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NGHIÊN CỨU VÀ VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH 

 

 

 

Văn phòng luật sư NHQuang&Cộng sự, với vai trò là Đơn vị tư vấn pháp luật cho Hội đồng 

Anh trong dự án Không gian Văn hóa Sáng tạo Việt do Hội đồng Anh và Liên Minh Châu Âu 

đồng tài trợ (Hội đồng Anh phối hợp cùng Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam) đã 

thực hiện xây dựng cuốn Cẩm nang “Hướng dẫn thành lập doanh nghiệp xã hội − Phiên 

bản dành cho các không gian văn hóa sáng tạo”.  

 

Theo đó, doanh nghiệp xã hội (DNXH) được giới thiệu như một mô hình hoạt động gần gũi 

với các không gian văn hóa sáng tạo (KGVHST) và giúp các không gian này có nhiều hơn 

các cơ hội nhận tài trợ cũng như thể hiện được mục tiêu xã hội của mình. Cuốn Cẩm nang 

cũng so sánh sự khác biệt giữa DNXH và tổ chức phi chính phủ, đồng thời hướng dẫn các 

KGVHST quy trình đăng ký thành lập, chuyển đổi sang DNXH và hoạt động của một DNXH 

theo quy định của pháp luật hiện hành. 

 

Cuốn Cẩm nang được giới thiệu trên British Council tại địa chỉ https://bom.to/IsYdnp 
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Lao động  
Nghĩa vụ của người sử dụng lao động trong việc khai báo người lao động 
có nguy cơ lây nhiễm và triển khai phương án cách ly 
Phương Uyên  

 

Văn bản hướng dẫn: 

1. Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm 2007 

2. Thông tư 54/2015/TT-BYT hướng dẫn chế độ thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh 
truyền nhiễm  

3. Công văn 490/BYT-MT ngày 06/02/2020 của Bộ Y tế về việc khuyến cáo phòng chống bệnh 
viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) (Công văn 490) 

4. Công văn 1133/BYT-MT ngày 09/03/2020 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn phòng, chống dịch 
bệnh COVID-19 tại nơi làm việc, ký túc xá của người lao động (Công văn 1133) 

 

• Một số nội dung chính: 

Liên quan đến nghĩa vụ khai báo về người lao động (NLĐ) có nguy cơ bị lây nhiễm, pháp luật 
hiện hành quy định rằng người phát hiện trường hợp mắc bệnh dịch hoặc nghi ngờ mắc bệnh 
dịch phải khai báo cho cơ quan y tế gần nhất trong thời gian 24 giờ, kể từ khi phát hiện bệnh 
dịch1. Công văn 490 đưa ra hướng dẫn chi tiết hơn là người sử dụng lao động (NSDLĐ) khi phát 
hiện có trường hợp nghi ngờ mắc bệnh trong doanh nghiệp mình, cần thông báo cho cơ quan y 
tế địa phương (thông qua đường dây nóng 1900 3228 hoặc 1900 9095)2. 

Như vậy, theo các quy định trên, NSDLĐ có nghĩa vụ khai báo về NLĐ có nguy cơ bị lây nhiễm 
đến cơ quan y tế địa phương để có biện pháp xử trí kịp thời cho từng trường hợp cụ thể. Cách 
thức phân loại người có nguy cơ bị lây nhiễm và phương án xử lý tương ứng như sau (nguồn 
trang Phổ biến giáo dục pháp luật Hà Nội): 

 

 

 

 

 

 Tin tiêu điểm  
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Liên quan đến nghĩa vụ thực hiện phương án cách ly, NSDLĐ cần có phương án cách ly tại doanh 
nghiệp thông qua việc phân rõ trách nhiệm của từng người có liên quan, xây dựng quy trình 
triển khai các bước thực hiện và cơ chế phối hợp trong nội bộ doanh nghiệp cũng như phối hợp 
với chính quyền địa phương. Theo Công văn 1133, khi phát hiện NLĐ có một trong các biểu hiện 
sốt, ho, khó thở tại nơi làm việc, NSDLĐ cần thực hiện theo các bước sau: 

 

 

