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TÀI LIỆU HỖ TRỢ PHÁP LÝ DOANH NGHIỆP  

LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP 

Ban hành theo Công văn  số          /HĐPH PBGDPL ngày  20/9/2021 của Hội 

đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Nam Định) 

 

PHẦN I: 

HỎI ĐÁP CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI  

DOANH NGHIỆP TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19  

 

Tình huống 1. Anh Bùi Xuân Hoà huyện Nam Trực có hỏi: trong bối 

cảnh cả nước đấu tranh phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 nhiều doanh 

nghiệp đã ủng hộ, tài trợ cho hoạt động phòng chống dịch bệnh, xin hỏi với 

khoản chi ủng hộ, tài trợ này doanh nghiệp có được giảm trừ khi xác định 

thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp hay không? 

Trả lời: 

Ngày 31/3/2021 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 44/2021/NĐ-CP về 

hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu 

nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức 

cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid -19. Cụ thể, Điều 2 Nghị định 

44/2021/NĐ-CP quy định như sau: 

1. Doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập 

chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ bằng tiền, hiện 

vật cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 tại Việt Nam thông qua các 

đơn vị nhận ủng hộ, tài trợ quy định tại khoản 2 Điều này. 

2. Đơn vị nhận ủng hộ, tài trợ bao gồm: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam các cấp; cơ sở y tế; đơn vị lực lượng vũ trang; đơn vị, tổ chức được cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền giao nhiệm vụ làm cơ sở cách ly tập trung; cơ sở 

giáo dục; cơ quan báo chí; các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

tổ chức đảng, đoàn thanh niên, công đoàn các cấp ở trung ương và địa phương; 

cơ quan, đơn vị chính quyền địa phương các cấp có chức năng huy động tài trợ; 

Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 các cấp; Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc 

gia; quỹ từ thiện, nhân đạo và tổ chức có chức năng huy động tài trợ được thành 

lập, hoạt động theo quy định của pháp luật. 
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Các đơn vị nhận ủng hộ, tài trợ có trách nhiệm sử dụng, phân phối đúng 

mục đích của khoản ủng hộ, tài trợ cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-

19 đã tiếp nhận. 

3. Hồ sơ xác định khoản chi ủng hộ, tài trợ gồm có: Biên bản xác nhận 

ủng hộ, tài trợ theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định này hoặc văn bản, tài liệu 

(hình thức giấy hoặc điện từ) xác nhận khoản chi ủng hộ, tài trợ có chữ ký, đóng 

dấu của người đại diện doanh nghiệp là bên ủng hộ, tài trợ và đại diện của đơn 

vị nhận ủng hộ, tài trợ; kèm theo hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của 

pháp luật của khoản ủng hộ, tài trợ bằng tiền hoặc hiện vật. 

Tình huống 2. Chị Trần Thị Hồng huyện Ý Yên có hỏi: Nghị định số 

52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia 

tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất 

năm 2021 được áp dụng cho những đối tượng nào? 

Trả lời: 

Theo Điều 2 Nghị định số 52/2021/NĐ-CP, đối tượng áp dụng gồm có: 

1. Doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động sản xuất 

trong các ngành kinh tế sau: 

a) Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; 

b) Sản xuất, chế biến thực phẩm; dệt; sản xuất trang phục; sản xuất da và 

các sản phẩm có liên quan; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ 

giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện; sản xuất 

giấy và sản phẩm từ giấy; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic; sản xuất sản 

phẩm từ khoáng phi kim loại khác; sản xuất kim loại; gia công cơ khí; xử lý và 

tráng phủ kim loại; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang 

học; sản xuất ô tô và xe có động cơ khác; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế; 

c) Xây dựng; 

d) Hoạt động xuất bản; hoạt động điện ảnh, sản xuất chương trình truyền 

hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc; 

đ) Khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên (không gia hạn đối với thuế thu 

nhập doanh nghiệp của dầu thô, condensate, khí thiên nhiên thu theo hiệp định, 

hợp đồng); 

e) Sản xuất đồ uống; in, sao chép bản ghi các loại; sản xuất than cốc, sản 

phẩm dầu mỏ tinh chế; sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất; sản xuất sản 

phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị); sản xuất mô tô, xe máy; sửa 

chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị; 
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g) Thoát nước và xử lý nước thải. 

2. Doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động kinh doanh 

trong các ngành kinh tế sau: 

a) Vận tải kho bãi; dịch vụ lưu trú và ăn uống; giáo dục và đào tạo; y tế và 

hoạt động trợ giúp xã hội; hoạt động kinh doanh bất động sản; 

b) Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm; hoạt động của các đại lý du 

lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ 

chức tua du lịch; 

c) Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí; hoạt động của thư viện, lưu 

trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác; hoạt động thể thao, vui chơi giải 

trí; hoạt động chiếu phim; 

d) Hoạt động phát thanh, truyền hình; lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn 

và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính; hoạt động dịch vụ thông tin; 

đ) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng. 

Danh mục ngành kinh tế nêu tại khoản 1 và khoản 2 Điều này được xác 

định theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ 

tướng Chính phủ về ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam. 

Phân ngành kinh tế theo Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định 

số 27/2018/QĐ-TTg gồm 5 cấp và việc xác định ngành kinh tế được áp dụng 

theo nguyên tắc: Trường hợp tên ngành kinh tế nêu tại khoản 1 và khoản 2 Điều 

này thuộc ngành cấp 1 thì ngành kinh tế được áp dụng quy định gia hạn bao gồm 

tất cả các ngành kinh tế thuộc phân cấp 2, cấp 3, cấp 4, cấp 5 của ngành cấp 1; 

trường hợp thuộc ngành cấp 2 thì ngành kinh tế được áp dụng quy định gia hạn 

bao gồm tất cả các ngành kinh tế thuộc phân cấp 3, cấp 4, cấp 5 của ngành cấp 

2; trường hợp thuộc ngành cấp 3 thì ngành kinh tế được áp dụng quy định gia 

hạn bao gồm tất cả các ngành kinh tế thuộc phân cấp 4, cấp 5 của ngành cấp 3; 

trường hợp thuộc ngành cấp 4 thì ngành kinh tế được áp dụng quy định gia hạn 

bao gồm tất cả các ngành kinh tế thuộc phân cấp 5 của ngành cấp 4. 

3. Doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động sản xuất sản 

phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển; sản phẩm cơ khí trọng điểm. 

Sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển được xác định theo Nghị 

định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về phát 

triển công nghiệp hỗ trợ; sản phẩm cơ khí trọng điểm được xác định theo Quyết 

định số 319/QĐ-TTg ngày 15 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/quyet-dinh-27-2018-qd-ttg-ban-hanh-he-thong-nganh-kinh-te-viet-nam-387358.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/quyet-dinh-27-2018-qd-ttg-ban-hanh-he-thong-nganh-kinh-te-viet-nam-387358.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/nghi-dinh-111-2015-nd-cp-phat-trien-cong-nghiep-ho-tro-294699.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/quyet-dinh-319-qd-ttg-2018-phe-duyet-chien-luoc-phat-trien-nganh-co-khi-viet-nam-377519.aspx
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duyệt Chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến 

năm 2035. 

4. Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được xác định theo quy định của Luật 

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 và Nghị định 

số 39/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

5. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện các giải 

pháp hỗ trợ khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chịu ảnh hưởng do 

dịch Covid-19 theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

Ngành kinh tế, lĩnh vực của doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá 

nhân kinh doanh quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này là ngành, 

lĩnh vực mà doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hoạt 

động sản xuất, kinh doanh và phát sinh doanh thu trong năm 2020 hoặc năm 

2021. 

 Tình huống 3. Anh Vũ Hữu Bằng huyện Nam Trực có hỏi: Nghị định 

52/2021/NĐ-CP quy định về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất như 

thế nào?  

Trả lời: 

Điều 3 Nghị định 52/2021/NĐ-CP quy định về gia hạn thời hạn nộp thuế 

và tiền thuê đất, cụ thể như sau: 

1. Đối với thuế giá trị gia tăng (trừ thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu) 

a) Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế giá trị gia tăng phát sinh phải 

nộp (bao gồm cả số thuế phân bổ cho các địa phương cấp tỉnh khác nơi người 

nộp thuế có trụ sở chính, số thuế nộp theo từng lần phát sinh) của kỳ tính thuế từ 

tháng 3 đến tháng 8 năm 2021 (đối với trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng 

theo tháng) và kỳ tính thuế quý 1, quý 2 năm 2021 (đối với trường hợp kê khai 

thuế giá trị gia tăng theo quý) của các doanh nghiệp, tổ chức nêu tại Điều 2 Nghị 

định này. Thời gian gia hạn là 05 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng từ tháng 3 

đến tháng 6 năm 2021 và quý 1, quý 2 năm 2021, thời gian gia hạn là 04 tháng 

đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 7 năm 2021, thời gian gia hạn là 03 

tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 8 năm 2021. Thời gian gia hạn tại 

điểm này được tính từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng theo quy 

định của pháp luật về quản lý thuế. 

Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế 

được gia hạn dẫn đến làm tăng số thuế giá trị gia tăng phải nộp và gửi đến cơ 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/nghi-dinh-39-2018-nd-cp-huong-dan-luat-ho-tro-doanh-nghiep-nho-va-vua-366561.aspx
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quan thuế trước khi hết thời hạn nộp thuế được gia hạn thì số thuế được gia hạn 

bao gồm cả số thuế phải nộp tăng thêm do khai bổ sung. 

Các doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng được gia hạn thực hiện kê 

khai, nộp Tờ khai thuế giá trị gia tăng tháng, quý theo quy định của pháp luật 

hiện hành, nhưng chưa phải nộp số thuế giá trị gia tăng phải nộp phát sinh trên 

Tờ khai thuế giá trị gia tăng đã kê khai. Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của 

tháng, quý được gia hạn như sau: 

- Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 3 năm 2021 

chậm nhất là ngày 20 tháng 9 năm 2021. 

- Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 4 năm 2021 

chậm nhất là ngày 20 tháng 10 năm 2021. 

- Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 5 năm 2021 

chậm nhất là ngày 20 tháng 11 năm 2021. 

- Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 6 năm 2021 

chậm nhất là ngày 20 tháng 12 năm 2021. 

- Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 7 năm 2021 

chậm nhất là ngày 20 tháng 12 năm 2021. 

- Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 8 năm 2021 

chậm nhất là ngày 20 tháng 12 năm 2021. 

- Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế quý 1 năm 2021 chậm 

nhất là ngày 30 tháng 9 năm 2021. 

- Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế quý 2 năm 2021 chậm 

nhất là ngày 31 tháng 12 năm 2021. 

b) Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức nêu tại Điều 2 Nghị định này có các 

chi nhánh, đơn vị trực thuộc thực hiện khai thuế giá trị gia tăng riêng với cơ 

quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh, đơn vị trực thuộc thì các chi nhánh, 

đơn vị trực thuộc cũng thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng. 

Trường hợp chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp, tổ chức nêu tại 

khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 2 Nghị định này không có hoạt động sản xuất 

kinh doanh thuộc ngành kinh tế, lĩnh vực được gia hạn thì chi nhánh, đơn vị trực 

thuộc không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng. 

2. Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp 

a) Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm 

nộp của quý 1, quý 2 kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 của doanh 

nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng được quy định tại Điều 2 Nghị định này. Thời 
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gian gia hạn là 03 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế thu nhập doanh 

nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. 

b) Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức nêu tại Điều 2 Nghị định này có các 

chi nhánh, đơn vị trực thuộc thực hiện khai thuế thu nhập doanh nghiệp riêng 

với cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh, đơn vị trực thuộc thì các chi 

nhánh, đơn vị trực thuộc cũng thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế thu nhập 

doanh nghiệp. Trường hợp chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp, tổ 

chức nêu tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 2 Nghị định này không có hoạt 

động sản xuất kinh doanh thuộc ngành kinh tế, lĩnh vực được gia hạn thì chi 

nhánh, đơn vị trực thuộc không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế thu nhập 

doanh nghiệp. 

3. Đối với thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân của hộ kinh doanh, 

cá nhân kinh doanh 

Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với 

số tiền thuế phát sinh phải nộp năm 2021 của hộ kinh doanh, 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. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp số tiền 

thuế được gia hạn tại khoản này chậm nhất là ngày 31 tháng 12 năm 2021. 

4. Đối với tiền thuê đất 

Gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu 

năm 2021 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân thuộc đối tượng 

quy định tại Điều 2 Nghị định này đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp 

theo Quyết định hoặc Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình 

thức trả tiền thuê đất hàng năm. Thời gian gia hạn là 06 tháng kể từ ngày 31 

tháng 5 năm 2021. 

Quy định này áp dụng cho cả trường hợp doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh 

doanh, cá nhân có nhiều Quyết định, Hợp đồng thuê đất trực tiếp của nhà nước 

và có nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh khác nhau trong đó có ngành kinh 

tế, lĩnh vực quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 5 Điều 2 Nghị định 

này. 

5. Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh có hoạt động sản xuất, 

kinh doanh nhiều ngành kinh tế khác nhau trong đó có ngành kinh tế, lĩnh vực 

quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 5 Điều 2 Nghị định này thì 

được gia hạn toàn bộ số thuế giá trị gia tăng, số thuế thu nhập doanh nghiệp phải 

nộp theo hướng dẫn tại Nghị định này. 
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6. Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế được gia hạn trùng 

với ngày nghỉ theo quy định thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày 

làm việc tiếp theo của ngày nghỉ đó. 

Tình huống 4. Chị Đỗ Thùy Linh huyện Xuân Trường có hỏi: Để 

được gia hạn nộp thuế theo quy định của Nghị định 52/2021/NĐ-CP, tôi cần 

thực hiện thủ tục gì? 

Trả lời: 

Điều 4 Nghị định 52/2021/NĐ-CP quy định về trình tự, thủ tục gia hạn 

như sau: 

1. Người nộp thuế trực tiếp kê khai, nộp thuế với cơ quan thuế thuộc đối 

tượng được gia hạn gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất lần đầu 

hoặc thay thế khi phát hiện có sai sót (bằng phương thức điện tử; gửi bản giấy 

trực tiếp đến cơ quan thuế hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính) theo Mẫu tại Phụ lục 

ban hành kèm theo Nghị định này cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp một lần 

cho toàn bộ các kỳ của các sắc thuế và tiền thuê đất được gia hạn cùng với thời 

điểm nộp hồ sơ khai thuế theo tháng (hoặc theo quý) theo quy định pháp luật về 

quản lý thuế. Trường hợp Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất không 

nộp cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế tháng (hoặc theo quý) thì thời hạn 

nộp chậm nhất là ngày 30 tháng 7 năm 2021, cơ quan quản lý thuế vẫn thực hiện 

gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất của các kỳ phát sinh được gia hạn trước thời điểm 

nộp Giấy đề nghị gia hạn. 

Trường hợp người nộp thuế có các khoản được gia hạn thuộc nhiều địa 

bàn cơ quan thuế quản lý khác nhau thì cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp 

thuế có trách nhiệm truyền thông tin gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền 

thuê đất cho cơ quan thuế quản lý có liên quan. 

Để được gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định 

này, người nộp thuế phải nộp đủ các khoản tiền thuế, tiền thuê đất đã được gia 

hạn nộp thuế theo quy định tại Nghị định số 41/2020/NĐ-CP và tiền chậm nộp 

phát sinh tương ứng (nếu có) vào ngân sách nhà nước trước ngày 30 tháng 7 

năm 2021. 

