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PHẦN 1.  MỘT SỐ ĐIỀU DOANH NGHIỆP CẦN LƯU Ý TRONG MÙA DỊCH COVID-19 

Dẫn nhập 

Ở nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt 

Nam, các tổ chức, cá nhân và chính phủ đang nỗ lực 

thực hiện các biện pháp lập kế hoạch kinh doanh và 

quản lý lao động trước sự bùng phát và lây lan chóng 

mặt của dịch bệnh COVID-19. Để ngăn chặn tình 

trạng lây nhiễm, Nhà nước ta đã thực hiện chính sách 

cách ly, giãn cách toàn xã hội từ đầu tháng 4 đến nay. 

Và hệ lụy không mong muốn của những biện pháp 

này là nền kinh tế quốc dân bị đình trệ và tổn thất đáng kể. 

Theo thống kê từ Cổng thông tin đăng ký quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, trong 02 tháng 

đầu năm 2020, có 28.344 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Với những con số đáng báo động 

này, mỗi doanh nghiệp cần thiết phải vạch ra kế hoạch quản trị nhân sự và kinh doanh để cầm cự 

qua thời kỳ khó khăn toàn cầu.  

Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi xin tập trung nêu ra các quy định pháp lý mà doanh 

nghiệp cần nắm rõ về lao động, hợp đồng và các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhằm giúp 

doanh nghiệp có những phương án vận hành hiệu quả nhưng vẫn đảm bảo tuân thủ pháp luật. 

I. Về lao động 

Trong thời gian qua, do tác động của dịch 

bệnh và chính sách cách ly xã hội, phần lớn 

các doanh nghiệp phải lên phương án tạm 

ngừng hoạt động, thu hẹp sản xuất kinh doanh 

dẫn tới trường hợp người lao động phải ngừng 

việc, chuyển sang làm công việc khác, tạm 

hoãn thực hiện hợp đồng. Dưới dây là một số 

quy định về các phương án doanh nghiệp có 

thể cân nhắc: 

1. Cho người lao động ngừng việc: 

Vừa qua, Bộ Lao động - Thương binh & Xã 

hội đã có công văn số 1064/LĐTBXH-

QHLĐTL gửi các doanh nghiệp và đơn vị 

trực thuộc để hướng dẫn trả lương ngừng việc 

và giải quyết chế độ cho người lao động 

trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch 

bệnh Covid-19. 

Theo đó, việc trả lương ngừng việc căn cứ 

vào quy định tại Điều 98 của Bộ luật Lao 

NỘI DUNG CHÍNH 

PHẦN 1: Một số điều doanh nghiệp cần lưu ý trong mùa dịch Covid-19 

PHẦN 2: Tóm tắt điểm mới nổi bật của một số văn bản có hiệu lực trong tháng 4/2020 

I. Một số điểm mới về chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng và giao dịch dân sự 

II. Quy định về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất 

III. Một số quy định chi tiết về Luật Đầu tư công 2019 

IV. Chính sách hỗ trợ cho một số đối tượng khó khăn do tác động của dịch Covid-19 

V. Các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 

PHẦN 3: Một số văn bản có hiệu lực trong tháng 
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động để xem xét các trường hợp gây ra ngừng 

việc (do lỗi của người sử dụng lao động hay 

người lao động hay do nguyên nhân khách 

quan) để xác định.  

Đối với trường hợp người lao động phải 

ngừng việc do tác động trực tiếp của dịch 

COVID-19 như: (i) lao động là người nước 

ngoài trong thời gian chưa được quay trở lại 

doanh nghiệp làm việc theo yêu cầu của cơ 

quan có thẩm quyền; (ii) người lao động phải 

ngừng việc trong thời gian thực hiện cách ly 

theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; (iii) 

người lao động phải ngừng việc do doanh 

nghiệp hoặc bộ phận doanh nghiệp không 

hoạt động được vì chủ sử dụng lao động hoặc 

những người lao động khác cùng doanh 

nghiệp, bộ phận doanh nghiệp đó đang trong 

thời gian phải cách ly hoặc chưa được quay 

trở lại doanh nghiệp làm việc thì tiền lương 

của người lao động trong thời gian ngừng việc 

thực hiện theo khoản 3 Điều 98 Bộ luật Lao 

động (tiền lương do hai bên thỏa thuận nhưng 

không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do 

Chính phủ quy định). 

Điều 98 Bộ luật Lao động quy định về 

Tiền lương ngừng việc như sau: 

“Trong trường hợp phải ngừng việc, người 

lao động được trả lương như sau: 

1. Nếu do lỗi của người sử dụng lao động, 

thì người lao động được trả đủ tiền lương; 

2. Nếu do lỗi của người lao động thì người 

đó không được trả lương; những người lao 

động khác trong cùng đơn vị phải ngừng việc 

được trả lương theo mức do hai bên thoả 

thuận nhưng không được thấp hơn mức lương 

tối thiểu vùng do Chính phủ quy định; 

3. Nếu vì sự cố về điện, nước mà không do 

lỗi của người sử dụng lao động, người lao 

động hoặc vì các nguyên nhân khách quan 

khác như thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh nguy 

hiểm, địch hoạ, di dời địa điểm hoạt động 

theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền hoặc vì lý do kinh tế, thì tiền lương 

ngừng việc do hai bên thoả thuận nhưng 

không được thấp hơn mức lương tối thiểu 

vùng do Chính phủ quy định”. 

Thực tế, nhiều người lao động ngừng việc 

quá nửa tháng nên quyết định không nhận tiền 

lương từ doanh nghiệp nhằm san sẻ khó khăn 

với doanh nghiệp với mục tiêu chung là giúp 

doanh nghiệp sớm thoát khỏi khó khăn, nhanh 

chóng phục hồi hoạt động sản xuất, kinh 

doanh, tạo công ăn việc làm cho người lao 

động. Quan hệ giao dịch dân sự nói chung và 

quan hệ lao động nói riêng đều tôn trọng 

nguyên tắc tự thỏa thuận của các bên trên tinh 

thần tự nguyện. Trường hợp người lao động có 

thiện chí chia sẻ, tự nguyện giảm lương để san 

sẻ gánh nặng với người sử dụng lao động trong 

lúc khó khăn là việc làm thể hiện tính nhân văn, 

đồng thời là cơ hội để duy trì việc làm khi dịch 

bệnh được ngăn chặn, đẩy lùi. 

Tuy nhiên, dù doanh nghiệp đang gặp khó 

khăn về tài chính, người lao động tự nguyện 

đồng ý không nhận lương trong trường hợp 

này, song về mặt pháp lý vẫn bị coi là vi 

phạm pháp luật lao động. Bởi lẽ, theo khoản 3 

Điều 98 nêu trên, quy định tiền lương ngừng 

việc do hai bên thỏa thuận nhưng không được 

thấp hơn mức lương tối thiểu vùng. Rõ ràng, 

với quy định này sẽ gây ra nhiều khó khăn 

hơn cho doanh nghiệp trong thời điểm dịch 

bệnh Covid-19, doanh nghiệp tuan thủ pháp 

luật sẽ chịu thiệt hại to lớn về tài chính. 

Chúng tôi xin thông tin thêm rằng, để giải 

quyết khúc mắc này, Bộ luật lao động 

2019 (bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 

01/01/2021) đã có sự điều chỉnh nhằm tháo 

gỡ khó khăn cho người sử dụng lao động và 

người lao động. 