Thông báo cho cán bộ 
quản lý nơi làm việc và 

người làm công tác y tế tại 
cơ sở lao động

Cung cấp khẩu trang và 
hướng dẫn đeo đúng cách

Tránh tiếp xúc gần dưới 02 
mét (nếu có thể)

Đưa đến khu vực riêng đã 
được bố trí tại cơ sở lao 

động

Gọi điện cho đường dây 
nóng của Sở Y tế hoặc của 
Bộ Y tế để được tư vấn và 
đến cơ sở y tế khám và 

điều trị

Hạn chế sử dụng phương 
tiện giao thông công cộng 

để di chuyển

Lập danh sách và theo dõi 
tình hình sức khỏe của 

những người tiếp xúc gần.

Thực hiện khử khuẩn ngay 
tại vị trí làm việc, nơi cách 
ly tạm thời, đặc biệt các bề 
mặt có nguy cơ tiếp xúc và 

khu vực vệ sinh

Phối hợp với cơ quan y tế địa 
phương để thực hiện khử 

khuẩn nơi làm việc theo đúng 
quy định khi có thông báo và 
cung cấp thông tin về những 

người tiếp xúc gần
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• Một số bình luận và khuyến nghị: 

Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm 2007 cũng nghiêm cấm các hành vi che giấu, không khai 
báo hoặc khai báo không kịp thời các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm theo quy định của 
pháp luật3, do đó các doanh nghiệp cần lưu ý một số vấn đề thực tế sau: 

(i) Trong trường hợp đường dây nóng của Sở Y tế hoặc của Bộ Y tế không có người tiếp nhận 
hoặc có sự cố thì nên tìm cách liên hệ với cơ quan y tế địa phương như trạm y tế phường, 
xã...; 

(ii) Ghi chép hoặc ghi âm về ngày giờ, nội dung cuộc gọi để có chứng cứ về nghĩa vụ tuân 
thủ cũng như là đảm bảo việc hiểu đúng về những hướng dẫn của cơ quan y tế trong tình 
huống của mình; 

(iii) Lập quỹ dự phòng cho công tác cách ly, khử khuẩn,...; 

(iv) Cập nhật thường xuyên các hướng dẫn của Bộ Y tế, bổ sung kịp thời các phương án ứng  
phó phù hợp với mô hình hoạt động của doanh nghiệp mình, tùy theo diễn biến phát sinh 
mới của bệnh dịch. 

Tổng kết lại, bên cạnh việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch thì việc thực hiện ngay 
phương án cách ly khi có dịch bệnh xảy ra sẽ góp phần hạn chế tối đa sự lây lan dịch bệnh, đảm 
bảo sức khỏe và sự an toàn của NLĐ, giúp cho doanh nghiệp chủ động, ổn định trong hoạt động 
sản xuất kinh doanh và bảo đảm tính tuân thủ pháp luật. 
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Tranh tụng  
 
Hoạt động giải quyết tranh chấp của Toà án, các tổ chức trọng tài và tổ 
chức hoà giải độc lập trong giai đoạn Chính phủ và các địa phương công 
bố Dịch COVID-19 và hạn chế các hoạt động kinh doanh dịch vụ 
Quốc Khánh – Kim Anh 

 

Văn bản hướng dẫn:  

1. Chỉ thị 02/2020/CT-CA về phòng, chống Dịch COVID-19 trong hệ thống Tòa án nhân dân 
(Chỉ thị 02) 

2. Công văn 127/TANDTC-VP ngày 16/04/2020 về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (Công 
văn 127) 

 

• Một số nội dung chính: 

Đối với hoạt động giải quyết tranh chấp của Toà án, Công văn 127 có hướng dẫn rằng các Tòa 
án đặt tại các tỉnh, thành phố thuộc Nhóm có nguy cơ cao4 tiếp tục thực hiện theo hệ thống các 
văn bản hướng dẫn của Toà án5. Theo đó, một số nội dung chính đáng lưu ý như sau: 

(i) Tiếp tục tạm dừng việc xét xử, giải quyết các vụ án, vụ việc theo Chỉ thị 02, trừ các vụ án, 
vụ việc đã hết thời hạn giải quyết (kể cả thời gian gia hạn) và bắt buộc phải mở phiên tòa, 
phiên họp thì thực hiện theo quy định của pháp luật tố tụng, nhưng phải thực hiện tốt các 
biện pháp phòng, chống dịch6. 

