CON SỐ VÀ SỰ KIỆN

Thông tin thị trường

481,13

điểm

62,76

898 338
tỷ

tỷ

điểm

Là chỉ số tại HSX và HNX
đóng cửa ngày cuối cùng
trong quý II/2013

Là giá trị giao dịch
TB/phiên tại HSX và HNX
trong quý II/2013

BVSC con số và sự kiện

01

Là vị trí của BVSC trong TOP 10 thị phần
trái phiếu tại HSX Quý I&II/2013

03 & 05
08 & 09
101,8tỷ
56,3tỷ

LƯU HÀNH NỘI BỘ

Là vị trí của BVSC trong TOP 10 thị
phần trái phiếu tại HNX Quý I&II/2013

Là vị trí của BVSC trong TOP 10 thị
phần CP&CCQ tại HNX Quý I&II/2013

Là doanh thu 6 tháng đầu năm của BVSC,
tương đương 55,3% KH

Là lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm của BVSC,
tương đương 72,7% KH
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HOẠT ĐỘNG CỦA BVSC

BVSC tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013

N

gày 26/04/2013, tại tầng 2 Hội trường lớn, Số 8 Lê
Thái Tổ, BVSC đã tổ chức thành công Đại hội đồng
cổ đông thường niên 2013.
Tham dự Đại hội có 273 cổ đông (trong đó có 96 cổ đông
tham dự trực tiếp và 177 cổ đông tham dự theo hình thức
ủy quyền), đại diện cho 67,52% số cổ phần có quyền biểu
quyết. Tại Đại hội, các cổ đông đã biểu quyết thông qua
các nội dung quan trọng của Công ty như thông qua kết
quả kinh doanh năm 2012 và phương án sử dụng lợi
nhuận 2012, theo đó toàn bộ lợi nhuận trong năm 2012 sẽ
được sử dụng để bù đắp lỗ lũy kế.
Năm 2013, BVSC đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 184 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 77,5 tỷ đồng
và kế hoạch này đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100%. Một nội dung quan trọng trong kỳ đại hội
2013 lần này là các cổ đông đã tiến hành việc bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010-2015
để thay thế hai thành viên từ nhiệm là Bà Bà Nguyễn Thị Phúc Lâm – nguyên Tổng Giám đốc Tập
đoàn Bảo Việt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị BVSC có quyết định nghỉ hưu từ ngày 01/06/2013 và Ông
Charles Bernard Gregory (đại diện HSBC Insurance), là thành viên HĐQT BVSC giai đoạn 2010-2013
do có sự thay đổi cơ cấu cổ đông chiến lược tại Tập đoàn Bảo Việt
Đại hội đã thông qua việc bầu Ông Nguyễn Đức Tuấn – Thành viên HĐQT Tập đoàn Bảo Việt, Tổng
Giám đốc Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ là Chủ tịch HDQT BVSC và Ông Trương Ngọc Lân –
Trưởng ban Đầu tư Dự án Tập đoàn Bảo Việt vào Hội đồng Quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm
kỳ 2010 – 2015. Cũng tại Đại hội, các cổ đông đã biểu quyết thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần
thứ 7 của Công ty với tỷ lệ biểu quyết đạt 100% ■
Thực hiện: Hoàng Lan

Kết quả cuộc thi “Dự đoán hay – Nhận ngay quà lớn” quý I
& II/2013

C

uộc thi “Dự đoán hay – Nhận ngay quà lớn” vẫn tiếp tục diễn ra hàng tháng và đã thu hút sự
tham gia, hưởng ứng của toàn thể CBNV toàn Công ty tại Hội sở và Chi nhánh Hồ Chí Minh.

