
CÂP NHÂT 

PHÁP LUÂT 
Trong bản cập nhật tuần này, BLawyers 

Vietnam sẽ cung cấp đến bạn 03 nội dung 

sau đây: 

1. Xác định bản chụp dùng để chứng thực 

bản sao từ bản chính hộ chiếu; 

2. Hướng dẫn trường hợp phát sinh  

hạng mục công việc ngoài phạm vi hợp 

đồng; và 

3. Tăng cường thực hiện phòng, chống  

dịch bệnh COVID-19.  

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 

của pháp luật mới nhất của Việt Nam 

12/2020 



XÁC ĐỊNH BẢN CHỤP DÙNG 

ĐỂ CHỨNG THỰC BẢN SAO 

TỪ BẢN CHÍNH HỘ CHIẾU  

Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn số 4330/BTP-

HTQTCT đề ngày 20/11/2020 trả lời kiến nghị  

của công dân về quy định chứng thực hộ chiếu  

với nội dung như sau: 

Bản sao dùng để chứng thực từ bản chính là bản chụp 

từ bản chính. Bản sao được chứng thực từ bản chính 

phải đảm bảo nguyên tắc chính xác, đầy đủ thông tin 

như bản chính. 

Bản chụp dùng để chứng thực bản sao từ bản chính  

hộ chiếu thì phải có tất cả các trang thông tin của  

hộ chiếu, kể cả trang có thông tin về thị thực (trừ  

các trang không có thông tin). 
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HƯỚNG DẪN TRƯỜNG HỢP PHÁT 

SINH HẠNG MỤC CÔNG VIỆC  

NGOÀI PHẠM VI HỢP ĐỒNG   

Bộ Xây dựng đã ban hành Công văn số 5526/BXD-KTXD đề ngày 

16/11/2020 hướng dẫn tình huống phát sinh hạng mục công việc  

ngoài phạm vi hợp đồng với nội dung như sau: 

  

Việc điều chỉnh hợp đồng xây dựng phải thực hiện theo nội dung  

hợp đồng đã ký và phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và quy định 

pháp luật. 

 

Trường hợp nhà thầu đang thực hiện gói thầu đáp ứng đủ điều kiện  

năng lực, kinh nghiệm để thực hiện các phần công việc bổ sung do  

điều chỉnh thiết kế thì chủ đầu tư báo cáo người quyết định đầu tư  

xem xét, quyết định việc bổ sung các phần công việc phát sinh trên cơ sở 

đảm bảo tiến độ, hiệu quả đầu tư của dự án. Nếu cấp quyết định đầu tư 

chấp thuận, chủ đầu tư và nhà thầu thỏa thuận điều chỉnh hợp đồng  

trên cơ sở hồ sơ hợp đồng đã ký kết, dự án điều chỉnh và quy định  

pháp luật có liên quan.  



TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN  

PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 

Vào ngày 02/12/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 1699/CĐ-TTg về tăng cường 

thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-10 với những nội dung chỉ đạo chính sau đây: 

 

Các địa phương cần thực hiện nghiêm chiến lược kiểm soát chặt chẽ nguồn lây từ bên ngoài, khoanh vùng 

dập dịch triệt để. Các tỉnh thành phố thực hiện việc đeo khẩu trang bắt buộc tại các nơi dân cư tập trung,  

nơi công cộng như siêu thị, trường học, cơ sở sản xuất… và đặc biệt là tại các cơ sở khám chữa bệnh. 

 

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tiếp tục tăng cường quản lý biên giới, quản lý chặt chẽ hoạt động nhập cảnh, 

ngăn chặn triệt để các trường hợp nhập cảnh trái phép. 

 

Đáng lưu ý, vẫn tiếp tục các chuyến bay chở nhà ngoại giao, chuyên gia, nhà đầu tư, lao động tay nghề cao 

và thân nhân nhập cảnh Việt Nam và chở lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài.  

 

Chỉ cho phép đưa người Việt Nam ở nước ngoài về nước trong trường hợp thực sự cần thiết (kể cả về nước 

trong dịp Tết Nguyên đán). 

 

Tiếp tục dừng các hoạt động, sự kiện có tập trung đông người khi không cần thiết. Việc tổ các sự kiện,  

hoạt động có tiếp xúc với người đến từ nước ngoài, nhất là các nước có nguy cơ cao, phải hỏi ý kiến của  

cơ quan y tế. 

 

Trường hợp xảy ra lây nhiễm trong cộng đồng cần thực hiện giãn cách xã hội đối với khu vực có nguy cơ 

cao và được khoanh vùng. Không giãn cách xã hội tràn lan ở phạm vi rộng ảnh hưởng xấu đến đời sống và 

hoạt động sản xuất kinh doanh.  
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8th F, Huy Son 1 Bd., 7-9-11 Mai Thi Luu St.,  

Da Kao Ward, Dist. 1, HCMC, Vietnam  

(+84) 93 7879 724  

www.blawyersvn.com  

 

consult@blawyersvn.com 

http://www.blawyersvn.com/