(ii) Chỉ triệu tập những người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng tham dự phiên tòa, 
phiên họp7. 

(iii) Hạn chế việc tổ chức các phiên tòa, phiên họp tập trung trên 20 người trong một phòng; 
yêu cầu thực hiện giữ khoảng cách trên 2m giữa người với người trong phòng xét xử, nơi 
làm việc. Bố trí phòng xét xử trực tuyến để bảo đảm khoảng cách tối thiểu giữa người với 
người8. 

(iv) Trong thời gian này, các Tòa án ưu tiên đưa ra xét xử, giải quyết các vụ việc chuẩn bị hết 
thời hạn xét xử, giải quyết; các vụ án liên quan đến phòng chống Dịch COVID-19; các vụ 
việc phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương; các vụ việc nghiêm trọng dư luận xã hội 
quan tâm;...9 

Đối với hoạt động giải quyết tranh chấp thông qua một số trung tâm trọng tài và hoà giải, qua 
khảo sát sơ bộ thì các hoạt động tiếp nhận đơn khởi kiện để giải quyết tranh chấp tại phần lớn 
các trung tâm trọng tài/trung tâm hoà giải vẫn sẽ diễn ra bình thường. Cụ thể, một số trung 
tâm dưới đây vẫn triển khai hoạt động tiếp nhận yêu cầu giải quyết tranh chấp: 

(i) Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (www.viac.vn) 

(ii) Trung tâm Hòa giải Thương Mại Quốc Tế Việt Nam (www.vicmc.vn) 

(iii) Trung tâm Trọng tài Thương mại Phía Nam (www.stac.com.vn)  
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(iv) Trung tâm Trọng tài Quốc tế Thái Bình Dương (http://vi.piac.vn/) 

(v) Trung tâm Trọng tài Thương mại Tài chính (http://fcca.vn) 

Đối với phương thức trọng tài, hoạt động giải quyết tranh chấp sẽ phụ thuộc vào từng hội đồng 
trọng tài căn cứ theo quy tắc trọng tài của mỗi trung tâm. Hội đồng trọng tài có thể sẽ quyết 
định phương thức giải quyết sao cho an toàn về sức khoẻ của những người tham gia mà không 
trái với quy tắc tố tụng trọng tài.  

Đối với phương thức hoà giải, hoà giải viên và các bên tranh chấp sẽ cùng thảo luận và thống 
nhất phương thức hoà giải thích hợp trong giai đoạn cách ly xã hội hay phong toả (nếu có), phù 
hợp với quy tắc hoà giải của trung tâm hoà giải. Phương thức hoà giải cũng không giới hạn hình 
thức hoà giải trực tuyến; do đó, cần lưu ý rằng trong giai đoạn cách ly xã hội của Dịch COVID-
19 mà thời hiệu khởi kiện giải quyết tranh chấp không còn nhiều, doanh nghiệp vẫn có thể tiến 
hành giải quyết tranh chấp để bảo đảm quyền và lợi ích của mình. 

 

• Một số bình luận và khuyến nghị: 

Việc tiếp tục duy trì hoạt động giải quyết tranh chấp giữa bối cảnh Dịch COVID-19 là một hoạt 
động cần thiết giúp các tổ chức/cá nhân có thể đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Có 
thể nhận thấy rằng, khác với Toà án – đưa ra giới hạn cho các loại tranh chấp được ưu tiên giải 
quyết thì các trung tâm trọngg tài/trung tâm hoà giải không đưa ra giới hạn nào, thể hiện tính 
linh hoạt hơn trong việc giải quyết tranh chấp. Ngoài ra, ở cả 02 phương thức đều đang khuyến 
khích hoặc đưa ra những biện pháp hỗ trợ cho giải quyết tranh chấp trực tuyến. Điều này là nền 
tảng cho việc phát triển toà án điện tử nói riêng và các phương thức giải quyết tranh chấp trực 
tuyến nói chung trong tương lai. 

