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Chào mừng đến với bản Cập nhật pháp luật hàng tuần của
BLawyers Vietnam, một bản cập nhật các tin tức pháp lý cho
những ai quan tâm đến các chính sách và quy định pháp luật
mới nhất của Việt Nam

Trong bản cập nhật tuần này, BLawyers Vietnam sẽ
cung cấp đến bạn 03 nội dung sau đây:
1. Lập và nộp Báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư;
2. Góp vốn thực hiện dự án đầu tư; và
3. Chỉ cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài
có mặt tại Việt Nam.

LẬP VÀ NỘP
BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ
Ngày 06/11/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Công văn số 7399/BKHĐT-GSĐĐT hướng dẫn về việc
thực hiện Báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư như sau:
Nhà đầu tư, tổ chức kinh tế tự tổ chức thực hiện theo dõi,
kiểm tra dự án và báo cáo, trong đó có báo cáo tình hình
khai thác, vận hành dự án (theo Điều 34, Nghị định số

84/2015/NĐ-CP).
Đến thời điểm hết hạn hoạt động của dự án, nhà đầu tư được
dừng thủ tục nộp Báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư.
Trường hợp dự án đầu tư được nhà nước cho thuê đất,
nhà đầu tư thực hiện việc lập và nộp Báo cáo giám sát, đánh giá
đầu tư trong suốt thời gian hoạt động của dự án, tức thời hạn
theo quyết định cho thuê đất.

GÓP VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Ngày 13/11/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
ban hành Công văn số 7558/BKHĐT-PC hướng
dẫn về việc góp vốn thực hiện dự án đầu tư với nội
dung như sau:
Vốn điều lệ của doanh nghiệp không nhất thiết phải
tương đương với vốn đầu tư của dự án.
Doanh nghiệp thực hiện việc góp vốn là huy động
nguồn vốn khác để thực hiện dự án đầu tư theo
quy định tại Quyết định chủ trương đầu tư,
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư,
doanh nghiệp phải có đủ năng lực thực hiện dự án
theo mục tiêu, nội dung, quy mô, tiến độ và
các điều kiện khác theo Quyết định chủ trương
đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có).
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Chỉ cấp giấy phép lao động
cho người nước ngoài có mặt tại Việt Nam
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (“Sở LĐTBXH”) ban hành Công văn số
29973/SLĐTBXH-VL-ATLĐ đề ngày 13/10/2020 về việc cấp giấy phép lao động (“GPLĐ”) cho
người nước ngoài với nội dung như sau:
Khi Sở LĐTBXH tiếp nhận hồ sơ cấp GPLĐ, doanh nghiệp (“DN”) phải cung cấp bản gốc hộ chiếu
của người nước ngoài để đối chiếu xác thực đúng với bản sao đã cung cấp, đồng thời để xác định
đảm bảo người nước ngoài hiện đang ở Việt Nam (hoặc người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam
đã đảm bảo các quy định về kiểm soát dịch bệnh COVID-19).
Tại thời điểm thực hiện cấp GPLĐ, người nước ngoài không có mặt tại Việt Nam thì DN tiến hành
làm hồ sơ đề nghị hỗ trợ cho người nước ngoài nhập cảnh. Sau khi người nước ngoài nhập cảnh vào
Việt Nam và đảm bảo thực hiện các quy định về kiểm soát dịch bệnh COVID-19, DN tiến hành
thủ tục cấp GPLĐ.
Người nước ngoài chưa nhập cảnh vào Việt Nam để làm việc thì không bị xử phạt vi phạm
hành chính do làm việc không có GPLĐ hoặc không có văn bản xác nhận thuộc diện miễn GPLĐ.
Trường hợp người lao động nước ngoài là lãnh đạo DN, DN có thể xem xét thực hiện thủ tục
xác nhận người lao động không thuộc diện cấp giấy phép lao động hoặc thủ tục người lao động
nước ngoài vào làm việc dưới 14 ngày.
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