2. Người nộp thuế tự xác định và chịu trách nhiệm về việc đề nghị gia hạn 

đảm bảo đúng đối tượng được gia hạn theo Nghị định này. Nếu người nộp thuế 

gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho cơ quan thuế sau ngày 30 

tháng 7 năm 2021 thì không được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo quy định 

tại Nghị định này. 

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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3. Cơ quan thuế không phải thông báo cho người nộp thuế về việc chấp 

nhận gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Trường hợp trong thời gian gia hạn, cơ 

quan thuế có cơ sở xác định người nộp thuế không thuộc đối tượng gia hạn thì 

cơ quan thuế có văn bản thông báo cho người nộp thuế về việc không gia hạn và 

người nộp thuế phải nộp đủ số tiền thuế, tiền thuê đất và tiền chậm nộp trong 

khoảng thời gian đã thực hiện gia hạn vào ngân sách nhà nước. Trường hợp sau 

khi hết thời gian gia hạn, qua thanh tra, kiểm tra cơ quan thuế phát hiện người 

nộp thuế không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo quy 

định tại Nghị định này thì người nộp thuế phải nộp số tiền thuế còn thiếu, tiền 

phạt và tiền chậm nộp do cơ quan thuế xác định lại vào ngân sách nhà nước. 

4. Không tính tiền chậm nộp đối với số tiền thuế, tiền thuê đất được gia 

hạn trong khoảng thời gian được gia hạn thời hạn nộp (bao gồm cả trường hợp 

Giấy đề nghị gia hạn gửi cơ quan thuế sau khi đã nộp hồ sơ khai thuế và trường 

hợp cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra xác định người nộp thuế được gia 

hạn có số thuế tăng thêm của các kỳ tính thuế được gia hạn). 

5. Chủ đầu tư các công trình, hạng mục công trình xây dựng cơ bản bằng 

nguồn vốn ngân sách nhà nước, các khoản thanh toán từ nguồn ngân sách nhà 

nước cho các công trình xây dựng cơ bản của các dự án sử dụng vốn ODA thuộc 

diện chịu thuế giá trị gia tăng khi làm thủ tục thanh toán với Kho bạc Nhà nước 

phải gửi kèm thông báo cơ quan thuế đã tiếp nhận Giấy đề nghị gia hạn hoặc 

Giấy đề nghị gia hạn có xác nhận đã gửi cơ quan thuế của nhà thầu thực hiện 

công trình. Kho bạc Nhà nước căn cứ trên hồ sơ do chủ đầu tư gửi để chưa thực 

hiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng trong thời gian gia hạn. Khi hết thời gian gia 

hạn, nhà thầu phải nộp đủ số thuế được gia hạn tại cơ quan thuế theo quy định. 

6. Cơ quan thuế chưa thực hiện biện pháp cưỡng chế quy định tại điểm d, 

đ, e, g khoản 1 Điều 125 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 đối với số tiền 

thuế còn nợ của những người nộp thuế được gia hạn theo quy định của Nghị 

định này, thời gian chưa thực hiện cưỡng chế từ ngày ban hành Nghị định đến 

ngày 31 tháng 12 năm 2021. 

 

Ngày 9/9/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 105/NQ-CP về hỗ 

trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid -19. 

Dưới đây là những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được thực hiện trong thời 

gian tới theo nội dung Nghị quyết: 

Tình huống 5. Anh Trần Văn Vương huyện Ý Yên có hỏi: Nghị quyết 

105/NQ-CP đã đưa ra nhóm giải pháp gì để thực hiện quyết liệt, hiệu quả 
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các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, đồng thời tạo điều kiện thuận 

lợi cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh phục hồi, duy trì và phát 

triển sản xuất, kinh doanh gắn với bảo đảm an toàn phòng, chống dịch? 

Trả lời: 

Tại Mục 1 Phần III Nghị quyết 105/NQ-CP đã giao cho Bộ Y tế, Bộ 

Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học & Công nghệ và các Bộ, ngành, địa 

phương thực hiện các nhiệm vụ  sau: 

a) Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn 

vị: 

- Tiếp tục phân bổ hợp lý, hiệu quả nguồn vắc xin phòng COVID-19 theo 

các Nghị quyết của Chính phủ, bổ sung các đối tượng ưu tiên tiêm, bao gồm 

người lao động của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tại các vùng kinh tế 

trọng điểm, khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, 

khu vực, địa bàn sản xuất, kinh doanh, chế biến các sản phẩm nông nghiệp, thủy 

hải sản, các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng đang có đơn hàng sản xuất, hoạt 

động xuất, nhập khẩu, sử dụng nhiều lao động; các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ 

kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực lưu thông hàng hóa, cảng biển; người làm 

việc tại các công trình trọng điểm quốc gia và địa phương; người lao động trong 

các lĩnh vực có nguy cơ cao. Tiếp tục bổ sung các đối tượng ưu tiên tiêm vắc xin 

phù hợp, đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất, kinh doanh trong những ngành, 

lĩnh vực cần thiết khác. 

- Rà soát, sửa đổi các quy định về bảo hiểm y tế theo hướng cho phép bảo 

hiểm y tế được thanh toán các hoạt động khám, chữa bệnh từ xa có thu phí, trình 

Chính phủ, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo trình tự, thủ tục rút gọn 

trong tháng 9 năm 2021. 

- Trong tháng 9 năm 2021, ban hành văn bản hướng dẫn việc doanh 

nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh mua sinh phẩm, thiết bị xét nghiệm, thực hiện 

việc tự xét nghiệm và việc công nhận kết quả xét nghiệm. 

- Nghiên cứu xây dựng cơ chế, hướng dẫn, tạo điều kiện, khuyến khích 

doanh nghiệp nhập khẩu vắc xin; Nhà nước thực hiện việc kiểm tra chất lượng, 

cấp phép, bảo quản và tổ chức tiêm vắc xin miễn phí cho mọi người dân; mua 

máy móc, trang thiết bị, vật tư y tế phòng, chống dịch, thuốc điều trị COVID-19; 

sản xuất vắc xin, thuốc điều trị COVID-19 trong nước. 

- Căn cứ vào tình hình kiểm soát dịch và mức độ bao phủ vắc xin trên địa 

bàn, hướng dẫn các địa phương thực hiện Chỉ thị 16 có lộ trình, kế hoạch cụ thể 

để các doanh nghiệp, hợp tác xã có thể hoạt động trở lại. 



10 

 

- Hướng dẫn cụ thể các địa phương về việc xét nghiệm và các điều kiện 

cần thiết đối với người lao động làm việc tại các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ 

kinh doanh để sớm được tham gia lưu thông và các hoạt động sản xuất kinh 

doanh. 

b) Bộ Thông tin và Truyền thông: 

- Phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Công an và các bộ, ngành, địa phương, cơ 

quan liên quan khẩn trương phổ biến, tập huấn và đẩy mạnh triển khai kết nối 

nền tảng hỗ trợ tư vấn khám chữa bệnh từ xa tới 100% cấp huyện, cấp xã; ban 

hành sổ tay điện tử hướng dẫn ứng phó với COVID-19; xây dựng cổng thông tin 

về các văn bản chỉ đạo, điều hành chống dịch, công bố trong tháng 9 năm 2021, 

góp phần tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong 

công tác phòng, chống dịch. 

- Chủ trì xây dựng nền tảng công nghệ số để tích hợp, hướng dẫn triển 

khai đồng bộ và thống nhất từ Trung ương đến địa phương phục vụ công tác 

phòng, chống dịch COVID-19, trong đó có việc tiêm chủng, xét nghiệm, khai 

báo y tế, cấp luồng xanh, chứng chỉ xanh,... nhằm đảm bảo thông tin tập trung, 

chính thống, nhanh chóng, thuận lợi, an toàn cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ 

kinh doanh và người dân, hoàn thành trong tháng 9 năm 2021. 

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí, phát thanh truyền hình thông tin, tuyên 

truyền kịp thời về tình hình dịch bệnh, chủ trương, chính sách, quy định của 

Đảng, Nhà nước và hướng dẫn của các cơ quan về phòng, chống dịch bệnh; 

củng cố niềm tin cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh ổn định sản xuất 

kinh doanh; nhân rộng những mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả, kinh 

nghiệm hay gắn với đảm bảo an toàn dịch bệnh. 

- Tăng cường truyền thông về tác dụng, hiệu quả của việc tiêm chủng vắc 

xin; hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tiếp cận hạ tầng công nghệ 

thông tin để phục vụ làm việc trực tuyến, từ xa; xử lý nghiêm việc đưa tin thiếu 

chính xác, chưa được kiểm chứng, xuyên tạc gây hoang mang trong Nhân dân 

theo quy định pháp luật. 

c) Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Y tế, các bộ, ngành, cơ 

quan, các doanh nghiệp liên quan xây dựng cơ chế đẩy mạnh việc nghiên cứu, 

chuyển giao công nghệ, sản xuất vắc xin và thuốc điều trị COVID-19 tại Việt 

Nam. 

d) Các địa phương chủ động chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh 

nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh vừa phòng, chống dịch, vừa duy trì ổn định 

sản xuất, kinh doanh an toàn, hiệu quả; huy động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ 
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thiết thực, hiệu quả, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, đời sống cho người lao 

động. 

Tình huống 6. Anh Nguyễn Khắc Hiếu huyện Mỹ Lộc có hỏi: Nghị 

quyết 105/NQ-CP đã đưa ra nhóm giải pháp gì để đảm bảo ổn định sản 

xuất, lưu thông hàng hoá thông suốt, hiệu quả, an toàn, khắc phục gián đoạn 

chuỗi cung ứng? 

Trả lời: 

Để đảm bảo ổn định sản xuất, lưu thông hàng hoá thông suốt, hiệu quả, an 

toàn, khắc phục gián đoạn chuỗi cung ứng, tại mục 2 Phần III Nghị quyết 

105/NQ-CP đã đưa ra nhóm nhiệm vụ, giải pháp sau: 

a) Bộ Giao thông vận tải: 

- Hướng dẫn các địa phương thực hiện thống nhất “luồng xanh” vận tải 

đường bộ và đường thủy toàn quốc, liên tỉnh, liên vùng để vận chuyển hàng hóa 

an toàn, thông suốt trên nguyên tắc đơn giản hóa thủ tục, nhanh chóng, thuận 

lợi; khai thác lợi thế của việc vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt trong chuỗi 

cung ứng sản phẩm; không quy định thêm các điều kiện, giấy phép cản trở lưu 

thông hàng hoá, đặc biệt đối với hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống người dân 

và vật tư, nguyên liệu sản xuất; không để xảy ra tiêu cực, làm tăng chi phí của 

doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh. 

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế và các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên 

quan ban hành hướng dẫn quy định về giao nhận, vận tải trong điều kiện phòng, 

chống dịch COVID-19, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9 năm 2021. 

b) Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan và các 

địa phương: 

- Tăng cường quản lý thị trường, đảm bảo cân đối vật tư, hàng hoá quan 

trọng, thiết yếu đối với sản xuất và đời sống, không để lợi dụng tăng giá. 

- Tăng cường cung cấp thông tin thị trường, nhu cầu xuất, nhập khẩu hàng 

hoá của các nước; hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tham gia 

chương trình xúc tiến thương mại trực tuyến; kết nối cung cầu, hội chợ triển lãm 

trên môi trường số; tiếp tục hỗ trợ các địa phương đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm 

nông nghiệp tại thị trường trong nước và mở rộng xuất khẩu sang các thị trường 

còn dư địa lớn. 

c) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Công thương, các địa phương, hiệp hội, ngành 

hàng tổng hợp tình hình sản xuất, tiêu thụ, hoạt động của các doanh nghiệp, hợp 
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tác xã chế biến, hộ kinh doanh trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản; chủ động, kịp 

thời triển khai các giải pháp tháo gỡ, không để đứt gãy sản xuất, đảm bảo cung 

ứng, tiêu thụ, nhất là lương thực, thực phẩm, các sản phẩm tiêu dùng thiết yếu 

khi thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội trong phòng, chống dịch bệnh. 

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Công thương nghiên cứu, đề xuất biện pháp hỗ trợ 

doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh chuyển sang sản xuất và phân phối các 

sản phẩm nông sản theo phương thức đặt hàng tương lai để cung cấp cho thị 

trường trong nước và xuất khẩu thông qua việc tổng hợp, dự báo sản lượng, chất 

lượng hàng hóa và liên kết chào bán.  

d) Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Hải quan: 

- Áp dụng Điều 50 Luật Hải quan năm 2014 về thủ tục hải quan đối với 

hàng hóa phục vụ yêu cầu khẩn cấp để thông quan nhanh đối với hàng hóa viện 

trợ, biếu, tặng từ nước ngoài hoặc hàng hóa do các tổ chức, cá nhân trong nước 

nhập khẩu để ủng hộ, hỗ trợ, tài trợ, biếu tặng cho Chính phủ, Bộ Y tế, Ủy ban 

nhân dân các tỉnh, thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phố để phục 

vụ công tác phòng chống dịch, điều trị, khám chữa bệnh. 

- Cho phép doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được nộp bản sao 

scan có xác nhận bằng chữ ký số đối với các chứng từ phải nộp bản giấy là bản 

chính dưới dạng giấy/bản sao y công chứng/chứng thực theo quy định của các 

bộ, cơ quan để giải quyết ách tắc khi thông quan hàng hoá; các doanh nghiệp, 

hợp tác xã, hộ kinh doanh thực hiện nộp bổ sung sau khi hàng hoá được thông 

quan để hậu kiểm. 

- Hướng dẫn các cục, chi cục hải quan địa phương bố trí đủ nguồn lực để 

tổ chức thông quan liên tục, kịp thời, an toàn, đáp ứng kịp thời yêu cầu của 

doanh nghiệp sản xuất, gia công linh kiện thuộc lĩnh vực điện tử, công nghệ cao; 

doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh nhập khẩu hàng thiết yếu cho công tác 

phòng, chữa bệnh, thực phẩm dinh dưỡng y tế và sữa cho trẻ em. 

đ) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc các tổ chức 

tín dụng triển khai, thực hiện các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn về vốn vay 

cho các thương nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh thu mua, tạm trữ 

thóc, gạo, nhất là tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. 

e) Các địa phương: 

- Cùng với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, chủ động nghiên 

cứu, thống nhất phương án, điều kiện tổ chức sản xuất, kinh doanh an toàn, thích 

ứng với diễn biến dịch bệnh ở địa phương và điều kiện thực tế của doanh 

nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; chủ động quyết định và chịu trách nhiệm về 
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việc cho phép doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh hoạt động trở lại khi đáp 

ứng điều kiện an toàn phòng, chống dịch; hạn chế tối đa đóng cửa toàn nhà máy, 

hợp tác xã, hộ kinh doanh nhưng phải an toàn phòng, chống dịch; huy động tối 

đa các nguồn lực hiện có, nhất là hợp tác công tư để hỗ trợ cho người lao động 

tại các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, góp phần bảo đảm an sinh xã 

hội, an toàn cho người lao động. 

- Đánh giá đầy đủ khả năng của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh 

trong việc đáp ứng yêu cầu an toàn phòng chống dịch khi áp dụng các mô hình: 

“Một cung đường, hai điểm đến”, “Ba tại chỗ”, “Ba cùng”... và các mô hình phù 

hợp để áp dụng khi đáp ứng điều kiện an toàn, phù hợp với thực tiễn địa 

phương. 

