
 

 



 

 

Trang 01 

PHẦN 1 

THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VỀ CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TẠI DOANH NGHIỆP  

– NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý 

Công đoàn cơ sở (CĐCS) là tổ chức cơ sở của Công đoàn tại doanh nghiệp, có vị trí, 

vai trò hết sức quan trọng trong việc tạo mối quan hệ hài hòa giữa người lao động và 

người sử dụng lao động. Thực tế cho thấy, vì không có công đoàn cơ sở hoặc có nhưng 

không phát huy được vai trò, nhiều doanh nghiệp phải đối mặt với những rắc rối pháp lý 

không đáng có và thiệt hại cũng không nhỏ.  

Sau đây là một số vấn đề mà doanh nghiệp cần quan tâm nhằm thực hiện đúng quy 

định của pháp luật trong việc thành lập công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp. 

1. Thành lập công đoàn cơ sở là 

quyền của người lao động trên 

cơ sở tự nguyện 

Theo Điều 1 Luật Công đoàn 2012, 

thành lập CĐCS là quyền của người lao 

động, do đó về mặt pháp lý, việc thành lập 

CĐCS hoàn toàn là tự nguyện chứ không 

mang tính bắt buộc. Người lao động thực 

hiện quyền và không chủ thể nào kể cả 

doanh nghiệp được hạn chế quyền này. 

Đối với doanh nghiệp chưa thành lập 

CĐCS thì công đoàn cấp trên trực tiếp có 

trách nhiệm đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích 

hợp pháp, chính đáng của người lao động 

khi được người lao động yêu cầu (Điều 17 

Luật Công đoàn 2012). 

Như vậy, thành lập CĐCS là hoạt 

động hoàn toàn tự nguyện, nếu doanh 

nghiệp chưa có CĐCS thì công đoàn cấp 

trên sẽ quản lý, bảo vệ quyền lợi cho 

người lao động. 

2. Nghĩa vụ và trách nhiệm của 

doanh nghiệp trong thành lập 

công đoàn cơ sở 

Về nghĩa vụ: Mặc dù CĐCS được 

thành lập trên cơ sở tự nguyện của người 

lao động nhưng doanh nghiệp có nghĩa vụ 

vận động người lao động thành lập CĐCS 

tại doanh nghiệp theo yêu cầu của công 

đoàn cấp trên (khoản 2 Điều 189 Bộ luật 

Lao động 2012). 

Về vi phạm và trách nhiệm: hiện nay 

không thành lập CĐCS không phải là 

hành vi vi phạm và không bị xử phạt.  

Tuy nhiên theo Nghị định 

95/2013/NĐ-CP (sửa đổi bởi Nghị định 

88/2015/NĐ-CP) doanh nghiệp có thể bị 

xử phạt nếu có các hành vi sau: 

- Phạt tiền từ 6 triệu đến 10 triệu 

đồng đối với hành vi: kỷ luật lao 

động hoặc chấm dứt hợp đồng lao 

động trái pháp luật đối với người 

lao động vì lý do thành lập, gia 

nhập và hoạt động công đoàn; 

- Phạt tiền từ 10 triệu đến 20 triệu 

đồng đối với hành vi: ép buộc 

người lao động thành lập, gia nhập 

và hoạt động công đoàn; thực hiện 

các biện pháp kinh tế tác động đến 

người lao động để người lao động 

không tham gia công đoàn hoặc 

không hoạt động công đoàn



 

 

Trang 02 

(Chi tiết các hành vi vi phạm về công 

đoàn, doanh nghiệp tham khảo tại Nghị 

định đã trích dẫn nêu trên tại các Điều 24, 

Điều 24a, Điều 24b, Điều 24c). 

3. Điều kiện thành lập công đoàn 

cơ sở 

Theo khoản 1 Điều 16 Điều lệ Công 

đoàn Việt Nam 2013, CĐCS được thành 

lập khi có ít nhất 5 (năm) Đoàn viên hoặc 

người lao động có đơn tự nguyện gia nhập 

Công đoàn và tán thành Điều lệ Công 

đoàn. 

Về trình tự thủ tục thành lập CĐCS 

được quy định tại Điều 17 của Điều lệ, cơ 

bản gồm các bước: 

Bước 1: Thành lập Ban vận động 

thành lập Công đoàn cơ sở 

Bước 2: Tổ chức hội nghị thành lập 

CĐCS 

Bước 3: Lập hồ sơ đề nghị công nhận 

CĐCS và công đoàn cấp trên trực tiếp ra 

quyết định công nhận Công đoàn cơ sở. 

