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Tác động của dịch COVID-19 
tới hoạt động kinh doanh và 
những khuyến nghị tới các 
doanh nghiệp Việt Nam  

• Một số hướng dẫn về BHXH với doanh nghiệp 
bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 

• Gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp do ảnh 
hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 
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NGHIÊN CỨU VÀ VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH 

 

 

 

Với mục đích hỗ trợ về mặt pháp lý cho cộng đồng trong thời điểm dịch COVID-19 đang bùng 

phát và ảnh hưởng lớn đến xã hội, Văn phòng luật sư NHQuang&Cộng sự đang xây dựng 

Chuyên mục “Coronavirus (COVID-19) – Chung tay giảm rủi ro pháp lý do đại dịch”. Chuyên 

mục này đưa ra những các hướng dẫn pháp lý cho các tổ chức, cá nhân đặt trong bối cảnh 

nhiều vướng mắc pháp lý đang phát sinh từ hệ quả của dịch COVID-19. Chuyên mục là tập 

hợp những bài phân tích liên quan đến những chủ đề như thực hiện hợp đồng thương mại, 

hợp đồng lao động, những ưu đãi/hỗ trợ của Chính phủ đối với doanh nghiệp hay một số lưu 

ý về giải quyết tranh chấp trong thời điểm xảy ra dịch COVID-19. 

 

Các bài viết trong Chuyên mục nói trên sẽ được đăng tải trên trang VNLawFind 

(https://vnlawfind.com.vn/) – trang Blog nghiên cứu học thuật của NHQuang. Thông tin 

trong những bài viết này sẽ luôn được cập nhật để kịp thời cung cấp cho các tổ chức, cá 

nhân nhiều thông tin hữu ích. 
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Lao động, Bảo hiểm xã hội  
Một số hướng dẫn về BHXH đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi  

dịch COVID-19 

Gia Khánh  

 

Tên văn bản: Công văn 860/BHXH-BT ngày 17/03/2020 về tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và 
tử tuất đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 do Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ban hành 
(Công văn 860) 

Ngày có hiệu lực: 17/03/2020 

 

• Một số nội dung chính: 

Nhằm đưa ra các biện pháp cần thiết để hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, 
ngày 17/03/2020, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã ban hành Công văn 860 hướng dẫn về việc tạm 
dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với một 
số nội dung cơ bản như sau: 

Thứ nhất, Công văn quy định rõ những điều kiện để doanh nghiệp được tạm dừng đóng vào quỹ 
hưu trí và tử tuất, cụ thể: 

(i) Đối tượng áp dụng là các doanh nghiệp hoạt động trong 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 
COVID-19 gây ra. Hệ quả của dịch COVID-19 tác động đến nhóm doanh nghiệp này phải dẫn 
đến 01 trong 02 trường hợp sau1: 

- Doanh nghiệp không bố trí được việc làm cho người lao động, trong đó số lao động thuộc 
diện tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH) phải tạm thời nghỉ việc chiếm từ 50% trở lên 
trong tổng số lao động có mặt tại doanh nghiệp trước khi doanh nghiệp tạm dừng sản 
xuất, kinh doanh. Số lượng lao động nghỉ việc phải được xác định bởi cơ quan Lao động 
- Thương binh và Xã hội tại địa phương (đối với doanh nghiệp do Uỷ ban nhân dân địa 
phương quản lý) hoặc Bộ, ngành Trung ương (đối với doanh nghiệp thuộc Bộ, ngành 
Trung ương quản lý)2. 

- Doanh nghiệp bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do dịch bệnh gây ra (không kể giá 

 Tin tiêu điểm  
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trị tài sản là đất). Giá trị tài sản bị thiệt hại được tính toán trên cơ sở so sánh với giá trị 
tài sản theo báo cáo kiểm kê tài sản gần nhất trước thời điểm doanh nghiệp bị thiệt hại. 
Giá trị tài sản phải được xác định bởi cơ quan tài chính địa phương (đối với doanh nghiệp 
do Uỷ ban nhân dân địa phương quản lý) hoặc Bộ, ngành Trung ương (đối với doanh 
nghiệp thuộc Bộ, ngành Trung ương quản lý)3. 

