặc Quyết Định Chủ Trương Đầu Tư đối với các dự án đầu tư đã thực
hiện trước thời điểm nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp. Tuy nhiên, lưu ý là
trên GCNĐKĐT có ghi nhận thông tin của nhà đầu tư cũ. Do vậy, có khả năng là cho đến sau cùng,
GCNĐKĐT hoặc Quyết Định Chủ Trương Đầu Tư vẫn phải được điều chỉnh để thể hiện thông tin cập
nhật của nhà đầu tư mới.
Hơn nữa, một cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đầu tư và thủ tục đăng ký doanh nghiệp của nhà đầu tư
nước ngoài cũng được giới thiệu tại Nghị Định 118. Theo đó, tại Luật Đầu tư, Nghị định này và pháp luật
về doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài có quyền thực hiện các thủ tục này tại một đầu mối là cơ quan
đăng ký đầu tư. Tuy nhiên, các nhà đầu tư vẫn phải chờ đợi thêm hướng dẫn cụ thể của Bộ KHĐT
hướng dẫn thực hiện cơ chế phối hợp này.

THÔNG TƯ MỚI VỀ CUNG ỨNG VÀ SỬ DỤNG SÉC
Vào ngày 20 tháng 11 năm 2015, Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Thông Tư số
22/2015/TT-NHNN quy định hoạt động cung ứng và sử dụng séc (Thông Tư 22). Thông Tư 22 sẽ điều
chỉnh việc cung ứng và sử dụng séc tại các ngân hàng thương mại và chi nhánh ngân hàng nước ngoài
tại Việt Nam và thay thế Quyết Định số 30/2006/QĐ-NHNN ngày 11 tháng 7 năm 2006 về việc ban hành
quy chế cung ứng và sử dụng séc. Việc ban hành Thông Tư 22, theo ý kiến của NHNN chính là nhằm
mục đích tạo ra sự phù hợp với các thông lệ quốc tế trong việc thanh toán bằng và sử dụng séc, cũng
như phù hợp với quy định của Luật Các Tổ Chức Tín Dụng và Luật Các Công Cụ Chuyển Nhượng hiện
hành.
Thông Tư 22 đưa ra các quy định sau đây cho việc cung ứng và sử dụng séc: các nội dung của séc và ký
phát séc, cung ứng séc, chuyển nhượng và nhờ thu séc, bảo đảm thanh toán séc, xuất trình và thanh
toán séc, xử lý mất và hư hỏng séc.
Cung ứng séc
Tổ chức cung ứng séc tự quyết định về thiết kế mẫu séc trắng do mình cung ứng theo quy định của Luật
Các Công Cụ Chuyển Nhượng. Các ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng được phép thực hiện
hoạt động cung ứng séc, trước khi in séc trắng để cung ứng cho khách hàng phải thực hiện đăng ký mẫu
séc trắng tại NHNN trước khi tiến hành in và cung cấp séc trắng cho khách hàng.

1

Là các nhà đầu tư quy định tại Khoản 1 Điều 23 Luật Đầu Tư, bao gồm:

 tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài 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 kinh tế là công ty hợp danh (Công Ty Có Đa Số Vốn Nước Ngoài);

 tổ chức kinh tế có Công Ty Có Đa Số Vốn Nước Ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên; và
 tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài và Công Ty Có Đa Số Vốn Nước Ngoài nắm giữ từ 51 % vốn điều lệ trở lên.
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Chuyển nhượng séc
Tờ séc được ký chuyển nhượng thì tính liên tục của dãy chữ ký chuyển nhượng thể hiện như sau: Trong
giao dịch chuyển nhượng thứ nhất của tờ séc, người đứng tên chuyển nhượng phải là tên của người thụ
hưởng đã ghi trên mặt trước tờ séc; trong giao dịch chuyển nhượng thứ hai của tờ séc, người đứng tên
chuyển nhượng phải là tên của người đã được chuyển nhượng trong giao dịch chuyển nhượng thứ nhất;
và tiếp tục như vậy cho tới giao dịch chuyển nhượng cuối cùng. Người thụ hưởng tờ séc đã qua ký
chuyển nhượng là người cuối cùng được chuyển nhượng trong dãy chữ ký chuyển nhượng liên tục.
Xuất trình và thanh toán séc
Thời hạn xuất trình yêu cầu thanh toán séc là 30 ngày kể từ ngày ký phát (không tính thời gian diễn ra sự
kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan). Tờ séc được xuất trình sau thời hạn xuất trình để thanh
toán nhưng chưa quá sáu tháng kể từ ngày ký phát thì người bị ký phát vẫn có thể thanh toán nếu người
bị ký phát không nhận được thông báo đình chỉ thanh toán đối với tờ séc đó của người ký phát và người
ký phát có đủ tiền trên tài khoản thanh toán để thanh toán.
Đối với việc thanh toán séc được ghi trả bằng ngoại tệ thì:
(i)

séc được ghi trả bằng ngoại tệ được thanh toán số tiền ghi trên séc bằng ngoại tệ khi người thụ
hưởng cuối cùng được phép thu ngoại tệ theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối;

