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VIDEO 

 

Luật sư của BLawyers Vietnam đã 

đưa ra 3 vấn đề trong video này:  

1. Điều kiện để nhà đầu tư tạm 

ngừng hoạt động dự án đầu tư 

theo luật Việt Nam   

2. Thủ tục nhà đầu tư cần thực 

hiện  

3. Hồ sơ cần chuẩn bị  

4. Mức phạt khi không thông báo 

tạm ngừng hoạt động dự án 

đầu tư  

 

07 vấn đề cần làm rõ trong thỏa thuận 
giữa các thành viên sáng lập công ty tại 
Việt Nam 

 

Có phải gia hạn giấy phép lao động là 
đặc quyền của người sử dụng lao động ở 
Việt Nam? 

 

02 lưu ý cho nhà đầu tư chuẩn bị kinh    

doanh rượu tại Việt Nam 

 

Làm thế nào để đăng ký chỉ dẫn địa lý 

theo luật Việt Nam? 

SỰ KIỆN SẮP TỚI 

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM QUỐC TẾ CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG 

— MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI (ENTECH 2022) 

Thời gian: 26-28/10/2022 

Địa điểm: Trung tâm hội nghị quốc gia tại Hà Nội 

Cơ quan bảo trợ: 

• Bộ Tài nguyên và Môi trường (MONRE)  

• Bộ Công Thương (MOIT) 

• UBND Thành phố Hà Nội 

• Thành phố Busan — Hàn Quốc 

• Hội Khoa học công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 

Việt Nam 

Xem thêm chi tiết tại: Thông tin chung - Entech Hà Nội 

(entechhanoi.vn)  

 

CẬP NHẬT PHÁP LUẬT 1. Quy định về định danh và xác thực điện tử 

Chính phủ ban hành Nghị định 59/2022/NĐ-CP đề ngày 05/9/2022 

quy định về định danh và xác thực điện tử với những nội dung đáng 

chú ý sau: 

Thời gian để cơ quan Công an giải quyết cấp tài khoản định danh điện 

tử được tính kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ như sau: 

• Trường hợp công dân Việt Nam đã có thẻ Căn cước công dân gắn 

chíp: Không quá 01 ngày làm việc với trường hợp cấp tài khoản định 

danh điện tử mức độ 1, không quá 03 ngày làm việc với trường hợp 

cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2. 

• Trường hợp công dân Việt Nam chưa có thẻ Căn cước công dân gắn 

chíp: Không quá 07 ngày làm việc. 

Bên cạnh đó, chủ thể danh tính điện tử là cơ quan, tổ chức, công dân 

Việt Nam không phải thanh toán chi phí đăng ký cấp tài khoản định 

danh điện tử và chi phí sử dụng tài khoản định danh điện tử do hệ thống 

định danh và xác thực điện tử tạo lập. Tổ chức, cá nhân sử dụng dịch 

vụ xác thực điện tử thanh toán chi phí cho tổ chức cung cấp dịch vụ 

xác thực điện tử theo quy định của pháp luật. 

3. Đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính 

phủ nước ngoài tại Việt Nam 

Chính phủ ban hành Nghị định số 58/2022/NĐ-CP đề ngày 

31/8/2022 về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi 

chính phủ nước ngoài tại Việt Nam với những nội dung đáng chú ý 

sau: 

Tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp Giấy đăng ký hoạt động 

nếu đáp ứng các điều kiện sau:  

• Có tư cách pháp nhân hợp lệ theo pháp luật của quốc gia, vùng 

lãnh thổ nơi thành lập;  

• Có điều lệ, tôn chỉ, mục đích hoạt động rõ ràng, phù hợp với lợi ích và 

nhu cầu của Việt Nam;  

• Có đề xuất cụ thể về dự kiến chương trình, dự án, phi dự án để hỗ trợ 

phát triển, viện trợ nhân đạo tại Việt Nam trong 03 năm; và 

• Có đề xuất Người đại diện tại Việt Nam. 

• Giấy đăng ký hoạt động có thời hạn không quá 03 năm từ ngày cấp. 

Thời hạn của Giấy đăng ký hoạt động không vượt quá thời hạn đăng 

ký hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài theo pháp luật 

nơi thành lập. 

