
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 công tác giám sát, đánh giá đầu tư đối với 

hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; 

2. Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động giao 

đoạn 2021 - 2025; và 

3. Tổng hợp những bài viết đã đăng của tháng 02/2022 

THÁNG 02/2022 

CÂP NHÂT 

PHÁP LUÂT 



Thông tư số  

02/2022/TT-BKHĐT 
ĐẦU TƯ 

HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI 

HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 
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Vào ngày 14/02/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư 02/2022/TT-BKHĐT để 

hướng dẫn về công tác giám sát, đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt 

Nam. Một số nội dung đáng chú ý như sau: 

• Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tự thực hiện giám sát, đánh 

giá dự án đầu tư theo quy định tại Điều 70, Điều 74, Điều 96 Nghị định 29/2021/NĐ-CP. 

• Hoạt động đầu tư nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền theo dõi theo 2 cách thức: Theo 

dõi thường xuyên và theo dõi chuyên đề.  

• Hoạt động đầu tư nước ngoài sẽ được cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư phân công người 

theo dõi. Việc theo dõi theo chuyên đề sẽ được thực hiện theo kế hoạch của cơ quan quản lý 

nhà nước về đầu tư.  

• Nội dung kiểm tra tổ chức kinh tế, dự án có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm: 

 Tiến độ góp vốn điều lệ, tiến độ giải ngân vốn đầu tư đã đăng ký; tình hình góp vốn pháp 

định (đối với ngành, lĩnh vực có quy định vốn pháp định); tổng vốn đầu tư đã thực hiện và 

tỷ lệ so với tổng vốn đầu tư đăng ký; 

 Tiến độ triển khai dự án; việc thực hiện các mục tiêu đầu tư của dự án; việc thực hiện các 

cam kết và đáp ứng điều kiện đầu tư, điều kiện tiếp cận thị trường, điều kiện hưởng ưu đãi 

đầu tư, hỗ trợ đầu tư của nhà đầu tư khi dự án đi vào hoạt động; 

 Việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước; 

 Việc thực hiện các quy định pháp luật về lao động, quản lý ngoại hối, môi trường, đất đai, 

xây dựng, phòng cháy chữa cháy và các quy định về pháp luật chuyên ngành khác; 

 Tình hình tài chính của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; 

 Việc chấp hành quy định về điều kiện giám sát, đánh giá đầu tư và chế độ báo cáo, thống 

kê theo quy định; 

 Việc chấp hành biện pháp xử lý vi phạm đã phát hiện; và 

 Một số nội dung khác tùy vào trường hợp cụ thể được nêu tại Thông tư này. 

• Thông tư sẽ có hiệu lực vào ngày 01/04/2022. 
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Vào ngày 16/02/2022, Chính Phủ đã ban hành Nghị Quyết số 19/NQ-CP về việc ban hành Chương trình quốc gia về an 

toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2021-2025 (“Chương Trình”). Nghị Quyết có những nội dung chính sau: 

• Đặt ra mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể đến năm 2025 liên quan đến an toàn, vệ sinh lao động. Trong đó, mục tiêu 

tổng quát bao gồm:  

 Chăm lo cải thiện điều kiện làm việc;  

 Phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe người lao động; và 

 Bảo đảm an toàn tính mạng cho người lao động, tài sản của Nhà nước, tài sản của doanh nghiệp, của tổ chức, góp 

phần vào sự phát triển bền vững của quốc gia. 

• Chương Trình được triển khai trên toàn quốc đến tất cả các ngành nghề, người làm công tác quản lý nhà nước về an toàn 

vệ sinh lao động, người lao động và người sử dụng lao động. Chương Trình được ưu tiên triển khai với các ngành nghề, 

công việc có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã và làng 

nghề. 

• Đặt ra nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện Chương Trình: 

 Hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật và nâng cao năng lực thanh tra, kiểm tra, giám sát, cung cấp dịch vụ công 

về an toàn, vệ sinh lao động; 

 Tăng cường thông tin, tuyên truyền, huấn luyện nâng cao nhận thức về an toàn vệ sinh lao động; 

 Đẩy mạnh nghiên cứu, tư vấn, hỗ trợ cải thiện điều kiện lao động, phòng chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; 

 Tăng cường hoạt động hợp tác quốc tế; và 

 Quản lý, giám sát, đánh giá thực hiện Chương Trình. 