(ii)

séc được ghi trả bằng ngoại tệ nhưng người thụ hưởng cuối cùng là người không được phép thu
ngoại tệ theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối thì số tiền ghi trên séc được thanh toán
bằng đồng Việt Nam theo tỷ giá hối đoái do Ngân hàng Nhà nước công bố tại thời điểm thanh toán
hoặc theo tỷ giá kinh doanh ngoại tệ của ngân hàng thực hiện việc thanh toán công bố tại thời điểm
thanh toán.

Lãi suất phạt chậm trả séc bằng 150% lãi suất tiền gửi không kỳ hạn của tổ chức cung ứng séc niêm yết
tại thời điểm thanh toán séc.
Thông tư 22 sẽ có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 1 năm 2016.

CHÍNH SÁCH MỚI VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI
Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2016, Luật Bảo Hiểm Xã Hội số 58/2014/QH13 đã được Quốc Hội thông qua
ngày 20 tháng 11 năm 2014 (Luật Bảo Hiểm Xã Hội) và văn bản hướng dẫn sẽ có hiệu lực thi hành. Mới
đây, Nghị Định số 115/2015/NĐ-CP đã được Chính Phủ ban hành vào ngày 11 tháng 11 năm 2015 quy
định chi tiết một số điều của Luật Bảo Hiểm Xã Hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc (Nghị Định 115).
Dưới đây là những điểm nổi bật trong chính sách bảo hiểm xã mới:
Chưa có hướng dẫn về người lao động nước ngoài tham gia bảo hiểm xã hội
Theo Điều 2.2 Luật Bảo Hiểm Xã Hội, người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam
có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền
của Việt Nam cấp được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Chính phủ (thực hiện từ
ngày 1 tháng 1 năm 2018).
Tuy nhiên, Nghị Định 115 chỉ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Việt Nam
làm việc theo hợp đồng lao động. Như vậy, chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động nước ngoài có
lẽ sẽ được hướng dẫn tại một quy định khác của Chính phủ.
Tiền lương đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc
Hướng dẫn Điều 89.2 Luật Bảo Hiểm Xã Hội, Điều 17 Nghị Định 115 quy định tiền lương tháng đóng bảo
hiểm xã hội đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao
động quyết định như sau:
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(i)

từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2017, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương và
phụ cấp lương ghi trong hợp đồng lao động;

(ii)

từ ngày 01/01/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp lương và
các khoản bổ sung khác ghi trong hợp đồng lao động; và

(iii)

tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người quản lý doanh nghiệp có hưởng tiền lương là
tiền lương do doanh nghiệp quyết định, trừ viên chức quản lý chuyên trách trong công ty trách
nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu.

Trường hợp tiền lương tháng cao hơn 20 lần mức lương cơ sở thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã
hội bằng 20 lần mức lương cơ sở.

MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG NĂM 2016
Nghị Định số 122/2015/NĐ-CP của Chính Phủ, ngày 14/11/2015, quy định mức lương tối thiểu vùng đối
với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ
gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động (Nghị Định
122). Theo Nghị Định 122, mức lương tối thiểu vùng được áp dụng như sau:
(i)

3.500.000 VNĐ/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I
(tăng 400.000 VNĐ/tháng so với mức của năm 2015);

(ii)

3.100.000 VNĐ /tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II
(tăng 350.000 VNĐ/tháng so với mức của năm 2015);

(iii)

2.700.000 VNĐ /tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III
(tăng 300.000 VNĐ/tháng so với mức của năm 2015); và

(iv)

2.400.000 VNĐ /tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV
(tăng 250.000 VNĐ/tháng so với mức của năm 2015).

Xin lưu ý rằng mức lương tối thiểu vùng nêu trên chỉ dùng để thỏa thuận và trả lương đối với người lao
động làm công việc đơn giản nhất trong điều kiện lao động bình thường. Đối với người lao động đã qua
học nghề thì tiền lương thấp nhất phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.
Nghị Định 122 có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2016.