Cụ thể, theo khoản 3 Điều 99 Bộ luật lao 

động 2019, nếu vì sự cố về điện, nước mà 

không do lỗi của người sử dụng lao động hoặc 

do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, 

địch họa, di dời địa điểm hoạt động theo yêu 

cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

hoặc vì lý do kinh tế thì hai bên thỏa thuận về 

tiền lương ngừng việc như sau: 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Bo-Luat-lao-dong-2019-333670.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Bo-Luat-lao-dong-2019-333670.aspx
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− Trường hợp ngừng việc từ 14 ngày làm 

việc trở xuống thì tiền lương ngừng việc 

được thỏa thuận không thấp hơn mức 

lương tối thiểu; 

− Trường hợp phải ngừng việc trên 14 ngày 

làm việc thì tiền lương ngừng việc do hai 

bên thỏa thuận nhưng phải bảo đảm tiền 

lương ngừng việc trong 14 ngày đầu tiên 

không thấp hơn mức lương tối thiểu. 

Điều này có nghĩa trong trường hợp khó 

khăn do dịch bệnh, thiên tai, hỏa hoạn… mà 

người lao động phải ngừng việc quá 14 ngày 

thì từ ngày ngừng việc thứ 15 trở đi có quyền 

thỏa thuận không nhận lương để san sẻ khó 

khăn với doanh nghiệp. Đây là quy định rất 

thiết thực và góp phần hỗ trợ phần nào khó 

khăn cho doanh nghiệp trong tương lai vì còn 

hơn 9 tháng nữa quy định mới này mới có 

hiệu lực thi hành. 

 Do đó ở hiện tại, để đảm bảo tính hợp pháp 

trong giao kết hợp đồng lao động và đảm bảo 

nguyên tắc trong quan hệ lao động, giữa người 

sử dụng lao động và người lao động phải thỏa 

thuận lại hoặc nên ký với nhau phụ lục hợp 

đồng, trong đó nêu rõ mức tiền lương mà người 

lao động được hưởng và mức này không được 

thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính 

phủ quy định. 

2. Chuyển người lao động làm công việc 

khác so với hợp đồng lao động: 

Đối với trường hợp doanh nghiệp gặp khó 

khăn về nguồn nguyên vật liệu, thị trường dẫn 

tới không bố trí đủ việc làm, người sử dụng 

lao động có thể tạm thời chuyển người lao 

động làm công việc khác so với hợp đồng lao 

động theo quy định tại Điều 31 Bộ luật Lao 

động. Theo đó, khi gặp khó khăn đột xuất do 

dịch bệnh hoặc do nhu cầu sản xuất, kinh 

doanh, người sử dụng lao động được quyền 

tạm thời chuyển người lao động làm công 

việc khác so với hợp đồng lao động, nhưng 

không được quá 60 ngày làm việc cộng dồn 

trong một năm, trừ trường hợp được sự đồng 

ý của người lao động. Khi tạm thời chuyển 

người lao động làm công việc khác so với hợp 

đồng lao động, người sử dụng lao động phải 

thông báo cho người lao động biết trước ít 

nhất 03 ngày làm việc, thông báo rõ thời hạn 

làm tạm thời và bố trí công việc phù hợp với 

sức khoẻ, giới tính của người lao động. 

Doanh nghiệp phải đảm bảo trả lương cho 

người lao động theo công việc mới. Nếu tiền 

lương của công việc mới thấp hơn tiền lương 

công việc cũ thì giữ nguyên mức tiền lương 

cũ trong thời hạn 30 ngày làm việc. Và doanh 

nghiệp cần lưu ý là tiền lương theo công việc 

mới ít nhất phải bằng 85% mức tiền lương 

công việc cũ nhưng không thấp hơn mức 

lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định. 

3. Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao 

động với người lao động: 

Trong trường hợp nếu thời gian ngừng việc 

kéo dài ảnh hưởng đến khả năng chi trả của 

doanh nghiệp, người sử dụng lao động và 

người lao động có thể thỏa thuận tạm hoãn 

thực hiện hợp đồng lao động theo quy định tại 

khoản 5 Điều 32 Bộ luật Lao động.  

Trong vòng 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn 

tạm hoãn hợp đồng lao động theo thỏa thuận 

giữa doanh nghiệp và người lao động, người 

lao động phải có mặt tại nơi làm việc và 

doanh nghiệp phải nhận người lao động trở lại 

làm việc, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận 

khác, ví dụ như tiếp tục kéo dài thời hạn tạm 

hoãn vì tình hình dịch bệnh chưa được khắc 

phục. 

4. Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao 

động: 

Nếu sau khi đã tìm mọi biện pháp khắc 

phục nhưng doanh nghiệp vẫn buộc phải thu 

hẹp sản xuất, dẫn tới giảm chỗ làm việc thì có 

thể thực hiện sắp xếp lao động bằng cách đơn 

phương chấm dứt hợp đồng lao động theo 

điểm c khoản 1 Điều 38. Bởi vì, dịch bệnh 

COVID-19 được xem là lý do bất khả kháng 

theo điểm a khoản 2 Điều 12 Nghị định 

05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều 

của Bộ luật lao động. 
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Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao 

động, doanh nghiệp phải thực hiện báo cho 

người lao động biết trước ít nhất 45 ngày đối 

với hợp đồng lao động không xác định thời 

hạn; ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng lao 

động xác định thời hạn; ít nhất 03 ngày làm 

việc đối với hợp đồng lao động theo mùa vụ 

hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn 

dưới 12 tháng. 

Tuy nhiên, doanh nghiệp cần lưu ý đối với 

các trường hợp sau sẽ không được thực hiện 

quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao 

động: 

− Người lao động ốm đau hoặc bị tai nạn 

lao động, bệnh nghề nghiệp đang điều trị, 

điều dưỡng theo quyết định của cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền. 

− Người lao động đang nghỉ hằng năm, 

nghỉ việc riêng và những trường hợp nghỉ 

khác được người sử dụng lao động đồng 

ý. 

− Lao động nữ theo quy định tại khoản 3 

Điều 155 của Bộ luật lao động. 

− Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ 

thai sản theo quy định của pháp luật về 

bảo hiểm xã hội. 

5. Cho người lao động thôi việc vì thay 

đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh 

tế: 

Trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ 

hoặc vì lý do kinh tế mà ảnh hưởng đến việc 

làm của nhiều người lao động hoặc phải thôi 

việc thì doanh nghiệp phải xây dựng và thực 

hiện phương án sử dụng lao động theo quy 

định. 

Trong trường hợp người sử dụng lao động 

không thể giải quyết được việc làm mới mà 

phải cho người lao động thôi việc thì phải trả 

trợ cấp mất việc làm cho người lao động. 

Khi cho thôi việc nhiều người lao động, 

Doanh nghiệp cần cân nhắc vì phương án này 

thường mất nhiều thời gian và công sức vì 

ngoài việc lên phương án sử dụng lao động, 

doanh nghiệp còn phải tiến hành trao đổi với 

tổ chức công đoàn cơ sở và thông báo trước 

30 ngày cho cơ quan quản lý nhà nước về lao 

động cấp tỉnh.   

Một vấn đề khác cũng được khá nhiều 

doanh nghiệp quan tâm là khi doanh nghiệp 

cho người lao động làm việc tại nhà thì có thể 

giảm tiền lương hay không? 

Theo Bô luật lao động, người sử dụng lao 

động được thay đổi tiền lương của người lao 

động trong 2 trường hợp sau: 

Thứ nhất, chuyển người lao động làm công 

việc khác so với hợp đồng lao động (như đã 

phân tích ở trên). Việc doanh nghiệp cho 

người lao động làm việc ở nhà chỉ là thay đổi 

về địa điểm làm việc, còn về tính chất công 

việc vẫn giư nguyên. Do đó, đây không phải 

là trường hợp chuyển người lao động làm 

công việc khác so với hợp đồng, nên doanh 

nghiệp không thể giảm lương của người lao 

động theo cơ sở này. 

Thứ hai, các bên thỏa thuận sửa đổi hợp 

đồng lao động theo Điều 35 Bộ luật lao động. 

Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, 

nếu bên nào có yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội 

dung hợp đồng lao động thì phải báo cho bên 

kia biết trước ít nhất 3 ngày làm việc về 

những nội dung cần sửa đổi, bổ sung. Trường 

hợp hai bên thỏa thuận được về việc giảm tiền 

lương thì việc sửa đổi hợp đồng lao động 

được tiến hành bằng việc ký kết phụ lục hợp 

đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao 

động mới. Trường hợp hai bên không thoả 

thuận được thì tiếp tục thực hiện hợp đồng lao 

động đã giao kết.  

Với quy định này thì doanh nghiệp chỉ có 

thể giảm lương của người lao động khi được 

người lao động đồng ý. Trường hợp người lao 

động không đồng ý, doanh nghiệp vẫn phải 

trả đủ lương theo hợp đồng ban đầu. 

II. Về hợp đồng  

Do tình hình dịch bệnh, hai yếu tố quan 

trọng trong doanh nghiệp là nhân sự và tài 
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chính đều chịu ảnh hưởng lớn làm cho hoạt 

động kinh doanh của cả doanh nghiệp bị trì 

trệ. Từ đó kéo theo việc giao kết, thực hiện 

các hợp đồng giữa doanh nghiệp với các đối 

tác, khách hàng cũng gặp không ít vướng 

mắc, tranh chấp. Điều mà các doanh nghiệp 

quan tâm hiện nay là dịch COVID-19 có được 

xem là sự kiện bất khả kháng hay không; cơ 

sở để doanh nghiệp được loại trừ trách nhiệm 

dân sự vì không thể thực hiện hợp đồng do 

ảnh hưởng của dịch bệnh; doanh nghiệp phải 

làm gì nếu không thể thực hiện hợp đồng,… 

Dưới đây, chúng tôi xin nêu ra những quy 

định nhằm giải đáp và thông tin đến các 

doanh nghiệp về các vấn đề liên quan. 

Dịch COVID-19 có được xem là sự kiện 

bất khả kháng đối với các bên trong hợp 

đồng? 

Khoản 1 Điều 156 Bộ luật Dân sự (BLDS) 

2015 quy định: “Sự kiện bất khả kháng là sự 

kiện xảy ra một cách khách quan không thể 

lường trước được và không thể khắc phục 

được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần 

thiết và khả năng cho phép”. Tuy nhiên, 

BLDS 2015 không liệt kê cụ thể các sự kiện 

bất khả kháng. Thông thường, các sự kiện bất 

khả kháng được các bên định nghĩa và liệt kê 

tại hợp đồng. Tùy tính chất từng loại hợp 

đồng mà phạm vi sự kiện bất khả kháng có 

thể được liệt kê rộng, hẹp khác nhau. Trong 

điều khoản về bất khả kháng tại hầu hết các 

hợp đồng hiện nay, cụm từ “dịch bệnh” 

thường được liệt kê là một trong các sự kiện 

bất khả kháng. Vậy tình trạng dịch bệnh 

COVID-19 hiện nay có được coi là sự kiện 

bất khả kháng hay không? 

Dựa vào quy định tại khoản 1 Điều 156 

BLDS 2015 thì dịch COVID-19 đã có đủ các 

yếu tố để được xem xét là một sự kiện bất khả 

kháng: 

(i) Sự kiện xảy ra một cách khách quan 

BLDS 2015 không quy định cụ thể thế nào là 

xảy ra một cách khách quan. Tuy nhiên, có 

thể hiểu sự kiện xảy ra một cách khách quan 

khi sự kiện đó xảy ra không theo ý chí của các 

bên. Hay nói cách khác, sự kiện đó không do 

các bên tạo ra hoặc phát sinh do lỗi chủ quan 

của các bên. Có thể thấy, để xác định yếu tố 

khách quan thì điều quan trọng là xác định 

bên vi phạm có lỗi chủ quan hay chủ ý để xảy 

ra sự kiện bất khả kháng hay không.  

(ii) Các bên không thể lường trước được 

BLDS 2015 cũng không quy định cụ thể sự 

kiện xảy ra không thể lường trước được là gì. 

Hiểu đơn giản thì một sự kiện xảy ra không 

thể lường trước được khi sự kiện đó nằm 

ngoài dự liệu của các bên tại thời điểm giao 

kết hợp đồng.  

(iii) Các bên không thể khắc phục được mặc 

dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả 

năng cho phép 

Bên cạnh các điều kiện yêu cầu sự kiện bất 

khả kháng phải là sự kiện xảy ra khách quan 

và không thể lường trước được, đồng thời, 

BLDS 2015 quy định sự kiện bất khả kháng 

phải là sự kiện không thể khắc phục được mặc 

dù bên có nghĩa vụ đã nỗ lực áp dụng mọi 

biện pháp cần thiết và trong khả năng cho 

phép để khắc phục tác động của sự kiện đến 

việc thực hiện hợp đồng. Điều kiện này cũng 

phù hợp với nguyên tắc thiện chí và hướng 

đến việc đảm bảo thực hiện hợp đồng của các 

bên. 

(iv) Sự kiện dẫn đến hậu quả là bên bị ảnh 

hưởng không thực hiện được đúng nghĩa vụ 

hợp đồng 

BLDS 2015 không quy định cụ thể về mối 

quan hệ nhân quả giữa sự kiện bất khả kháng 

và việc thực hiện hợp đồng. Nhưng có thể 

hiểu một cách ngầm định rằng sự kiện bất khả 

kháng là nguyên nhân trực tiếp làm bên bị ảnh 

hưởng không thể thực hiện đúng nghĩa vụ hợp 

đồng. Từ cách tiếp cận này, việc không thực 

hiện được đúng nghĩa vụ hợp đồng căn cứ vào 

sự kiện bất khả kháng chỉ có thể được chấp 

nhận nếu sự kiện bất khả kháng đó trên thực 

tế là nguyên nhân trực tiếp ngăn cản bên có 

nghĩa vụ thực hiện đúng nghĩa vụ (ví dụ như 
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doanh nghiệp phải dừng hoạt động theo Chỉ 

thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ). 

Còn khó khăn về tài chính phát sinh từ sự 

đình trệ hay suy thoái hoạt động kinh doanh, 

doanh nghiệp cung cấp nguyên liệu ngừng 

hoạt động dẫn đến không có nguyên liệu để 

sản xuất, hoặc do các đơn vị vận tải không 

hoạt động,… dẫn đến một bên không có khả 

năng thực hiện được nghĩa vụ hợp đồng là 

nguyên nhân gián tiếp và không nên được coi 

là lý do cho việc không thể thực hiện nghĩa 

vụ. Nếu tính đến cả sự kiện là nguyên nhân 

gián tiếp làm bên bị ảnh hưởng không thể 

thực hiện nghĩa vụ thì sự kiện bất khả kháng 

có thể giải thích rất rộng dẫn đến việc bên bị 

ảnh hưởng dễ dàng sử dụng để miễn trừ trách 

nhiệm. 

Như vậy, dựa vào các phân tích nêu trên, 

chúng ta hoàn toàn có đủ căn cứ để khẳng 

định rằng dịch COVID-19 là một sự kiện bất 

khả kháng đối với các bên trong quan hệ hợp 

đồng. 

Doanh nghiệp có được miễn thực hiện 

nghĩa vụ theo hợp đồng do ảnh hưởng của 

dịch COVID-19? 