4. Tài chính công đoàn 

Tài chính công đoàn gồm đoàn phí 

công đoàn và kinh phí công đoàn. 

4.1. Đoàn phí công đoàn 

Đoàn phí công đoàn chỉ thu trên đoàn 

viên, không thu đối với người lao động 

không gia nhập công đoàn. Do đó, doanh 

nghiệp chưa thành lập công đoàn cơ sở thì 

không thu đoàn phí từ người lao động. 

Mức đóng: Đoàn viên công đoàn cơ sở 

tại doanh nghiệp (nếu có thành lập công 

đoàn cơ sở) đóng mức phí hàng tháng 

bằng 1% lương thực lãnh (đã trừ BHXH, 

BHYT, BHTN). 

Tỷ lệ phân phối (trong trường hợp có 

thu): trước đây, Điều 6 Quyết định 

270/QĐ-TLĐ năm 2014 (hết hiệu lực từ 

01/01/2017) quy định rõ công đoàn cơ sở 

được giữ lại 60%, 40% nộp lên công đoàn 

cấp trên. Quy định hiện hành là Hướng 

dẫn 1784/HD-TLĐ chỉ đề cập đến tỷ lệ 

phân phối kinh phí công đoàn, chưa có 

hướng dẫn về phân phối đoàn phí công 

đoàn. Thực tế, hiện nay tỷ lệ phân phối 

vẫn áp dụng 60%, 40%. 

4.2. Kinh phí công đoàn 

Không phân biệt công ty đã thành lập 

công đoàn cơ sở hay chưa, công ty phải 

đóng kinh phí công đoàn cho tổ chức công 

đoàn cấp trên trực tiếp (liên đoàn lao động 

quận, huyện) hàng tháng 2% quỹ tiền 

lương làm căn cứ đóng BHXH cho người 

lao động thuộc đối tượng phải đóng 

BHXH. 

Tỷ lệ phân phối: công đoàn cơ sở được 

sử dụng 68% tổng số thu từ đoàn phí và 

phí công đoàn. Tuy nhiên, mức trích này 

chỉ áp dụng khi công ty có thành lập công 

đoàn cơ sở. Trường hợp, công ty chưa 

thành lập công đoàn cơ sở thì phần trích 

này công ty không được giữ lại mà do 

công đoàn cấp trên thu, quản lý, sử dụng 

theo tỷ lệ % nêu trên, phần còn dư sẽ trả 

lại cho công đoàn cơ sở khi được thành 

lập (Điều 21 Quyết định 1908/QĐ-TLĐ 

và Điểm 2.4 Khoản 2 Mục II Hướng dẫn 

1784/HD-TLĐ). 

Xử phạt vi phạm hành chính: Doanh 

nghiệp không đóng kinh phí công đoàn có 
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thể bị xử phạt từ 36% - 40% trên tổng số 

tiền phải đóng kinh phí công đoàn tại thời 

điểm lập biên bản vi phạm hành chính 

nhưng tối đa không quá 150.000.000 đồng 

đối với người sử dụng lao động không 

đóng kinh phí công đoàn (khoản 1, 

Khoản18 Điều 1 Nghị định 85/2015/NĐ-

CP sửa đổi bổ sung Điều 24 Nghị định 

95/2013/NĐ-CP). 

Về biện pháp khắc phục hậu quả: 

Chậm nhất 30 ngày, kể từ ngày có quyết 

định xử phạt, công ty phải nộp cho tổ chức 

công đoàn số tiền kinh phí công đoàn 

chưa đóng và số tiền lãi của số tiền kinh 

phí công đoàn chưa đóng, chậm đóng theo 

mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao 

nhất của các ngân hàng thương mại nhà 

nước công bố tại thời điểm xử phạt. 

5. Sử dụng tài chính công đoàn cơ 

sở 

Trong trường hợp Công ty thành lập 

công đoàn cơ sở, tài chính công đoàn 

được công đoàn cơ sở giữ lại để thực hiện 

các hoạt động: 

a) Chi lương, phụ cấp cán bộ công 

đoàn chuyên trách và phụ cấp cán bộ công 

đoàn không quá 30%. Nếu chi không hết 

thì được chuyển sang chi cho các hoạt 

động khác. Trong trường hợp thiếu, công 

đoàn cơ sở phải xem xét giảm đối tượng, 

mức chi phụ cấp cán bộ công đoàn cho 

phù hợp với nguồn tài chính được phân 

bổ. 

b) Chi quản lý hành chính 10%. 

c) Chi hoạt động phong trào 60% 

(trong đó hỗ trợ du lịch 10%). 