- Vận dụng sáng tạo, linh hoạt cách làm hay, mô hình hiệu quả vào thực tế 

địa phương; kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Quốc gia, Tổ công 

tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và 

người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 để hỗ trợ, giải quyết các khó khăn, 

vướng mắc phát sinh. 

- Tập trung tháo gỡ triệt để tình trạng ách tắc, đứt gãy chuỗi cung ứng, 

vận chuyển hàng hóa do bất cập trong thực thi các quy định, thủ tục về phòng, 

chống dịch COVID-19, tuân thủ các quy định, hướng dẫn của Trung ương; 

không tạo ra các loại giấy phép “con”, các điều kiện cản trở lưu thông hàng hóa, 

không để xảy ra tiêu cực, làm tăng chi phí của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh 

doanh. 

- Tăng cường phối hợp tổ chức các hoạt động giao thương, kết nối cung 

cầu hàng hóa, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh quảng bá, giới 

thiệu sản phẩm, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, nhất là các mặt hàng nông sản. 

Tình huống 7. Anh Nguyễn Văn Cường huyện Ý Yên có hỏi: Nghị 

quyết 105/NQ-CP đã đưa ra nhóm giải pháp gì để hỗ trợ cắt giảm chi phí, 

tháo gỡ khó khăn về tài chính, dòng tiền cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ 

kinh doanh? 

Trả lời: 

Để hỗ trợ cắt giảm chi phí, tháo gỡ khó khăn về tài chính, dòng tiền cho 

doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, Nghị quyết số 105/NQ-CP đã quy định 

các nhóm giải pháp tại mục 3 Phần III, cụ thể như sau: 

a) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: 
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- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan khẩn trương trình cấp có thẩm 

quyền và Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành chính sách liên quan 

đến giảm mức đóng hoặc hỗ trợ từ kết dư quỹ bảo hiểm xã hội ngắn hạn nhằm 

kịp thời hỗ trợ cho người lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và 

các đối tượng sử dụng lao động khác, hoàn thành trong tháng 9 năm 2021. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn Bảo hiểm xã hội Việt Nam nghiên cứu, đề xuất miễn tiền 

phạt chậm nộp bảo hiểm xã hội phát sinh trong năm 2020 và năm 2021 theo quy 

định, hoàn thành trong tháng 9 năm 2021. 

b) Bộ Giao thông vận tải: 

- Trong tháng 9 năm 2021, chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan có liên 

quan xem xét quyết định theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền 

quyết định chính sách giá dịch vụ liên quan đến hoạt động hàng không nhằm hỗ 

trợ các hãng hàng không trong giai đoạn đang bị tác động tiêu cực của dịch 

COVID-19. 

- Yêu cầu các doanh nghiệp vận tải biển niêm yết công khai, minh bạch về 

giá cước vận tải biển; tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước đối với các 

doanh nghiệp vận tải biển, chống tình trạng lợi dụng tình hình dịch COVID-19 

để tăng giá cước vận tải bất hợp lý, tăng gánh nặng chi phí cho doanh nghiệp, 

hợp tác xã, hộ kinh doanh; đồng thời, phối hợp với Bộ Công Thương, các hiệp 

hội, đơn vị liên quan nâng cao năng lực đàm phán, công khai, minh bạch về giá 

cước và phụ thu ngoài giá cước dịch vụ vận chuyển hàng hoá bằng đường biển. 

c) Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan 

liên quan khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 97/NQ-CP 

ngày 28 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ về phương án hỗ trợ giảm tiền điện, 

giảm giá điện (đợt 5) cho các khách hàng sử dụng điện theo đúng trình tự, thủ 

tục và quy định pháp luật; bảo đảm chặt chẽ, đúng đối tượng, không để bị trục 

lợi chính sách. 

d) Bộ Tài chính: 

- Khẩn trương triển khai các chính sách về giãn, giảm thuế, phí, lệ phí và 

tiền thuê đất sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành; triển khai chính sách 

thuế ưu đãi đối với hàng hóa nhập khẩu để tài trợ phục vụ phòng, chống dịch 

COVID-19 sau khi được Chính phủ thông qua. 

- Xem xét, nghiên cứu trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục gia 

hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước 

đến hết năm 2021; nghiên cứu, đánh giá tác động để xem xét việc giảm lệ phí 
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trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước theo thời gian phù hợp với tình 

hình dịch COVID-19. 

đ) Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và 

các bộ, cơ quan liên quan sớm cho phép doanh nghiệp dịch vụ lữ hành được 

giảm 80% tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành đến hết năm 2023, giảm thời 

gian giải quyết hoàn trả tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành từ 60 ngày 

xuống còn 30 ngày. 

e) Bộ Tài nguyên và Môi trường: 

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp báo cáo Chính phủ 

trong tháng 9 năm 2021 về việc gia hạn nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 

đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đang khai thác khoáng sản 

theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. 

- Báo cáo Chính phủ trong tháng 9 năm 2021 về việc áp dụng hậu kiểm 

đối với các thủ tục hành chính, cấp phép trong lĩnh vực môi trường trong thời 

gian dịch COVID-19, cho phép thực hiện cấp phép trên cơ sở xem xét hồ sơ và ý 

kiến đồng thuận của cơ quan quản lý chuyên môn tại địa phương mà không phải 

tổ chức kiểm tra, khảo sát thực tế tại các cơ sở, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ 

kinh doanh. Việc kiểm tra sẽ được thực hiện sau khi các địa phương kiểm soát 

được dịch bệnh; thực hiện thu hồi ngay giấy phép đối với trường hợp doanh 

nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh vi phạm quy định pháp luật. 

g) Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương tăng 

cường triển khai các giải pháp hỗ trợ pháp lý, trong đó có giải quyết tranh chấp 

trong hoạt động sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật. 

h) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: 

- Tiếp tục điều hành chủ động, linh hoạt chính sách tiền tệ, gắn kết chặt 

chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm 

phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng, góp phần thúc đẩy phục hồi và 

phát triển sản xuất, kinh doanh; khuyến khích tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí 

để tiếp tục giảm lãi suất cho vay đối với các khoản vay hiện hữu và khoản vay 

mới nhằm hỗ trợ sản xuất, kinh doanh. 

- Khẩn trương nghiên cứu sửa đổi, bổ sung chính sách quy định về cơ cấu 

lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi phí, giữ nguyên nhóm nợ đối với khách hàng 

bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo hướng mở rộng đối tượng, phạm vi, thời 

gian được áp dụng chính sách cho phù hợp với diễn biến thực tế của dịch bệnh, 

hoàn thành trong tháng 9 năm 2021. 
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- Trong tháng 9 năm 2021, chủ trì phối hợp với các Bộ, cơ quan có liên 

quan xem xét, quyết định theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền 

quyết định các cơ chế về hỗ trợ tín dụng giúp các hãng hàng không giải quyết 

thanh khoản, đảm bảo nguồn lực để duy trì và phát triển. 

i) Đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: 

- Xem xét miễn nộp đoàn phí công đoàn cho đoàn viên tại doanh nghiệp, 

hợp tác xã bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trong năm 2021 và 2022 để người 

lao động có thêm điều kiện khắc phục khó khăn, gắn bó với doanh nghiệp, hợp 

tác xã. 

- Báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép doanh nghiệp, hợp tác xã 

bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 được giảm đóng kinh phí công đoàn trong 

năm 2021 và 2022 theo trình tự, thủ tục rút gọn. 

- Trong quá trình sửa đổi Luật Công đoàn, nghiên cứu, đánh giá tác động 

để xem xét giảm mức đóng kinh phí công đoàn. 

- Đề xuất bổ sung các giải pháp thiết thực để hỗ trợ người lao động, chia 

sẻ, đồng hành với doanh nghiệp, hợp tác xã vượt qua khó khăn do dịch COVID-

19 

k) Các địa phương: 

- Căn cứ khả năng cân đối của ngân sách địa phương và nguồn huy động 

đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân cho phòng, chống dịch COVID-19, 

quyết định việc hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ chi phí xét nghiệm COVID-19 cho 

người lao động tại các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đóng trên địa 

bàn thông qua các cơ sở xét nghiệm. 

- Xem xét giảm mức phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình 

dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu, cảng biển loại I và IA trên 

địa bàn cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có hoạt động xuất, 

nhập khẩu theo tình hình thực tế của dịch COVID-19 và lùi thời gian bắt đầu thu 

phí tại khu vực cửa khẩu và cảng biển nêu trên đối với địa phương chưa thực 

hiện thu phí để hỗ trợ giảm chi phí cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh. 

Tình huống 8. Chị Trần Thị Lan huyện Trực Ninh có hỏi: Nghị quyết 

105/NQ-CP đã đưa ra nhóm giải pháp gì để tạo điều kiện thuận lợi về lao 

động, chuyên gia cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh? 

Trả lời: 
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Mục 4 Phần III Nghị quyết 105/NQ-CP đã quy định nhóm nhiệm vụ, giải 

pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi về lao động, chuyên gia cho các doanh nghiệp 

như sau: 

a) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: 

- Trong tháng 9 năm 2021, chỉ đạo các địa phương thực hiện linh hoạt, nới 

lỏng một số quy định, điều kiện về việc cấp, gia hạn, xác nhận giấy phép lao 

động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam phù hợp với bối 

cảnh mới nhưng phải tuyệt đối an toàn về phòng, chống dịch COVID-19, cụ thể: 

+ Quy định tại điểm a khoản 3 Điều 3 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP 

thực hiện như sau: Có bằng đại học trở lên hoặc tương đương và có ít nhất 3 

năm kinh nghiệm làm việc phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước 

ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam. 

+ Quy định tại điểm a khoản 6 Điều 3 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP 

thực hiện như sau: Được đào tạo chuyên ngành kỹ thuật hoặc chuyên ngành 

khác ít nhất 01 năm và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc phù hợp với vị 

trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam. 

+ Quy định tại điểm b khoản 4 Điều 9 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP 

thực hiện như sau: Giấy tờ chứng minh chuyên gia, lao động kỹ thuật theo quy 

định tại khoản 3, 6 Điều 3 Nghị định này, là: Văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng 

nhận; văn bản xác nhận của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại nước ngoài về số 

năm kinh nghiệm của chuyên gia, lao động kỹ thuật hoặc giấy phép lao động đã 

được cấp để chứng minh kinh nghiệm. 

+ Quy định tại điểm d khoản 3 Điều 8, khoản 7 Điều 9, khoản 5 Điều 17 

Nghị định số 152/2020/NĐ-CP thực hiện như sau: Bản sao hộ chiếu còn giá trị 

theo quy định của pháp luật. 

+ Cho phép người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động 

và đang còn hiệu lực được cử, điều động hoặc biệt phái đến làm việc tại tỉnh, 

thành phố khác với thời hạn không quá 06 tháng và người sử dụng lao động phải 

báo cáo với cơ quan quản lý lao động nơi người lao động nước ngoài đến làm 

việc mà không phải làm lại giấy phép lao động. 

- Nghiên cứu đề xuất cấp có thẩm quyền theo trình tự, thủ tục rút gọn 

trong tháng 9 năm 2021 về việc cho phép doanh nghiệp, hợp tác xã thỏa thuận 

với người lao động điều chỉnh tăng thời gian làm thêm giờ/tháng phù hợp với 

diễn biến dịch COVID-19 với điều kiện đảm bảo tổng số giờ làm thêm không 

quá 300 giờ/năm. 
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- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan khẩn trương trình Chính phủ sửa 

đổi Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ, Quyết 

định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 theo trình tự, thủ tục rút 

gọn theo hướng giảm điều kiện, đơn giản hóa tối đa thủ tục, mở rộng đối tượng, 

rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, tạo điều kiện thuận lợi để người lao động và 

người sử dụng lao động tiếp cận chính sách, hoàn thành trong tháng 9 năm 2021. 

b) Bộ Y tế hướng dẫn quy trình về cách ly y tế an toàn để các địa phương 

thực hiện thống nhất, tạo thuận lợi cho việc tiếp nhận lao động đến và trở về từ 

các địa phương khác trong tháng 9 năm 2021. 

c) Bộ Ngoại giao: 

- Tiếp tục thực hiện quyết liệt “Ngoại giao vắc xin”; vận động, thúc đẩy 

đối tác cung cấp vắc xin đúng cam kết về số lượng và thời hạn, sớm chuyển giao 

công nghệ sản xuất vắc xin và thuốc điều trị COVID-19, hỗ trợ trang thiết bị, vật 

tư, sinh phẩm y tế. 

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương báo cáo Thủ tướng 

Chính phủ xem xét, quyết định trong tháng 9 năm 2021 việc áp dụng cơ chế đặc 

biệt về kiểm soát y tế, phòng dịch sau khi nhập cảnh đối với một số trường hợp 

đặc thù nhưng phải bảo đảm an toàn chống dịch hiệu quả. 

- Đẩy nhanh việc đàm phán, công nhận lẫn nhau về “Hộ chiếu vắc xin” với các 

quốc gia, vùng lãnh thổ, đối tác nhằm mở cửa nền kinh tế khi điều kiện cho 

phép, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9 năm 2021. 

- Chủ trì, phối hợp với các bộ trong Tổ công tác 05 Bộ và các cơ quan, địa 

phương liên quan tiếp tục rà soát quy trình, giải quyết thuận lợi việc nhập cảnh 

đối với các chuyên gia, nhà đầu tư nước ngoài và thân nhân vào Việt Nam, đảm 

bảo tuyệt đối an toàn phòng, chống dịch. 

d) Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội hướng dẫn bằng cấp của giáo viên nước ngoài giảng dạy tại cơ sở 

đào tạo ngắn hạn, giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đại học theo 

hướng phù hợp với thông lệ quốc tế và quy định của Luật Giáo dục, Luật Giáo 

dục đại học, Luật Giáo dục nghề nghiệp. 

đ) Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ 

quan liên quan nghiên cứu, đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về cơ chế 

chính sách, quy hoạch, đầu tư xây dựng khu nhà ở, lưu trú cho công nhân, người 

lao động làm việc tại các khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp, cụm 

công nghiệp, các cơ sở sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp... 

e) Các địa phương: 
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- Áp dụng thống nhất quy định cách ly y tế tập trung đối với người nhập 

cảnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

- Nghiên cứu có giải pháp hỗ trợ cho các doanh nghiệp tại địa phương thu 

hút lực lượng lao động quay trở lại làm việc trong các khu công nghiệp, khu 

kinh tế, các cơ sở sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp; chủ động xây dựng phương 

án hỗ trợ giải quyết việc làm cho người lao động từ các địa phương khác trở về, 

góp phần đảm bảo an sinh cho người lao động và trật tự an toàn, xã hội. 

Để kịp thời hỗ trợ cho khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh 

Covid-19, ngày 13/3/2020, Ngân hàng nhà nước Việt Nam đã ban hành 

Thông tư 01/2020/TT-NHNN quy định về việc 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. 

Thông tư này đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 03/2021/TT-NHNN 

ngày 2/4/2021 và Thông tư số 14/2021/TT-NHNN ngày 07/9/2021 (thông tư có 

hiệu lực từ ngày 7/9/2021). Dưới đây là nội dung cơ bản của Thông tư. 

Tình huống 9. Anh Phạm Văn Bình huyện Hải Hậu có hỏi: Thông tư 

01/2020/TT-NHNN quy định về vấn đề gì, được áp dụng cho đối tượng nào? 