Các tổ chức phi chính phủ nước ngoài bị cấm thực hiện các hành vi 

sau: 

• Tổ chức, thực hiện, tham gia, tài trợ cho các hoạt động tôn giáo và 

các hoạt động khác không phù hợp với lợi ích quốc gia, vi phạm 

pháp luật, xâm phạm quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội 

Việt Nam; 

• Tổ chức, thực hiện, tham gia các hoạt động nhằm mục đích thu lợi 

nhuận, không phục vụ mục đích hỗ trợ phát triển, viện trợ nhân đạo; 

• Tài trợ cho các hoạt động chống phá, lật đổ chính quyền tại nước 

khác, các tổ chức khủng bố và các hoạt động khủng bố; 

• Tổ chức, tham gia, tài trợ các hoạt động rửa tiền hoặc liên quan đến 

rửa tiền 

• Tổ chức, tham gia, tài trợ các hoạt động khác trái với đạo đức xã hội, 

thuần phong, mỹ tục, truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc và phá 

hoại khối đại đoàn kết dân tộc của Việt Nam. 

2. Hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch 

COVID-19 tại nơi công cộng 

Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 2447/QĐ-BYT đề ngày 

06/9/20222 hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch 

COVID-19 tại nơi công cộng với những nội dung đáng chú ý 

sau: 

Những trường hợp bắt buộc phải sử dụng khẩu trang trang phòng, 

chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng như: 

• Người có biểu hiện bệnh viêm đường hô hấp cấp, người mắc 

hoặc nghi ngờ mắc COVID-19. 

• Tất cả các đối tượng (trừ trẻ em dưới 5 tuổi) khi đến nơi công 

cộng thuộc khu vực đã được công bố cấp độ dịch ở mức độ 3 

hoặc mức độ 4 theo Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y thực 

hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP đề ngày 11/10/2021 của Chính 

phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, 

kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” tại Quyết định số 218/QĐ-BYT 

đề ngày 27/01/2022 của Bộ Y tế. 

• Tại cơ sở y tế; nơi cách ly y tế; nơi lưu trú mà có người đang cách 

ly y tế hoặc đang theo dõi, giám sát y tế. Áp dụng với tất cả các 

đối tượng (trừ những người cách ly ở trong phòng đơn; người bị 

suy hô hấp, người bệnh đang phải thực hiện thủ thuật y tế theo 

chỉ định của bác sĩ, trẻ em dưới 5 tuổi), đối với nhân viên y tế tại 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện theo Hướng dẫn tại theo 

Quyết định số 2171/QĐ-BYT  

• Tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ đầu mối: Áp dụng với 

nhân viên phục vụ, người quản lý, người lao động khi tiếp xúc 

trực tiếp với khách hàng. 

• Khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng (máy bay, tàu 

hỏa, tàu thủy, tàu điện, phà, xe khách, xe buýt, taxi,...). Áp dụng 

với hành khách; người điều khiển, người phục vụ. 

• Tại cơ sở văn hóa, du lịch, nơi tổ chức sự kiện tập trung đông 

người: Áp dụng với nhân viên phục vụ, người quản lý, người lao 

động, người bán hàng khi tiếp xúc trực tiếp với khách hàng và 

người tham dự. 

• Tại nơi có không gian kín, thông khí kém: Áp dụng với nhân viên 

phục vụ, người bán hàng, người quản lý, người lao động khi tiếp 

xúc trực tiếp với khách hàng. 

• Tại nơi tiếp nhận hồ sơ, nơi giao dịch: Áp dụng với nhân viên tiếp 

nhận hồ sơ, nhân viên giao dịch khi tiếp xúc trực tiếp với khách 

hàng. 

Ngoài ra, Bộ Y tế cũng đề nghị những trường hợp không quy định 

bắt buộc phải sử dụng khẩu trang thì khuyến khích sử dụng khẩu 

trang khi đến nơi công cộng. 

CÁC BÀI BÁO ĐÃ ĐĂNG 

|  (+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  

4.  Xử lý sai sót hóa đơn điện tử 

Cục thuế Bắc Ninh ban hành Công văn số 2616/CTBNI-TTHT đề ngày 24/8/2022 về xử lý sai sót hóa đơn điện tử với nội dung đáng chú ý 

sau: 

Khi phát hiện hóa đơn điện tử đã lập theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC đề ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính có sai sót thì: Công ty và người mua 

lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/

NĐ-CP đề ngày 19/10/2022 của Chính phủ và lập hóa đơn điện từ mới thay thế cho hóa đơn đã lập có sai sót. 

|  (+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  
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