Chi tiết các hoạt động, tham khảo tại 

Điều 6 Quyết định số 1910/QĐ-TLĐ 

ngày 19/12/2016 của Liên đoàn Lao động. 

6. Truy thu kinh phí công đoàn 

Theo khoản 1, khoản 18 Điều 1 Nghị 

định 88/2015/NĐ-CP sửa đổi bổ sung 

Điều 24 Nghị định 95/2013/NĐ-CP, truy 

thu được áp dụng đối với số tiền phí công 

đoàn chưa đóng. Quy định hiện hành 

không giới hạn số tiền truy thu hay số 

tháng truy thu, vì vậy căn cứ truy thu được 

tính từ thời điểm doanh nghiệp phát sinh 

nghĩa vụ đóng kinh phí công đoàn. 

Nghĩa vụ đóng kinh phí công đoàn 

được quy định tại Luật Công đoàn 2012 

(có hiệu lực từ 01/01/2013). Tuy nhiên, 

Nghị định 191/2013/NĐ-CP (có hiệu lực 

từ 10/01/2014) mới có quy định chi tiết là 

doanh nghiệp dù có thành lập CĐCS hay 

không vẫn phải đóng kinh phí công 

đoàn. Do đó, trên thực tế, các cơ quan 

công đoàn cấp trên hiện có nhiều quan 

điểm khác nhau về thời điểm truy thu: có 

cơ quan truy thu từ 01/01/2013 nhưng 

cũng có cơ quan truy thu từ 10/01/2014. 

7. Chức năng của công đoàn cấp 

trên khi công ty chưa thành lập 

công đoàn cơ sở 

Công đoàn cấp trên không có thẩm 

quyền can thiệp vào hoạt động quản lý, 

hoạt động nội bộ của công ty. Tuy nhiên, 

công đoàn cấp trên có một số chức năng 

liên quan đến chế độ lao động tại công ty 

như sau: 

- Thực hiện vai trò đại diện, bảo vệ 

quyền và lợi ích hợp pháp, chính 

đáng của người lao động; tham gia, 
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thương lượng, ký kết và giám sát 

việc thực hiện thỏa ước lao động 

tập thể, thang lương, bảng lương, 

định mức lao động, quy chế trả 

lương, quy chế thưởng, nội quy lao 

động, quy chế dân chủ ở doanh 

nghiệp; tham gia, hỗ trợ giải quyết 

tranh chấp lao động; đối thoại, hợp 

tác với người sử dụng lao động xây 

dựng quan hệ lao động (Điều 188 

Bộ Luật lao động 2012). 

- Tham gia với đơn vị sử dụng lao 

động xây dựng và giám sát việc 

thực hiện thang, bảng lương, định 

mức lao động, quy chế trả lương, 

quy chế thưởng, nội quy lao động 

(Điều 10 Luật Công đoàn). 

- Tham gia, phối hợp với cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền thanh tra, 

kiểm tra, giám sát việc thực hiện 

chế độ, chính sách, pháp luật về lao 

động, công đoàn, bảo hiểm xã hội, 

bảo hiểm y tế và chế độ, chính 

sách, pháp luật khác có liên quan 

đến quyền, nghĩa vụ của người lao 

động; điều tra tai nạn lao động, 

bệnh nghề nghiệp (Điều 14 Luật 

Công đoàn); 

- Đại diện bảo vệ quyền lợi cho 

người lao động khi người lao động 

có yêu cầu (Điều 17 Luật Công 

đoàn). 

 

Trên đây là một số vấn đề cơ bản mà doanh nghiệp cần lưu ý trong việc thành lập, hoạt 

động công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần nhìn nhận đúng tầm quan trọng 

và thực hiện đúng quy định của pháp luật về thành lập công đoàn cơ sở nhằm cân đối lợi 

ích của người sử dụng lao động và người lao động, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả 

sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp.

  



 

 

Trang 05 

PHẦN 2 

TÓM TẮT ĐIỂM MỚI NỔI BẬT CỦA MỘT SỐ VĂN BẢN ĐƯỢC BAN HÀNH/ 

CÓ HIỆU LỰC TRONG THÁNG 01/2019 

 

1. Ban hành mới 86 biểu mẫu sử 

dụng trong đăng ký kinh doanh 

Ngày 08/01/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư ban hành Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT 

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT ngày 

01/12/2015, có hiệu lực kể từ ngày 

11/3/2019. 