Trả lời: 

Điều 1, Điều 2 Thông tư 01/2020/TT-NHNN quy định về phạm vi điều 

chỉnh, đối tượng áp dụng như sau: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này quy định về việc 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 bởi dịch Covid - 19. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Tổ chức tín dụng (không bao gồm ngân hàng chính sách), chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài. 

2. Khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (trừ 

khách hàng là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài). 

3. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, 

miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh 

hưởng bởi dịch Covid-19. 

Tình huống 10. Chị Đặng Thị Kiều huyện Xuân Trường có hỏi: 

Thông tư 01/2020/TT-NHNN quy định việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ như 

thế nào? 

Trả lời: 
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Theo khoản 1 Điều 1 Thông tư 14/2021/TT-NHNN (sửa đổi, bổ sung một 

số điều của thông tư số 01/2020/TT-NHNN): 

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 như sau: 

“Điều 4. Cơ cấu lại thời hạn trả nợ 

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả 

nợ đối với số dư nợ gốc và/hoặc lãi của khoản nợ (bao gồm cả các khoản nợ 

thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 

năm 2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, 

nông thôn (đã được sửa đổi, bổ sung)) khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây: 

1. Phát sinh trước ngày 01/8/2021 từ hoạt động cho vay, cho thuê tài 

chính. 

2. Phát sinh nghĩa vụ trả nợ gốc và/hoặc lãi trong khoảng thời gian từ 

ngày 23/01/2020 đến ngày 30/6/2022. 

3. Số dư nợ của khoản nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ khi thuộc một 

trong các trường hợp sau đây: 

a) Số dư nợ còn trong hạn hoặc quá hạn đến 10 (mười) ngày kể từ ngày 

đến hạn thanh toán, thời hạn trả nợ theo hợp đồng, thỏa thuận, trừ trường hợp 

quy định tại điểm b, điểm c, điểm d Khoản này; 

b) Số dư nợ của khoản nợ phát sinh trước ngày 23/01/2020 và quá hạn 

trong khoảng thời gian từ ngày 23/01/2020 đến ngày 29/3/2020; 

c) Số dư nợ của khoản nợ phát sinh từ ngày 23/01/2020 đến trước ngày 

10/6/2020 và quá hạn trước ngày 17/5/2021; 

d) Số dư nợ của khoản nợ phát sinh từ ngày 10/6/2020 đến trước ngày 

01/8/2021 và quá hạn từ ngày 17/7/2021 đến trước ngày 07/9/2021. 

4. Được tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đánh giá khách 

hàng không có khả năng trả nợ đúng hạn nợ gốc và/hoặc lãi theo hợp đồng, thỏa 

thuận do doanh thu, thu nhập sụt giảm bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19. 

5. Khách hàng có đề nghị được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và tổ chức tín 

dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đánh giá khách hàng có khả năng trả nợ 

đầy đủ nợ gốc và/hoặc lãi theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại. 

6. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không thực hiện cơ 

cấu lại thời hạn trả nợ đối với khoản nợ vi phạm quy định pháp luật. 

7. Thời gian cơ cấu lại thời hạn trả nợ (kể cả trường hợp gia hạn nợ) phù 

hợp với mức độ ảnh hưởng của dịch Covid -19 đối với khách hàng và không 

vượt quá 12 tháng kể từ ngày tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 

thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ hoặc kể từ ngày đến hạn của từng số dư nợ 

được cơ cấu lại thời hạn trả nợ. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tien-te-ngan-hang/nghi-dinh-55-2015-nd-cp-chinh-sach-tin-dung-phuc-vu-phat-trien-nong-nghiep-nong-thon-277254.aspx
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8. Việc thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng thực hiện đến 

ngày 30/6/2022.” 

Tình huống 11. Anh Hoàng Văn Đức thành phố Nam Định có hỏi: 

Thông tư số 01/2021/NĐ-CP quy định về việc miễn, giảm lãi, phí đối với 

khách hàng không có khả năng trả nợ đúng hạn như thế nào? 

Trả lời: 

Theo khoản 2 Điều 1 Thông tư 14/2021/TT-NHNN (sửa đổi, bổ sung một 

số điều của thông tư số 01/2020/TT-NHNN): 

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 5 như sau: 

“Điều 5. Miễn, giảm lãi, phí 

1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài quyết định việc 

miễn, giảm lãi, phí theo quy định nội bộ đối với số dư nợ của khoản nợ phát sinh 

trước ngày 01/8/2021 từ hoạt động cấp tín dụng (trừ hoạt động mua, đầu tư trái 

phiếu doanh nghiệp) mà nghĩa vụ trả nợ gốc và/hoặc lãi đến hạn thanh toán 

trong khoảng thời gian từ ngày 23/01/2020 đến ngày 30/6/2022 và khách hàng 

không có khả năng trả nợ đúng hạn nợ gốc và/hoặc lãi theo hợp đồng, thỏa thuận 

do doanh thu, thu nhập sụt giảm bởi ảnh hưởng của dịch Covid -19. 

2. Việc thực hiện miễn, giảm lãi, phí cho khách hàng theo quy định tại 

Thông tư này thực hiện đến ngày 30/6/2022.” 

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 6 Thông tư số 01/2020/TT-NHNN (đã 

được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 4 Điều 1 Thông tư số 03/2021/TT-NHNN ngày 

02 tháng 4 năm 2021 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư số 01/2020/TT-NHNN) như sau: 

“2. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được giữ nguyên 

nhóm nợ đã phân loại theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về 

phân loại nợ trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài đối với số dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi quy định 

tại Điều 4 và Điều 5 Thông tư này của khoản nợ phát sinh từ ngày 23/01/2020 

đến trước ngày 01/8/2021 như sau: 

a) Giữ nguyên nhóm nợ đã phân loại tại thời điểm gần nhất trước ngày 

thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu đối với số dư nợ quy định tại điểm a 

khoản 3 Điều 4 Thông tư này; 

b) Giữ nguyên nhóm nợ đã phân loại tại thời điểm gần nhất trước ngày 

khoản nợ bị chuyển quá hạn đối với số dư nợ quy định tại điểm c, điểm d khoản 

3 Điều 4 Thông tư này; 

c) Giữ nguyên nhóm nợ đã phân loại tại thời điểm gần nhất trước ngày 

thực hiện miễn, giảm lãi lần đầu đối với số dư nợ quy định tại Điều 5 Thông tư 

này.” 

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-03-2021-tt-nhnn-sua-doi-thong-tu-01-2020-tt-nhnn-469770.aspx
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 Tình huống 12. Chị Lê Thị Hải huyện Nam Trực có hỏi: tôi được biết 

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết về hỗ trợ giảm tiền điện, giảm giá điện 

(đợt 5),  đối tượng nào được hưởng chính sách này? 

Trả lời: 

Ngày 28/8/2021 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 97/NQ-CP về 

phương án hỗ trợ giảm tiền điện, giảm giá điện (đợt 5) cho các khách hàng sử 

dụng điện. Triển khai thực hiện Nghị quyết, Bộ Công thương đã ban hành văn 

bản số 5411/BCT-ĐTĐL về việc hỗ trợ giảm giá điện, giám tiền điện đợt 5 cho 

khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, theo đó đối tượng 

được hỗ trợ như sau: 

1. Đối tượng hỗ trợ giảm tiền điện 

a) Đối tượng hỗ trợ giảm tiền điện đáp ứng các điều kiện sau: 

- Các khách hàng sử dụng điện là các nhà máy hoặc cơ sở sản xuất đặt tại 

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang thực hiện giãn cách xã hội theo 

Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về 

thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 tại thời điểm 

ngày 25 tháng 8 năm 2021 và đang duy trì sản xuất trong các lĩnh vực sau: 

(i) Doanh nghiệp chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy 

sản; 

(ii) Doanh nghiệp chế biến và bảo quản rau quả; 

(iii) Doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu có kim ngạch xuất khẩu năm 

2020 trên 01 tỷ đô la Mỹ. 

- Mua điện trực tiếp từ Tổng công ty Điện lực/Công ty Điện lực thuộc Tập 

đoàn Điện lực Việt Nam hoặc các đơn vị bán lẻ điện khác. 

b) Mức hỗ trợ giảm tiền điện: Giảm 10% tiền điện (trước thuế VAT) trên 

hoá đơn tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện nêu tại điểm a, mục 1 Công 

văn này. 

c) Thời gian hỗ trợ giảm tiền điện cho khách sử dụng điện là ba (03) tháng 

từ kỳ hoá đơn tiền điện tháng 9 đến hết kỳ hóa đơn tiền điện tháng 11 năm 2021. 

d) Danh sách nhà máy, cơ sở sản xuất thuộc đối tượng được giảm tiền 

điện quy định tại điểm a, mục 1 Công văn này do Ủy ban nhân dân các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương xác nhận trên cơ sở đăng ký kinh doanh, thực 

tế sản xuất của doanh nghiệp và cung cấp cho các đơn vị điện lực. 

 

PHẦN II: 

TÌNH HUỐNG HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/chi-thi-16-ct-ttg-2020-thuc-hien-bien-phap-cap-bach-phong-chong-dich-covid-19-438648.aspx
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VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP 

Ngày 04/01/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 01/2021/NĐ-CP 

quy định về đăng ký doanh nghiệp. Nghị định này quy định chi tiết về hồ sơ, 

trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh; quy định về cơ 

quan đăng ký kinh doanh và quản lý nhà nước về đăng ký doanh nghiệp, đăng 

ký hộ kinh doanh. Nghị định có hiệu lực từ ngày 04/01/2021. Dưới đây là những 

nội dung cơ bản của Nghị định này. 

Tình huống 13. Chị Nguyễn Thị Hà huyện Vụ Bản có hỏi: khi giải 

quyết thủ tục đăng ký doanh nghiệp cần tuân theo các nguyên tắc nào? 

Trả lời: 

Điều 4 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP đã quy định các nguyên tắc áp dụng 

giải quyết thủ tục đăng ký doanh nghiệp, cụ thể như sau: 

1. Người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp tự kê khai hồ sơ đăng 

ký doanh nghiệp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, trung 

thực và chính xác của các thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và 

các báo cáo. 

2. Trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có nhiều 

hơn một người đại diện theo pháp luật thì người đại diện theo pháp luật thực 

hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp phải đảm bảo và chịu trách nhiệm về việc 

thực hiện đúng quyền hạn, nghĩa vụ của mình theo quy định tại khoản 2 Điều 12 

Luật Doanh nghiệp. 

3. Cơ quan đăng ký kinh doanh chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ 

đăng ký doanh nghiệp, không chịu trách nhiệm về những vi phạm pháp luật của 

doanh nghiệp xảy ra trước và sau khi đăng ký doanh nghiệp. 

4. Cơ quan đăng ký kinh doanh không giải quyết tranh chấp giữa các thành 

viên, cổ đông của công ty với nhau hoặc với tổ chức, cá nhân khác hoặc giữa 

doanh nghiệp với tổ chức, cá nhân khác. 

5. Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong giấy đề nghị đăng ký 

doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, nghị quyết, 

quyết định, biên bản họp trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Việc đóng dấu đối 

với các tài liệu khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thực hiện theo quy định 

của pháp luật có liên quan. 

Tình huống 14. Anh Hoàng Anh Tuấn huyện Nam Trực có hỏi: pháp 

luật quy định như thế nào về quyền thành lập doanh nghiệp và nghĩa vụ 

đăng ký doanh nghiệp? 



24 

 

Trả lời: 

Điều 5 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP đã quy định về Quyền thành lập 

doanh nghiệp và nghĩa vụ đăng ký doanh nghiệp như sau: 

1. Thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật là quyền của cá 

nhân, tổ chức và được Nhà nước bảo hộ. 

2. Người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp có nghĩa vụ thực hiện 

đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ về đăng ký doanh nghiệp, công khai thông tin về thành 

lập và hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của Nghị định này và các văn 

bản quy phạm pháp luật có liên quan. 

3. Nghiêm cấm Cơ quan đăng ký kinh doanh và các cơ quan khác gây 

phiền hà đối với tổ chức, cá nhân trong khi tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục 

đăng ký doanh nghiệp. 

4. Các bộ, cơ quan ngang bộ, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các 

cấp không được ban hành các quy định, văn bản về đăng ký doanh nghiệp áp 

dụng riêng cho ngành hoặc địa phương mình. Những quy định về đăng ký doanh 

nghiệp do các bộ, cơ quan ngang bộ, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các 

cấp ban hành trái với quy định tại Nghị định này không có hiệu lực thi hành. 

Tình huống 15. Chị Lưu Thị Phương huyện Giao Thủy có hỏi: pháp 

luật quy định về giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận 

đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng 

ký địa điểm kinh doanh như thế nào? 

Trả lời: 

 Điều 6 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại 

diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh như sau: 

1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 

động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh 

doanh được cấp cho doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh 

doanh của doanh nghiệp. Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, 

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng 

nhận đăng ký địa điểm kinh doanh được ghi trên cơ sở thông tin trong hồ sơ 

đăng ký doanh nghiệp. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đồng thời là 

Giấy chứng nhận đăng ký thuế của doanh nghiệp. Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp không phải là giấy phép kinh doanh. 
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2. Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận 

đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa 

điểm kinh doanh được lưu dưới dạng dữ liệu điện tử trong Cơ sở dữ liệu quốc 

gia về đăng ký doanh nghiệp tại cùng thời điểm có nội dung khác so với Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi 

nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh bằng 

bản giấy thì Giấy chứng nhận có nội dung được ghi đúng theo nội dung trong hồ 

sơ đăng ký của doanh nghiệp có giá trị pháp lý. 

Tình huống 16. Anh Nguyễn Văn Yến huyện Mỹ Lộc có hỏi: pháp luật 

quy định về mã số doanh nghiệp, mã số đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, 

mã số địa điểm kinh doanh như thế nào? 

Trả lời:  

Điều 8 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về mã số doanh nghiệp, mã số 

đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, mã số địa điểm kinh doanh như sau: 

1. Mỗi doanh nghiệp được cấp một mã số duy nhất gọi là mã số doanh 

nghiệp. Mã số này đồng thời là mã số thuế và mã số đơn vị tham gia bảo hiểm 

xã hội của doanh nghiệp. 

2. Mã số doanh nghiệp tồn tại trong suốt quá trình hoạt động của doanh 

nghiệp và không được cấp lại cho tổ chức, cá nhân khác. Khi doanh nghiệp 

chấm dứt hoạt động thì mã số doanh nghiệp chấm dứt hiệu lực. 

3. Mã số doanh nghiệp được tạo, gửi, nhận tự động bởi Hệ thống thông tin 

quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Hệ thống thông tin đăng ký thuế và được ghi 

trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

4. Cơ quan quản lý nhà nước thống nhất sử dụng mã số doanh nghiệp để 

thực hiện công tác quản lý nhà nước và trao đổi thông tin về doanh nghiệp. 

5. Mã số đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp được cấp cho chi nhánh, văn 

phòng đại diện của doanh nghiệp. Mã số này đồng thời là mã số thuế của chi 

nhánh, văn phòng đại diện. 

6. Mã số địa điểm kinh doanh là mã số gồm 5 chữ số được cấp theo số thứ 

tự từ 00001 đến 99999. Mã số này không phải là mã số thuế của địa điểm kinh 

doanh. 