Để giúp cho các doanh nghiệp hiểu rõ hơn 

về nghĩa vụ, trách nhiệm của mình trong hợp 

đồng khi gặp phải sự kiện bất khả kháng, 

chúng tôi xin nêu ra các quy định pháp luật có 

liên quan dưới đây: 

Tại khoản 2 Điều 351 BLDS 2015 quy 

định: “Trường hợp bên có nghĩa vụ không 

thực hiện đúng nghĩa vụ do sự kiện bất khả 

kháng thì không phải chịu trách nhiệm dân 

sự, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc 

pháp luật có quy định khác”. Theo quy định 

này, trách nhiệm dân sự được hiểu là trách 

nhiệm phát sinh do bên có nghĩa vụ vi phạm 

nghĩa vụ đối với bên có quyền. Vi phạm nghĩa 

vụ là việc bên có nghĩa vụ không thực hiện 

nghĩa vụ đúng thời hạn, thực hiện không đầy 

đủ nghĩa vụ hoặc thực hiện không đúng nội 

dung của nghĩa vụ. 

Trách nhiệm dân sự chỉ phát sinh khi có 

hành vi vi phạm hợp đồng, bao gồm phạt vi 

phạm, bồi thường thiệt hại và các trách nhiệm 

khác theo quy định của pháp luật và thỏa 

thuận của các bên. Trách nhiệm dân sự có thể 

được miễn trong một số trường hợp, như gặp 

phải sự kiện bất khả kháng. 

Như đã đề cập rằng dịch COVID-19 là một 

sự kiện bất khả kháng, trường hợp doanh 

nghiệp vi phạm hợp đồng do bị ảnh hưởng bởi 

dịch thì doanh nghiệp không phải chịu trách 

nhiệm do vi phạm hợp đồng với bên bị vi 

phạm (trừ trường hợp pháp luật có quy định 

khác hoặc các bên có thỏa thuận khác), nhưng 

doanh nghiệp sẽ không được miễn thực 

hiện nghĩa vụ hợp đồng với bên còn lại, trừ 

trường hợp bên có quyền chủ động miễn, 

giảm một phần hoặc toàn bộ các nghĩa vụ đó. 

Ngoài ra, mặc dù BLDS 2015 không có quy 

định về trách nhiệm bắt buộc phải chia sẻ 

thiệt hại do gặp phải sự kiện bất khả kháng, 

nhưng bên bị thiệt hại hoàn toàn có quyền đề 

nghị bên kia xem xét miễn/giảm các nghĩa vụ 

tài chính liên quan để chia sẻ thiệt hại với 

mình, vì bản chất của bất khả kháng là sự kiện 

khách quan ngoài khả năng tiên liệu của cả 

hai bên, chứ không phải do lỗi của bên không 

thực hiện đúng nghĩa vụ đó. 

Doanh nghiệp phải làm gì khi không thể 

thực hiện được hợp đồng? 

Sự bùng phát nghiêm trọng của COVID-19 

là sự kiện chưa từng có trước nay ở Việt Nam. 

Do đó, các doanh nghiệp chưa có sự chuẩn bị 

kịp thời để có các động thái cần thiết khi 

không thể thực hiện được nghĩa vụ phát sinh 

từ hợp đồng.  

Khi hợp đồng không quy định rõ về nghĩa 

vụ và hành vi của mỗi bên khi gặp phải sự 

kiện bất khả kháng, thì việc đầu tiên cần làm 

là bên vi phạm hợp đồng phải gửi thông báo 

cho bên còn lại về sự kiện bất khả kháng do 

dịch COVID-19. Trong thông báo cần ghi rõ 

thời điểm bắt đầu xác định dịch COVID-19 là 

sự kiện bất khả khán, ảnh hưởng của dịch 
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COVID-19 đối với việc thực hiện hợp đồng 

của bên vi phạm, các biện pháp mà bên đó đã 

hoặc sẽ thực hiện để hạn chế ảnh hưởng của 

dịch COVID-19, dự liệu các thiệt hại có thể 

phát sinh do ảnh hưởng của COVID-19 và đề 

nghị bên còn lại cùng xem xét, đàm phán và 

tìm phương án xử lý để hạn chế tối đa thiệt 

hại. Sự thỏa thuận, đàm phán này cần được 

lập thành văn bản hoặc phụ lục của Hợp đồng. 

Trường hợp dịch có thể tiếp tục kéo dài vô 

thời hạn thì bên có nguy cơ chịu thiệt hại cần 

chủ động gửi các văn bản, thông báo tiếp về 

việc hoãn, tạm dừng hoặc chấm dứt hợp đồng 

như một biện pháp để giảm thiểu thiệt hại do 

sự kiện bất khả kháng.  

III. Chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp 

bị ảnh hưởng COVID-19 

Trong bối cảnh hoạt động kinh doanh, sản 

xuất chịu nhiều tác động do dịch COVID-19, 

Nhà nước đã và đang có nhiều chính sách 

nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó 

khăn. Chúng tôi xin điểm qua một số chính 

sách dành cho doanh nghiệp như sau: 

1. Giảm 10% giá bán lẻ điện cho các 

ngành sản xuất và kinh doanh 

Đây là chính sách mới nhằm hỗ trợ doanh 

nghiệp gặp khó khăn do COVID-19 

theo Công văn 2698/BCT-ĐTĐL ngày 

16/4/2020. Cụ thể, đối với giá bán lẻ điện cho 

các ngành sản xuất và kinh doanh, doanh 

nghiệp sẽ được giảm 10% giá bán lẻ điện quy 

định tại Quyết định 648/QĐ-BCT ngày 

20/3/2019 ở các khung giá giờ cao điểm, giờ 

bình thường và giờ thấp điểm. 

Khách hàng là các cơ sở lưu trú du lịch 

(theo quy định tại Luật Du lịch 2017 và các 

văn bản pháp luật có liên quan) sẽ được giảm 

giá điện từ mức giá bán lẻ điện áp dụng cho 

kinh doanh xuống bằng mức giá bán lẻ điện 

áp dụng cho các ngành sản xuất sau khi giảm 

giá. 

Đối với giá bán buôn điện nông thôn, giá 

bán buôn điện khu tập thể, cụm dân cư, giá 

bán buôn điện cho tổ hợp thương mại - dịch 

vụ - sinh hoạt, giảm 10% giá bán buôn điện 

đối với bậc 1 đến bậc 4 của giá sinh hoạt; 

giảm 10% bán buôn điện cho mục đích khác 

tại Quyết định 648/QĐ-BCT.  

Đối với giá bán buôn điện cho các khu công 

nghiệp, giá bán buôn điện cho chợ, giảm 10% 

giá bán buôn điện so với biểu giá bán buôn 

điện tại Quyết định 648/QĐ-BCT. 

2. Hỗ trợ về vốn 

Ngay từ giai đoạn dịch bệnh chưa ảnh 

hưởng nặng nề như hiện nay, Thủ tướng đã 

có Chỉ thị 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 về 

nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó 

khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an 

sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19. 

Theo đó, Chính phủ giao cho Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các tổ chức tín 

dụng cân đối, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu 

cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, đẩy 

mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn 

thời gian xét duyệt hồ sơ vay vốn, nâng cao 

khả năng tiếp cận vốn vay của khách hàng; 

kịp thời áp dụng các biện pháp hỗ trợ như cơ 

cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễn giảm lãi 

vay, giữ nguyên nhóm nợ, giảm phí... đối với 

khách hàng gặp khó khăn do ảnh hưởng của 

dịch COVID-19 (trước hết là gói hỗ trợ tín 

dụng khoảng 250 nghìn tỷ đồng). 

3. Hỗ trợ về thuế 

Do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhiều doanh 

nghiệp bị thiệt hại lớn, gặp khó khăn trong 

sản xuất và tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ, không 

có khả năng nộp thuế đúng hạn. 