Cuộc thi đã tạo một sân chơi mới bổ ích lý thú cho CBNV gắn với thực tế hoạt động, cùng giải thưởng
giá trị là 5 triệu đồng tiền mặt cho mỗi người đoạt giải hàng quý.
Đạt giải nhất chương trình “Dự đoán hay-nhận ngay quà lớn” của Quý I/2013 và Quý II/2013 đã lần
lượt thuộc về chị Nguyễn Thị Hải Yến (B) – CB Phòng Phân tích Chi nhánh TP. HCM và chị Cao Thị
Cẩm Dung – CB phòng Giao dịch Trụ sở chính ■
Thực hiện: Hoàng Lan
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HOẠT ĐỘNG CỦA BVSC

BẢO HIỂM HEALTHCARE VÀ NHỮNG GIÁ
TRỊ MANG LẠI CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG
Bảo hiểm Health Care chính thức áp dụng cho CBNV từ năm 2010.
Đây là chương trình bảo hiểm sức khỏe toàn diện cho CBNV và là
một thành phần trong hệ thống đãi ngộ của BVSC dành cho người
lao động. Trong năm 2012 vừa qua, 100% cán bộ nhân viên công
ty tham gia chương trình với 348 lượt CBNV tham gia khám chữa
bệnh tại các bệnh viện lớn uy tín như Hồng Ngọc, Việt Pháp, Vinmec,… Tổng chi phí bồi thường tương ứng với quyền lợi người
lao động BVSC được hưởng thông qua chương trình Health Care
trong năm 2013 đạt xấp xỉ 1 tỷ đồng.
Ngày 31/05/2013 vừa qua, BVSC đã chính thức tái tục chương trình
bảo hiểm này cho toàn thể CBNV BVSC. Nhân dịp này Bản tin BVS
đã có buổi trò chuyện ngắn với chị Phan Thị Phương Anh – chuyên viên Nhân sự quản
lý chương trình.
Chào chị Phương Anh, được biết vừa qua Công
ty đã chính thức tái tục chương trình BH Health
Care 2013 cho toàn thể CBNV BVSC. Chị có thể
chia sẻ chương trình năm nay có gì khác biệt so
với các năm trước?
Năm nay là năm thứ 3 BVSC triển khai chương
trình này. Theo Hợp đồng đã ký với Tổng Công ty
bảo hiểm Bảo Việt thì về cơ bản các quyền lợi của
cán bộ trong năm nay không thay đổi nhiều so với
năm trước như quyền lợi điều trị nội trú (nằm viện,
phẫu thuật….) hay quyền lợi điều trị ngoại trú như
khám bệnh, kê đơn, điều trị….. toàn bộ vẫn giữ
nguyên mức chi trả như năm ngoái. Cơ quan bảo
hiểm vẫn duy trì hình thức bảo lãnh thanh toán tại
tất cả các bệnh viện, phòng khám…theo thông báo
trước đây.
Sự thay đổi lớn nhất trong năm nay là quyền lợi về
thai sản theo đó chế độ thai sản áp dụng trong năm
nay được gắn theo thâm niên công tác tại Bảo Việt.
Ví dụ đối với các cán bộ nữ có thâm niên công tác
từ 5 năm trở lên, mức chi trả tối đa là 25 triệu
VND/năm, đối với các cán bộ nữ có thâm niên công
tác từ 2-5 năm mức chi trả tối đa là 20 triệu
VND/năm còn các cán bộ nữ có thời gian công tác
LƯU HÀNH NỘI BỘ

dưới 2 năm mức chi trả tối đa là 5 triệu VND/năm.
Theo tìm hiểu của chúng tôi thì đây là thay đổi
chung về sản phẩm của bảo hiểm Bảo Việt áp dụng
cho Tập đoàn Bảo Việt và các công ty thành viên
trong đó có BVSC.
Chị đánh giá như thế nào về hiệu quả mang lại
cho CBNV BVSC sau 03 năm triển khai?
Đây không phải là chương trình bảo hiểm bắt buộc
theo quy định của luật. Chương trình được xây
dựng nhằm mục tiêu tăng cường phúc lợi cho cán
bộ nhân viên. Qua theo dõi chương trình chúng tôi
ghi nhận hàng năm có hàng trăm lượt cán bộ đã
được khám, chữa bệnh và điều trị hiệu quả. Những
phản hồi từ phía cán bộ sử dụng cho thấy sự hài
lòng về sản phẩm thông qua chất lượng dịch vụ
khám chữa bệnh, quy trình thanh toán nhanh gọn…
.. từ các đơn vị liên kết với cơ quan bảo hiểm. Với
việc trang bị một sản phẩm có giá trị thiết thực,
thuận tiện trong việc sử dụng….qua đó người lao
động ý thức và quan tâm hơn đến vấn đề sức khỏe
bản thân là mục tiêu chương trình hướng tới.
Thực hiện: Tường Vân
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BVSC - Nhà môi giới hàng đầu trên thị
trường trái phiếu thứ cấp