(ii) Doanh nghiệp phải có hồ sơ hợp lệ gửi đến Bảo hiểm Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương (BHXH tỉnh/thành phố). Thành phần hồ sơ bao gồm4: 

- Văn bản đề nghị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; 

- Văn bản xác định số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội tạm thời nghỉ việc 
hoặc văn bản xác định giá trị tài sản bị thiệt hại đã được cơ quan có thẩm quyền xác định. 

Thứ hai, Công văn 860 quy định về thời hạn tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất5, cụ thể: 

(i) Kể từ tháng mà doanh nghiệp có hồ sơ đề nghị đến tháng 6/2020, doanh nghiệp được tạm 
dừng đóng và không bị tính lãi chậm đóng. 

(ii) Trong trường hợp đến hết tháng 6/2020 mà dịch COVID-19 vẫn chưa thuyên giảm, doanh 
nghiệp có đề nghị tiếp tục được tạm dừng đóng và được cơ quan bảo hiểm chấp thuận, thời 
hạn tạm dừng đóng được tính kể từ tháng mà doanh nghiệp có hồ sơ đề nghị đến tháng 
12/2020. 

Thứ ba, liên quan đến hoạt động thanh tra BHXH, BHXH tỉnh/thành phố sẽ 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 những doanh nghiệp thuộc đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch, trong suốt 
thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo Công văn 860 nếu không có dấu hiệu vi 
phạm. Đối với các chế độ BHXH bắt buộc không được áp dụng tạm dừng đóng, BHXH tỉnh/thành 
phố hàng tháng sẽ đôn đốc doanh nghiệp đóng đầy đủ, kịp thời vào các quỹ: ốm đau, thai sản; 
tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp, nhằm đảm bảo quyền 
lợi cho người lao động. 6 

 

• Một số bình luận và khuyến nghị: 

Theo quy định hiện hành về BHXH, mức đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất là 22% của quỹ tiền 
lương đóng bảo hiểm xã hội, tương đương với 2/3 số tiền mà người lao động và người sử dụng lao 
động phải đóng vào Quỹ BHXH7. Theo ước tính của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội, việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tương đương với việc hỗ trợ doanh nghiệp và 
người lao động 150.000 tỷ8. Do đó, trong tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, những 
quy định của Công văn 860 mang ý nghĩa hỗ trợ, động viên người lao động và người sử dụng lao 
động – những đối tượng đang chịu ảnh hưởng nặng nề khi tình hình sản xuất đình trệ, thu nhập 
giảm sút. Đồng thời, Công văn 860 cũng giảm áp lực cho các doanh nghiệp trong việc thực hiện 
các nghĩa vụ đối với nhà nước. 

Những doanh nghiệp đủ điều kiện được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất cần nghiên cứu 
quy định của Công văn 860 để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Cũng cần lưu ý rằng, 
bên cạnh nghĩa vụ tuân thủ đóng các chế độ bảo hiểm khác không thuộc diện dừng đóng, sau khi 
kết thúc thời hạn dừng đóng, doanh nghiệp vẫn có nghĩa vụ đóng bù quỹ hưu trí và tử tuất của 
thời gian tạm dừng đóng trước đó9. 
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Thuế 
Gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 

Mai Phương – Thu Hà 

 

Tên văn bản: Công văn 897/TCT-QLN năm 2020 về gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp do 
ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 do Tổng cục Thuế ban hành (Công văn 897) 

Ngày có hiệu lực: 03/03/2020 

 

• Một số nội dung chính: 

Ngày 03/03/2020, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn 897 chỉ đạo triển khai việc thực hiện gia 
hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp cho người nộp thuế (NNT), đặc biệt trong bối cảnh bùng phát 
dịch COVID-19 tại Việt Nam, cụ thể như sau: 

Thứ nhất, Công văn 897 đã ghi nhận việc bùng phát dịch COVID-19 tại Việt Nam là căn cứ để áp 
dụng gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp thuế cho NNT gặp thiệt hại, khó khăn do bùng phát 
dịch. Cụ thể, việc bùng phát dịch COVID-19 (có công bố của cơ quan có thẩm quyền) đã làm ảnh 
hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của NNT. Theo quy định hiện hành về căn cứ 
xác định các trường hợp được gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp thuế thì việc bùng phát dịch 
COVID-19 được xếp vào trường hợp “tai nạn bất ngờ”10.  

