
 











 

 




  

  

 

 

 

 

Quý khách hàng thân mến, 

 

Lac Duy & Associates trân trọng được gửi tới quý khách hàng Bản tin pháp luật của 

tháng 11 năm 2022 với một số điểm tin và bài viết đáng chú ý như sau: 

 

• Quy Trình Sa Thải Người Lao Động Theo Bộ Luật Lao Động 2019. 

 

• Nghị Định 65/2022/NĐ-CP: Sửa Đổi, Bổ Sung Quy Định Về Chào Bán, Giao Dịch Trái 

Phiếu Doanh Nghiệp Riêng Lẻ Tại Thị Trường Trong Nước Và Chào Bán Trái Phiếu 

Doanh Nghiệp Ra Thị Trường Quốc Tế. 

 

• Cập nhật Văn bản Pháp luật tháng 11/2022. 

 

Bên cạnh đó, vào ngày 11/12/2022, Luật sư Lạc Thị Tú Duy, Luật sư điều hành Công ty Luật 

Lac Duy & Associates, vinh dự được mời là diễn giả của Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư, do 

Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức, với chuyên đề “Thực tiễn gần 2 năm Bộ luật lao động 

2019 được áp dụng: Kỹ năng Luật sư khi tư vấn và giải quyết tranh chấp lao động cho khách 

hàng”. 

 

Quý khách hàng quan tâm có thể tham khảo thông tin chi tiết tại địa chỉ website: 

https://liendoanluatsu.org.vn/thong-bao-moi-tham-du-khoa-boi-duong-chuyen-mon-nghiep-

vu-luat-su-to-chuc-tai-thanh-pho-ho-chi-minh-thang-12-

2022/?zarsrc=30&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo&fbclid=IwA

R11JEZpNRh77aia0uaTDVUNwuOOnDTeqhu6oHgbPoShq_SWrjbqEgtaaUQ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 




  

  

 

 

QUY TRÌNH SA THẢI NGƯỜI LAO 

ĐỘNG THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ 

LUẬT LAO ĐỘNG 2019 

 

Theo quy định của Bộ luật lao động số 

45/2019/QH14 (“Bộ luật Lao động 2019”) có 

hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, sa thải 

là hình thức xử lý kỷ luật lao động nặng nhất trong 

04 (bốn) hình thức xử lý kỷ luật lao động. Do vậy, 

pháp luật đòi hỏi việc tuân thủ một cách chặt chẽ 

các quy định về điều kiện, quy trình và thủ tục mà 

nếu không nắm rõ và áp dụng đúng, doanh nghiệp 

dễ mắc phải sai lầm dẫn đến những hậu quả pháp 

lý không mong muốn một khi xảy ra tranh chấp. 

Dưới đây,  Lac Duy & Associates khái quát một 

số điểm quan trọng của chế định này. Theo đó, 

việc xử lý kỷ luật theo hình thức sa thải cần trải 

qua các bước sau:  

 

Bước 1: Xác định lỗi người lao động vi phạm 

bao gồm các trường hợp sau (căn cứ theo quy 

định tại Điều 125 của Bộ luật Lao động 2019): 

 

1.1. Người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, 

đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma 

túy tại nơi làm việc; 

 

1.2. Người lao động có hành vi tiết lộ bí mật kinh 

doanh, bí mật công nghệ, xâm phạm quyền 

sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động, có 

hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe 

dọa gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài 

sản, lợi ích của người sử dụng lao động hoặc  

 
 

quấy rối tình dục tại nơi làm việc được quy định 

trong nội quy lao động; 

 

1.3. Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời 

hạn nâng lương hoặc cách chức mà tái phạm 

trong thời gian chưa xóa kỷ luật; 

 

1.4. Người lao động tự ý bỏ việc 05 ngày cộng 

dồn trong thời hạn 30 ngày hoặc 20 ngày 

cộng dồn trong thời hạn 365 ngày tính từ 

ngày đầu tiên tự ý bỏ việc mà không có lý do 

chính đáng. 