GƯƠNG MẶT TIÊU BIỂU

Trong năm 2012, với những đóng góp tích cực trên thị
trường giao dịch trái phiếu thứ cấp, BVSC đã nhận được
bằng khen của Chủ tịch UBCKNN. Quý I&II/2013 vừa qua,
BVSC giữ vị trí số 1 trên thị trường trái phiếu tại HSX với tỷ
lệ tương ứng 68% & 50%. Chuyên mục Gương mặt tiêu
biểu của Bản tin BVS số 2/2013 đã có cuộc trò chuyện với
anh Nguyễn Minh Ngọc – Phó phòng phụ trách Phòng
KHTC tại Trụ sở chính xung quanh sự kiện này.
Chào anh Ngọc, được biết ngày 06/03 vừa qua,
BVSC đã vinh dự nhận được Bằng khen của chủ
tịch UBCK về thành tích xuất sắc trong hoạt
động của thị trường trái phiếu thứ cấp năm 2012
tại HNX, anh có thể chia sẻ gì với Bản tin BVS
về thành tích này?

vô quý báu cho sự tăng trưởng và phát triển bền
vững của BVSC.

Trước tiên cho phép tôi được chia sẻ niềm vui và
thành công này với tất cả anh chị em đồng nghiệp
trong Công ty. Bởi lẽ, theo tôi đây không phải là
thành công của riêng phòng Khách hàng Tổ chức
mà là thành công của cả Công ty nhờ sự đóng góp
công sức của tất cả CBNV đặc biệt là Ban Tổng
Giám Đốc, Phòng Phân tích, phòng Lưu ký, phòng
Pháp chế và KSNB,... Tất cả các thành viên đã
bằng cách này hay cách khác, trực tiếp hoặc gián
tiếp cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp cho khách
hàng hoặc góp phần nâng cao hình ảnh vị thế của
BVSC trên thị trường.

Bước sang năm 2013, thị trường đứng trước rất
nhiều thách thức, xu thế lãi suất giảm sâu và mạnh
khiến cho sức hấp dẫn của thị trường trái phiếu
không còn được như các năm trước đó. Bên cạnh
đó, các chính sách mới ra đời, cũng đã tạo điều kiện
cho rất nhiều tổ chức mà trước đó không đáp ứng
đủ điều kiện cung cấp dịch vụ trên thị trường trái
phiếu gia nhập thị trường, tăng tính cạnh tranh trên
toàn thị trường.

Trong những năm qua, BVSC liên tục duy trì vị thế
Top 3 trên thị trường Trái phiếu Chính phủ thứ cấp
tại HNX, thậm chí nếu xét riêng từng quý, có rất
nhiều quý Công ty đứng ở vị trí số 1. Tính riêng
trong năm 2012, BVSC đứng thứ hai về thị phần
môi giới trái phiếu trên thị trường trái phiếu Chính
phủ thứ cấp với tỷ lệ 15.16%. Tổng giá trị giao dịch
của thị trường trong năm 2012 lên tới trên 182.000
tỷ đống. Có thể thấy rằng, con số vốn chủ chuyển
qua công ty đạt mức rất ấn tượng gần 27.000 tỷ
đồng, gấp nhiều lần tổng tài sản của Công ty.
Nhân đây, thay mặt phòng KHTC, tôi cũng xin gửi
lời cảm ơn tới Tập đoàn Bảo Việt và các công ty
thành viên trong tập đoàn như Công ty Quản lý Quỹ
Bảo Việt, Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt, Tổng
Công ty Bảo Việt Nhân Thọ, Ngân hàng TMCP Bảo
Việt, những đối tác truyền thống tin cậy của BVSC
đã luôn sát cánh cùng BVSC và có những đóng góp
LƯU HÀNH NỘI BỘ

Để có thể tiếp tục giữ vững danh hiệu là nhà môi
giới trái phiếu hàng đầu trên thị trường thứ cấp,
xin anh cho biết định hướng hoạt động của
phòng KHTC trong năm 2013?