Thứ hai, về nhóm đối tượng được gia hạn nộp thuế/miễn tiền chậm nộp thuế, Công văn 897 ghi 
nhận rằng chính sách này sẽ được áp dụng với NNT nói chung theo quy định của pháp luật, trong 
đó có bao gồm tổ chức (bao gồm doanh nghiệp), hộ gia đình, cá nhân,…11 

Thứ ba, về thẩm quyền giải quyết yêu cầu gia hạn nộp thuế/miễn tiền chậm nộp thuế, Công văn 
897 đưa ra hướng dẫn đối với 02 trường hợp như sau: 

(i) Đối với trường hợp gia hạn nộp thuế: Thủ trưởng cơ quan thuế quản lý trực tiếp NNT quyết 
định số tiền thuế được gia hạn, thời gian gia hạn nộp thuế12. 

(ii) Đối với trường hợp miễn tiền chậm nộp: Thủ trưởng cơ quan thuế đã ban hành thông báo tiền 
chậm nộp có quyền ban hành quyết định miễn tiền chậm nộp13. 

Thứ tư, về thành phần hồ sơ yêu cầu gia hạn nộp thuế/miễn tiền chậm nộp thuế, thành phần hồ 
sơ cơ bản14 sẽ bao gồm: 

(i) Văn bản đề nghị gia hạn nộp thuế/miễn tiền chậm nộp của NNT;  

(ii) Biên bản kiểm kê, đánh giá giá trị vật chất thiệt hại/Biên bản xác định mức độ, giá trị thiệt 
hại về tài sản của cơ quan có thẩm quyền;  

(iii) Văn bản xác nhận về việc NNT có thiệt hại của cơ quan có thẩm quyền;  

(iv) Hồ sơ bồi thường thiệt hại được cơ quan bảo hiểm chấp nhận bồi thường;  

(v) Hồ sơ quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân phải bồi thường.  

Lưu ý rằng riêng đối với trường hợp gia hạn nộp thuế, “hồ sơ bồi thường thiệt hại được cơ quan 
bảo hiểm chấp nhận bồi thường” và “hồ sơ quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân phải bồi 
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thường” là 02 tài liệu bắt buộc; trong khi đó, đối với trường hợp miễn tiền chậm nộp, đây là 02 
tài liệu tùy chọn. 

 

Một số bình luận và khuyến nghị: 

Về bản chất, Công văn 897 là công văn Tổng cục Thuế gửi các cục Thuế cấp tỉnh đề nghị triển 
khai việc thực hiện gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp do diễn biến của dịch COVID-19. Do 
vậy, công văn này chỉ mang tính chất thông báo và nhấn mạnh vào căn cứ gia hạn nộp thuế, miễn 
tiền chậm nộp do diễn biến của dịch COVID-19 mà không phải một văn bản mang tính chất hướng 
dẫn hoàn chỉnh cách thức tiến hành gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp.  

Vì lý do như trên, nội dung của Công văn 897 chỉ trích dẫn một phần nội dung Thông tư hướng 
dẫn Luật Quản lý thuế; Luật Quản lý thuế sửa đổi và Nghị định 83/2013/NĐ-CP mà chưa trích dẫn 
một số nội dung quan trọng khác như phạm vi số tiền thuế được gia hạn nộp và thời gian gia hạn 
nộp thuế15; số tiền chậm nộp được miễn16;… Ngoài ra, Công văn 897 cũng chưa có nội dung hướng 
dẫn nào đặc thù dành cho NNT trong trường hợp gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp trong 
trường hợp bùng phát dịch COVID-19.  

