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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. Hướng dẫn y tế phòng, chống dịch COVID-19 đối với người được phép nhập cảnh vào Việt 

Nam làm việc dưới 14 ngày; 

2. Mức đóng bảo hiểm xã hội đối với người nước ngoài và bảo hiểm xã hội tự nguyện; và 

3. Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mới. 



HƯỚNG DẪN Y TẾ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 ĐỐI VỚI NGƯỜI 

ĐƯỢC PHÉP NHẬP CẢNH VÀO VIỆT NAM LÀM VIỆC DƯỚI 14 NGÀY 

(LÀM VIỆC NGẮN NGÀY) 

Vào ngày 24/12/2021, Bộ Y Tế đã ban hành Công văn số 10943 /BYT-MT để hướng dẫn y tế 

phòng, chống dịch COVID-19 đối với người được phép nhập cảnh vào Việt Nam làm việc 

dưới 14 ngày với các nội dung sau: 

• Đối tượng áp dụng của Công văn bao gồm: 

 Người được phép nhập cảnh vào Việt Nam làm việc ngắn ngày gồm: (1) Người nhập cảnh 

với mục đích ngoại giao, công vụ; (2) Người nhập cảnh không phải mục đích ngoại giao 

công vụ (Nhà đầu tư, chuyên gia, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp, kinh 

doanh, thương mại, nghiên cứu thị trường cùng thân nhân và các đối tượng theo thỏa 

thuận với từng quốc gia); và 

 Những người tiếp xúc với người nhập cảnh ngắn ngày trong quá trình làm việc tại Việt 

Nam. 

• Công văn quy định về các nguyên tắc chung sau đây: 

 Không phải thực hiện cách ly y tế khi nhập cảnh nhưng những đối tượng trên vẫn phải 

tuân thủ nghiêm ngặt và các quy định về phòng chống dịch, đề án, kế hoạch đã được phê 

duyệt; 

 Không tiếp xúc với cộng đồng, đảm bảo an toàn cho người nhập cảnh ngắn ngày và những 

người tiếp xúc, không để lây nhiễm chéo trong quá trình làm việc và không lây nhiễm ra 

cộng đồng. Trong trường hợp người nhập cảnh dự kiến làm việc, hoạt động tại nhiều địa 

phương, cần phải có kế hoạch, phương án di chuyển rõ ràng và được địa phương liên quan 

chấp thuận; 

 Lập danh sách toàn bộ những người tiếp xúc với người nhập cảnh ngắn ngày trong quá 

trình làm việc, đi thực địa; và 

 Người nhập cảnh ngắn ngày phải có bảo hiểm y tế quốc tế hoặc cơ quan, tổ chức mời cam 

kết chi trả chi phí điều trị trong trường hợp bị mắc COVID-19. 

• Đơn vị, tổ chức mời người nhập cảnh ngắn ngày chi trả chi phí cho việc lưu trú, phương tiện 

đưa đón, xét nghiệm COVID-19 theo quy định. Đối với người nhập cảnh với mục đích ngoại 

giao, công vụ thì được miễn chi trả (trừ chi phí lưu trú tại khách sạn theo nguyện vọng). 

• Quy định về các trường hợp sau thời gian làm việc ngắn ngày mà người nhập cảnh tiếp tục có 

nhu cầu ở lại Việt Nam làm việc. 

• Quy định các yêu cầu đối với người nhập cảnh không phải mục đích công vụ và người nhập 

cảnh nhằm mục đích công vụ: (1) Trước khi nhập cảnh; (2) Tại nơi nhập, xuất cảnh; (3) Tại 

nơi lưu trú; (4) Tại nơi diễn ra cuộc họp, ký kết; (5) Tại nơi làm việc, đi thực địa. 
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MỨC ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐỐI VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI VÀ 

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN 

Vào ngày 22/12/2021, Bảo hiểm Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Công văn số 4447/

TB-BHXH để thông báo về mức đóng bảo hiểm xã hội đối với người nước ngoài và bảo hiểm xã 

hội tự nguyện từ ngày 01/01/2022. Nội dung chính như sau: 

• Mức đóng bảo hiểm tự nguyện thấp nhất kể từ ngày 01/01/2022 là 330.000 đồng/tháng. 

• Người sử dụng lao động (“NSDLĐ”) và người lao động nước ngoài (“NLĐNN”) trích đóng bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (“BHYT”), bảo hiểm tai nạn lao động (“BHTNLĐ”), quỹ bệnh nghề 

nghiệp (“BNN”) hàng tháng trên mức tiền lương tháng theo tỷ lệ như sau: 

• Thời điểm đóng từ 01/12/2018: 

 BHYT: NSDLĐ trích đóng 3%, NLĐNN trích đóng 1,5% 

 Ốm đau, thai sản: NSDLĐ trích đóng 3% 

 TNLĐ, BNN: NSDLĐ trích đóng 0,5% 

• Thời điểm đóng từ 01/01/2022: 

 BHYT: NSDLĐ trích đóng 3%, NLĐNN trích đóng 1,5% 

 Ốm đau, thai sản: NSDLĐ trích đóng 3% 

 TNLĐ, BNN: NSDLĐ trích đóng 0,5% 

 Hưu trí, tử tuất: NSDLĐ trích đóng 14%, NLĐNN trích đóng 8% 

• Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc thấp nhất bằng mức lương tối thiểu vùng, mức đóng 

cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng. 

CHÍNH SÁCH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI  

DỰ ÁN ĐẦU TƯ MỚI 

Tổng Cục Thuế đã ban hành Công văn số 4694/TCT-CS đề ngày 03/12/2021 để hướng dẫn về 

chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế “TNDN”) đối với dự án đầu tư mới. Nội dung 

chính như sau: 

• Trường hợp doanh nghiệp thực hiện dự án điện mặt trời là dự án đầu tư mới thuộc lĩnh vực 

sản xuất năng lượng tái tạo, năng lượng sạch thì được hưởng ưu đãi thuế TNDN.  

• Việc xác định dự án đầu tư có thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư hay không sẽ phải dựa theo quy định tại Điều 37 Luật Đầu tư 2020  
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