Do đó, để giữ vững thị phần cũng như duy trì tăng
trưởng, lãnh đạo phòng KHTC xác định phải cùng
lúc thực hiện nhiều biện pháp như tổ chức đưa đi
đào tạo và tổ chức đào tạo chéo để nâng cao năng
lực cho các cán bộ, tăng cường phát triển quan hệ
với các khách hàng mới như các công ty bảo hiểm
và các ngân hàng không phải là thành viên của thị
trường, nâng cao chất lượng bản tin trái phiếu và
thông tin thị trường cung cấp tư cho khách hàng,
tích cực tham gia đóng góp ý kiến cho dự thảo các
văn bản pháp lý của cơ quan quản lý theo hướng
giảm nhẹ các nghĩa vụ hành chính của nhà đầu tư,
thành viên, nâng cao yêu cầu về vốn, hệ số an toàn
hoạt động và chất lượng dịch vụ của các thành viên
cung cấp dịch vụ nhằm đảm bảo tính an toàn và
hiệu quả của cả hệ thống.
Thay mặt Ban Biên Tập Bản tin BVS, xin chúc
anh cùng phòng KHTC sẽ tiếp tục gặt hái được
nhiều thành công trong năm 2013.
Thực hiện: Tường Vân
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Phát triển hoạt động tư vấn M&A có đối tác
nước ngoài tại BVSC
Thị trường vốn gặp khó khăn trong thời gian qua
đã khiến hàng loạt doanh nghiệp Việt Nam có
nhu cầu thực hiện tìm kiếm nguồn vốn từ thị
trường quốc tế. Nhưng khác với quá trình huy
động vốn trước đây, lần này các doanh nghiệp
Việt hướng đến việc tìm kiếm sự tham gia góp
vốn của các doanh nghiệp cùng ngành nghề
nước ngoài để không những nhận được thêm
nguồn tài chính mà còn nhận được sự hỗ trợ về
công nghệ, thị trường, quản lý ... để các doanh
nghiệp có thể tiếp tục tăng trưởng xa hơn và mở

nhân lực sẵn có ở Việt Nam, từ đó góp phần
giảm chi phí đầu tư cũng như rút ngắn thời gian
xâm nhập thị trường.
Trong vòng vài năm trở lại đây, nhiều công ty nội
địa đã bán cổ phần chi phối cho các nhà đầu tư
chiến lược nước ngoài, tại Việt Nam, có thể kể
đến các thương vụ lớn giữa Unicharm, Diana,
Jolibee – Highland Coffee, Carlsberg và Huda
Beer,...và gần đây nhất là thương vụ Công ty
Bảo hiểm Sumitomo Life của Nhật Bản đã mua

rộng thị trường ra bên ngoài.