7. Trường hợp doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện bị chấm dứt 

hiệu lực mã số thuế do vi phạm pháp luật về thuế thì doanh nghiệp, chi nhánh, 

văn phòng đại diện không được sử dụng mã số thuế trong các giao dịch kinh tế 
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kể từ ngày Cơ quan thuế thông báo công khai về việc chấm dứt hiệu lực mã số 

thuế. 

8. Đối với các chi nhánh, văn phòng đại diện đã thành lập trước ngày 01 

tháng 11 năm 2015 nhưng chưa được cấp mã số đơn vị phụ thuộc, doanh nghiệp 

liên hệ trực tiếp với Cơ quan thuế để được cấp mã số thuế 13 số, sau đó thực 

hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động tại Cơ quan đăng ký kinh 

doanh theo quy định. 

9. Đối với các doanh nghiệp đã được thành lập và hoạt động theo Giấy 

phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng 

ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương, Giấy phép thành 

lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán, mã số doanh nghiệp là mã số thuế do 

Cơ quan thuế đã cấp cho doanh nghiệp. 

Tình huống 17. Chị Trần Huyền Lê thành phố Nam Định có hỏi: khi 

thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp tôi cần nộp mấy bộ hồ sơ? 

Trả lời: 

Điều 9 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về số lượng hồ sơ đăng ký 

doanh nghiệp như sau: 

1. Người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ khi 

thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp. 

2. Cơ quan đăng ký kinh doanh không được yêu cầu người thành lập doanh 

nghiệp hoặc doanh nghiệp nộp thêm hồ sơ hoặc giấy tờ khác ngoài các giấy tờ 

trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Nghị 

định này. 

Tình huống 18. Chị Hoàng Thị Lý huyện Hải Hậu có hỏi: pháp luật 

quy định ngôn ngữ nào được sử dụng trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp? 

Trả lời: 

Điều 10 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về Ngôn ngữ sử dụng trong 

hồ sơ đăng ký doanh nghiệp như sau: 

1. Các giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được lập bằng 

tiếng Việt. 

2. Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có tài liệu bằng tiếng nước 

ngoài thì hồ sơ phải có bản dịch tiếng Việt công chứng kèm theo tài liệu bằng 

tiếng nước ngoài. 
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3. Trường hợp giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được làm 

bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài thì bản tiếng Việt được sử dụng để thực 

hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp. 

Tình huống 19: Anh Trịnh Xuân Quảng huyện Xuân Trường có hỏi: 

tôi cần chuẩn bị giấy tờ pháp lý gì của cá nhân khi làm hồ sơ đăng ký doanh 

nghiệp? 

Trả lời:  

Điều 11 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về Giấy tờ pháp lý của cá 

nhân trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp như sau: 

1. Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh 

nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực. 

2. Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị 

thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực. 

Tình huống 20. Chị Trần Thị Hương huyện Vụ Bản có hỏi: theo quy 

định của pháp luật có thể Ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp hay không? 

Trả lời:  

Pháp luật cho phép việc ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, 

cụ thể Điều 12 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về ủy quyền thực hiện thủ 

tục đăng ký doanh nghiệp 

Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp có thể ủy 

quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo 

quy định sau đây: 

1. Trường hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền cho cá 

nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ 

pháp lý của cá nhân được ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải 

công chứng, chứng thực. 

2. Trường hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung 

cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký 

doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ 

tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân 

người được giới thiệu. 
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3. Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích 

thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp, nhân viên bưu chính phải nộp bản sao phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do 

doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác 

nhận của nhân viên bưu chính và người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng 

ký doanh nghiệp. 

4. Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính không phải 

là bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì việc ủy quyền 

thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều này. 

Tình huống 21. Anh Trần Văn Đăng huyện Nam Trực có hỏi: tôi được 

biết pháp luật có quy định về cấp đăng ký doanh nghiệp theo quy trình dự 

phòng, vậy trong trường hợp nào thì được áp dụng? 

Trả lời: 

Điều 13 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về Cấp đăng ký doanh nghiệp 

theo quy trình dự phòng như sau: 

1. Cấp đăng ký doanh nghiệp theo quy trình dự phòng là việc cấp đăng ký 

doanh nghiệp không thực hiện thông qua Hệ thống thông tin quốc gia về đăng 

ký doanh nghiệp. Việc cấp đăng ký doanh nghiệp theo quy trình dự phòng được 

áp dụng khi xảy ra một hoặc một số trường hợp sau đây: 

a) Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp đang trong quá 

trình xây dựng, nâng cấp; 

b) Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp gặp sự cố kỹ 

thuật; 

c) Chiến tranh, bạo loạn, thiên tai và trường hợp bất khả kháng khác. 

Căn cứ vào thời gian dự kiến khắc phục sự cố hoặc nâng cấp Hệ thống 

thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp bất khả kháng, Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư thông báo trước cho Cơ quan đăng ký kinh doanh để thực 

hiện việc cấp đăng ký doanh nghiệp theo quy trình dự phòng. 

2. Việc phối hợp giải quyết thủ tục cấp đăng ký doanh nghiệp theo quy 

trình dự phòng giữa Cơ quan đăng ký kinh doanh và Cơ quan thuế thực hiện 

theo quy trình luân chuyển hồ sơ bằng bản giấy. 

3. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc cấp đăng ký 

doanh nghiệp theo quy trình dự phòng, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải cập 

nhật dữ liệu, thông tin mới đã cấp cho doanh nghiệp vào Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về đăng ký doanh nghiệp. 
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Tình huống 22. Anh Phạm Văn Tài huyện Trực Ninh có hỏi: pháp luật 

quy định cơ quan đăng ký kinh doanh ở các cấp như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 14 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về cơ quan đăng ký kinh 

doanh như sau: 

1. Cơ quan đăng ký kinh doanh được tổ chức ở tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) và ở quận, huyện, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện), bao gồm: 

a) Ở cấp tỉnh: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư 

(sau đây gọi chung là Phòng Đăng ký kinh doanh). 

Phòng Đăng ký kinh doanh có thể tổ chức các điểm để tiếp nhận hồ sơ và 

trả kết quả thuộc Phòng Đăng ký kinh doanh tại các địa điểm khác nhau trên địa 

bàn cấp tỉnh; 

b) Ở cấp huyện: Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp 

huyện (sau đây gọi chung là Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện). 

2. Cơ quan đăng ký kinh doanh có tài khoản và con dấu riêng. 

Tình huống 23. Chị Trần Thị Tuyết huyện Giao Thủy có hỏi: theo quy 

định phòng Đăng ký kinh doanh có nhiệm vụ, quyền hạn nào? 

Trả lời: 

Điều 15 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định nhiệm vụ, quyền hạn của 

Phòng Đăng ký kinh doanh như sau: 

1. Phòng đăng ký kinh doanh trực tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; 

chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; cấp hoặc từ 

chối cấp đăng ký doanh nghiệp. 

2. Hướng dẫn doanh nghiệp và người thành lập doanh nghiệp về hồ sơ, 

trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp; hướng dẫn Cơ quan đăng ký kinh doanh 

cấp huyện về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh. 

3. Phối hợp xây dựng, quản lý, vận hành Hệ thống thông tin quốc gia về 

đăng ký doanh nghiệp; thực hiện việc chuẩn hóa dữ liệu, cập nhật dữ liệu đăng 

ký doanh nghiệp tại địa phương vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh 

nghiệp. 

4. Cung cấp thông tin về đăng ký doanh nghiệp lưu giữ tại Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong phạm vi địa phương quản lý cho Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh, Cơ quan quản lý thuế tại địa phương và theo yêu cầu của 
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Cơ quan phòng, chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các cơ 

quan có liên quan và các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. 

5. Yêu cầu doanh nghiệp báo cáo về việc tuân thủ các quy định của Luật 

Doanh nghiệp theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 216 Luật Doanh nghiệp. 

6. Trực tiếp hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, giám 

sát doanh nghiệp theo nội dung trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. 

7. Kiểm tra, giám sát Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trong việc 

thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về đăng ký hộ kinh doanh. 

8. Yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh 

doanh có điều kiện, ngành nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu 

tư nước ngoài theo quy định tại khoản 1 Điều 67 Nghị định này. 

9. Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng 

ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện theo quy định pháp luật. 

10. Đăng ký kinh doanh cho tổ chức, cá nhân khác theo quy định của pháp 

luật. 

Tình huống 24. Anh Nguyễn Việt Hà huyện Mỹ Lộc có hỏi: cơ quan 

đăng ký kinh doanh cấp huyện có nhiệm vụ, quyền hạn gì? 

Trả lời: 

Điều 16 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định Nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ 

quan đăng ký kinh doanh cấp huyện như sau: 

1 Trực tiếp nhận hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh; xem xét tính hợp lệ của hồ 

sơ và cấp hoặc từ chối cấp đăng ký hộ kinh doanh. 

2. Hướng dẫn hộ kinh doanh và người thành lập hộ kinh doanh về hồ sơ, 

trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh. 

3. Phối hợp xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống thông tin về hộ kinh 

doanh hoạt động trên phạm vi địa bàn; định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân cấp 

huyện, Phòng Đăng ký kinh doanh, Cơ quan thuế cấp huyện về tình hình đăng 

ký hộ kinh doanh trên địa bàn. 

4. Cung cấp thông tin về đăng ký hộ kinh doanh trên phạm vi địa bàn cho 

Ủy ban nhân dân cấp huyện, Cơ quan quản lý thuế tại địa phương, các cơ quan 

có liên quan và các tổ chức, cá nhân có yêu cầu theo quy định của pháp luật. 

5. Trực tiếp kiểm tra hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm 

tra hộ kinh doanh theo nội dung trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh. 



31 

 

6. Yêu cầu hộ kinh doanh báo cáo về việc tuân thủ các quy định tại Nghị 

định này khi cần thiết. 

7. Yêu cầu hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh 

doanh có điều kiện khi phát hiện hộ kinh doanh không đáp ứng đủ điều kiện 

kinh doanh. 

8. Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định của pháp 

luật. 

9. Đăng ký kinh doanh cho tổ chức, cá nhân khác theo quy định của pháp 

luật. 

Tình huống 25. Anh Trần Thanh Thủy huyện Hải Hậu có hỏi: pháp 

luật quy định về đăng ký tên doanh nghiệp như thế nào?  

Trả lời: 

Việc các doanh nghiệp đăng ký tên được thực hiện theo quy định tại Điều 

18 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, cụ thể như sau:  

1. Người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp không được đăng ký 

tên doanh nghiệp trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp khác đã 

đăng ký trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trên phạm vi 

toàn quốc, trừ những doanh nghiệp đã giải thể hoặc đã có quyết định có hiệu lực 

của Tòa án tuyên bố doanh nghiệp bị phá sản. 

2. Phòng Đăng ký kinh doanh có quyền chấp thuận hoặc từ chối tên dự kiến 

đăng ký của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Để tránh tên doanh 

nghiệp bị trùng, nhầm và vi phạm quy định về đặt tên doanh nghiệp, ý kiến 

Phòng Đăng ký kinh doanh là quyết định cuối cùng. Trường hợp không đồng ý 

với quyết định của Phòng Đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp có thể khởi kiện 

theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính. 

3. Doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận 

đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc giấy tờ có giá 

trị pháp lý tương đương được cấp trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 được tiếp tục 

sử dụng tên doanh nghiệp đã đăng ký và không bắt buộc phải đăng ký đổi tên 

doanh nghiệp trong trường hợp có tên trùng, tên gây nhầm lẫn với tên doanh 

nghiệp đã đăng ký trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 

4. Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp có tên 

trùng và tên gây nhầm lẫn tự thương lượng với nhau để đăng ký đổi tên doanh 

nghiệp. 
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Tình huống 26. Chị Ngô Minh Phương huyện Ý Yên có hỏi: trường 

hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp thì việc xử lý 

được thực hiện như thế nào theo quy định? 

Trả lời: 

Việc xử lý đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu 

công nghiệp được thực hiện theo quy định tại Điều 19 Nghị định 01/2021/NĐ-

CP, cụ thể: 

1. Không được sử dụng tên thương mại, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý của tổ 

chức, cá nhân đã được bảo hộ để cấu thành tên riêng của doanh nghiệp, trừ 

trường hợp được sự chấp thuận của chủ sở hữu tên thương mại, nhãn hiệu đó. 

Trước khi đăng ký đặt tên doanh nghiệp, người thành lập doanh nghiệp hoặc 

doanh nghiệp tham khảo các nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đã đăng ký và được lưu 

giữ tại Cơ sở dữ liệu về nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý của cơ quan quản lý nhà 

nước về sở hữu công nghiệp. 

2. Căn cứ để xác định tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công 

nghiệp được thực hiện theo các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ. 

Doanh nghiệp phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu đặt tên doanh 

nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Trường hợp tên doanh nghiệp xâm 

phạm quyền sở hữu công nghiệp thì doanh nghiệp có tên vi phạm phải đăng ký 

thay đổi tên doanh nghiệp. 

3. Chủ thể quyền sở hữu công nghiệp có quyền gửi văn bản đề nghị đến 

Phòng Đăng ký kinh doanh để yêu cầu doanh nghiệp có tên xâm phạm quyền sở 

hữu công nghiệp phải thay đổi tên doanh nghiệp cho phù hợp. Kèm theo văn bản 

đề nghị của chủ thể quyền sở hữu công nghiệp phải có bản sao các giấy tờ sau 

đây: 

a) Văn bản kết luận của cơ quan có thẩm quyền về việc sử dụng tên doanh 

nghiệp là xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp; 

b) Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn 

địa lý; bản trích lục sổ đăng ký quốc gia về nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý được bảo 

hộ do cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp cấp; Giấy chứng nhận 

nhãn hiệu đăng ký quốc tế được bảo hộ tại Việt Nam do cơ quan quản lý nhà 

nước về sở hữu công nghiệp cấp; hợp đồng sử dụng đối tượng quyền sở hữu 

công nghiệp trong trường hợp người yêu cầu là người được chuyển quyền sử 

dụng đối tượng sở hữu công nghiệp đó. 



33 

 

4. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ giấy tờ 

theo quy định tại khoản 3 Điều này, Phòng Đăng ký kinh doanh ra thông báo 

yêu cầu doanh nghiệp có tên xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp phải thay đổi 

tên doanh nghiệp và tiến hành thủ tục đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp trong 

thời hạn 02 tháng kể từ ngày ra thông báo. Kèm theo thông báo phải có các giấy 

tờ quy định tại khoản 3 Điều này. Sau thời hạn trên, nếu doanh nghiệp không 

đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp theo yêu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh 

thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền đề xử lý theo quy định của pháp 

luật về sở hữu trí tuệ. 

5. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm ra quyết định xử phạt 

vi phạm hành chính, theo đó áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc thay 

đổi tên doanh nghiệp hoặc buộc loại bỏ yếu tố vi phạm trong tên doanh nghiệp 

nhưng tổ chức, cá nhân vi phạm không thực hiện trong thời hạn do pháp luật quy 

định thì cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm thông báo cho Phòng Đăng ký 

kinh doanh để yêu cầu doanh nghiệp báo cáo theo quy định tại điểm c khoản 1 

Điều 216 Luật Doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp không báo cáo, Phòng 

Đăng ký kinh doanh thực hiện thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 212 Luật Doanh nghiệp. 

6. Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo kết quả xử lý đối với trường hợp 

tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp cho chủ thể quyền sở 

hữu công nghiệp quy định tại khoản 3 Điều này. 

7. Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ hướng 

dẫn chi tiết Điều này. 