Để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho người nộp 

thuế bị thiệt hại bởi dịch bệnh Covid-19 gây 

ra, góp phần giúp cho người nộp thuế ổn định 

sản xuất kinh doanh, vượt qua khó khăn, 

Tổng cục Thuế đã có Công văn 897/TCT-

QLN ngày 03/3/2020 về gia hạn nộp thuế, 

miễn tiền chậm nộp do ảnh hưởng bởi dịch 

bệnh Covid-19.  

https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Tai-chinh-nha-nuoc/Cong-van-2698-BCT-DTDL-2020-ho-tro-giam-gia-dien-cho-khach-hang-bi-anh-huong-cua-dich-Covid-19-440109.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/Quyet-dinh-648-QD-BCT-2019-dieu-chinh-muc-gia-ban-le-dien-binh-quan-va-quy-dinh-gia-ban-dien-409426.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/Luat-du-lich-2017-322936.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/Chi-thi-11-CT-TTg-2020-giai-phap-cap-bach-thao-go-kho-khan-san-xuat-kinh-doanh-ung-pho-dich-Covid-19-436335.aspx
https://thuvienphapluat.vn/cong-van/thue-phi-le-phi/Cong-van-897-TCT-QLN-2020-gia-han-nop-thue-mien-tien-cham-nop-do-dich-benh-Covid-19-436648.aspx
https://thuvienphapluat.vn/cong-van/thue-phi-le-phi/Cong-van-897-TCT-QLN-2020-gia-han-nop-thue-mien-tien-cham-nop-do-dich-benh-Covid-19-436648.aspx
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Theo đó, Công văn 897/TCT-QLN hướng 

dẫn trường hợp được gia hạn nộp thuế sau: 

"Bị thiệt hại vật chất gây ảnh hưởng trực tiếp 

đến sản xuất, kinh doanh do gặp thiên tai, hỏa 

hoạn, tai nạn bất ngờ". Hồ sơ, thủ tục đề nghị 

gia hạn nộp thuế được thực hiện theo khoản 3 

Điều 31 Thông tư 156/2013/TT-BTC.  

Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định 

41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời gian nộp thuế 

và tiền thuê đất. Quy định về gia hạn thời gian 

nộp thuế và tiền thuê đất chúng tôi được 

chúng tôi đề cập ở mục II Phần 2 dưới dây. 

4. Tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu 

trí và tử tuất 

BHXH Việt Nam đã ban hành Công văn 

860/BHXH-BT ngày 17/3/2020 hướng dẫn 

thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và 

tử tuất đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi 

dịch Covid-19 đến hết tháng 6/2020 hoặc 

tháng 12/2020 và không tính lãi phạt chậm 

nộp. 

Theo đó, các doanh nghiệp thuộc các ngành 

nghề dịch vụ vận tải hành khách, du lịch, lưu 

trú, nhà hàng và các ngành nghề đặc biệt khác 

gặp khó khăn do dịch bệnh gây ra, dẫn đến 

không bố trí được việc làm cho người lao 

động, trong đó số lao động thuộc diện tham 

gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc từ 50% 

tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng 

sản xuất, kinh doanh trở lên, hoặc bị thiệt hại 

trên 50% tổng giá trị tài sản do dịch bệnh gây 

ra (không kể giá trị tài sản là đất) theo quy 

định tại khoản 1 Điều 88 Luật BHXH 2014; 

các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 16 Nghị định 

115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 và Điều 

28 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 

29/12/2015. 

Bên cạnh đó, BHXH không thực hiện thanh 

tra chuyên ngành đóng, hoặc kiểm tra việc 

chấp hành pháp luật về BHXH, bảo hiểm y tế, 

bảo hiểm thất nghiệp đối với các doanh 

nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 gây 

ra nếu doanh nghiệp không có dấu hiệu vi 

phạm trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ 

hưu trí và tử tuất. 

5. Lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn 

Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban 

hành Công văn 245/TLĐ ngày 18/3/2020 về 

việc lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn 

đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi 

dịch COVID-19. Theo đó, đồng ý cho các 

doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh bị ảnh 

hưởng bởi dịch COVID-19 được lùi thời điểm 

đóng kinh phí công đoàn 6 tháng đầu năm 

2020 đến ngày 30/6/2020. 

Doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch 

COVID-19 là những doanh nghiệp có số lao 

động đang tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ 

việc từ 50% trong tổng số lao động thuộc đối 

tượng tham gia BHXH bắt buộc trở lên. Nếu 

sau thời điểm này, dịch COVID-19 chưa 

thuyên giảm và doanh nghiệp còn tiếp tục khó 

khăn thì thời gian được lùi đến ngày 

31/12/2020. 

6. Miễn, giảm lãi, phí theo quy định nội 

bộ của tổ chức tín dụng 

Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 

01/2020/TT-NHNN quy định về việc tổ chức 

tín dụng (TCTD), chi nhánh Ngân hàng nước 

ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm 

lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ do ảnh hưởng 

của dịch COVID-19. 

Theo đó, TCTD, chi nhánh Ngân hàng nước 

ngoài quyết định việc miễn, giảm lãi, phí theo 

quy định nội bộ đối với số dư nợ phát sinh từ 

hoạt động cấp tín dụng (trừ hoạt động mua, 

đầu tư trái phiếu DN) đối với khách hàng mà: 

− Nghĩa vụ trả nợ gốc và/hoặc lãi đến hạn 

thanh toán trong khoảng thời gian từ ngày 

23/01/2020 đến ngày liền kề sau 03 tháng 

kề từ ngày Thủ tướng Chính phủ công bố 

hết dịch COVID-19; và 

− Khách hàng không có khả năng trả nợ 

đúng hạn nợ gốc và/hoặc lãi theo hợp 

đồng, thỏa thuận đã ký do doanh thu, thu 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/Thong-tu-156-2013-TT-BTC-huong-dan-Luat-Quan-ly-thue-va-Nghi-dinh-83-2013-ND-CP-214560.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/Nghi-dinh-41-2020-ND-CP-gia-han-thoi-han-nop-thue-va-tien-thue-dat-438649.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/Nghi-dinh-41-2020-ND-CP-gia-han-thoi-han-nop-thue-va-tien-thue-dat-438649.aspx
https://thuvienphapluat.vn/cong-van/bao-hiem/Cong-van-860-BHXH-BT-2020-dung-dong-quy-tu-tuat-doi-voi-doi-tuong-anh-huong-dich-Covid-19-437425.aspx
https://thuvienphapluat.vn/cong-van/bao-hiem/Cong-van-860-BHXH-BT-2020-dung-dong-quy-tu-tuat-doi-voi-doi-tuong-anh-huong-dich-Covid-19-437425.aspx
https://thuvienphapluat.vn/cong-van/lao-dong-tien-luong/Cong-van-245-TLD-2020-lui-thoi-diem-dong-cong-doan-voi-doanh-nghiep-bi-anh-huong-dich-Covid-19-437877.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tien-te-ngan-hang/Thong-tu-01-2020-TT-NHNN-thoi-han-tra-no-mien-giam-lai-phi-ho-tro-khach-hang-do-dich-Covid-19-436955.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tien-te-ngan-hang/Thong-tu-01-2020-TT-NHNN-thoi-han-tra-no-mien-giam-lai-phi-ho-tro-khach-hang-do-dich-Covid-19-436955.aspx
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nhập sụt giảm bởi ảnh hưởng của dịch 

COVID-19. 

7. Được vay tiền để trả lương ngừng việc 

cho người lao động 

Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị quyết 

42/NQ-CP về các biện pháp hỗ trợ người dân 

gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. 

Theo đó, người sử dụng lao động có khó khăn 

về tài chính và đã trả trước tối thiểu 50% 

lương ngừng việc cho người lao động theo 

khoản 3 Điều 98 Bộ luật Lao động 2012 trong 

khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6 năm 

2020 thì được vay không có tài sản bảo đảm 

tối đa 50% tiền lương tối thiểu vùng đối với 

từng người lao động theo thời gian trả lương 

thực tế nhưng không quá 3 tháng với lãi suất 

0%, thời hạn vay tối đa 12 tháng tại Ngân 

hàng Chính sách xã hội để trả phần lương còn 

lại và giải ngân trực tiếp hàng tháng đến 

người bị ngừng việc.  