lại từ HSBC 18% cổ phần của Tập đoàn Bảo Việt
với trị giá 340 triệu USD. Có thể khái quát một
số đặc điểm chính trong việc triển khai nghiệp vụ
M&A với đối tác nước ngoài mà được xem là
điểm hấp dẫn chính khiến DN nước ngoài chọn
Việt Nam đó là triển vọng tăng trưởng thị trường
và nguồn lao động dồi dào. Do đó, những lĩnh
vực chính mà nhà đầu tư nước ngoài hướng đến
là hàng tiêu dùng và tài chính. Đây là hai lĩnh vực
có tốc độ tăng trưởng nhanh trong những năm
Đối với các doanh nghiệp nước ngoài, cùng với gần đây, mặt khác, hai ngành trên cũng không
sự phát triển của TTCK Việt Nam, Việt Nam dễ thâm nhập thị trường, do đó việc đầu tư gián
đang nổi lên là một điểm sáng trong thu hút đầu tiếp thông qua mua lại, mua cổ phần chiến lược
tư và đang nhận được nhiều sự quan tâm đáng có phần thuận lợi hơn là gây dựng từ đầu.
kể từ các nhà đầu tư nước ngoài. Có thể thấy
rằng, một kênh đầu tư khác bên cạnh FDI đã Qua khảo sát và điều tra thị trường, là công ty
được mở ra đó là đầu tư gián tiếp FII thông qua tư vấn trong lĩnh vực M&A hàng đầu Việt Nam,
việc thực hiện các thương vụ M&A với doanh BVSC đã nhận thấy rằng các doanh nghiệp
nghiệp Việt Nam.
nước ngoài luôn tìm kiếm các doanh nghiệp Việt
có chiến lược hoạt động bài bản, minh bạch,
Lợi ích có được từ một thương vụ M&A thành quản trị rõ ràng. Tuy nhiên về phía doanh nghiệp
công là con đường ngắn nhất để một doanh nước ngoài thì mặt hạn chế của việc “bắt tay” với
nghiệp nước ngoài tiếp cận với thị trường Việt doanh nghiệp Việt Nam là hệ thống quản trị còn
Nam; đồng thời tận dụng được hệ thống phân mang nặng tính chất gia đình, chưa chuyên
phối, mạng lưới khách hàng cũng như nguồn nghiệp.
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Kinh nghiệm từ các thương vụ M&A thành công
chỉ ra rằng một điểm DN Việt Nam cần đặc biệt
lưu ý là nên công bố thông tin trung thực, kịp thời
về tình hình hoạt động, giá trị, lợi thế kinh
doanh…, Không chỉ trong năm nay, mà thời gian
tới, xu hướng M&A có yếu tố nước ngoài sẽ tập
trung diễn ra nhiều hơn với các doanh nghiệp đã
niêm yết trên TTCK Việt Nam.
như Nhật Bản, Italia,.. xây dựng hệ thống thông
Nắm bắt được xu thế này, phát huy những thành tin về ngành, doanh nghiệp nhằm cung cấp
tựu đã đạt được trong lĩnh vực M&A thời gian thông tin cho nhà đầu tư khi cần. Ngoài ra, BVSC
qua, Công ty đã định hướng đẩy mạnh hoạt cũng đã tổ chức thành công một cuộc hội thảo
động tư vấn M&A có đối tác nước ngoài, coi đây giới thiệu cơ hội đầu tư tại thị trường Nhật Bản,
là một mảng quan trọng trong hoạt động kinh đây sẽ là thị trường tiềm năng mà BVSC hướng
doanh của mình. Trong năm 2012, BVSC đã tập tới trong tương lai.
trung vào công tác phát triển khách hàng bằng
việc tìm kiếm và hợp tác với các đối tác IB nước
ngoài để tìm kiếm “buy side”, trong đó tập trung
vào các khu vực quan trọng và tiềm năng như
khu vực Đông Á, Đông Nam Á, cũng như phát
triển quan hệ và tìm kiếm thông tin từ các doanh
nghiệp trong nước theo tiêu chí ngành nghề,
quản trị và hoạt động phù hợp với nhu cầu đầu
tư của các đối tác nước ngoài.

Trong nhiều năm liên tiếp BVSC là một thành
viên tích cực tại Diễn đàn M&A thường niên với
tư cách diễn giả chính và nhà tài trợ cho các
chuyên đề của Diễn đàn. Với hai năm liên tiếp
được vinh danh “Nhà tư vấn M&A tiêu biểu” và
các thương vụ M&A do BVSC tư vấn đều được
vinh danh là thương vụ tiêu biểu nhất trên thị
trường như thương vụ giữa CTCP Kinh Đô và
CTCP chế biến thực phẩm Kinh Đô miền Bắc và
Không chỉ tập trung vào các hoạt động tìm kiếm CTCP Kido, thương vụ Sáp nhập Cty Cp Vincơ hội và phát triển mạng lưới khách hàng, pearl vào Cty CP Vincom thành Tập đoàn VinBVSC cũng không ngừng đẩy mạnh các hoạt group, thông qua diễn đàn, BVSC cũng đã thực
động nội bộ bao gồm việc xây dựng các quy trình hiện thu xếp cho các đối tác nước ngoài gặp gỡ
nghiệp vụ, đào tạo nhân sự chuyên trách cũng các doanh nghiệp Việt Nam, hứa hẹn khả năng
như thực hiện phối hợp với các bộ phận khác tư vấn thành công nhiều thương vụ mới trong
trong công ty như phòng KHTC, phòng Phân tích tương lai.
để xúc tiến và kết nối các thương vụ.
Với tiềm năng thị trường và sự chuẩn bị kỹ
Qua thực tế triển khai cùng với những sự nỗ lực lưỡng, hoạt động tư vấn M&A có yếu tố nước
của các cán bộ tư vấn, tới nay hoạt động tư vấn ngoài tại BVSC hứa hẹn sẽ tiếp tục là lĩnh vực
M&A có yếu tố nước ngoài tại BVSC cũng đã đạt phát triển tiềm năng, mang lại lợi nhuận cao cho
được những kết quả bước đầu quan trọng. Cụ BVSC trong thời gian tới.
thể, BVSC đã thiết lập được đầu mối quan hệ với
hệ thống các đối tác tại các thị trường trọng điểm
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CÔNG TÁC ĐẢNG, HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN, ĐOÀN THANH NIÊN