Tình huống 27. Anh Nguyễn Văn Kỳ huyện Nghĩa Hưng có hỏi: việc 

đăng ký tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được thực 

hiện như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 20 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về Đăng ký tên chi nhánh, 

văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh như sau: 

1. Tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thực hiện theo 

quy định tại Điều 40 Luật Doanh nghiệp. 

(Cụ thể: "Điều 40. Tên chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh 

doanh 
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1. Tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phải được viết 

bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ cái F, J, Z, W, chữ số 

và các ký hiệu. 

2. Tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phải bao gồm 

tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Chi nhánh” đối với chi nhánh, cụm từ “Văn 

phòng đại diện” đối với văn phòng đại diện, cụm từ “Địa điểm kinh doanh” đối 

với địa điểm kinh doanh. 

3. Tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phải được viết 

hoặc gắn tại trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh. Tên 

chi nhánh, văn phòng đại diện được in hoặc viết với khổ chữ nhỏ hơn tên tiếng 

Việt của doanh nghiệp trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do 

chi nhánh, văn phòng đại diện phát hành.") 

2. Ngoài tên bằng tiếng Việt, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh 

doanh của doanh nghiệp có thể đăng ký tên bằng tiếng nước ngoài và tên viết 

tắt. Tên bằng tiếng nước ngoài là tên được dịch từ tên tiếng Việt sang một trong 

những tiếng nước ngoài hệ chữ La-tinh. Tên viết tắt được viết tắt từ tên tiếng 

Việt hoặc tên bằng tiếng nước ngoài. 

3. Phần tên riêng trong tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh 

doanh của doanh nghiệp không được sử dụng cụm từ “công ty”, “doanh nghiệp”. 

4. Đối với những doanh nghiệp 100% vốn nhà nước khi chuyển thành đơn 

vị hạch toán phụ thuộc do yêu cầu tổ chức lại thì được phép giữ nguyên tên 

doanh nghiệp nhà nước trước khi tổ chức lại. 

Tình huống 28. Chị Trần Thị Thêm huyện Vụ Bản có hỏi: Hồ sơ đăng 

ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh gồm 

những giấy tờ gì? 

Trả lời: 

Điều 21, Điều 22 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định hồ sơ đăng ký doanh 

nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh như sau: 

Điều 21. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân 

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. 

2. Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ doanh nghiệp tư nhân. 

Điều 22. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty hợp danh 

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. 

2. Điều lệ công ty. 
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3. Danh sách thành viên. 

4. Bản sao các giấy tờ sau đây: 

a) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty là cá nhân; Giấy 

tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên công ty là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của 

cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo 

ủy quyền. 

Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ 

chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự; 

b) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được 

thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh 

tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng 

dẫn thi hành. 

Tình huống 29. Anh Trần Văn Việt huyện Nam Trực có hỏi: cần chuẩn 

bị giấy tờ gì để đăng ký doanh nghiệp đối với công ty cổ phần? 

Trả lời: 

Điều 23 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 

đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần gồm 

các giấy tờ sau: 

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. 

2. Điều lệ công ty. 

3. Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên 

trở lên; danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước 

ngoài đối với công ty cổ phần. 

4. Bản sao các giấy tờ sau đây: 

a) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của 

doanh nghiệp; 

b) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty, cổ đông sáng 

lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức 

đối với thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ 

chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của 

thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn 

bản cử người đại diện theo ủy quyền. 

Đối với thành viên, cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp 

lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự; 
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c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được 

thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh 

tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng 

dẫn thi hành. 

Tình huống 30. Chị Nguyễn Thị Mai huyện Xuân Trường có hỏi: hồ sơ 

đăng ký doanh nghiệp của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 

gồm giấy tờ gì? 

Trả lời: 

Điều 24 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP quy định về Hồ sơ đăng ký doanh 

nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên như sau: 

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. 

2. Điều lệ công ty. 

3. Bản sao các giấy tờ sau đây: 

a) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của 

doanh nghiệp; 

b) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty là cá nhân; Giấy 

tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ 

sở hữu công ty là Nhà nước); Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện 

theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền. 

Đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp 

lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự; 

c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được 

thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước 

ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

Tình huống 31. Anh Phạm Văn Tiến huyện Nam Trực có hỏi: công ty 

được thành lập từ việc chia, tách, hợp nhất thì hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 

cần có giấy tờ gì? 

Trả lời: 

Căn cứ Điều 25 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 

đối với các công ty được thành lập trên cơ sở chia, tách, hợp nhất công ty gồm 

các giấy tờ sau: 

1. Trường hợp chia công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần theo quy 

định tại Điều 198 Luật Doanh nghiệp, ngoài giấy tờ quy định tại Điều 23, Điều 

24 Nghị định này, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty mới phải có các 

giấy tờ sau đây: 
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a) Nghị quyết, quyết định về việc chia công ty theo quy định tại Điều 198 

Luật Doanh nghiệp; 

b) Bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ 

phần về việc chia công ty. 

2. Trường hợp tách công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần theo quy 

định tại Điều 199 Luật Doanh nghiệp, ngoài giấy tờ quy định tại Điều 23, Điều 

24 Nghị định này, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty được tách phải 

có các giấy tờ sau đây: 

a) Nghị quyết, quyết định về việc tách công ty theo quy định tại Điều 199 

Luật Doanh nghiệp; 

b) Bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ 

phần về việc tách công ty. 

3. Trường hợp hợp nhất một số công ty thành một công ty mới, ngoài giấy 

tờ quy định tại các Điều 22, 23 và 24 Nghị định này, hồ sơ đăng ký doanh 

nghiệp đối với công ty hợp nhất phải có các giấy tờ sau đây: 

a) Hợp đồng hợp nhất theo quy định tại Điều 200 Luật Doanh nghiệp; 

b) Nghị quyết, quyết định về việc thông qua hợp đồng hợp nhất công ty của 

các công ty bị hợp nhất và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên đối với 

công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại 

hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thông qua hợp đồng hợp nhất 

để thành lập công ty mới. 

Tình huống 32. Anh Đỗ Văn Hưng huyện Mỹ Lộc có hỏi: pháp luật 

quy định như thế nào về đăng ký chuyển đổi từ hộ kinh doanh thành doanh 

nghiệp? 

Trả lời: 

Điều 27 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về Đăng ký chuyển đổi từ hộ 

kinh doanh thành doanh nghiệp như sau: 

1. Việc đăng ký thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh 

doanh thực hiện tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ 

sở chính. 

2. Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh 

doanh bao gồm bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, bản sao 

Giấy chứng nhận đăng ký thuế và các giấy tờ quy định tại các Điều 21, 22, 23 và 
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24 Nghị định này tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp, trong đó không 

bao gồm Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư quy định tại điểm b khoản 4 Điều 22, 

điểm c khoản 4 Điều 23, điểm c khoản 3 Điều 24 Nghị định này. Trường hợp 

doanh nghiệp được chuyển đổi từ hộ kinh doanh có nhà đầu tư nước ngoài, tổ 

chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tham gia góp vốn, mua cổ phần, mua 

phần vốn góp thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ 

phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư thì hồ sơ phải có văn 

bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua 

phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước 

ngoài. 

3. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng 

ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi bản sao Giấy chứng nhận đăng 

ký doanh nghiệp và bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đến Cơ 

quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đặt trụ sở để thực hiện 

chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh. 

Tình huống 33. Chị Đỗ Lan Hương thành phố Nam Định có hỏi: Hồ sơ, 

trình tự, thủ tục đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông 

báo lập địa điểm kinh doanh được quy định như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 31 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về Hồ sơ, trình tự, thủ tục 

đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo lập địa điểm kinh 

doanh như sau: 

1. Hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện 

Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện 

tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện. Hồ sơ bao 

gồm các giấy tờ sau đây: 

a) Thông báo thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện do người đại diện 

theo pháp luật của doanh nghiệp ký; 

b) Bản sao nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng 

thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty 

hợp danh, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; bản sao nghị quyết, 

quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện; 

c) Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đứng đầu chi nhánh, 

văn phòng đại diện. 
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2. Thông báo lập địa điểm kinh doanh 

a) Doanh nghiệp có thể lập địa điểm kinh doanh tại địa chỉ khác nơi doanh 

nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh; 

b) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày quyết định lập địa điểm kinh doanh, 

doanh nghiệp gửi thông báo lập địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh 

doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh; 

c) Thông báo lập địa điểm kinh doanh do người đại diện theo pháp luật của 

doanh nghiệp ký trong trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp 

hoặc do người đứng đầu chi nhánh ký trong trường hợp địa điểm kinh doanh 

trực thuộc chi nhánh. 

3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, 

Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, 

văn phòng đại diện, cập nhật thông tin về địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Trường hợp doanh 

nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

địa điểm kinh doanh cho doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng 

Đăng ký kinh doanh thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho 

doanh nghiệp. 

4. Việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp ở nước ngoài 

thực hiện theo quy định của pháp luật nước đó. Trong thời hạn 30 ngày kể từ 

ngày chính thức lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài, doanh nghiệp 

phải thông báo bằng văn bản đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp 

đặt trụ sở chính. Kèm theo thông báo phải có bản sao Giấy chứng nhận đăng ký 

hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc giấy tờ tương đương. Phòng Đăng 

ký kinh doanh cập nhật thông tin về chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh 

nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 

ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo. 

Tình huống 34. Anh Đặng Văn Quỳnh huyện Ý Yên có hỏi: thủ tục tiếp 

nhận, xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 32 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định việc Tiếp nhận, xử lý hồ sơ 

đăng ký doanh nghiệp như sau: 

1. Người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định này 

nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. 
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2. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được tiếp nhận để nhập thông tin vào Hệ 

thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau 

đây: 

a) Có đủ giấy tờ theo quy định tại Nghị định này; 

b) Tên doanh nghiệp đã được điền vào Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, 

Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Thông báo thay 

đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; 

c) Có địa chỉ liên lạc của người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; 

d) Đã nộp đủ phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định. 

3. Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh 

doanh trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ. 

4. Sau khi trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh 

doanh nhập đầy đủ, chính xác thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, kiểm 

tra tính hợp lệ của hồ sơ và tải các văn bản đã được số hóa trong hồ sơ đăng ký 

doanh nghiệp vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 

5. Người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp có thể dừng thực hiện 

thủ tục đăng ký doanh nghiệp khi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp chưa được chấp 

thuận trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trong trường 

hợp này, người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp gửi 

văn bản đề nghị dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng 

ký kinh doanh nơi đã nộp hồ sơ. Phòng Đăng ký kinh doanh xem xét, ra thông 

báo về việc dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp và 

hủy hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy trình trên Hệ thống thông tin quốc gia 

về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được 

văn bản đề nghị. Trường hợp từ chối dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh ra thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do từ 

chối cho người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp. 

Tình huống 35. Anh Lê Văn Sáng huyện Mỹ Lộc có hỏi: thời hạn cấp 

giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội 

dung đăng ký doanh nghiệp là bao lâu? 

Trả lời:  

Điều 33 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định Thời hạn cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký 

doanh nghiệp như sau: 
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1. Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, 

Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, cập nhật thông 

tin thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ 

sơ hợp lệ. 

2. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên doanh nghiệp yêu cầu đăng ký 

không đúng theo quy định, Phòng Đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn 

bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh 

nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. Phòng Đăng 

ký kinh doanh ghi toàn bộ yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 

đối với mỗi một bộ hồ sơ do doanh nghiệp nộp trong một Thông báo yêu cầu 

sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. 

3. Nếu quá thời hạn trên mà không được cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp 

hoặc không được thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về đăng ký doanh nghiệp hoặc không nhận được thông báo yêu cầu sửa 

đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thì người thành lập doanh nghiệp hoặc 

doanh nghiệp có quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu 

nại, tố cáo. 

Tình huống 36. Chị Đặng Thị Hoàn huyện Giao Thủy có hỏi: việc cấp 

giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được pháp luật quy định như thế 

nào? 

Trả lời: 

Theo Điều 27 Luật Doanh nghiệp 2020, Doanh nghiệp được cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây: 

a) Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh; 

b) Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định tại các điều 37, 38, 

39 và 41 của Luật này; 

c) Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ; 

d) Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về phí 

và lệ phí. 

2. Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bị mất, bị hư hỏng 

hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác, doanh nghiệp được cấp lại Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp và phải nộp lệ phí theo quy định của pháp luật. 
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Điều 34 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định chi tiết về Cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp như sau: 

1. Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi có 

đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 27 Luật Doanh nghiệp. 

2. Các thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có giá trị 

pháp lý kể từ ngày Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp. Doanh nghiệp có quyền hoạt động kinh doanh kể từ ngày được 

cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp kinh doanh ngành, 

nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Trường hợp doanh nghiệp đăng ký ngày 

bắt đầu hoạt động kinh doanh sau ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp thì doanh nghiệp được quyền hoạt động kinh doanh kể từ ngày 

doanh nghiệp đăng ký, trừ trường hợp kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh 

doanh có điều kiện. 

3. Doanh nghiệp có quyền yêu cầu Phòng Đăng ký kinh doanh cấp bản sao 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và phải nộp phí theo quy định. 

4. Trường hợp doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp mới thì Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của các lần trước đó 

không còn hiệu lực. 

Tình huống 37. Anh Trần Văn Hóa huyện Nam Trực có hỏi: nội dung 

đăng ký doanh nghiệp được công bố như thế nào theo quy định? 

Trả lời: 

Điều 35 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về Công bố nội dung đăng ký 

doanh nghiệp như sau: 

1. Các nội dung công bố quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 32 Luật 

Doanh nghiệp (Gồm có: Ngành, nghề kinh doanh; Danh sách cổ đông sáng lập; 

danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần (nếu có); 

công bố thông tin khi thay đổi  nội dung đăng ký doanh nghiệp). 

2. Thông tin công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp được đăng tải trên 

Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 

3. Việc đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp và nộp phí công bố 

nội dung đăng ký doanh nghiệp được thực hiện tại thời điểm doanh nghiệp nộp 

hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp không được cấp đăng ký 

doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ được hoàn trả phí công bố nội dung đăng ký 

doanh nghiệp. 
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Tình huống 38. Chị Nguyễn Thị Nhài huyện Hải Hậu có hỏi: tôi cần 

làm gì để tìm hiểu thông tin đăng ký doanh nghiệp? 

Trả lời:  

Khi cần tìm hiểu thông tin về đăng ký doanh nghiệp chị có thể khai thác 

thông tin trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp hoặc đề nghị gửi 

đề nghị cung cấp thông tin đến cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

hoặc Cơ quan quản lý nhà nước về đăng ký kinh doanh hoặc Cơ quan đăng ký 

kinh doanh cấp tỉnh. Cụ thể Điều 36 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về 

cung cấp thông tin đăng ký doanh nghiệp như sau: 

1. Thông tin được cung cấp công khai, miễn phí trên cổng thông tin quốc 

gia về đăng ký doanh nghiệp tại địa chỉ https://dangkykinhdoanh.gov.vn, bao 

gồm: tên doanh nghiệp; mã số doanh nghiệp; địa chỉ trụ sở chính; ngành, nghề 

kinh doanh; họ và tên người đại diện theo pháp luật; tình trạng pháp lý của 

doanh nghiệp. 

2. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu cung cấp thông tin đăng ký doanh nghiệp 

theo quy định tại khoản 1 Điều 33 Luật Doanh nghiệp gửi đề nghị cung cấp 

thông tin đến cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp hoặc Cơ quan 

quản lý nhà nước về đăng ký kinh doanh hoặc Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp 

tỉnh để được cung cấp thông tin. 