Cụ thể, Thông tư này ban hành 86 biểu 

mẫu sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp, 

hộ kinh doanh bao gồm: 

- 5 mẫu Giấy đề nghị đăng ký doanh 

nghiệp và 5 mẫu Danh sách kèm 

theo như Danh sách về cổ đông, 

thành viên hợp danh, người đại diện; 

- 25 mẫu Thông báo và các văn bản 

khác do doanh nghiệp phát hành; 

- 6 biểu mẫu quy định cho hộ kinh 

doanh; 

- 45 mẫu văn bản quy định cho cơ 

quan đăng ký kinh doanh; 

Ngoài ra, Thông tư này cũng ban hành 

một số phụ lục phục vụ cho việc đăng lý 

kinh doanh sau đây: 

- Danh mục chữ cái và ký hiệu sử 

dụng trong đặt tên doanh 

nghiệp/đơn vị phụ thuộc của doanh 

nghiệp/địa điểm kinh doanh/hộ kinh 

doanh; 

- Mã cấp tỉnh, cấp huyện sử dụng 

trong đăng ký hộ kinh doanh; 

- Phông (font) chữ, cỡ chữ, kiểu chữ 

sử dụng trong các mẫu giấy. 

Các biểu mẫu trên được sử dụng thống 

nhất trên phạm vi toàn quốc và thay thế cho 

các mẫu văn bản ban hành kèm Thông tư 

20/2019/TT-BKHĐT. 

2. Lương tối thiểu vùng tăng thêm 

200.000 đồng mỗi tháng 

Theo Nghị định số 157/2018/NĐ-CP 

của Chính phủ, quy định mức lương tối 

thiểu vùng áp dụng đối với người lao động 

làm việc ở doanh nghiệp từ ngày 1/1/2019 

như sau:  

- Vùng I: 4.180.000 đồng/tháng;  

- Vùng II: 3.710.000 đồng/tháng;  

- Vùng III: 3.250.000 đồng/tháng;  

- Vùng IV: 2.920.000 đồng/tháng.  

Như vậy, mức lương tối thiểu vùng mới 

cao hơn mức lương năm 2018 khoảng 

160.000-200.000 đồng/tháng. 

Người được áp dụng mức lương này 

làm việc theo chế độ hợp đồng của Bộ luật 

lao động; làm việc trong doanh nghiệp 

thành lập theo Luật Doanh nghiệp; hợp tác 

xã, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ 

chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao 

động theo hợp đồng; cơ quan, tổ chức nước 

ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người 

nước ngoài tại Việt Nam có thuê lao động. 

3. Doanh nghiệp phải công khai 

việc đóng bảo hiểm 

Ngày 07/11/2018, Chính phủ ban hành 

Nghị định 149/2018/NĐ-CP quy định chi 

tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động 
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về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 

tại nơi làm việc có hiệu lực từ 01/01/2019.  

Nghị định này quy định nguyên tắc, 

nội dung, hình thức thực hiện dân chủ ở 

cơ sở tại nơi làm việc của doanh nghiệp, 

tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân 

có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp 

đồng lao động. 

Trong đó, nội dung người sử dụng lao 

động phải công khai gồm:  

- Tình hình thực hiện nhiệm vụ, sản 

xuất, kinh doanh. 

- Nội quy, quy chế và các văn bản 

quy định khác của doanh nghiệp 

liên quan đến nghĩa vụ, quyền và 

lợi ích hợp pháp của người lao 

động. 

- Thỏa ước lao động tập thể doanh 

nghiệp, thỏa ước lao động tập thể 

ngành, thỏa ước lao động tập thể 

khác mà doanh nghiệp tham gia. 

- Nghị quyết Hội nghị người lao 

động. 

- Việc trích lập, sử dụng quỹ khen 

thưởng, quỹ phúc lợi và các quỹ do 

người lao động đóng góp (nếu có). 

- Việc trích nộp kinh phí công đoàn, 

đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y 

tế, bảo hiểm thất nghiệp. 

- Tình hình thực hiện thi đua, khen 

thưởng, kỷ luật, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo liên quan đến quyền và 

lợi ích hợp pháp của người lao 

động. 