Một điểm quan trọng mà các bên tham gia giải quyết tranh chấp cần lưu ý là việc xác định thời 
hiệu khởi kiện trong hợp đồng. Đối với các hợp đồng dân sự và đòi bồi thường thiệt hại, thời hiệu 
khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp hợp đồng/đòi bồi thường thiệt hại là 03 năm, 
kể từ ngày người có quyền yêu cầu biết hoặc phải biết quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị 
xâm phạm10. Đối với các tranh chấp thương mại, thời hiệu khởi kiện áp dụng đối với các tranh 
chấp thương mại là 02 năm, kể từ thời điểm quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm, trừ trường 
hợp khác theo luật định11. 
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Chính sách gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất  

trong bối cảnh Dịch COVID-19 

Mai Phương - Hải Linh 

 

Ngày 08/04/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế 
và tiền thuê đất (Nghị định 41). Nhằm kịp thời hỗ trợ người nộp thuế (NNT) trong bối cảnh bùng 
phát Dịch COVID-19 tại Việt Nam, Nghị định 41 có hiệu lực ngay từ thời điểm ban hành với giá trị hỗ 
trợ là 180.000 tỷ đồng12. Theo đó, NNT sẽ được gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), 
thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và tiền thuê đất với một số 
quy định đáng chú ý như sau: 

1. Những đối tượng được gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất: 

Các nhóm đối tượng NNT được hưởng chính sách này bao gồm13: 

(i) Doanh nghiệp (DN), tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất/kinh doanh trong các 
ngành kinh tế nhất định (ví dụ: nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, sản xuất sản phẩm từ 
khoáng phi kim loại khác, xây dựng, vận tải kho bãi; dịch vụ lưu trú và ăn uống)14; 

(ii) DN, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên 
phát triển15; sản phẩm cơ khí trọng điểm16; 

(iii) DN nhỏ và siêu nhỏ17; 

(iv) Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng 
là DN, tổ chức, cá nhân chịu ảnh hưởng do Dịch COVID-1918. 

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

Theo Nghị định 41, việc gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất sẽ được quy định cụ thể cho các 
nhóm đối tượng (như đã phân loại tại Phần 1) và các sắc thuế/tiền thuê đất như sau19:  

 

 

Trang Bình luận   
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STT Kỳ nộp thuế/tiền thuê đất Thời hạn gia hạn 
Hạn cuối nộp thuế/tiền 