Cơ quan quản lý nhà nước về đăng ký kinh doanh cung cấp thông tin về 

doanh nghiệp lưu giữ trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 

Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cung cấp thông tin về doanh nghiệp lưu 

giữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong phạm vi địa 

phương quản lý. 

Tình huống 39. Anh Trần Văn Tam huyện Nghĩa Hưng có hỏi: pháp 

luật quy định các Phương thức nào để thanh toán phí, lệ phí đăng ký doanh 

nghiệp? 

Trả lời: 

Theo Điều 37  Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về Phương thức thanh 

toán phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp: 

1. Người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp phí, lệ phí đăng ký doanh 

nghiệp tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Phí, lệ phí đăng ký doanh 

nghiệp có thể được nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc chuyển 

vào tài khoản của Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc sử dụng dịch vụ thanh toán 
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điện tử. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp không được hoàn trả cho doanh nghiệp 

trong trường hợp doanh nghiệp không được cấp đăng ký doanh nghiệp. 

2. Phương thức thanh toán phí, lệ phí qua mạng điện tử được hỗ trợ trên 

Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Phí sử dụng dịch vụ thanh 

toán điện tử không được tính trong lệ phí đăng ký doanh nghiệp, phí cung cấp 

thông tin đăng ký doanh nghiệp và phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp. 

3. Khi phát sinh lỗi giao dịch trong quá trình sử dụng dịch vụ thanh toán 

điện tử, tổ chức, cá nhân thanh toán phí, lệ phí qua mạng điện tử liên hệ với tổ 

chức trung gian cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử để được giải quyết. 

4. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và việc sử dụng phí, lệ phí đăng ký doanh 

nghiệp, phí cung cấp thông tin và công bố nội dung về đăng ký doanh nghiệp 

đảm bảo việc nâng cấp, duy trì, vận hành Hệ thống thông tin quốc gia về đăng 

ký doanh nghiệp. 

Tình huống 40. Chị Lê Thị Hồng thành phố Nam Định có hỏi: pháp 

luật quy định những tình trạng pháp lý nào cho doanh nghiệp? 

Trả lời: 

Theo Điều 41 Nghị định 01/2021/NĐ-CP:  

Các tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

đăng ký doanh nghiệp bao gồm: 

1. “Tạm ngừng kinh doanh” là tình trạng pháp lý của doanh nghiệp đang 

trong thời gian thực hiện tạm ngừng kinh doanh theo quy định tại khoản 1 Điều 

206 Luật Doanh nghiệp. Ngày chuyển tình trạng pháp lý “Tạm ngừng kinh 

doanh” là ngày doanh nghiệp đăng ký bắt đầu tạm ngừng kinh doanh. Ngày kết 

thúc tình trạng pháp lý “Tạm ngừng kinh doanh” là ngày kết thúc thời hạn tạm 

ngừng kinh doanh mà doanh nghiệp đã thông báo hoặc ngày doanh nghiệp đăng 

ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo. 

2. “Không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký” là tình trạng 

pháp lý của doanh nghiệp mà qua công tác kiểm tra, xác minh của Cơ quan quản 

lý thuế và các đơn vị có liên quan không tìm thấy doanh nghiệp tại địa chỉ đã 

đăng ký. Thông tin về doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký 

do Cơ quan quản lý thuế cung cấp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh. Việc thay 

đổi, cập nhật, thời điểm chuyển tình trạng pháp lý và kết thúc tình trạng pháp lý 

do Cơ quan quản lý thuế quyết định. Cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm cung 

cấp, cập nhật tình trạng pháp lý “Không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã 
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đăng ký” của doanh nghiệp tới Cơ quan đăng ký kinh doanh qua Hệ thống thông 

tin đăng ký thuế kết nối với Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh 

nghiệp. Cơ quan đăng ký kinh doanh thực hiện ghi nhận, cập nhật tình trạng 

pháp lý do Cơ quan quản lý thuế cung cấp vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng 

ký doanh nghiệp. 

3. “Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do cưỡng chế về 

quản lý thuế” là tình trạng pháp lý của doanh nghiệp bị Phòng Đăng ký kinh 

doanh ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo đề 

nghị của cơ quan quản lý thuế về thực hiện biện pháp cưỡng chế thi hành quyết 

định hành chính về quản lý thuế. Ngày chuyển tình trạng pháp lý “Bị thu hồi 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do cưỡng chế về quản lý thuế” là ngày 

Phòng Đăng ký kinh doanh ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp. Ngày kết thúc tình trạng pháp lý “Bị thu hồi do cưỡng chế về 

quản lý thuế” là ngày Phòng Đăng ký kinh doanh khôi phục lại tình trạng pháp 

lý của doanh nghiệp trên cơ sở văn bản đề nghị của Cơ quan quản lý thuế theo 

quy định của pháp luật về quản lý thuế. 

4. “Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập” là tình 

trạng pháp lý của doanh nghiệp đã có nghị quyết, quyết định giải thể theo khoản 

3 Điều 208 Luật Doanh nghiệp; doanh nghiệp đã bị Phòng Đăng ký kinh doanh 

ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp 

doanh nghiệp bị thu hồi do cưỡng chế về quản lý thuế; doanh nghiệp bị giải thể 

theo quyết định của Tòa án theo khoản 1 Điều 209 Luật Doanh nghiệp; doanh 

nghiệp đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập và đang làm thủ tục quyết toán và 

chuyển giao nghĩa vụ thuế với Cơ quan thuế do bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập. 

Thời gian xác định chuyển tình trạng pháp lý “Đang làm thủ tục giải thể, đã bị 

chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập” là thời điểm Phòng Đăng ký kinh doanh thông 

báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên cổng thông tin quốc 

gia về đăng ký doanh nghiệp; công ty được chia, công ty hợp nhất, công ty nhận 

sáp nhập được cấp đăng ký doanh nghiệp trên cơ sở chia, hợp nhất, sáp nhập 

công ty. 

5. “Đang làm thủ tục phá sản” là tình trạng pháp lý của doanh nghiệp đã có 

quyết định mở thủ tục phá sản của Tòa án theo quy định của pháp luật về phá 

sản. Thời gian xác định chuyển tình trạng pháp lý “Đang làm thủ tục phá sản” là 

thời điểm Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng doanh nghiệp đang làm 

thủ tục phá sản trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 
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6. “Đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại” là tình trạng pháp lý của doanh 

nghiệp đã hoàn thành thủ tục giải thể theo quy định và được Phòng Đăng ký 

kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý theo khoản 8 Điều 208, khoản 5 Điều 

209 Luật Doanh nghiệp; doanh nghiệp có quyết định tuyên bố phá sản của Tòa 

án theo quy định của pháp luật về phá sản; doanh nghiệp bị chấm dứt tồn tại do 

bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập theo khoản 5 Điều 198, khoản 5 Điều 200, 

khoản 4 Điều 201 Luật Doanh nghiệp. Thời gian xác định chuyển tình trạng 

pháp lý “Đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại” là thời điểm Phòng Đăng ký 

kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký 

doanh nghiệp. 

7. “Đang hoạt động” là tình trạng pháp lý của doanh nghiệp đã được cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà không thuộc tình trạng pháp lý quy 

định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 6 Điều này. 

Tình huống 41. Anh Hoàng Văn Nhật huyện Nam Trực có hỏi: pháp 

luật quy định về đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử như thế 

nào? 

Trả lời:  

Điều 42 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP quy định việc Đăng ký doanh 

nghiệp qua mạng thông tin điện tử như sau: 

1. Đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử là việc người thành 

lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp thực hiện việc đăng ký doanh nghiệp thông 

qua cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Tổ chức, cá nhân có 

quyền lựa chọn sử dụng chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện 

tử hoặc sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để đăng ký doanh nghiệp qua 

mạng thông tin điện tử. 

2. Tài khoản đăng ký kinh doanh quy định tại khoản 4 Điều 26 Luật Doanh 

nghiệp là tài khoản được sử dụng để xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua 

mạng thông tin điện tử trong trường hợp người có thẩm quyền ký văn bản đề 

nghị đăng ký doanh nghiệp không sử dụng chữ ký số. Tài khoản đăng ký kinh 

doanh được tạo bởi Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, cấp 

cho cá nhân để thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử. Cá 

nhân truy cập vào cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để kê khai 

thông tin và tạo Tài khoản đăng ký kinh doanh. Các thông tin cá nhân được kê 

khai trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để cấp Tài khoản 

đăng ký kinh doanh phải đầy đủ và chính xác theo các thông tin trên giấy tờ 
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pháp lý của cá nhân và phải tuân thủ mức độ đảm bảo xác thực người nộp hồ sơ 

của Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 

3. Một Tài khoản đăng ký kinh doanh chỉ được cấp cho một cá nhân. Cá 

nhân được cấp Tài khoản đăng ký kinh doanh chịu trách nhiệm trước pháp luật 

về tính chính xác, hợp pháp của các thông tin đăng ký để được cấp Tài khoản 

đăng ký kinh doanh và việc sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh. 

4. Phòng Đăng ký kinh doanh tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá 

nhân tìm hiểu thông tin, thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin 

điện tử. 

Tình huống 42. Chị Nguyễn Thu Trà thành phố Nam Định có hỏi: 

pháp luật quy định về hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện 

tử như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 43 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về Hồ sơ đăng ký doanh 

nghiệp qua mạng thông tin điện tử như sau: 

1. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử bao gồm các dữ 

liệu theo quy định của Nghị định này và được thể hiện dưới dạng văn bản điện 

tử. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử có giá trị pháp lý 

như hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy. 

2. Văn bản điện tử là văn bản dưới dạng thông điệp dữ liệu được tạo lập 

hoặc được số hóa từ văn bản giấy và thể hiện chính xác, toàn vẹn nội dung của 

văn bản giấy. Văn bản điện tử có thể định dạng “.doc” hoặc “.docx” hoặc “.pdf’. 

3. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử được chấp 

thuận khi có đầy đủ các yêu cầu sau: 

a) Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ 

theo quy định như hồ sơ bằng bản giấy và được thể hiện dưới dạng văn bản điện 

tử. Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ 

bằng bản giấy. Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp, 

thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài hoặc cá nhân 

khác ký tên trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có thể sử dụng chữ ký số để ký 

trực tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp trên văn bản giấy và quét (scan) 

văn bản giấy theo các định dạng quy định tại khoản 2 Điều này; 

b) Các thông tin đăng ký doanh nghiệp được kê khai trên cổng thông tin 

quốc gia về đăng ký doanh nghiệp phải đầy đủ và chính xác theo các thông tin 
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trong hồ sơ bằng bản giấy; có bao gồm thông tin về số điện thoại, thư điện tử 

của người nộp hồ sơ; 

c) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử phải được xác 

thực bằng chữ ký số hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh của người có thẩm 

quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc người được người có 

thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp ủy quyền thực hiện thủ 

tục đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký 

doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có các giấy tờ, tài liệu 

quy định tại Điều 12 Nghị định này. 

4. Thời hạn để doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 

qua mạng thông tin điện tử là 60 ngày kể từ ngày Phòng Đăng ký kinh doanh ra 

Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Sau thời hạn nêu trên, nếu không 

nhận được hồ sơ sửa đổi, bổ sung của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh 

sẽ hủy hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy trình trên Hệ thống thông tin quốc 

gia về đăng ký doanh nghiệp. 

Tình huống 43. Anh Lê Văn Quân huyện Xuân Trường có hỏi: việc 

đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử sử dụng chữ ký số được 

thực hiện theo trình tự, thủ tục nào? 

Trả lời: 

Việc đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử sử dụng chữ ký số 

được thực hiện theo trình tự, thủ tục được quy định tại Điều 44 Nghị định 

01/2021/NĐ-CP, cụ thể như sau: 

1. Người nộp hồ sơ kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký xác thực hồ sơ 

đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và thanh toán phí, lệ phí đăng 

ký doanh nghiệp theo quy trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh 

nghiệp. 

2. Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, người nộp hồ 

sơ sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin 

điện tử. 

3. Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng 

ký kinh doanh thực hiện cấp đăng ký doanh nghiệp và thông báo cho doanh 

nghiệp về việc cấp đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện 

cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua mạng 

thông tin điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 
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4. Việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo lập địa 

điểm kinh doanh của doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử thực hiện theo 

quy trình quy định tại Điều này. 

Tình huống 44. Anh Đặng Văn Toàn huyện Mỹ Lộc có hỏi: thực hiện  

đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử sử dụng Tài khoản đăng 

ký kinh doanh theo trình tự, thủ tục nào? 

Trả lời: 

Điều 45 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định Trình tự, thủ tục đăng ký 

doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh 

1. Người nộp hồ sơ sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê khai 

thông tin, tải văn bản điện tử và ký xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua 

mạng thông tin điện tử và thanh toán phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy 

trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp ủy 

quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử sử 

dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh, văn bản ủy quyền phải có thông tin liên hệ 

của người ủy quyền để xác thực việc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng 

thông tin điện tử. 

2. Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người nộp hồ sơ sẽ nhận 

được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử. 

3. Phòng Đăng ký kinh doanh cấp đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp 

trong trường hợp hồ sơ đủ điều kiện và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp 

đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện, Phòng Đăng ký 

kinh doanh gửi thông báo qua mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp để yêu 

cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

4. Quy trình đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử quy định tại 

Điều này cũng áp dụng đối với việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại 

diện, thông báo lập địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp. 

Tình huống 45. Chị Vũ Thị Ngát huyện Nghĩa Hưng có hỏi: doanh 

nghiệp cần làm gì để đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh 

nghiệp? 

Trả lời: 

Điều 47 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định việc Đăng ký thay đổi địa chỉ 

trụ sở chính của doanh nghiệp như sau: 

1. Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính sang quận, huyện, tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương khác nơi đặt trụ sở chính dẫn đến thay đổi cơ 
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quan thuế quản lý, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với Cơ quan thuế 

liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế. 

2. Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký 

thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt 

trụ sở mới. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây: 

a) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện 

theo pháp luật của doanh nghiệp ký; 

b) Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách 

nhiệm hữu hạn một thành viên; nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp 

của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở 

lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc 

chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp. 

3. Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh 

doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp theo quy định. 

4. Khi thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, quyền và nghĩa vụ 

của doanh nghiệp không thay đổi. 

Tình huống 46. Chị Phạm Thị Thúy huyện Ý Yên có hỏi: khi đổi tên 

doanh nghiệp phải đăng ký như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 48 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định việc Đăng ký đổi tên doanh 

nghiệp như sau: 

1. Trường hợp đổi tên doanh nghiệp, doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký thay 

đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh 

nghiệp đặt trụ sở chính. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây: 

a) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện 

theo pháp luật của doanh nghiệp ký; 

b) Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên 

đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, 

của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của 

chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc 

đổi tên doanh nghiệp. 

2. Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh 

doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng 
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nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu tên doanh nghiệp đăng ký 

thay đổi không trái với quy định về đặt tên doanh nghiệp. 

3. Việc thay đổi tên doanh nghiệp không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ 

của doanh nghiệp. 

Tình huống 47. Anh Đặng Minh Đức huyện Mỹ Lộc có hỏi: Doanh 

nghiệp cần làm gì để đăng ký thay đổi thành viên hợp danh? 