 

Kết luận: Trên đây là một số quy định mà các doanh nghiệp cần lưu ý trong mùa dịch bệnh 

COVID-19 về lao động, hợp đồng và các chính sách hỗ trợ. Các doanh nghiệp cần nắm rõ các 

quy định này nhằm mục đích thực hiện đúng quy định pháp luật, hạn chế rủi ro pháp lý khi hoạt 

động kinh doanh. 

 

PHẦN 2. TÓM TẮT ĐIỂM MỚI NỔI BẬT CỦA MỘT SỐ VĂN BẢN CÓ HIỆU LỰC 

TRONG THÁNG 

I. Một số điểm mới về chứng thực chữ ký, 

chứng thực hợp đồng và giao dịch dân sự 

Thông tư 01/2020/TT-BTP hướng 

dẫn Nghị định 23/2015/NĐ-CP về cấp bản 

sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản 

chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp 

đồng, giao dịch có hiệu lực thi hành từ ngày 

20/4/2020. 

Theo đó, Thông tư quy định một số điểm 

mới về chứng thực, cụ thể như sau:  

1. Các trường hợp được chứng thực chữ ký 

trên Giấy ủy quyền: 

Theo Điều 14, việc chứng thực chữ ký 

trên Giấy ủy quyền được thực hiện trong các 

trường hợp sau đây: 

− Ủy quyền về việc nộp hộ, nhận hộ hồ 

sơ, giấy tờ, trừ trường hợp pháp luật quy 

định không được ủy quyền; 

− Ủy quyền nhận hộ lương hưu, bưu 

phẩm, trợ cấp, phụ cấp; 

− Ủy quyền nhờ trông nom nhà cửa; 

− Ủy quyền của thành viên hộ gia đình để 

vay vốn tại Ngân hàng chính sách xã 

hội. 

Đối với việc ủy quyền không thuộc một 

trong các trường hợp trên thì không được yêu 

cầu chứng thực chữ ký trên giấy ủy quyền; 

người yêu cầu chứng thực phải thực hiện các 

thủ tục theo quy định về chứng thực hợp đồng, 

giao dịch. 

2. Không ghi bất kỳ nhận xét gì vào tờ khai lý 

lịch cá nhân. 

Theo Điều 15, việc chứng thực chữ ký trong 

tờ khai lý lịch cá nhân được quy định như sau: 

− Người thực hiện chứng thực không ghi 

bất kỳ nhận xét gì vào tờ khai lý lịch cá 

nhân, chỉ ghi lời chứng chứng thực theo 

mẫu quy định tại Nghị định 

23/2015/NĐ-CP. 

− Trường hợp pháp luật chuyên ngành có 

quy định khác về việc ghi nhận xét trên 

tờ khai lý lịch cá nhân thì tuân theo 

pháp luật chuyên ngành. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-quyet-42-NQ-CP-2020-bien-phap-ho-tro-nguoi-dan-gap-kho-khan-do-Covid-19-439526.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-quyet-42-NQ-CP-2020-bien-phap-ho-tro-nguoi-dan-gap-kho-khan-do-Covid-19-439526.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-01-2020-TT-BTP-huong-dan-ve-cap-ban-sao-tu-so-goc-chung-thuc-chu-ky-436529.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dich-vu-phap-ly/nghi-dinh-23-2015-nd-cp-cap-chung-thuc-ban-sao-tu-ban-chinh-chung-thuc-chu-ky-266857.aspx
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− Người yêu cầu chứng thực phải chịu 

trách nhiệm về toàn bộ nội dung trong 

tờ khai lý lịch cá nhân của mình. 

− Đối với những mục không có nội dung 

trong tờ khai lý lịch cá nhân thì phải 

gạch chéo trước khi yêu cầu chứng 

thực. 

3. Bổ sung quy định về cách ghi số chứng 

thực chữ ký và số chứng thực hợp đồng. 

Điều 4 quy định về cách ghi số chứng 

thực như sau: 

− Số chứng thực chữ ký trên giấy tờ, văn 

bản và chứng thực chữ ký người dịch là 

số chứng thực được ghi theo từng loại 

giấy tờ, văn bản cần chứng thực chữ ký; 

không lấy số chứng thực theo lượt 

người yêu cầu chứng thực; 

− Số chứng thực hợp đồng được ghi theo 

từng việc; không lấy số theo lượt người 

yêu cầu hoặc theo số bản hợp đồng. 

4. Phụ lục ban hành kèm theo có quy định 

các mẫu lời chứng chứng thực trong một số 

trường hợp, cụ thể: 

− Lời chứng chứng thực chữ ký tại bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ 

chế một cửa, một cửa liên thông. 

− Lời chứng chứng thực trong trường hợp 

có từ hai người trở lên cùng khai nhận 

di sản thừa kế hoặc từ chối nhận di sản 

thừa kế. 

− Lời chứng chứng thực hợp đồng, giao 

dịch tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

theo cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông, gồm: 

 Lời chứng chứng thực hợp đồng; 

 Lời chứng chứng thực văn bản thỏa 

thuận phân chia di sản; 

 Lời chứng chứng thực văn bản khai 

nhận di sản (trong trường hợp một 

người khai nhận di sản và trường hợp 

có từ hai người trở lên cùng khai 

nhận di sản); 

 Lời chứng chứng thực di chúc; 

 Lời chứng chứng thực văn bản từ 

chối nhận di sản (trong trường hợp 

một người từ chối nhận di sản và 

trường hợp có từ hai người trở lên 

cùng từ chối nhận di sản). 

II. Quy định về gia hạn thời hạn nộp thuế 

và tiền thuê đất 

Ngày 08/4/2020, Chính phủ đã ban 

hành Nghị định 41/2020/NĐ-CP về gia hạn 

thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Theo đó, 

các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá 

nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 

một số ngành nghề nêu tại Điều 2 Nghị định 

này sẽ được gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền 

thuê đất. Cụ thể, lịch nộp thuế TNDN, thuế 

GTGT, thuế TNCN sau khi được gia hạn như 

sau: 

1. Đối với thuế TNDN 

Thời gian gia hạn 05 tháng kể từ ngày kết 

thúc thời hạn nộp thuế TNDN theo quy định 

đối với: 

− Số thuế TNDN còn phải nộp theo quyết 

toán của kỳ tính thuế năm 2019. 

− Số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp 

quý 1, quý 2 của kỳ tính thuế năm 2020. 

Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối 

tượng tại Điều 2 Nghị định 41 đã thực hiện 

nộp số thuế TNDN còn phải nộp theo quyết 

toán của năm 2019 vào ngân sách nhà nước thì 

doanh nghiệp, tổ chức được điều chỉnh số thuế 

TNDN đã nộp để nộp cho số phải nộp của các 

loại thuế khác. 

Để thực hiện điều chỉnh, người nộp thuế lập 

thư tra soát (Mẫu số C1-11/NS ban hành 

kèm theo Thông tư số 84/2016/TT-BTC 

ngày 17/6/2016) kèm theo chứng từ nộp 

thuế hoặc thông tin liên quan đến nội dung 

đề nghị điều chỉnh gửi cơ quan thuế. 

2. Đối với thuế GTGT 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-dinh-41-2020-ND-CP-gia-han-thoi-han-nop-thue-va-tien-thue-dat-438649.aspx
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Các doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối 

tượng được gia hạn tại Điều 2 Nghị định 41 

thực hiện kê khai, nộp Tờ khai thuế GTGT 

tháng, quý theo quy định của pháp luật hiện 

hành, nhưng chưa phải nộp số thuế GTGT 

phải nộp phát sinh trên Tờ khai thuế GTGT 

đã kê khai. 

Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của 

tháng, quý được gia hạn như sau: 

STT Kỳ tính thuế 
Thời hạn sau khi 

được gia hạn 

01 
Kỳ tính thuế tháng 

03/2020 

Chậm nhất là 

ngày 20/9/2020 

02 
Kỳ tính thuế tháng 

04/2020 

Chậm nhất là 

ngày 20/10/2020 

03 
Kỳ tính thuế tháng 

05/2020 

Chậm nhất là 

ngày 20/11/2020 

04 
Kỳ tính thuế tháng 

06/2020 

Chậm nhất là 

ngày 20/12/2020 

05 
Kỳ tính thuế Quý 

I/2020 

Chậm nhất là 

ngày 30/9/2020 

06 
Kỳ tính thuế Quý 

II/2020 

Chậm nhất là 

ngày 30/12/2020 

3. Đối với thuế GTGT, thuế TNCN của hộ 

gia đình, cá nhân kinh doanh 

Chậm nhất là ngày 31/12/2020, hộ gia 

đình, cá nhân kinh doanh hoạt động trong 

các ngành kinh tế, lĩnh vực nêu tại khoản 1, 

khoản 2 và khoản 3 Điều 2 Nghị định này 

phải thực hiện nộp đủ số thuế cần nôp theo 

quy định. 

III. Một số quy định chi tiết về Luật Đầu 

tư công 2019 

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 

40/2020/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đầu 

tư công 2019 (có hiệu lực thi hành từ 

06/4/2020). Theo đó, Nghị định 40/2020/NĐ-

CP quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Đầu tư công 2019 về: 

− Hồ sơ, nội dung và thời gian thẩm định, 

quyết định chủ trương đầu tư, quyết 

định điều chỉnh chủ trương đầu tư, các 

trường hợp điều chỉnh chủ trương đầu 

tư chương trình, dự án đầu tư công 

nhóm A, B, C. 

− Hồ sơ, nội dung và thời gian thẩm định, 

quyết định chương trình, dự án; nội 

dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định 

điều chỉnh chương trình, dự án đầu tư 

công nhóm A, B, C. 

− Nguyên tắc, thẩm quyền, trình tự, thủ 

tục quyết định chủ trương đầu tư; 

nguyên tắc, thẩm quyền, nội dung, trình 

tự, thủ tục lập, thẩm định, quyết định 

đầu tư dự án đầu tư công nhóm A, B, C 

tại nước ngoài. 

− Phân cấp thẩm quyền, trình tự, thủ tục 

quyết định chủ trương đầu tư và quyết 

định đầu tư đối với chương trình, dự án 

nhóm A, B, C sử dụng vốn từ nguồn thu 

hợp pháp của các cơ quan nhà nước, 

đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu 

tư. 

− Trình tự, thủ tục thực hiện đầu tư đối 

với đối tượng cấp bù lãi suất tín dụng 

ưu đãi, phí quản lý; cấp vốn điều lệ cho 

các ngân hàng chính sách, quỹ tài chính 

nhà nước ngoài ngân sách; hỗ trợ đầu tư 

cho các đối tượng chính sách khác theo 

quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 

− Đối tượng, nội dung đánh giá sơ bộ tác 

động môi trường để quyết định chủ 

trương đầu tư dự án. 

− Quản lý thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị 

đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch và dự án 

đầu tư công không có cấu phần xây 

dựng. 

− Lập, thẩm định, phê duyệt, giao kế 

hoạch trung hạn và hằng năm vốn từ 

nguồn thu hợp pháp của các cơ quan 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Nghi-dinh-40-2020-ND-CP-huong-dan-Luat-Dau-tu-cong-426374.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Nghi-dinh-40-2020-ND-CP-huong-dan-Luat-Dau-tu-cong-426374.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/Luat-Dau-tu-cong-2019-362113.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/Luat-Dau-tu-cong-2019-362113.aspx
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nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập 

dành để đầu tư. 

− Giải pháp tổ chức, triển khai thực hiện, 

báo cáo cấp có thẩm quyền tình hình 

thực hiện kế hoạch đầu tư công trung 

hạn và hằng năm. 

− Trình tự, thủ tục điều chỉnh kế hoạch 

đầu tư công trung hạn và hằng năm vốn 

ngân sách nhà nước. 

− Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân 

kế hoạch đầu tư công hằng năm vốn 

ngân sách nhà nước. 

− Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu 

quốc gia về đầu tư công. 

IV. Chính sách hỗ trợ cho một số đối 

tượng khó khăn do tác động của dịch 

Covid-19 

Từ ngày 06/04/2020, Nghị quyết 

02/2020/NQ-HĐND về công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 và cho chủ trương về 

chế độ để phục vụ công tác phòng, chống 

dịch Covid-19; Hỗ trợ người lao động bị tác 

động bởi dịch Covid-19 trên địa bàn 

TP.HCM có hiệu lực thi hành. 

Theo đó, Nghị quyết quy định chính sách 

hỗ trợ cho một số đối tượng khó khăn do tác 

động của dịch Covid-19 như sau: 

− Đối tượng hỗ trợ: Người lao động bị 

mất việc do ảnh hưởng bởi dịch Covid-

19 (không đủ điều kiện hưởng trợ cấp 

thất nghiệp theo quy định của nhà 

nước), bao gồm cả giáo viên, nhân viên 

của các cơ sở giáo dục mầm non ngoài 

công lập và nhóm trẻ. 

− Mức hỗ trợ: 1.000.000 đ/người/tháng. 

− Thời gian hỗ trợ: Thời gian hỗ trợ tính 

theo số ngày thực tế mà người lao động 

bị mất việc. Thời gian hỗ trợ tối đa 

không quá 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 

6 năm 2020. 

− Số lượng người lao động được hỗ trợ 

(dự kiến): 600.000 lao động. 

Bên cạnh đó, Nghị quyết 02/2020/NQ-

HĐND cũng quy định chính sách hỗ trợ về 

tiền ăn, khẩu trang. Tổng kinh phí thực hiện 

theo quy định tại Nghị quyết 02/2020/NQ-

HĐND khoảng 2.753 tỷ đồng. Chi từ ngân 

sách dự phòng thành phố. 

V. Các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó 

khăn do đại dịch COVID-19 

Ngày 09/4/2020, Thủ tướng ký ban 

hành Nghị quyết 42/NQ-CP về các biện pháp 

hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch 

COVID-19. Theo đó mức hỗ trợ cụ thể như 

sau: 

1. Người lao động làm việc theo chế độ 

hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm 

hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ 

việc không hưởng lương từ 01 tháng trở 

lên do các doanh nghiệp gặp khó khăn 

bởi đại dịch Covid-19, không có doanh 

thu hoặc không có nguồn tài chính để 

trả lương thì được hỗ trợ với mức 

1.800.000 đồng/người/tháng. Thời gian 

hỗ trợ theo thời gian thực tế tạm hoãn 

thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc 

không lương, theo hằng tháng tùy theo 

tình hình thực tế của diễn biến dịch, 

tính từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 và 

không quá 3 tháng. 

2. Hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai 

thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm 

ngừng kinh doanh từ ngày 01 tháng 4 

năm 2020 được hỗ trợ 1.000.000 

đồng/hộ/tháng theo hằng tháng tùy theo 

tình hình thực tế của diễn biến dịch 

nhưng không quá 3 tháng. 

