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VIDEO 

 

Bạn "giữ lại" gì trong video này? Luật sư 

của BLawyers Vietnam đã đưa ra 08 vấn 

đề gồm:  

• Hình thức đầu tư ra nước ngoài  

• Điều kiện được cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài  

• Mở tài khoản vốn đầu tư ra nước 

ngoài  

• Chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài  

• Chuyển lợi nhuận về nước 

•  Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ  

• Sử dụng lao động nước ngoài  

• Chế độ báo cáo hoạt động đầu tư ở 

nước ngoài  

 

Làm thế nào để bảo vệ bí mật kinh doanh 

(know-how) theo luật Việt Nam? 

 

Thanh tra, kiểm tra thuế và 05 lưu ý doanh 

nghiệp tại Việt Nam cần nắm 

 

Ở Việt Nam, cha mẹ tặng riêng tài sản cho 

con sau khi kết hôn cần lưu ý gì? 

 

Những điều kiện để nhập quốc tịch Việt 

Nam? 

 

Quan niệm “Nữ nhi ngoại tộc” có phải là một 

lý do để người nữ không được bình đẳng chia 

di sản thừa kế trong xã hội Việt Nam? 

TIN TỨC MỚI CỦA CHÚNG TÔI 

SỰ KIỆN SẮP TỚI 

HỘI THẢO TRANH CHẤP NỘI BỘ DOANH NGHIỆP  

TỪ THỰC TIỄN TRỌNG TÀI QUỐC TẾ  

Thời gian: 08/9/2022  

Được tổ chức bởi: Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) 

Để xem thêm chi tiết: Hội thảo Tranh chấp nội bộ doanh nghiệp - Từ thực tiễn Trọng tài 

quốc tế | VIETNAM INTERNATIONAL ARBITRATION CENTER (viac.vn)  

[IPS 2022] DIỄN ĐÀN HỖ TRỢ ĐẦU TƯ VÀ TỔNG KẾT CHUỖI SỰ KIỆN XÚC 

TIẾN ĐẦU TƯ 2022  

Thời gian: 25/8/2022  

Được tổ chức bởi: Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) 

Để xem thêm chi tiết: [IPS 2022] DIỄN ĐÀN HỖ TRỢ ĐẦU TƯ VÀ TỔNG KẾT CHUỖI SỰ KIỆN 

XÚC TIẾN ĐẦU TƯ 2022 | Tin tức | VIETNAM INTERNATIONAL ARBITRATION CENTER (viac.vn)  

|  (+84) 93 7879 724 - (+84) 91 3117 298 | consult@blawyersvn.com 
Tầng 8, số 7-9-11 Mai Thị Lựu, 

Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh  

CẬP NHẬT PHÁP LUẬT 1. Quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng 2018 

Chính phủ đã ban hành Nghị định 53/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một 

số điều của Luật An ninh mạng 2018. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 

01/10/2022 với những nội dung đáng chú ý sau: 

Doanh nghiệp trong nước và ngoài nước cung cấp dịch vụ trên mạng 

viễn thông, mạng Internet, các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng 

tại Việt Nam phải thực hiện lưu trữ những dữ liệu sau tại Việt Nam (hình 

thức lưu trữ sẽ do doanh nghiệp quyết định): 

• Dữ liệu về thông tin cá nhân của người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam; 

• Dữ liệu do người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam tạo ra: tên tài khoản, 

thời gian sử dụng dịch vụ, thông tin thẻ tín dụng, địa chỉ thư điện tử, 

địa chỉ mạng (IP) đăng nhập, đăng xuất gần nhất, số điện thoại đăng 

ký được gắn với tài khoản hoặc dữ liệu; 

• Dữ liệu về mối quan hệ của người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam: bạn 

bè, nhóm mà người sử dụng dịch vụ kết nối hoặc tương tác. 

• Thời gian lưu trữ dữ liệu bắt đầu từ khi doanh nghiệp nhận được yêu 

cầu lưu trữ dữ liệu đến khi kết thúc yêu cầu; thời gian lưu trữ tối thiểu là 

24 tháng. 

3. Quản lý ngoại hối đối với việc phát hành trái phiếu ra thị 

trường quốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo 

lãnh 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 10/2022/TT-

NHNN về quản lý ngoại hối đối với việc phát hành trái phiếu ra thị trường 

quốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh đề ngày 

29/7/2022. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/9/2022 với những nội 

dung đáng chú ý sau: 

Tổ chức phát hành chỉ thực hiện thông báo bằng văn bản (qua đường 

bưu điện hoặc nộp trực tiếp) với Ngân hàng Nhà nước (Vụ Quản lý 

ngoại hối), không cần thực hiện đăng ký thay đổi khoản phát hành trái 

phiếu quốc tế đối với 07 trường hợp sau: 

• Thay đổi thời gian rút vốn, trả nợ gốc trong phạm vi 10 ngày làm việc; 

• Thay đổi địa chỉ của tổ chức phát hành; 

• Thay đổi tên giao dịch thương mại của ngân hàng cung ứng dịch vụ 

tài khoản; 

• Thay đổi kế hoạch trả lãi, phí của khoản phát hành trái phiếu quốc tế; 

• Thay đổi số tiền rút vốn, trả nợ gốc, lãi, phí trong phạm vi 100 đơn vị 

tiền tệ của đồng tiền vay nước ngoài; 

• Thay đổi số tiền chuyển trả nợ gốc do trái phiếu được chuyển đổi 

hoặc hoán đổi thành cổ phần đối với khoản phát hành trái phiếu 

quốc tế có yếu tố chuyển đổi, hoán đổi của công ty đại chúng, công 

ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán; 

• Thay đổi số tiền rút vốn, trả nợ gốc thực tế của một kỳ cụ thể ít hơn số 

tiền được nêu tại kế hoạch rút vốn, trả nợ. 

2. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 

Luật Thuế giá trị gia tăng 

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 49/2022/NĐ-CP đề ngày 

29/7/2022 để sửa đổi, bổ sung một số quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng. Nghị định này có hiệu lực 

vào ngày 12/9/2022 với những nội dung đáng chú ý sau: 

• Các trường hợp giá đất được trừ để tính thuế GTGT quy định như 

sau: 

 Được Nhà nước giao đất để đầu tư cơ sở hạ tầng xây dựng 

nhà để bán, giá đất được trừ để tính thuế GTGT bao gồm tiền 

sử dụng đất phải nộp ngân sách nhà nước và tiền bồi thường, 

giải phóng mặt bằng (nếu có).  

 Đấu giá quyền sử dụng đất thì giá đất được trừ để tính thuế 

GTGT là giá đất trúng đấu giá. 

 Thuê đất để xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, 

giá đất được trừ để tính thuế GTGT là tiền thuê đất phải nộp 

ngân sách nhà nước và tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng 

(nếu có). 

 Cơ sở kinh doanh nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất 

của các tổ chức, cá nhân thì giá đất được trừ để tính thuế 

GTGT là giá đất tại thời điểm nhận chuyển nhượng quyền sử 

dụng đất không bao gồm giá trị cơ sở hạ tầng. 

 Cơ sở kinh doanh nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất của 

tổ chức, cá nhân thì giá đất được trừ để tính thuế GTGT là giá 

ghi trong hợp đồng góp vốn. 

 Cơ sở kinh doanh bất động sản thực hiện theo hình thức xây 

dựng - chuyển giao (BT) thanh toán bằng giá trị quyền sử 

dụng đất thì giá đất được trừ để tính thuế GTGT là giá tại thời 

điểm ký hợp đồng BT. 

• 03 trường hợp cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế GTGT mà 

được kết chuyển số thuế chưa được khấu trừ của dự án đầu tư 

theo pháp luật về đầu tư sang kỳ tiếp theo gồm: 

 Dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh 

doanh có điều kiện khi chưa đủ các điều kiện kinh doanh 

theo quy định. 

 Dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh 

doanh có điều kiện không bảo đảm duy trì đủ điều kiện kinh 

doanh trong quá trình hoạt động. 

 Dự án đầu tư khai thác tài nguyên, khoáng sản được cấp 

phép từ 01/7/2016 hoặc dự án đầu tư sản xuất sản phẩm 

hàng hóa mà tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi 

phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên theo 

dự án đầu tư, trừ dự án tìm kiếm thăm dò và phát triển mỏ 

dầu khí . 

CÁC BÀI BÁO ĐÃ ĐĂNG 

Công ty Luật TNHH BLawyers Vietnam trân trọng thông 

báo về việc công nhận ông Trần Ngọc Thuyết là Luật sư 

Thành viên Cao cấp của chúng tôi có hiệu lực từ ngày 

01/7/2022. 

Ông Thuyết có gần 25 năm kinh nghiệm trong việc đại diện 

pháp lý cho các tập đoàn, tổ chức phi lợi nhuận và các 

khách hàng của công ty luật. Các lĩnh vực hành nghề của 

ông Thuyết bao gồm đầu tư trong nước và nước ngoài, 

pháp lý doanh nghiệp và thương mại, hợp đồng thương mại 

trong nước và quốc tế và giải quyết tranh chấp (bao gồm 

cả thủ tục trọng tài và tố tụng tại tòa án). Ông Thuyết cũng 

sở hữu nhiều kỹ năng hành nghề trong các vấn đề pháp 

luật dân sự bao gồm lao động và việc làm, hợp đồng dân 

sự và phương thức giải quyết tranh chấp thay thế (ADR) và 

tư pháp trong nước và quốc tế, cụ thể là các vụ việc hôn 

nhân và gia đình, thừa kế, tài chính và giao dịch dân sự có 

yếu tố đa quốc gia.  

Trước khi gia nhập BLawyers Vietnam, ông Thuyết gần đây đã làm việc với tư cách là luật sư chuyên nghiệp hơn 12 

năm cho các hãng luật hàng đầu Việt Nam. Ông Thuyết tốt nghiệp trong ngành kỹ thuật y khoa tại Viện Pasteur 

(1983) và tốt nghiệp cử nhân Luật tại Đại học Luật Hà Nội (1995). Ông đã hoàn thành khóa học quản lý chương trình 

tại Đại học Chulalongkorn (1996), bằng Thạc sĩ Kinh tế Phát triển Việt - Bỉ (2002) và theo học ngành Quản lý và tổ chức 

cộng đồng đô thị tại Đại học Philippines (2004). Ông đã tham gia nhiều hội thảo và tọa đàm về luật, kinh tế, y tế công 

cộng và quản lý chương trình ở Việt Nam và nước ngoài.  

|  (+84) 93 7879 724 - (+84) 91 3117 298  

|   consult@blawyersvn.com 

8
th

 Floor, No. 7-9-11 Mai Thi Luu Street,  

Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam  

Địa điểm: Hà Nội, Trực tuyến qua Zoom 

Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh 

https://www.youtube.com/watch?v=5Q8gBgQbdG8&t=5s
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