BVSC tổ chức chương trình “Suất cơm từ thiện” tại bênh viên
Việt Đức

T

rong 2 ngày 30, 31/03/2013, BVSC đã phối hợp với Đoàn thanh niên Bệnh viện Việt Đức triển
khai chương trình “Suất cơm từ thiện” nhằm chia sẻ khó khăn với bệnh nhân và người nhà bệnh
nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại các khoa của Bệnh viện Việt Đức. 130 suất cơm, 130 chai
nước suối cùng nhiều sách truyện, bánh kẹo và phần quà đã được Ban lãnh đạo cùng CBNV đến và
trao trực tiếp cho bệnh nhi và người nhà bệnh nhân. Ngoài ra, trong đợt từ thiện này, BVSC cũng đã
trao 01 suất quà trị giá 500.000 VND cho em Trần Văn Dũng là bệnh nhi hiện đang điều trị tại bệnh
viện.
Chương trình “Suất cơm từ thiện” đợt 2 cũng đã diễn ra vào ngày 22, 23/06/2013 với tổng số tiền quyên
góp bằng hiện kim là 21.375.000đ. Đại diện Ban lãnh đạo Công ty đã trao 200 suất cơm cùng 200 chai
nước suối các bệnh nhi cùng người thân. Theo kế hoạch, chương trình này sẽ tiếp tục được BVSC
thực hiện hàng quý tại Bệnh viện Việt Đức và sẽ nhân rộng tại nhiều bệnh viện khác trong địa bàn Hà
Nội với mong ước biến hoạt động thiện nguyện trở thành hoạt động thường xuyên tại Công ty.

Thực hiện: Hoàng Lan

Ban chấp hành Đoàn TN BVSC được nhận bằng khen của Trung
ương Đoàn

V

ới những nỗ lực hoạt động trong năm 2012, ngày 25/03/2013, tại hội nghị Tổng kết công tác Đoàn