4. Doanh nghiệp phải tự kiểm tra 

việc thực hiện pháp luật lao động 

tại doanh nghiệp 

Ngày 17/10/2018, Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội đã ban hành 

Thông tư 17/2018/TT-BLĐTBXH hướng 

dẫn về tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật 

lao động của doanh nghiệp. Thông tư này 

có hiệu lực từ ngày 01/01/2019. 

Theo đó, người sử dụng lao động phải 

tổ chức tự kiểm tra việc chấp hành pháp 

luật lao động tại cơ sở của mình ít nhất 

một (01) lần trong năm nhằm đánh giá 

mức độ tuân thủ pháp luật lao động và có 

giải pháp cải tiến việc tuân thủ. Khi có yêu 

cầu và hướng dẫn của cơ quan thanh tra 

nhà nước về lao động, người sử dụng lao 

động đăng ký tài khoản và báo cáo kết quả 

tự kiểm tra pháp luật lao động trực tuyến 

trên trang thông tin điện tử. 

Trường hợp doanh nghiệp không thực 

hiện sẽ bị cơ quan thanh tra nhà nước về 

lao động tiến hành thanh tra đột xuất hoặc 

đưa vào kế hoạch thanh tra năm sau, đồng 

thời đây còn là tình tiết tăng nặng để quyết 

định mức xử phạt vi phạm hành chính, 

nếu gây hậu quả nghiêm trọng sẽ bị truy 

cứu trách nhiệm hình sự và bị xử lý bằng 

các hình thức khác theo quy định của pháp 

luật. 
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PHẦN 3 

MỘT SỐ VĂN BẢN CÓ HIỆU LỰC TRONG THÁNG 12/2018 

 

STT Tên văn bản Ngày có hiệu lực 

 LUẬT  

1.  Luật An ninh mạng 2018 01/01/2019 

2.  Luật Đo đạc và bản đồ 2018 01/01/2019 

3.  Luật Tố cáo 2018 01/01/2019 

4.  Luật Quốc phòng 2018 01/01/2019 

5.  Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy 

hoạch 2018 

01/01/2019 

6.  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy 

hoạch 2018 

01/01/2019 

7.  Luật Thể dục, thể thao sửa đổi 2018 01/01/2019 

8.  Luật Quy hoạch 2017 01/01/2019 

9.  Luật Thủy sản 2017 01/01/2019 

10.  Luật Lâm nghiệp 2017  

 NGHỊ ĐỊNH  

11.  Nghị định 157/2018/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu vùng đối 

với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động 

01/01/2019 

12.  Nghị định 158/2018/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức lại, giải 

thể tổ chức hành chính 

10/01/2019 

13.  Nghị định 149/2018/NĐ-CP hướng dẫn khoản 3 Điều 63 Bộ luật lao 

động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc 

01/01/2019 

14.  Nghị định 162/2018/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực hàng không dân dụng 

15/01/2019 
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15.  Nghị định 139/2018/NĐ-CP quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định 

xe cơ giới 

01/01/2019 

 THÔNG TƯ – QUYẾT ĐỊNH – NGHỊ QUYẾT  

16.  Thông tư 173/2018/TT-BQP về công bố danh mục cụ thể hàng hóa 

cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành của 

Bộ Quốc phòng theo quy định tại Nghị định 69/2018/NĐ-CP 

01/01/2019 

17.  Thông tư 29/2018/TT-NHNN hướng dẫn việc xác nhận, quản lý tiền 

ký quỹ của doanh nghiệp bán hàng đa cấp do Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam ban hành 

18/01/2019 

18.  Thông tư 113/2018/TT-BTC quy định về giá trong hoạt động quy 

hoạch do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 

01/01/2019 

19.  Thông tư 112/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 174/2015/TT-BTC 

hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất 

khẩu, nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 

01/01/2019 

20.  Thông tư 109/2018/TT-BTC về hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho 

Quỹ Tích lũy trả nợ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 

01/01/2019 

21.  Thông tư 24/2018/TT-BTNMT quy định về kiểm tra, thẩm định, 

nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ do Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường ban hành 

01/01/2019 

22.  Thông tư 102/2018/TT-BTC hướng dẫn kế toán Bảo hiểm xã hội do 

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 

01/01/2019 

23.  Thông tư 106/2018/TT-BTC sửa đổi Khoản 2 Điều 5 Thông tư 

152/2011/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 67/2011/NĐ-CP hướng dẫn 