Trên thực tế, đặt trong bối cảnh là dịch bệnh đang bùng phát – một trường hợp được coi là sự 
kiện bất khả kháng17, rất ít khả năng sẽ có một tổ chức, cá nhân cụ thể chịu trách nhiệm cho tổn 
thất của NNT. Ngoài ra, trong bối cảnh Chính phủ chỉ đạo không giới thiệu hoặc triển khai các gói 
bảo hiểm liên quan đến bảo hiểm đối với dịch bệnh COVID-1918, đồng nghĩa với việc NNT không 
thể mua các gói bảo hiểm này, chắc chắn nhiều NNT sẽ gặp vướng mắc trong việc đáp ứng đầy 
đủ bộ hồ sơ này.  

Cần lưu ý rằng hiện nay, Bộ Tài chính đang trong quá trình soạn thảo Nghị định gia hạn thời hạn 
nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất; 
đồng thời có yêu cầu các cục Thuế cấp tỉnh nhanh chóng và cập nhật nội dung Dự thảo tới NNT 
trên cơ sở Chính phủ sẽ sớm ban hành và áp dụng Nghị định này19. Liên quan đến việc gia hạn 
nộp thuế, miễn tiền chậm nộp thuế, bên cạnh Công văn 897, các doanh nghiệp cần lưu ý các quy 
định pháp luật liên quan, đặc biệt là Dự thảo Nghị định nói trên để có phương án gia hạn nộp 
thuế, miễn tiền chậm nộp kịp thời, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình. 

  



© Văn phòng Luật sư 

 
 7 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác động của dịch COVID-19 tới hoạt động kinh doanh và 

những khuyến nghị tới các doanh nghiệp Việt Nam 

Phùng Quang Cường 

Luật sư Thành viên 

Hoà giải viên của Trung tâm hoà giải thương mại quốc tế Việt Nam (VICMC) 

 

Ngày 01/02/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 173/QĐ-TTg về việc công bố 
dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra. Sau hơn 1 tháng, Tổ chức Y 
tế thế giới (WHO) đã công bố dịch COVID-19 do virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) là đại dịch 
trên toàn cầu (Dịch COVID-19)20. Gần đây nhất, Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 
447/QĐ-TTg ngày 01/04/2020 về việc công bố dịch COVID-19 trên toàn quốc21. Dịch COVID-19 
đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng. Ảnh 
hưởng này có nguy cơ làm thay đổi hoặc chấm dứt việc thực hiện hợp đồng giữa các chủ thể tham 
gia các giao dịch dân sự, kinh tế.  

 

Dịch COVID-19 có phải là sự kiện bất khả 
kháng (SKBKK)? 

Một số ý kiến cho rằng, việc công bố dịch 
COVID-19 của Chính phủ Việt Nam hay WHO 
được coi là SKBKK và dẫn đến hậu quả pháp 
lý là một trong các bên giao dịch có quyền 
đàm phán lại với bên kia về khả năng khắc 
phục thiệt hại, khả năng chấm dứt hợp 
đồng,... Tuy nhiên, không phải bất kỳ một 
giao dịch dân sự, kinh doanh thương mại nào 
cũng có thể căn cứ vào việc công bố dịch bệnh 
để có thể áp dụng được SKBKK. Việc áp dụng 
SKBKK phải được quy định cụ thể tại hợp đồng 
mà các bên giao kết hoặc thực hiện theo các 

quy định của pháp luật cho phép các bên áp 
dụng quy định về bất khả kháng trong giao 
dịch của mình. Ví dụ như Luật Thương mại 
2005 cho phép bên vi phạm hợp đồng thương 
mại được miễn trách nhiệm khi xảy ra sự kiện 
bất khả kháng (Điều 294) hay Bộ luật Lao 
động 2012 (BLLĐ 2012) cho phép người lao 
động (Điều 37) và người sử dụng lao động 
(Điều 38) được phép đơn phương chấm dứt 
hợp đồng lao động trong trường hợp có sự 
kiện bất khả kháng22. 