thuê đất 

DN/tổ chức từ mục (i) đến mục (iv)20 

Thuế GTGT21 

1.  
Kỳ tính thuế tháng 3 năm 2020 (trường hợp 
kê khai thuế theo tháng) 

05 tháng, kể từ ngày 
kết thúc thời hạn nộp 
thuế theo quy định 

20/09/2020 

2.  
Kỳ tính thuế tháng 4 năm 2020 (trường hợp 
kê khai thuế theo tháng)  

như trên 20/10/2020 

3.  
Kỳ tính thuế tháng 5 năm 2020 (trường hợp 
kê khai thuế theo tháng)  

như trên 20/11/2020 

4.  
Kỳ tính thuế tháng 6 năm 2020 (trường hợp 
kê khai thuế theo tháng) 

như trên 20/12/2020 

5.  
Kỳ tính thuế quý 1 năm 2020 (trường hợp kê 
khai thuế theo quý) 

như trên 30/09/2020 

6.  
Kỳ tính thuế quý 2 năm 2020 (trường hợp kê 
khai thuế theo quý) 

như trên 30/12/2020 

Thuế TNDN22 

7.  
Kỳ tính thuế 2019 (số thuế còn phải nộp theo 
quyết toán)  

như trên 31/08/202023 

8.  Kỳ tính thuế 2020 (số thuế tạm nộp quý 1) như trên 30/09/202024 

9.  Kỳ tính thuế 2020 (số thuế tạm nộp quý 2) như trên 31/12/202025 

Tiền thuê đất 

10.  
Kỳ đầu năm 2020 (áp dụng với hình thức trả 
tiền thuê đất hàng năm) 

05 tháng kể từ ngày 
31/05/2020 

02/11/202026 

Hộ gia đình, cá nhân tại mục (i) và mục (ii)27 

11.  
Thuế GTGT, thuế TNCN đối với số tiền thuế 
phát sinh phải nộp năm 2020 

- 31/12/2020 

12.  
Tiền thuê đất kỳ đầu năm 2020 (áp dụng với 
hình thức trả tiền thuê đất hàng năm) 

05 tháng kể từ ngày 
31/05/2020 

02/11/202028 

Một điểm nữa NNT cần quan tâm đó là những ngành kinh tế/lĩnh vực được nêu từ mục (i) đến mục 
(iii) của Phần 1 là các ngành/lĩnh vực mà NNT có hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát sinh doanh 
thu trong năm 2019 hoặc năm 202029. Như vậy, chủ thể sản xuất, kinh doanh và phát sinh doanh 
thu (từ ngành kinh tế được quy định tại Nghị định 41) tại thời điểm nào thì sẽ chỉ được gia hạn tại kỳ 
nộp thuế tương ứng. Ví dụ: 01 DN phát sinh doanh thu từ hoạt động sản xuất xe ô tô trong năm 
2019 sẽ được gia hạn nộp thuế TNDN kỳ nộp thuế 2019 xuất phát từ 02 lý do: thứ nhất, hoạt động 
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sản xuất phát sinh doanh thu của DN là ngành kinh tế được hỗ trợ theo quy định của Nghị định 41 
và thứ hai, doanh nghiệp phát sinh doanh thu trong năm 2019.  

 

3. Những thủ tục, trình tự gia hạn mà NNT cần lưu ý:  

NNT sẽ phải tự xác định và chịu trách nhiệm về việc đề nghị gia hạn nộp thuế. NNT sẽ chỉ cần nộp 
giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất (theo mẫu tại Phụ lục Nghị định 41) một 
lần cho toàn bộ các kỳ của các sắc thuế và tiền thuê đất được gia hạn cho cơ quan thuế quản 
lý trực tiếp vào một trong hai thời điểm sau: (i) cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế theo tháng 
(hoặc theo quý) theo quy định pháp luật hoặc (ii) chậm nhất là vào ngày 30/07/2020 (trường hợp 
không đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế).30 Cơ quan 
thuế sẽ chỉ trực tiếp liên hệ với NNT trong trường hợp có cơ sở xác định NNT không thuộc đối tượng 
gia hạn31.  

Về phương thức nộp thuế, Nghị định 41 cho phép NNT đề nghị gia hạn qua phương thức điện tử hoặc 
nộp trực tiếp tới cơ quan thuế hoặc nộp qua đường bưu chính32. Hiện nay, Tổng cục Thuế khuyến 
khích NNT nộp hồ sơ đề nghị gia hạn qua phương thức điện tử để đảm bảo an toàn sức khỏe cho 
NNT trong mùa Dịch COVID-19. Tổng cục Thuế đã nâng cấp ứng dụng bổ sung chức năng lập “Giấy 
đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất” vào hệ thống kê khai thuế điện tử (bao gồm: hỗ trợ 
nhập, xóa, sửa, in, nhập lại, kết xuất XML, kết xuất Excel,…). Hoạt động khai thuế điện tử trong 
trường hợp này sẽ được thực hiện tại hệ thống Dịch vụ thuế điện tử - eTax. Cơ quan thuế địa 
phương quản lý trực tiếp doanh nghiệp sẽ gửi công văn hướng dẫn chi tiết việc khai thuế điện tử vào 
hòm mail điện tử mà doanh nghiệp đã đăng ký với cơ quan thuế địa phương. Trong trường hợp chưa 
nhận được công văn nói trên, doanh nghiệp nên chủ động liên hệ với cơ quan thuế tại địa phương để 
được hướng dẫn thêm.  

Nghị định 41 là văn bản mới được ban hành. NNT cần lưu ý các quy định của Nghị định 41 và hướng 
dẫn trực tiếp của cơ quan thuế địa phương để thực hiện việc đề nghị gia hạn nộp thuế, miễn tiền 
chậm nộp kịp thời. 