năm 2012 của Tập đoàn Bảo Việt, BCH Đoàn Thanh niên Tập đoàn Bảo Việt đã trao bằng khen
cho 3 Ủy viên BCH Chi đoàn BVSC về những thành tích xuất sắc trong phong trào Đoàn 2012.
Cũng tại hội nghị này, BCH Chi đoàn BVSC cùng 2 thành viên BCH Chi đoàn vinh dự nhận bằng khen
của BCH Trung Ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng với những thành tích trên.
Thực hiện: Hoàng Lan
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HỎI ĐÁP CHÍNH SÁCH
Câu hỏi kỳ này: Đề nghị Bản tin BVS cho biết những đổi mới trong Luật Lao động
ban hành ngày 16/08/2012 so với Luật lao động cũ?
Trả lời:
Ngày 18/06/2012, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Bộ luật Lao động mới “BLLĐ 2012” bao gồm 17
Chương và 242 Điều, chính thức có hiệu lực vào ngày 01/05/2013, so với BLLĐ hiện hành thì BLLĐ
2012 có một số điểm mới so với Bộ luật Lao động cũ cụ thể như sau:
1. Hợp đồng lao động “HĐLĐ”
HĐLĐ là một trong những chế định trung tâm, “xương sống” của BLLĐ, giúp các bên dễ dàng thiết lập
quan hệ lao động, thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ lao động, hạn chế tranh chấp lao động, so với
BLLĐ hiện hành có những điểm mới cơ bản như sau:
Thứ nhất, các điểm mới liên quan đến Giao kết HĐLĐ
(i) Bổ sung quy định về việc NSDLĐ có quyền thỏa thuận bằng văn bản với NLĐ về nội dung, thời hạn
bảo vệ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, quyền lợi và việc bồi thường trong trường hợp NLĐ vi
phạm; và
(ii) Sửa đổi quy định đối với loại HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn
dưới 12 tháng: Theo đó, nếu HĐLĐ này hết hạn mà NLĐ vẫn tiếp tục làm việc tại doanh nghiệp thì hai
bên phải ký kết HĐLĐ mới. Nếu không ký kết HĐLĐ mới thì trở thành HĐLĐ có thời hạn là 24 tháng;
và
(iii) Nâng mức tiền lương thử việc trong thời gian thử việc từ ít nhất phải bằng 70% lên mức ít nhất
phải bằng 85% mức lương cấp bậc của công việc đó.
Thứ hai, các điểm mới liên quan đến việc Thực hiện HĐLĐ
(i) Nâng mức tiền lương trong trường hợp chuyển NLĐ làm công việc khác so với HĐLĐ từ ít nhất
phải bằng 70% lên mức ít nhất phải bằng 85% mức tiền lương công việc cũ; và
(ii) Bổ sung thêm các trường hợp tạm hoãn thực hiện HĐLĐ là: NLĐ phải chấp hành quyết định áp
dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở cai nghiện, cở sở giáo dục bắt buộc và
lao động nữ mang thai.
Thứ ba, các điểm mới liên quan đến Sửa đổi, bổ sung chấm dứt HĐLĐ
(i) Bổ sung thêm các trường hợp chấm dứt HĐLĐ như: NLĐ bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi
dân sự, NLĐ chết, NLĐ bị xử lý kỷ luật sa thải, NLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ và NSDLĐ đơn
phương chấm dứt HĐLĐ; và
(ii) Bổ sung quy định về mức tiền mà NSDLĐ phải bồi thường cho NLĐ trong trường hợp NSDLĐ
không muốn nhận lại NLĐ khi đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật; và
(iii) Bổ sung quy định đối với HĐLĐ xác định thời hạn, NSDLĐ phải thông báo bằng văn bản cho NLĐ
biết thời điểm chấm dứt HĐLĐ ít nhất 15 ngày.
Ngoài ra còn có 1 số điểm mới khác như:
(i) Bổ sung các quy định mới gồm 3 điều quy định về HĐLĐ vô hiệu, trong đó quy định các trường hợp
được coi là HĐLĐ vô hiệu toàn bộ, vô hiệu từng phần; và
(ii) Cho thuê lại lao động đây là những quy định hoàn toàn mới của BLLĐ 2012 nhằm luật hóa hoạt
động cho thuê lao động đã xuất hiện tại Việt Nam gần 10 năm trở lại đây đã và đang đem lại lợi ích
không nhỏ cho các liên quan trong mối quan hệ này. (Còn tiếp)
Thực hiện: Phòng PC&KSNB
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LIÊN HÊ
BTC CHƯƠNG TRÌNH:
1. Trần Thị Lan Anh ( ext 809)
2. Phạm Hoàng Lan ( ext 663)
3. Nguyễn Bích Hồng (ext 640)

01 Giải nhất: 5 triệu đồng tiền mặt và 1 cup BVSC idol
01 Giải nhì: 3 triệu đồng tiền mặt và 1 cờ lưu niệm
01 Giải ba: 1 triệu đồng tiền mặt và 1 cờ lưu niệm.
01 Giải khán giả yêu thích nhất : 500 ngàn đồng và cờ lưu niệm
01 Giải sáng tạo, ấn tượng: 500 ngàn đồng và cờ lưu niệm

a
ó
H
n
Va
p
ê
i
h
g
N
h
n
a
o
D
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BVSC 08/2013
Cát Bà island resort - Hải Phòng
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