 

Bước 2: Tổ chức cuộc họp xử lý kỷ luật lao 

động: 

 

Điều 70 Nghị định 145/2020/NĐ-CP hướng dẫn 

trình tự xử lý kỷ luật lao động như sau: 

 

2.1 Khi phát hiện người lao động có hành vi vi 

phạm kỷ luật lao động tại thời điểm xảy ra 

hành vi vi phạm, người sử dụng lao động 

tiến hành lập biên bản vi phạm và thông báo  

 

 



 

 




  

  

 

 

đến tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở 

mà người lao động là thành viên, người đại 

diện theo pháp luật của người lao động chưa 

đủ 15 tuổi. Trường hợp người sử dụng lao 

động phát hiện hành 

 

2.2 Trong thời hiệu xử lý kỷ luật lao động, người 

sử dụng lao động tiến hành họp xử lý kỷ luật 

lao động như sau: 

 

(i) Ít nhất 05 ngày làm việc trước ngày tiến hành 

họp xử lý kỷ luật lao động, người sử dụng 

lao động thông báo về nội dung, thời gian, 

địa điểm tiến hành cuộc họp xử lý kỷ luật lao 

động, họ tên người bị xử lý kỷ luật lao động, 

hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật lao động đến 

các thành phần phải tham dự họp theo quy 

định, bảo đảm các thành phần này nhận được 

thông báo trước khi diễn ra cuộc họp; 

 

(ii) Khi nhận được thông báo của người sử dụng 

lao động, các thành phần phải tham dự họp 

theo quy định phải xác nhận tham dự cuộc 

họp với người sử dụng lao động. Trường hợp 

một trong các thành phần phải tham dự 

không thể tham dự họp theo thời gian, địa 

điểm đã thông báo thì người lao động và 

người sử dụng lao động thỏa thuận việc thay 

đổi thời gian, địa điểm họp; trường hợp hai 

bên không thỏa thuận được thì người sử dụng 

lao động quyết định thời gian, địa điểm họp; 

 

(iii) Người sử dụng lao động tiến hành họp xử lý 

kỷ luật lao động theo thời gian, địa điểm đã  

thông báo như đề cập ở trên. Trường hợp 

một trong các thành phần phải tham dự họp 

theo quy định không xác nhận tham dự cuộc 

họp hoặc vắng mặt thì người sử dụng lao 

động vẫn tiến hành họp xử lý kỷ luật lao 

động. 

 

2.3 Nội dung cuộc họp xử lý kỷ luật lao động 

phải được lập thành biên bản, thông qua 

trước khi kết thúc cuộc họp và có chữ ký của 

người tham dự cuộc họp theo quy định, 

trường hợp có người không ký vào biên bản 

thì người ghi biên bản nêu rõ họ tên, lý do 

không ký (nếu có) vào nội dung biên bản. 

 

2.4 Trong thời hiệu xử lý kỷ luật lao động, người 

có thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động ban 

hành quyết định xử lý kỷ luật lao động và gửi 

đến các thành phần phải tham dự theo quy 

định. 

 

Bước 3: Thanh toán lương và trả sổ bảo hiểm 

cho người lao động: 

 

Căn cứ theo Điều 48 Bộ luật Lao động 2019: 

 

3.1 Trong thời hạn 14 ngày làm việc kể từ ngày 

chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có 

trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản tiền 

có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên, trừ 

một số trường hợp có thể kéo dài nhưng 

không được quá 30 ngày. 

 

3.2 Doanh nghiệp còn có trách nhiệm sau đây:  

 

 



 

 




  

  

 

 

 

(i) Hoàn thành thủ tục xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và trả lại cùng 

với bản chính giấy tờ khác nếu người sử dụng lao động đã giữ của người lao động; 

 

(ii) Cung cấp bản sao các tài liệu liên quan đến quá trình làm việc của người lao động nếu người lao 

động có yêu cầu. Chi phí sao, gửi tài liệu do người sử dụng lao động trả. 