 

  
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.  
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  

08/04/2020 

 

08/04/2020 

 

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

08/04/2020 

 

08/04/2020 

 

3.  
Nghị định 47/2020/NĐ-CP về quản lý, kết nối và chia 
sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước 

09/04/2020 

 

25/05/2020 

4.  

Nghị định 46/2020/NĐ-CP quy định về thủ tục hải 
quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa 
quá cảnh thông qua Hệ thống quá cảnh Hải quan 
ASEAN để thực hiện Nghị định thư 7 về Hệ thống quá 
cảnh Hải quan 

09/04/2020 

 

 

01/06/2020 

5.  
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  

11/04/2020 

 

 

11/04/2020 

6.  

Thông tư 08/2020/TT-BTTTT về Danh mục và Quy 
trình kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện 
bắt buộc kiểm định do Bộ Thông tin và Truyền thông 
ban hành 

13/04/2020 

 

01/06/2020 

7.  
Thông tư 01/2020/TT-BNV bãi bỏ văn bản quy phạm 
pháp luật  

16/04/2020 

 

15/06/2020 

8.  
Nghị định 49/2020/NĐ-CP năm 2020 hướng dẫn Luật 
Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng 

17/04/2020 

 

15/06/2020 

9.  
Nghị định 50/2020/NĐ-CP quy định về tiếp nhận, quản 
lý và sử dụng viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ và 
khắc phục hậu quả thiên tai 

20/04/2020 15/06/2020 
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1 Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm 2007, Điều 47, khoản 1   

Thông tư 54/2015/TT-BYT, Điều 6   
2 Khuyến cáo phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) tại nơi làm 
việc gửi kèm theo Công văn 490, Điểm 3 
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M&A, Môi trường, Năng lượng, Phân tích 
chính sách, Hoà giải thương mại 
quang@nhquang.com 

Nguyễn Thùy Dương 
Doanh nghiệp, Bảo hiểm, Hợp đồng, 
Lao động, Phân tích chính sách 
thuyduong@nhquang.com 

Vũ Thị Diệu Thảo 
Doanh nghiệp, Hợp đồng,  
Lao động, Phân tích chính sách 
dieuthao@nhquang.com 

Từ Thị Phương Uyên 
Kinh doanh, Thươngg mại,  
Giải quyết tranh chấp 
phuonguyen@nhquang.com 
 

Nguyễn Quốc Khánh 
Sở hữu trí tuệ, Giải quyết 
tranh chấp 
quockhanh@nhquang.com 

Lê Hải Linh 
Doanh nghiệp, Lao động, 
Phân tích chính sách  
hailinh@nhquang.com 
 

Lê Mai Phương 
Thuế, Bảo hiểm, 
Tài chính 
maiphuong@nhquang.com 

Nguyễn Thị Kim Anh 
Sở hữu trí tuệ, Giải quyết 
tranh chấp 
kimanh@nhquang.com 

Phạm Thị Thu Hà 
Thuế, Tài chính,  
Ngân hàng 
thuha@nhquang.com 
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3 Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm 2007, Điều 8, khoản 3  

Nghị  định 176/2013/NĐ-CP, Điều 2, Điều 4, khoản 5, Điều 6; Quyết định 07/2020/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 
02/2016/QĐ-TTg quy định về điều kiện công bố dịch, công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm 
4 12 địa phương: Hà Nội, Lào Cai, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Thuận, Khánh 
Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Hà Tĩnh 
5 Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, 
chống dịch COVID-19 và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện 
pháp cấp bách phòng, chống Dịch COVID-19;  

Chỉ thị 02/2020/CT-CA ngày 10/3/2020 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về phòng, chống dịch Covid-19 
trong hệ thống Tòa án nhân dân;  

Công văn 118/TANDTC-VP ngày 31/3/2020 của Tòa án nhân dân tối cao về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 
16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống Dịch COVID-19,  

