
CẬP NHẬT 

PHÁP LUẬT 

Trong bản cập nhật tuần này, BLawyers 

Vietnam sẽ cung cấp đến bạn 03 nội 

dung sau đây: 

1. Quy định chi tiết về quản lý chất 

lượng, thi công xây dựng và bảo trì 

công trình xây dựng;  

2. Thời điểm nộp chứng từ chứng nhận 

xuất xứ hàng hóa nhập khẩu trong 

Hiệp định EVFTA; và 

3. Hướng dẫn về chữ viết trên hóa đơn 

điện tử trong trường hợp doanh 

nghiệp sử dụng phần mềm kế toán 

nước ngoài. 

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 

THÁNG 02 - 2021 



Vào ngày 06/01/2021, Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long đã ban 
hành Công văn số 16/CTVLO-TTHT giải đáp thắc mắc về 
việc sử dụng chữ viết trên hóa đơn điện tử với nội dung 
như sau: 
 
Dòng tổng tiền trên hóa đơn phải ghi bằng chữ.  
 
Doanh nghiệp được sử dụng chữ viết trên hóa đơn là tiếng 
Việt không dấu. Khi đó, doanh nghiệp phải đảm bảo không 
dẫn đến cách hiểu sai lệch nội dung của hóa đơn. 
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HƯỚNG DẪN VỀ CHỮ VIẾT TRÊN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ 

TRONG TRƯỜNG HỢP DOANH NGHIỆP SỬ DỤNG PHẦN 

MỀM KẾ TOÁN NƯỚC NGOÀI 

THỜI ĐIỂM NỘP CHỨNG TỪ CHỨNG NHẬN XUẤT 

XỨ HÀNG HÓA NHẬP KHẨU TRONG HIỆP ĐỊNH 

EVFTA 

Vào ngày 25/01/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 07/2021/TT-BTC quy 

định thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu (“Chứng 

Từ”) trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

và Liên minh châu Âu với nội dung chính như sau: 

Người khai hải quan nộp Chứng Từ tại thời điểm làm thủ tục hải quan theo quy định. 

Trường hợp chưa có Chứng Từ tại thời điểm làm thủ tục hải quan để áp dụng thuế suất 

thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thì người khai hải quan phải khai chậm nộp Chứng Từ 

trên tờ khai khải quan nhập khẩu. Người khai hải quan được bổ sung, nộp Chứng Từ 

trong thời hạn không quá 02 năm kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan và trong thời hạn 

hiệu lực của Chứng Từ. 

Trường hợp người khai hải quan nộp Chứng Từ sau thời hạn hiệu lực nêu trên vì lý do 

bất khả kháng hoặc lý do hợp lệ khác nằm ngoài sự kiểm soát của nhà nhập khẩu hoặc 

các trường hợp xuất trình muộn khác, Bộ Tài chính sẽ xem xét, quyết định việc áp dụng 

thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đối với các trường hợp cụ thể. 



Vào ngày 26/01/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 06/2021//NĐ-CP quy định chi tiết 

một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng với các 

nội dung chính sau đây: 

Công trình xây dựng phân loại dựa vào tính chất kết cấu và công năng sử dụng của công trình, và 

cấp công trình xây dựng được xác định cho từng loại công trình dựa vào quy mô, mức độ quan 

trọng, thông số kỹ thuật của công trình. 

Phân định trách nhiệm giữa các chủ thể trong quản lý xây dựng công trình, bao gồm các chủ thể sau: 

• Chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư (nếu có); 

• Nhà thầu thi công xây dựng; 

• Nhà thầu cung ứng sản phẩm xây dựng, vật liệu xây dựng, cấu kiện, thiết bị lắp đặt vào công 

trình; và 

• Các nhà thầu tư vấn. 

Sự cố công trình xây dựng được chia thành ba cấp theo mức độ hư hại công trình hoặc thiệt hại về 

người, bao gồm sự cố cấp I, cấp II và cấp III. 

Sự cố gây mất an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình bao gồm: 

• Sự cố về máy, thiết bị; và 

• Sự cố tai nạn lao động xảy ra trong thi công xây dựng công trình. 

Công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng đã được quyết định đầu tư trước ngày 26/01/2021 thì loại và 

cấp của công trình được xác định theo quy định của pháp luật tại thời điểm quyết định đầu tư.  
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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 

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, THI 

CÔNG XÂY DỰNG VÀ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG  

Nghị định số 06/2021//NĐ-CP  

http://www.blawyersvn.com/