Đối với những hợp đồng đã có quy định điều 
kiện về SKBKK, các bên trong hợp đồng cần 
phải tham khảo kỹ các điều kiện của quy định 

Trang Bình luận   
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này. Đối với những trường hợp không có quy 
định cụ thể về SKBKK thì áp dụng quy định tại 
Bộ luật Dân sự năm 2015 (BLDS 2015). Theo 
đó, Điều 156 BLDS 2015 quy định: “SKBKK 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”.  

Như vậy, có thể thấy dù là trên cơ sở công bố 
dịch của Chính phủ Việt Nam hay là công bố 
Đại dịch của WHO thì các bên thực hiện giao 
dịch, hợp đồng trong nền kinh tế vẫn phải 
tuân thủ những quy định cụ thể của hợp đồng 
hay pháp luật để có thể áp dụng quy định về 
SKBKK. Các bên không thể ngay lập tức áp 
dụng quyết định công bố dịch của cơ quan có 
thẩm quyền để từ chối thực hiện hợp đồng 
hoặc thực hiện không đầy đủ các nghĩa vụ của 
hợp đồng. 

Đối với quan hệ doanh nghiệp – người lao 
động, theo quy định của BLLĐ 2012, dịch 
bệnh được coi là một trong những lý do để 
doanh nghiệp có thể điều chuyển người lao 
động làm công việc khác so với công việc theo 
hợp đồng (Điều 31) hay cho người lao động 
ngừng việc (Điều 98), làm thêm giờ (Điều 
107); dịch bệnh cũng có thể là một trường hợp 
SKBKK để đơn phương chấm dứt hợp đồng lao 
động (Điều 37 và Điều 38 BLLĐ, 2012 và quy 
định tại Nghị định số 05/2015/NĐ-CP quy định 
chi tiết và hướng dẫn thi hành BLLĐ 2012). 
BLLĐ 2012 cũng quy định một số điều kiện 
nhất định khi người sử dụng lao động hoặc 
người lao động muốn áp dụng SKBKK để thay 
đổi việc thực thi hợp đồng lao động (xem thêm 
các câu hỏi và tình huống trả lời của 
NHQuang&Cộng sự trên VnLawFind liên quan 
đến vấn đề này).   

 

Các yếu tố cơ bản hình thành nên SKBKK? 

Như đã nêu trong quy định tại Điều 156 của 
BLDS 2015, có thể nhận thấy các yếu tố cơ 
bản hình thành một SKBKK gồm: 

 
Để chứng minh yếu tố thứ nhất là “tính khách 
quan”, bên bị thiệt hại từ dịch COVID-19 phải 
chứng minh được rằng những quyết định về 
tuyên bố dịch để xác định sự kiện này xuất 
phát từ tự nhiên dẫn đến những quyết định 
của các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa 
phương về cách ly hay tạm thời không kinh 
doanh … gây ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp 
tới việc thực hiện hợp đồng của bên bị thiệt 
hại. Bên bị ảnh hưởng cũng cần phải chứng 
minh mình không chủ ý nhiễm bệnh hay đi 
vào vùng có dịch.  

Đối với yếu tố thứ hai là “không thể lường 
trước”, bên bị ảnh hưởng cũng phải xác định 
rằng dịch COVID-19 cũng như các quyết định, 
hành động của cơ quan có thẩm quyền liên 
quan đến phòng dịch, dập dịch hoặc hành vi 
tiêu dùng, sức mua của thị trường bị thay đổi… 
là những vấn đề mà bên bị ảnh hưởng không 
thể lường trước được vì xảy ra quá nhanh, 
chẳng hạn như Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 
27/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ dừng 
các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung 
trên 20 người trong 01 phòng; tạm đình chỉ 
hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên 
địa bàn,… 

Bên cạnh đó, bên bị thiệt hại cũng cần phải 
chứng minh mình đã nỗ lực khắc phục, áp 
dụng mọi biện pháp cần thiết để giảm thiểu 
thiệt hại cũng như để cố gắng thực hiện hợp 
đồng, giao dịch nhưng không được.  