3. Người lao động bị chấm dứt hợp đồng 

lao động, hợp đồng làm việc nhưng 

không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất 

nghiệp; người lao động không có giao 

kết hợp đồng lao động bị mất việc làm 

được hỗ trợ 1.000.000 đ/người/tháng 

theo hằng tháng tùy theo tình hình thực 

tế của diễn biến dịch nhưng tối đa 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-quyet-02-2020-NQ-HDND-phong-chong-dich-Covid-19-Ho-Chi-Minh-439855.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-quyet-02-2020-NQ-HDND-phong-chong-dich-Covid-19-Ho-Chi-Minh-439855.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-quyet-42-NQ-CP-2020-bien-phap-ho-tro-nguoi-dan-gap-kho-khan-do-Covid-19-439526.aspx
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không quá 3 tháng. Thời gian áp dụng 

từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020. 

4. Người có công với cách mạng đang 

hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng được 

hỗ trợ thêm 500.000 đồng/người/tháng. 

Thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 

đến tháng 6 năm 2020 và được chi trả 

một lần. 

5. Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng 

trợ cấp xã hội hàng tháng được hỗ trợ 

thêm 500.000 đồng/người/tháng. Thời 

gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 đến 

tháng 6 năm 2020 và được chi trả một 

lần. 

6. Hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn 

nghèo quốc gia trong danh sách đến 

ngày 31 tháng 12 năm 2019 được hỗ trợ 

250.000 đồng/khẩu/tháng. Thời gian áp 

dụng là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 

năm 2020 và được chi trả một lần. 

7. Riêng người sử dụng lao động có khó 

khăn về tài chính và đã trả trước tối 

thiểu 50% lương ngừng việc cho người 

lao động theo Khoản 3 Điều 98 của Bộ 

luật lao động trong khoảng thời gian từ 

tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 thì được 

vay không có tài sản đảm bảo tối đa 

50% tiền lương tối thiểu vùng đối với 

từng người lao động theo thời gian trả 

lương thực tế nhưng không quá 3 tháng 

với lãi suất 0%, thời hạn vay tối đa 12 

tháng tại Ngân hàng Chính sách xã hội 

để trả phần lương còn lại và giải ngân 

trực tiếp hàng tháng đến người bị ngừng 

việc. 

 

 

 

 

PHẦN 3. MỘT SỐ VĂN BẢN CÓ HIỆU LỰC TRONG THÁNG 

STT Tên văn bản Ngày có hiệu lực 

 NGHỊ ĐỊNH  

1.  Nghị định 40/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư công 06/04/2020 

2.  
Nghị định 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế và 

tiền thuê đất 
08/04/2020 

3.  
Nghị định 43/2020/NĐ-CP quy định về thi hành án tử hình 

bằng hình thức tiêm thuốc độc 
15/04/2020 

 THÔNG TƯ - NGHỊ QUYẾT - QUYẾT ĐỊNH  

4.  

Thông tư 04/2020/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 

26/2013/TT-NHNN về Biểu phí dịch vụ thanh toán qua 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

 01/04/2020 

5.  

Thông tư 21/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 36/2019/TT-

BTC hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số 

điện toán do Bộ Tài chính ban hành 

08/04/2020 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Nghi-dinh-40-2020-ND-CP-huong-dan-Luat-Dau-tu-cong-426374.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-dinh-41-2020-ND-CP-gia-han-thoi-han-nop-thue-va-tien-thue-dat-438649.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-dinh-41-2020-ND-CP-gia-han-thoi-han-nop-thue-va-tien-thue-dat-438649.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Trach-nhiem-hinh-su/Nghi-dinh-43-2020-ND-CP-quy-dinh-thi-hanh-an-tu-hinh-bang-hinh-thuc-tiem-thuoc-doc-439335.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Trach-nhiem-hinh-su/Nghi-dinh-43-2020-ND-CP-quy-dinh-thi-hanh-an-tu-hinh-bang-hinh-thuc-tiem-thuoc-doc-439335.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-04-2020-TT-NHNN-sua-doi-Thong-tu-26-2013-TT-NHNN-Bieu-phi-thanh-toan-qua-Ngan-hang-438732.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-04-2020-TT-NHNN-sua-doi-Thong-tu-26-2013-TT-NHNN-Bieu-phi-thanh-toan-qua-Ngan-hang-438732.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-04-2020-TT-NHNN-sua-doi-Thong-tu-26-2013-TT-NHNN-Bieu-phi-thanh-toan-qua-Ngan-hang-438732.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-21-2020-TT-BTC-sua-doi-Thong-tu-36-2019-TT-BTC-kinh-doanh-xo-so-tu-chon-so-dien-toan-439410.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-21-2020-TT-BTC-sua-doi-Thong-tu-36-2019-TT-BTC-kinh-doanh-xo-so-tu-chon-so-dien-toan-439410.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-21-2020-TT-BTC-sua-doi-Thong-tu-36-2019-TT-BTC-kinh-doanh-xo-so-tu-chon-so-dien-toan-439410.aspx
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6.  

Nghị quyết 42/NQ-CP năm 2020 về biện pháp hỗ trợ người 

dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 do Chính phủ ban 

hành 

09/04/2020 

7.  

Nghị quyết 44/NQ-CP năm về phê duyệt Hiệp định về hỗ 

trợ lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan giữa Việt Nam - Hoa 

Kỳ do Chính phủ ban hành 

11/04/2020 

8.  

Quyết định 452/QĐ-BTC năm 2020 về điều chỉnh Bảng giá 

tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy do Bộ trưởng Bộ 

Tài chính ban hành 

03/04/2020 

9.  

Quyết định 457/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt chủ 

trương đầu tư Dự án vận tải hàng không lữ hành Việt Nam 

do Thủ tướng Chính phủ ban hành 

03/04/2020 

10.  

Quyết định 762/QĐ-BTP về phân công đơn vị xây dựng 

văn bản, đề án thuộc thẩm quyền ban hành hoặc liên tịch 

ban hành của Bộ Tư pháp năm 2020 

06/04/2020 

11.  

Quyết định 1079/QĐ-BCT năm 2020 về điều tra áp dụng 

biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm sợi dài làm 

từ polyester có xuất xứ từ Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, 

Cộng hòa Ấn Độ, Cộng hòa In-đô-nê-xi-a và Ma-lai-xi-a do 

Bộ Công Thương ban hành 

06/04/2020 

12.  
Quyết định 552/QĐ-BGTVT về Kế hoạch thực hiện công 

tác thông tin đối ngoại năm 2020 của Bộ Giao thông vận tải 
07/04/2020 

 

 

 

 

Nội dung của Bản tin này không phải là tư vấn pháp lý và cũng không thể hiện ý kiến của chúng tôi hoặc của bất cứ luật sư 

hay chuyên gia tư vấn nào của chúng tôi. Bản tin này cung cấp các thông tin chung và những thông tin này có thể không 

chính xác, đầy đủ hoặc cập nhật tại thời điểm được đọc. Nội dung này cũng không nhằm sử dụng như phần hỗ trợ thêm cho 

các ý kiến tư vấn và quan điểm pháp lý của chúng tôi. Vui lòng tìm kiếm các ý kiến tư vấn pháp lý hoặc tư vấn chuyên nghiệp 

khác phù hợp với những vấn đề mà bạn gặp phải. Chúng tôi tuyên bố rõ ràng là sẽ không chịu trách nhiệm về những hành 

động hoặc không hành động dựa trên bất kỳ hoặc toàn bộ nội dung của Bản tin này. 

Hi vọng chúng tôi sẽ cung cấp cho độc giả những thông tin hữu ích liên quan đến các quy định pháp luật mới ban hành thông 

qua bản tin lần này và hoan nghênh mọi phản hồi hoặc thắc mắc của Quý khách hàng. Mọi nhận xét của Quý khách xin vui 

lòng gửi về địa chỉ info@luatsuhcm.com. 
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