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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 của 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. Quy định chi tiết một số điều của Luật doanh nghiệp; 

2. Hướng dẫn thực hiện quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; 

và 

3. Hướng dẫn về chính sách thuế TNCN đối với các khoản thu nhập phát sinh tại Việt 

Nam của người nước ngoài. 
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QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA 

 LUẬT DOANH NGHIỆP 

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 47/2021/NĐ-CP đề ngày 01/4/2021 quy định chi tiết một số 

điều của Luật doanh nghiệp với những nội dung sau: 

Về Doanh nghiệp xã hội: 

• Doanh nghiệp xã hội phải gửi văn bản thông báo việc tiếp nhận tài trợ cho cơ quan quản lý viện 

trợ, tài trợ thuộc UBND cấp tỉnh trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận tài trợ.  

• Trường hợp chấm dứt mục tiêu xã hội, môi trường trước thời hạn cam kết và giải thể doanh nghiệp 

xã hội, số dư tài sản hoặc tài chính còn lại đối với nguồn tài sản, tài chính mà doanh nghiệp xã hội 

đã nhận có thể được chuyển giao cho Nhà nước theo quy định của Bộ luật Dân sự. 

Về Doanh nghiệp nhà nước và nhóm công ty: 

• Điều lệ công ty cổ phần phải quy định cụ thể thời gian và tổng số phiếu biểu quyết hoặc một tỷ lệ 

biểu quyết tương ứng với từng cổ phần ưu đãi biểu quyết. 

• Thời hạn ưu đãi biểu quyết đối với cổ phần ưu đãi biểu quyết của công ty cổ phần do cổ đông sáng 

lập nắm giữ là 03 năm kể từ ngày công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trừ 

trường hợp cổ phần ưu đãi biểu quyết do tổ chức được Chính phủ ủy quyền nắm giữ. 

Về doanh nghiệp quốc phòng, an ninh: 

• Quy định về điều kiện xác định, cơ cấu tổ chức và chức danh quản lý của doanh nghiệp quốc 

phòng an ninh. 

• Chính sách của nhà nước đối với doanh nghiệp và người lao động tại doanh nghiệp. 

• Hồ sơ đề nghị công nhận, công nhận lại doanh nghiệp. 

Quy định về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước và cơ sở dữ liệu quốc gia về doanh nghiệp 

nhà nước. 

Phụ lục Danh mục ngành, lĩnh vực hoặc địa bàn phục vụ quốc phòng, an ninh do doanh nghiệp quốc 

phòng, an ninh thực hiện; Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin, … 
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HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI 

LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM 

HƯỚNG DẪN VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ TNCN ĐỐI VỚI CÁC KHOẢN THU NHẬP 

PHÁT SINH TẠI VIỆT NAM CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI 

Cục Thuế Thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 9584/CTHN-TTHT ngày 31/3/2021 để trả lời công văn số 139/VNM-

ĐN của một công ty về chính sách thuế TNCN đối với các khoản thu nhập phát sinh tại Việt Nam của người nước ngoài. Một 

số nội dung đáng chú ý: 

Việc xác định tình trạng cư trú của cá nhân tại Việt Nam để xác định thu nhập chịu thuế như sau: 

• Cá nhân có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên 

có mặt tại Việt Nam.  

• Cá nhân có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam một trong hai trường hợp: (i) có nơi ở thường xuyên theo quy định của pháp luật 

cư trú; (ii) có nhà thuê để ở tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về nhà ở, với thời hạn của các hợp đồng thuê từ 183 ngày 

trở lên trong năm tính thuế. 

• Trường hợp cá nhân có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam nhưng thực tế có mặt tại Việt Nam dưới 183 ngày trong năm tính thuế 

mà cá nhân không chứng minh được là cá nhân cư trú của nước nào thì cá nhân đó là cá nhân cư trú tại Việt Nam. 

Về trường hợp cụ thể trong công văn này, việc xác định tình trạng cư trú của cá nhân có quốc tịch Hồng Kông, nếu cá nhân này 

thuộc đối tượng cư trú của cả hai nước Việt Nam và Hồng Kông, thì thân phận cư trú được xác định theo Hiệp định thuế giữa hai 

nước. 

Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP. Hồ Chí Minh đã ban hành Công văn số 5756/SLĐTBXH-VLATLĐ đề ngày 

26/2/2021 để hướng dẫn thực hiện quy định về người lao độngnước ngoài (“NLĐ”) làm việc tại Việt Nam với nội dung như 

sau: 

 Về trình tự thực hiện tuyển dụng, sử dụng người lao động nước ngoài tại Việt Nam: 

i. Người sử dụng lao động (“NSDLĐ”) báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến 

sử dụng NLĐ. Nếu có sự thay đổi nhu cầu, NSDLĐ báo cáo trước ít nhất 30 ngày. 

ii. Sau khi được chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động, NSDLĐ thực hiện những thủ tục với cơ quan quản lý lao động: xác 

nhận NLĐ không thuộc diện cấp giấy phép lao động (“GPLĐ”); cấp GPLĐ; gia hạn GPLĐ; cấp lại GPLĐ. 

iii. Với NLĐ làm việc theo hình thức hợp đồng lao động, sau khi được cấp GPLĐ thì NSDLĐ và NLĐ phải ký kết hợp đồng 

lao động bằng văn bản trước ngày dự kiến làm việc và phải gửi hợp đồng lao động đã ký kết tới cơ quan có thẩm quyền đã 

cấp giấy phép lao động. 

iv. NSDLĐ thực hiện báo cáo 6 tháng đầu năm (trước ngày 05/7) và hằng năm (trước ngày 05/1 năm sau) về tình hình sử dụng 

NLĐ gửi cơ quan quản lý lao động. 

v. NSDLĐ thu hồi GPLĐ của NLĐ để nộp lại cơ quan quản lý lao động theo quy định của Bộ luật Lao động, trong vòng 15 

ngày kể từ ngày GPLĐ hết hiệu lực, kèm theo văn bản về việc thu hồi GPLĐ của NLĐ và sau đó cơ quan này ra quyết định 

thu hồi. 

B. Công văn nêu chi tiết về trường hợp áp dụng, thành phần hồ sơ và thời hạn giải quyết với các thủ tục được nhắc phía trên. Chú ý 

về: Các trường hợp không phải làm thủ tục xác nhận NLĐ không thuộc diện cấp GPLĐ nhưng vẫn phải có văn bản báo cáo với 

cơ quan quản lý lao động. 

C. Ban hành Mẫu văn bản: 

• Về việc NLĐ không phải làm thủ tục xác nhận NLĐ không thuộc diện cấp GPLĐ. 

• Về việc thu hồi GPLĐ của NLĐ. 

http://www.blawyersvn.com/