 

1. Xảy ra một cách khách quan

2. Không thể lường trước được

3. Không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng 
mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép



© Văn phòng Luật sư 

 
 9 

Doanh nghiệp, người dân phải làm gì để 
được áp dụng điều kiện của quy định về 
SKBKK? 

Việc doanh nghiệp, người dân tự ý thay đổi, 
chấm dứt hợp đồng thương mại, dân sự hay 
lao động với lý do dịch COVID-19 do cơ quan 
có thẩm quyền công bố là chưa hoàn toàn phù 
hợp với quy định của pháp luật. Thay vào đó, 
doanh nghiệp, người dân phải chú ý tới các 
điều kiện mà pháp luật quy định khi muốn áp 
dụng tình huống này. 

Trong giao dịch giữa các bên theo hợp đồng 
thương mại hay dân sự, điều kiện để được coi 
là SKBKK do dịch COVID-19 thì bên bị ảnh 
hưởng của sự kiện này cần thông báo cho bên 
kia về sự kiện đó như đã nêu ở trên. Việc 
thông báo nên được thực hiện bằng các hình 
thức có thể sử dụng được làm chứng cứ trong 
tranh chấp như văn bản, thông điệp điện tử 
(email, thông báo chính thức trên website của 
doanh nghiệp). Thông báo này phải được thực 
hiện càng sớm càng tốt khi SKBKK xảy ra và 
nên kèm theo các tài liệu chứng minh về 

SKBKK, ví dụ như Quyết định 173 của Thủ 
tướng Chính phủ về công bố dịch, thông báo 
của WHO và các phương án về biện pháp khắc 
phục hoàn cảnh, hậu quả (nếu có).  

Ví dụ, trong giao dịch thuê nhà để kinh doanh, 
khi thông báo thay đổi hợp đồng thuê với bên 
cho thuê, bên thuê cần đưa ra căn cứ, tài liệu 
chứng minh về SKBKK để cho thấy dịch 
COVID-19 đã ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt 
động kinh doanh của bên thuê. Bên thuê có 
thể đề nghị được giảm giá thuê trong thời gian 
dịch bệnh hoặc cả sau khi dịch bệnh kết thúc 
do sự giảm sút về kinh tế do dịch bệnh gây ra.  

Trong mối quan hệ lao động, doanh nghiệp 
hoặc người lao động cũng cần phải thông báo 
cho nhau về tình hình dịch bệnh để điều 
chuyển, ngừng việc, giãn việc, thay đổi giờ 
làm việc, thay đổi địa điểm hay phương thức 
làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động. Doanh 
nghiệp phải lưu ý bảo đảm các điều kiện do 
pháp luật lao động quy định đối với từng 
trường hợp cụ thể. 

 

  
Lưu ý: Tất cả các phân tích và nhận định trong bài viết chỉ mang tính tham khảo nên không 
được coi là ý kiến pháp lý chính thức để vận dụng vào các trường hợp cụ thể. Do vậy, để có 
được ý kiến tư vấn cho các trường hợp cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với 
chúng tôi. 
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Danh mục văn bản mới ban hành 

 

STT Tên văn bản 
Ngày 

ban hành 

Ngày  

có hiệu lực 

1.  

Nghị định 28/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, 
đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài 
theo hợp đồng 

01/03/2020 15/04/2020 

2.  

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 

03/03/2020 20/04/2020 

3.  

Thông tư 13/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 
13/2015/TT-BTC quy định về kiểm tra, giám sát, tạm 
dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, 
nhập khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; kiểm 
soát hàng giả và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí 
tuệ 

06/03/2020 20/04/2020 

4.  

Thông tư 01/2020/TT-NHNN quy định về tổ chức tín 
dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời 
hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ 
nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch COVID-
19 

13/03/2020 13/03/2020 

5.  
Nghị định 33/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 
62/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi hành án dân sự 

17/03/2020 

 

01/05/2020 

6.  