 

Như vậy, khi áp dụng hình thức kỷ luật lao động sa thải, các doanh nghiệp cần lưu ý 03 (ba) bước cơ bản 

trên để tránh việc sa thải người lao động không đúng theo quy định của pháp luật hiện hành, dẫn đến khả 

năng bị người lao động đó khởi kiện và phải chịu rủi ro không chỉ về mặt pháp lý mà còn ảnh hưởng đến 

danh tiếng của doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh, sản xuất.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 




  

  

 

 

 

NGHỊ ĐỊNH 65/2022/NĐ-CP: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY ĐỊNH VỀ 

CHÀO BÁN, GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP RIÊNG 

LẺ TẠI THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC VÀ CHÀO BÁN TRÁI 

PHIẾU DOANH NGHIỆP RA THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ 

 

Ngày 16/9/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 

65/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định về 

chào bán, giao dịch trái phiếu Doanh nghiệp riêng lẻ tại 

thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh 

nghiệp ra thị trường quốc tế. Theo đó, Nghị định số 

65/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung 32 điều và bãi bỏ 

Khoản 7 Điều 4 của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP và 

quy định về điều khoản chuyển tiếp. Trong những điều 

khoản được sửa đổi bổ sung, các doanh nghiệp phát hành 

trái phiếu và nhà đầu tư cần lưu ý những điểm sau đây: 

 

 

1) Nguyên tắc phát hành trái phiếu 

 

Nghị định 65/2022/NĐ-CP bổ sung Khoản 4 và Khoản 5 Điều 5 về nguyên tắc phát hành và sử dụng 

vốn trái phiếu. Cụ thể, đối với trái phiếu đã phát hành tại thị trường trong nước, doanh nghiệp chỉ 

được thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu quy định tại Điều 6 Nghị định này khi đáp ứng các 

quy định sau: a) Được cấp có thẩm quyền của doanh nghiệp phát hành thông qua; b) Được số người 

sở hữu trái phiếu đại diện từ 65% tổng số trái phiếu cùng loại đang lưu hành trở lên chấp thuận.  

 

Mệnh giá trái phiếu cũng được sửa đổi tăng từ 100 nghìn đồng hoặc bội số của 100 nghìn đồng lên 

100 triệu đồng hoặc bội số của 100 triệu đồng. Cụ thể, Nghị định 65/2022/NĐ-CP nêu rõ: Trái phiếu 

chào bán tại thị trường trong nước, mệnh giá là 100 triệu đồng Việt Nam hoặc bội số của 100 triệu 

đồng Việt Nam. 

 

 

 

 



 

 




  

  

 

 

2) Cách thức xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp 

 

Nghị định 65/2022/NĐ-CP bổ sung cách thức xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là đối 

tượng được phép đầu tư và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ. 

 

Cụ thể, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là nhà đầu tư có năng lực tài chính hoặc có trình độ 

chuyên môn về chứng khoán theo quy định tại Điều 11 Luật Chứng khoán. Tổ chức có trách nhiệm 

xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và tài liệu xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên 

nghiệp thực hiện theo quy định tại Điều 4 và Điều 5 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 

năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản 

sửa đổi, bổ sung, thay thế, ngoại trừ việc xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp quy định tại 

điểm d khoản này. 

 

Việc xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là cá nhân theo quy định tại điểm d khoản 1 

Điều 11 Luật Chứng khoán để mua trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ phải đảm bảo danh 

mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch do nhà đầu tư nắm giữ có giá trị tối thiểu 02 tỷ đồng 

được xác định bằng giá trị thị trường bình quân theo ngày của danh mục chứng khoán trong thời gian 

tối thiểu 180 ngày liền kề trước ngày xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, không 

bao gồm giá trị vay giao dịch ký quỹ và giá trị chứng khoán thực hiện giao dịch mua bán lại. Việc xác 

định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tại điểm này có giá trị trong vòng 03 tháng kể từ ngày 

được xác nhận. 