Luật thuế bảo vệ môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 

01/01/2019 

24.  Thông tư 28/2018/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 40/2011/TT-NHNN 

quy định về cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng 

thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của 

tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động 

ngân hàng tại Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành 

15/01/2018 
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25.  Thông tư 42/2018/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 24/2015/TT-NHNN 

quy định về cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú do Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam ban hành 

01/01/2019 

26.  Thông tư 43/2018/TT-BCT quy định về quản lý an toàn thực phẩm 

thuộc trách nhiệm của Bộ Công thương 

01/01/2019 

27.  Thông tư 119/2018/TT-BTC quy định về tổ chức thực hiện dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2019 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 

20/01/2019 

28.  Thông tư 13/2018/TT-NHNN quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ 

của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Thống 

đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành 

01/01/2019 

29.  Thông tư 15/2018/TT-BNNPTNT về bảng mã số HS đối với Danh 

mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

01/01/2019 

30.  Thông tư 16/2018/TT-BTTTT sửa đổi Thông tư 39/2016/TT-BTTTT 

quy định về hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung trong 

lĩnh vực viễn thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban 

hành 

21/01/2019 

31.  Thông tư 17/2018/TT-BLĐTBXH quy định về tự kiểm tra việc thực 

hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động 

- Thương binh và Xã hội ban hành 

01/01/2019 

32.  Thông tư 18/2018/TT-NHNN quy định về an toàn hệ thống thông tin 

trong hoạt động ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban 

hành 

01/01/2019 

33.  Thông tư 20/2018/TT-NHNN quy định về giám sát các hệ thống thanh 

toán do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành 

01/01/2019 
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34.  Thông tư 120/2018/TT-BTC quy định về mức lợi nhuận trên vốn chủ 

sở hữu của nhà đầu tư, thanh toán phần vốn đầu tư của Nhà nước tham 

gia thực hiện dự án và quyết toán công trình dự án hoàn thành theo 

hình thức đối tác công tư thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường 

bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 do 

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 

23/02/2019 

35.  Quyết định 32/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt Đề án thành lập Sở 

giao dịch Chứng khoán Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành 

07/01/2019 

36.  Quyết định 01/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động 

của Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh kèm theo Quyết định 

32/2015/QĐ-UBND 

15/01/2019 

37.  Quyết định 2596/QĐ-BHXH năm 2018 về Quy chế làm việc của Bảo 

hiểm xã hội Việt Nam 

01/01/2019 

38.  Quyết định 2570/QĐ-NHNN năm 2018 về mức lãi suất của ngân hàng 

thương mại áp dụng trong năm 2019 đối với dư nợ của các khoản cho 

vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Thông tư 11/2013/TT-NHNN, 

32/2014/TT-NHNN và Thông tư 25/2016/TT-NHNN do Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam ban hành 

01/01/2019 

39.  Nghị quyết 579/2018/UBTVQH14 về Biểu thuế bảo vệ môi trường do 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 

01/01/2019 

 

  

Nội dung của Bản tin này không phải là tư vấn pháp lý và cũng không thể hiện ý kiến của chúng tôi hoặc của bất cứ luật sư hay chuyên 

gia tư vấn nào của chúng tôi. Bản tin này cung cấp các thông tin chung và những thông tin này có thể không chính xác, đầy đủ hoặc cập 

nhật tại thời điểm được đọc. Nội dung này cũng không nhằm sử dụng như phần hỗ trợ thêm cho các ý kiến tư vấn và quan điểm pháp lý 

của chúng tôi. Vui lòng tìm kiếm các ý kiến tư vấn pháp lý hoặc tư vấn chuyên nghiệp khác phù hợp với những vấn đề mà bạn gặp phải. 

Chúng tôi tuyên bố rõ ràng là sẽ không chịu trách nhiệm về những hành động hoặc không hành động dựa trên bất kỳ hoặc toàn bộ nội 

dung của Bản tin này. 

Hi vọng chúng tôi sẽ cung cấp cho độc giả những thông tin hữu ích liên quan đến các quy định pháp luật mới ban hành thông qua bản tin 

lần này và hoan nghênh mọi phản hồi hoặc thắc mắc của Quý khách hàng. Mọi nhận xét của Quý khách xin vui lòng gửi về địa chỉ 

info@luatsuhcm.com. 

Trong trường hợp Quý khách hàng muốn tìm hiểu các bản tin khác của chúng tôi, xin vui lòng truy cập mục Bản tin pháp luật trên trang 

thông tin điện tử của chúng tôi: www.luatsuhcm.com.  

mailto:info@luatsuhcm.com
http://www.luatsuhcm.com/