Thông tư 14/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 
127/2018/TT-BTC quy định về giá dịch vụ trong lĩnh vực 
chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và 
Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam nhằm hỗ trợ 
các tổ chức, cá nhân liên quan chịu ảnh hưởng do dịch 
COVID-19 

18/03/2020 19/03/2020 

7.  Nghị định 35/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Cạnh tranh 24/03/2020 15/05/2020 

8.  
Nghị định 37/2020/NĐ-CP bổ sung Danh mục ngành, 
nghề ưu đãi đầu tư kèm theo Nghị định 118/2015/NĐ-
CP hướng dẫn Luật Đầu tư 

30/03/2020 15/05/2020 
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9.  

Thông tư 02/2020/TT-NHNN hướng dẫn về hoạt động 
thanh toán và chuyển tiền liên quan đến kinh doanh 
chuyển khẩu hàng hóa do Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam ban hành 

30/03/2020 15/05/2020 

10.  
Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2020 về thực hiện biện pháp 
cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 do thành phố Hà 
Nội ban hành 

31/03/2020 31/03/2020 
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1 Công văn 860, mục 1, điểm a 
2 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội 
về bảo hiểm xã hội bắt buộc (Thông tư 59), Điều 28, khoản 2, điểm a 
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3 Thông tư 59, Điều 28, khoản 2, điểm a 
4 Thông tư 59, Điều 28, khoản 2, điểm b, điểm c; khoản 3 
5 Công văn 860, mục 1, điểm b 
6 Công văn 860, mục 1, điểm c 
7 Người lao động đóng bằng 8% mức tiền lương tháng (Luật BHXH 2014, Điều 85, khoản 1) và người sử dụng 
lao động đóng trên 14% quỹ tiền lương đóng BHXH của người lao động (Luật BHXH 2014, Điều 86, khoản 1, 
điểm c) 

Mai Lâm, Bảo hiểm xã hội Việt Nam hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch: Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí 
và tử tuất đến tháng 6/2020, Thời báo Tài chính Việt Nam, 31/03/2020.  

Xem thêm tại: http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/tien-te-bao-hiem/2020-03-31/tam-dung-dong-vao-quy-
huu-tri-va-tu-tuat-den-thang-6-2020-2020.aspx 
8 Thu Hà, Hỗ trợ 1,5-3 triệu người lao động và 100.000 - 200.000 doanh nghiệp, 23/03/2020, Báo điện tử 
Chính phủ. Xem thêm tại: http://baochinhphu.vn/Thi-truong/Ho-tro-153-trieu-nguoi-lao-dong-va-100000-
200000-doanh-nghiep/390613.vgp 
9 Công văn 860, mục 1, điểm d 
10 Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC năm 2017 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản 
lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP do Bộ Tài chính 
ban hành (VBHN 14), Điều 31, khoản 1, điểm a; Điều 35, khoản 1 
11 VBHN 14, Điều 1, khoản 1 
12 VBHN 14, Điều 31, khoản 5, điểm a 
13 VBHN 14, Điều 35, khoản 4 
14 VBHN 14, Điều 31, khoản 3; VBHN 14, Điều 35, khoản 3, điểm a, điểm b.1 
15 Theo điểm a, khoản 2, Điều 31, VBHN 14: 

- NNT được gia hạn số tiền thuế nợ tính đến thời điểm xảy ra dịch CONVID-19 nhưng tối đa không được vượt quá 
giá trị vật chất bị thiệt hại (= tổng giá trị tổn thất về tài sản trừ phần được bồi thường do tổ chức, cá nhân chịu 
trách nhiệm thanh toán theo quy định của pháp luật). 

- Thời gian gia hạn nộp thuế tối đa không quá 02 năm (tùy mức thiệt hại vật chất so với tổng tài sản ghi trên sổ 
sách kế toán quý liền kề trước thời điểm xảy ra thiệt hại), kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế. 
16 VBHN 14, Điều 35, khoản 2 
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18 Việc yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm không giới thiệu và triển khai gói bảo hiểm liên quan đến 
bảo hiểm đối với bệnh COVID-19 là một trong những nội dung của Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 về thực 
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nghiệp này. Thậm chí không loại trừ trường hợp người mua bảo hiểm cố tình mắc bệnh để được bồi thường, gây 
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