 

 

 



 

 




  

  

 

 

3) Đại diện người sở hữu trái phiếu 

 

Nghị định 65/2022/NĐ-CP bổ sung quy định về đại diện người sở hữu trái phiếu để tăng cường việc 

giám sát mục đích sử dụng vốn trái phiếu của doanh nghiệp phát hành cũng như tăng cường giám sát 

việc thực hiện các cam kết khác của doanh nghiệp phát hành. 

 

Theo đó, đại diện người sở hữu trái phiếu thực hiện chế độ báo cáo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà 

nước, Sở giao dịch chứng khoán định kỳ hàng quý, hàng năm và báo cáo trong trường hợp phát hiện 

tổ chức phát hành có hành vi vi phạm ảnh hưởng đến quyền lợi của người sở hữu trái phiếu. 

 

Đại diện người sở hữu trái phiếu có trách nhiệm tuân thủ quy định của pháp luật chứng khoán và quy 

định tại Điều 14 Nghị định này khi cung cấp dịch vụ đại diện người sở hữu trái phiếu. Đồng thời, chịu 

sự quản lý, giám sát của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định. Trường hợp vi phạm quy định 

của pháp luật khi cung cấp dịch vụ tùy theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành 

chính theo quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán 

hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. 

 

4) Thời hạn và nội dung công bố thông tin 

 

Thời hạn công bố thông tin về kết quả chào bán trái phiếu được quy định rút từ 10 ngày xuống còn 5 

ngày. Nghị định quy định: Chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán trái 

phiếu, doanh nghiệp công bố thông tin về kết quả của đợt chào bán cho các nhà đầu tư sở hữu trái 

phiếu và gửi nội dung công bố thông tin đến Sở giao dịch chứng khoán. Nội dung công bố thông tin 

thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. 

 

Trường hợp doanh nghiệp chào bán không thành công hoặc hủy đợt chào bán trái phiếu, chậm nhất 05 

ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc phân phối trái phiếu, doanh nghiệp công bố thông tin và gửi 

nội dung công bố thông tin đến Sở giao dịch chứng khoán. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 




  

  

 

 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT THÁNG 11/2022 

 

 

 

 

SỐ 
NGÀY HIỆU 

LỰC 
TÊN VĂN BẢN 

DOANH NGHIỆP 

1. 1. 14/11/2022 

Quyết định 1415/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Đề án "Thúc đẩy Doanh 

nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài đến năm 

2030" do Thủ tướng Chính phủ ban hành 

THƯƠNG MẠI 

2. 1. 11/11/2022 
Công văn 7180/BCT-TTTN năm 2022 về điều hành kinh doanh xăng dầu do 

Bộ Công thương ban hành 

3. 2. 08/11/2022 

Công văn 11675/BGTVT-VT năm 2022 về tổ chức giao thông trên địa bàn 

tỉnh, thành phố hỗ trợ công tác bảo đảm nguồn cung xăng dầu trên thị trường 

nội địa do Bộ Giao thông vận tải ban hành 

XUẤT NHẬP KHẨU 

4. 1. 08/11/2022 
Công văn 4700/TCHQ-TXNK năm 2022 về hàng hóa cho doanh nghiệp chế 

xuất thuê tài chính do Tổng cục Hải quan ban hành 

5. 2. 02/11/2022 
Công văn 4613/TCHQ-TXNK năm 2022 xử lý thuế đối với hàng nhập khẩu 

để sản xuất hàng hóa xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành 

LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG  

6. 1. 08/11/2022 

Thông tư 15/2022/TT-BGDĐT quy định việc giảng dạy khối lượng kiến thức 

văn hóa trung học phổ thông trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp do Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 

7. 2. 01/11/2022 

Thông tư 11/2022/TT-BYT quy định tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục bổ nhiệm, cấp 

thẻ, miễn nhiệm và thu hồi thẻ giám định viên pháp y và giám định viên pháp 

y tâm thần do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành 