Công văn 113/TANDTC-VP ngày 30/3/2020 của Tòa án nhân dân tối cao về việc phòng, chống dịch bệnh 
COVID-19 
6 Công văn 127, khoản 1.1 
7 Công văn 127, khoản 2.1 
8 Công văn 127, khoản 2.1 
9 Công văn 127, Điều 3 
10 Bộ luật Dân sự 2015, Điều 429 
11 Văn bản hợp nhất 17/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật Thương mại, Điều 319 

Thời hiệu nói trên không áp dụng cho trường hợp sau khi bị khiếu nại, thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics 
không nhận được thông báo về việc bị kiện tại Trọng tài hoặc Toà án trong thời hạn chín tháng, kể từ ngày giao 
hàng  
12 Cổng thông tin điện tử Bộ Tài Chính, Gói hỗ trợ gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất chính thức có hiệu lực, Tin 
tức Tài chính, 09/04/2020. Xem thêm tại: https://www.mof.gov.vn/webcenter/portal/tttc/r/ 
13 Nghị định 41, Điều 2 
14 Ngành kinh tế được xác định theo quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg về 
Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 
15 Sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển được liệt kê trong Phụ lục Danh mục sản phẩm công nghiệp 
hỗ trợ ưu tiên phát triển ban hành kèm theo Nghị định 111/2015/NĐ-CP về phát triển công nghiệp hỗ trợ 
16 Sản phẩm cơ khí trọng điểm được xác định theo Phụ lục Danh mục sản phẩm cơ khí trọng điểm giai đoạn từ 
năm 2017 đến năm 2025 ban hành kèm theo Quyết định 319/QĐ-TTg ngày 15/03/2018 của Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt Chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 
17 Được xác định theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017 và Nghị định 39/2018/NĐ-CP về 
hướng dẫn Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 
18 Các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đủ điều kiện được hưởng hỗ trợ do Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam công bố danh sách. Tính đến thời điểm hiện nay (04/05/2020), Ngân hàng Nhà nước đã công bố 
danh sách 50 ngân hàng được hưởng hỗ trợ.  

Xem thêm tại:  

https://www.sbv.gov.vn/webcenter/ShowProperty?nodeId=/UCMServer/SBV409451//idcPrimaryFile&revision=l
atestreleased  
19 Nghị định 41, Điều 3 
20 Trường hợp NNT có hoạt động sản xuất, kinh doanh nhiều ngành kinh tế khác nhau trong đó có ngành kinh 
tế, lĩnh vực được hưởng chính sách ưu đãi này thì được gia hạn toàn bộ số thuế GTGT, thuế TNDN (đối với DN, 
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tổ chức), và thuế TNCN (đối với hộ gia đình, cá nhân), tiền thuê đất phải nộp theo quy định tại khoản 4, khoản 
5, Điều 3, Nghị định 41 
21 Theo điểm b, khoản 1; điểm b, khoản 2, Điều 3, Nghị định 41, những chi nhánh, đơn vị trực thuộc khai, nộp 
thuế riêng của DN, tổ chức chỉ được gia hạn nộp thuế khi có hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc ngành kinh 
tế, lĩnh vực được gia hạn 
22 Tương tự chú thích số 21 
23 Văn bản hợp nhất 03/VBHN-VPQH năm 2016 hợp nhất Luật Quản lý thuế, Điều 32, khoản 2, điểm c, Điều 42, 
khoản 1; Văn bản hợp nhất 14/VBHN-VPQH năm 2014 hợp nhất Luật thuế TNDN, Điều 5, khoản 1; Thông tư 
151/2014/TT-BTC, Điều 16 
24 Thông tư 151/2014/TT-BTC, Điều 17 
25 Thông tư 151/2014/TT-BTC, Điều 17 
26 Thông tư 156/2013/TT-BTC, Điều 8, khoản 4; Điều 18, khoản 3, điểm b 
27 Tương tự chú thích số 20 
28 Thông tư 156/2013/TT-BTC, Điều 8, khoản 4; Điều 18, khoản 3, điểm b 
29 Nghị định 41, Điều 2 
30 Nghị định 41, Điều 4, khoản 2 
31 Nghị định 41, Điều 4, khoản 3 
32 Nghị định 41, Phụ lục, Ghi chú 