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG GIAO 

ĐOẠN 2021 - 2025 

TỔNG HỢP NHỮNG BÀI VIẾT ĐÃ ĐĂNG CỦA THÁNG 

Dưới đây là những bài viết đã được đăng tải trên website của BLawyers Vietnam tháng này. Độc giả vui lòng bấm vào 

những đường link bên dưới để xem thêm. 

Chữ ký số trong giao kết hợp đồng lao động: Ngày nay, việc giao kết hợp đồng lao động điện tử đang trở thành xu 

hướng khi việc sử dụng lao động không bị giới hạn về mặt địa lý. Qua bài viết này, BLawyers Vietnam bàn đến những 

vấn đề pháp lý của chữ ký số khi giao kết loại hợp đồng này.  

Nội dung bắt buộc phải có trong một Bản cáo bạch: Bản cáo bạch (bản công bố thông tin) là tài liệu hoặc dữ liệu điện 

tử công khai những thông tin liên quan đến việc chào bán hoặc niêm yết chứng khoán của tổ chức phát hành. Tài liệu 

này là hồ sơ không thể thiếu trong việc đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng và đóng vai trò là một lời chào gọi 

để công chúng biết đến, đầu tư hoặc mua chứng khoán của công ty. BLawyers Vietnam bàn đến những nội dung bắt 

buộc phải có trong Bản cáo bạch theo quy định. 

Vấn đề bảo vệ môi trường trong dự án điện mặt trời: Việc phát triển năng lượng điện sạch từ mặt trời đang trở thành xu 

hướng trong thời kỳ phát triển hiện nay. Tuy nhiên rác thải của quá trình này cũng có thể là một nguồn gây ô nhiễm nặng 

nề. BLawyers Vietnam bàn đến vấn đề này dưới góc độ quy định của pháp luật Việt Nam. 

Các yếu tố nào sẽ ảnh hưởng đến kết quả giải quyết tranh chấp lao động tại Tòa án? BLawyers Vietnam giúp bạn đọc 

hiểu hơn về các vấn đề mà một Thẩm phán sẽ xét đến khi đưa ra phán quyết giải quyết tranh chấp về lao động. 

Án lệ số 03/2016/AL – Bất động sản bố mẹ chồng tặng cho trong thời kỳ hôn nhân có được xem là tài sản chung? 

Vấn đề chia tài sản của vợ chồng sau khi ly hôn luôn tồn tại những mâu thuẫn, tranh chấp, đặc biệt là việc xác định tài 

sản chung hình thành trong thời kỳ hôn nhân. BLawers Vietnam bàn luận về Án lệ của Tòa án liên quan đến vấn đề này. 

Thuế thu nhập: Cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú tại Việt Nam: Để có thể xác định đúng nghĩa vụ thuế thu 

nhập cá nhân, việc xác định cá nhân cư trú và không cư trú tại Việt Nam là quan trọng. BLawyers Vietnam nêu lên một 

số vấn đề cần lưu ý liên quan.  

http://www.blawyersvn.com/
https://www.blawyersvn.com/vi/blog-bai-viet/chu-ky-so-trong-giao-ket-hop-dong-lao-dong/
https://www.blawyersvn.com/vi/blog-bai-viet/noi-dung-bat-buoc-phai-co-trong-mot-ban-cao-bach/
https://www.blawyersvn.com/vi/blog-bai-viet/van-de-bao-ve-moi-truong-trong-du-an-dien-mat-troi/
https://www.blawyersvn.com/vi/blog-bai-viet/cac-yeu-to-nao-se-anh-huong-den-ket-qua-giai-quyet-tranh-chap-lao-dong-tai-toa-an/
https://www.blawyersvn.com/vi/blog-bai-viet/an-le-so-03-2016-al-bat-dong-san-bo-me-chong-tang-cho-trong-thoi-ky-hon-nhan-co-duoc-xem-la-tai-san-chung/
https://www.blawyersvn.com/vi/blog-bai-viet/thue-thu-nhap-ca-nhan-cu-tru-va-ca-nhan-khong-cu-tru-tai-viet-nam/