Trả lời: 

Điều 49 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về  đăng ký thay đổi thành 

viên hợp danh như sau: 

1. Trường hợp chấm dứt tư cách thành viên hợp danh, tiếp nhận thành viên 

hợp danh mới theo quy định tại Điều 185 và Điều 186 Luật Doanh nghiệp, công 

ty hợp danh gửi hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến 

Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính. Hồ sơ bao gồm các giấy 

tờ sau đây: 

a) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện 

theo pháp luật của doanh nghiệp ký; 

b) Danh sách thành viên công ty hợp danh quy định tại Điều 25 Luật 

Doanh nghiệp, trong đó không bao gồm nội dung kê khai về thành viên góp vốn; 

c) Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên hợp danh mới. 

2. Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh 

doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. 

Tình huống 48. Anh Trần Văn Hiệu huyện Nam Trực có hỏi: công ty 

cổ phần muốn đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật thì phải làm 

gì? 

Trả lời: 

Điều 50 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về Đăng ký thay đổi người 

đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần như 

sau: 

1. Trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty, công ty 

gửi hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký 

kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây: 

a) Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật; 
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b) Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp 

luật mới; 

c) Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách 

nhiệm hữu hạn một thành viên; nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp 

Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên 

về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật; nghị quyết và bản sao biên bản 

họp Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi người đại 

diện theo pháp luật trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật 

làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty; nghị quyết, quyết định và bản sao biên 

bản họp Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần trong trường hợp việc thay 

đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công 

ty ngoài nội dung họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty 

quy định tại Điều 24 Luật Doanh nghiệp. 

2. Người ký thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật là một trong 

các cá nhân sau đây: 

a) Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty 

trách nhiệm hữu hạn một thành viên; 

b) Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai 

thành viên trở lên. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên là người đại diện 

theo pháp luật thì người ký thông báo là Chủ tịch Hội đồng thành viên mới được 

Hội đồng thành viên bầu; 

c) Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần. Trường hợp Chủ 

tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật thì người ký thông báo là 

Chủ tịch Hội đồng quản trị mới được Hội đồng quản trị bầu; 

d) Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị 

vắng mặt hoặc không thể thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình thì người ký 

thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật là người được Chủ tịch Hội 

đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền. Trường hợp không có 

thành viên được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội 

đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang 

chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo 

dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, 

có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức 

vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì người ký thông báo thay 

đổi người đại diện theo pháp luật là người được bầu tạm thời làm Chủ tịch Hội 
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đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định tại khoản 4 Điều 56, 

khoản 3 Điều 80 và khoản 4 Điều 156 Luật Doanh nghiệp. 

3. Trường hợp đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật theo quy 

định tại khoản 6 Điều 12 Luật Doanh nghiệp, hồ sơ đăng ký thay đổi người đại 

diện theo pháp luật bao gồm các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này, trong 

đó, nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên 

được thay thế bằng bản sao văn bản xác nhận việc người đại diện theo pháp luật 

của công ty chết, mất tích, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, 

đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ 

sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế 

hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành 

vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất 

định. 

4. Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh 

doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. 

Tình huống 49. Chị Đặng Ngọc Anh huyện Trực Ninh có hỏi: khi thay 

đổi vốn điều lệ, phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp doanh nghiệp đăng ký 

theo thủ tục nào? 

Trả lời: 

Điều 51 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định việc Đăng ký thay đổi vốn 

điều lệ, phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp trong 4 trường hợp như sau: 

1. Trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp 

danh đăng ký thay đổi vốn điều lệ, công ty gửi hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung 

đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở 

chính. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây: 

a) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện 

theo pháp luật của doanh nghiệp ký; 

b) Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách 

nhiệm hữu hạn một thành viên; nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Hội 

đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, 

công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc 

thay đổi vốn điều lệ; 

c) Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua 

cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn 
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đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, 

mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư. 

2. Trường hợp công ty đăng ký thay đổi phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp 

của thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của thành 

viên hợp danh công ty hợp danh, công ty gửi hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung 

đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở 

chính. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây: 

a) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện 

theo pháp luật của doanh nghiệp ký; 

b) Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở 

lên; danh sách thành viên công ty hợp danh, trong đó không bao gồm nội dung 

kê khai về thành viên góp vốn. Các danh sách phải bao gồm chữ ký của các 

thành viên có phần vốn góp thay đổi, không bắt buộc phải có chữ ký của thành 

viên có phần vốn góp không thay đổi; 

c) Hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc 

chuyển nhượng trong trường hợp chuyển nhượng phần vốn góp; Hợp đồng tặng 

cho trong trường hợp tặng cho phần vốn góp; 

d) Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua 

cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn 

đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, 

mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư. 

3. Trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chào bán cổ phần để 

tăng vốn điều lệ, đồng thời giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký 

tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt bán cổ phần, kèm theo Thông báo quy 

định tại điểm a khoản 1 Điều này, hồ sơ đăng ký tăng vốn điều lệ phải có các 

giấy tờ sau đây: 

a) Nghị quyết và bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc chào 

bán cổ phần để tăng vốn điều lệ, trong đó nêu rõ số lượng cổ phần chào bán và 

giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết 

thúc mỗi đợt bán cổ phần; 

d) Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị công 

ty cổ phần về việc đăng ký tăng vốn điều lệ công ty sau khi kết thúc mỗi đợt bán 

cổ phần. 

4. Trường hợp giảm vốn điều lệ, doanh nghiệp phải cam kết bảo đảm thanh 

toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn. Trường hợp 
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công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên giảm vốn điều lệ theo quy 

định tại điểm a và điểm b khoản 3 Điều 68 Luật Doanh nghiệp, hồ sơ đăng ký 

giảm vốn điều lệ phải kèm theo báo cáo tài chính gần nhất với thời điểm quyết 

định giảm vốn điều lệ. 

5. Sau khi nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh 

trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. 

Tình huống 50. Anh Phạm Gia Hưng huyện Hải Hậu có hỏi: doanh 

nghiệp tư nhân đăng ký thay đổi chủ như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 54 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định việc Đăng ký thay đổi chủ 

doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh 

nghiệp chết như sau: 

1. Trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân bán, tặng cho doanh nghiệp hoặc 

chủ doanh nghiệp tư nhân chết thì người mua, người được tặng cho, người thừa 

kế phải nộp hồ sơ đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân đến Phòng Đăng 

ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau 

đây: 

a) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp có chữ ký của người 

bán, người tặng cho và người mua, người được tặng cho doanh nghiệp tư nhân 

đối với trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp tư nhân; chữ ký của người thừa 

kế đối với trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân chết; 

b) Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người mua, người được tặng 

cho doanh nghiệp tư nhân, người thừa kế; 

c) Hợp đồng mua bán hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc mua bán 

trong trường hợp bán doanh nghiệp tư nhân; hợp đồng tặng cho trong trường 

hợp tặng cho doanh nghiệp tư nhân; bản sao văn bản xác nhận quyền thừa kế 

hợp pháp của người thừa kế trong trường hợp thừa kế. 

2. Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh 

doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. 

Tình huống 51. Anh Phạm Văn Hùng huyện Giao Thủy có hỏi: chủ 

doanh nghiệp tư nhân đăng ký thay đổi vốn đầu tư như thế nào? 

Trả lời: 
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Điều 55 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về Đăng ký thay đổi vốn đầu 

tư của chủ doanh nghiệp tư nhân như sau: 

Trường hợp tăng, giảm vốn đầu tư đã đăng ký, chủ doanh nghiệp tư nhân 

phải gửi Thông báo về việc thay đổi vốn đầu tư đến Phòng Đăng ký kinh doanh 

nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Sau khi nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, 

Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ 

và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. 

Tình huống 52. Chị Nguyễn Thị Bích huyện Vụ Bản có hỏi: doanh 

nghiệp cần làm gì để thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh? 

Trả lời: 

Điều 56 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định việc Thông báo thay đổi 

ngành, nghề kinh doanh như sau: 

1. Trường hợp thay đổi ngành, nghề kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông 

báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Hồ sơ 

đăng ký doanh nghiệp bao gồm các giấy tờ sau đây: 

a) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện 

theo pháp luật của doanh nghiệp ký; 

b) Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên 

đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, 

của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của 

chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc 

thay đổi ngành, nghề kinh doanh. 

2. Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh 

doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và điều kiện tiếp cận 

thị trường đối với các ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư 

nước ngoài theo quy định của pháp luật về đầu tư, cập nhật thông tin về ngành, 

nghề kinh doanh của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký 

doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh 

cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh 

nghiệp. 

Tình huống 53. Anh Đỗ Văn Tuấn huyện Nam Trực có hỏi: thông báo 

thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần chưa niêm yết được 

thực hiện theo thủ tục nào?  

Trả lời: 
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Điều 57 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về Thông báo thay đổi thông 

tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần chưa niêm yết như sau: 

1. Cổ đông sáng lập quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Doanh nghiệp là cổ 

đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên trong Danh sách cổ đông 

sáng lập nộp cho Phòng Đăng ký kinh doanh tại thời điểm đăng ký thành lập 

doanh nghiệp. 

2. Việc thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập với Phòng Đăng 

ký kinh doanh chỉ thực hiện trong trường hợp cổ đông sáng lập chưa thanh toán 

hoặc chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua theo quy định tại Điều 

113 Luật Doanh nghiệp. Doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện thông báo thay 

đổi thông tin của cổ đông sáng lập trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc 

thời hạn phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua. 

3. Trường hợp thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập quy định tại khoản 2 

Điều này, công ty gửi hồ sơ thông báo thay đổi nội dung đăng ký sơ bao gồm 

các giấy tờ sau đây: 

a) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện 

theo pháp luật của doanh nghiệp ký; 

b) Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần, trong đó không bao gồm 

thông tin về cổ đông sáng lập chưa thanh toán số cổ phần đã đăng ký mua. 

4. Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh 

doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, cập nhật thông tin của 

cổ đông sáng lập trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trường 

hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về 

việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. 

Tình huống 54. Chị Bùi Thị Huế huyện Ý Yên có hỏi: pháp luật quy 

định thủ tục Thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong 

công ty cổ phần chưa niêm yết như thế nào? 

Trả lời: 

 Điều 58 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về Thông báo thay đổi cổ 

đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết như sau: 

1. Trường hợp công ty cổ phần chưa niêm yết thay đổi cổ đông là nhà đầu 

tư nước ngoài theo quy định tại khoản 3 Điều 31 Luật Doanh nghiệp, doanh 

nghiệp nộp hồ sơ thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng 

Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Hồ sơ bao gồm các giấy 

tờ sau đây: 
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a) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện 

theo pháp luật của doanh nghiệp ký; 

b) Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài sau khi đã thay đổi. Danh 

sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài phải bao gồm chữ ký của cổ đông có giá 

trị cổ phần thay đổi, không bắt buộc phải có chữ ký của cổ đông có giá trị cổ 

phần không thay đổi; 

c) Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần hoặc các giấy tờ chứng minh việc 

hoàn tất chuyển nhượng; 

d) Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân trong trường hợp người nhận 

chuyển nhượng là cá nhân; bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức, bản sao giấy tờ 

pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và bản sao văn bản cử 

người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là tổ 

chức. 

Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ 

chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự; 

đ) Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua 

cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn 

đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, 

mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư. 

2. Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh 

doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, cập nhật thông tin về 

cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh 

nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp 

Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh 

nghiệp. 

Tình huống 55. Chị Lê Thị Hòa huyện Hải Hậu có hỏi: khi thay đổi nội 

dung đăng ký thuế doanh nghiệp cần thông báo như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 59 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về Thông báo thay đổi nội 

dung đăng ký thuế cụ thể như sau: 

1. Trường hợp doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký thuế mà không thay 

đổi nội dung đăng ký kinh doanh, trừ thay đổi phương pháp tính thuế, doanh 

nghiệp gửi thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện 

theo pháp luật của doanh nghiệp ký đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh 

nghiệp đặt trụ sở chính. 
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2. Sau khi tiếp nhận thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên 

nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, nhập dữ liệu vào Hệ thống thông tin quốc 

gia về đăng ký doanh nghiệp và truyền thông tin sang Hệ thống thông tin đăng 

ký thuế. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp 

Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh 

nghiệp. 

Tình huống 56. Anh Nguyễn Văn Thắng huyện Giao Thủy có hỏi: 

Thông báo thay đổi thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, thông báo 

thay đổi thông tin người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước 

ngoài, thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân, thông báo thay đổi thông 

tin người đại diện theo ủy quyền được quy định như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 60 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định việc Thông báo thay đổi 

thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, thông báo thay đổi thông tin người 

đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài, thông báo cho thuê 

doanh nghiệp tư nhân, thông báo thay đổi thông tin người đại diện theo ủy 

quyền như sau:  

1. Trong thời hạn 03 ngày làm việc sau khi có thông tin hoặc có thay đổi 

các thông tin về họ, tên, quốc tịch, số hộ chiếu, địa chỉ liên lạc, số cổ phần và 

loại cổ phần của cổ đông là cá nhân nước ngoài; tên, mã số doanh nghiệp, địa 

chỉ trụ sở chính, số cổ phần và loại cổ phần của cổ đông là tổ chức nước ngoài 

và họ, tên, quốc tịch, số hộ chiếu, địa chỉ liên lạc của người đại diện theo ủy 

quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài, doanh nghiệp gửi thông báo về việc 

bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh 

doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính theo quy định tại khoản 3 Điều 176 

Luật Doanh nghiệp. 

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày hợp đồng cho thuê doanh 

nghiệp có hiệu lực, chủ doanh nghiệp tư nhân phải gửi thông báo cho thuê doanh 

nghiệp tư nhân kèm theo bản sao hợp đồng cho thuê có công chứng đến Phòng 

Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính theo quy định tại Điều 

191 Luật Doanh nghiệp. 

3. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi về thông tin người đại 

diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn là tổ 

chức, công ty gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp 

đặt trụ sở chính. 
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4. Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp quy định tại khoản 1, 

khoản 2 và khoản 3 Điều này, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, 

kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, cập nhật thông tin của doanh nghiệp trong Cơ sở 

dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu 

cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung 

đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. 

Tình huống 57. Anh Trần Văn Nghị huyện Xuân Trường có hỏi: khi 

tách, sáp nhập công ty cần đăng ký thay đổi như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 61 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định việc đăng ký thay đổi nội 

dung đăng ký doanh nghiệp đối với công ty bị tách, công ty nhận sáp nhập như 

sau: 

1. Trường hợp tách công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần mà công 

ty bị tách thay đổi vốn điều lệ, số lượng thành viên, cổ đông là nhà đầu tư nước 

ngoài tương ứng với phần vốn góp, cổ phần và số lượng thành viên, cổ đông là 

nhà đầu tư nước ngoài giảm xuống, hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký 

doanh nghiệp của công ty bị tách phải có các giấy tờ tương ứng quy định tại 

Chương này và các giấy tờ sau đây: 

a) Nghị quyết, quyết định về việc tách công ty theo quy định tại Điều 199 

Luật Doanh nghiệp; 

b) Bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ 

phần về việc tách công ty. 

2. Trường hợp sáp nhập một hoặc một số công ty vào một công ty khác, hồ 

sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của công ty nhận sáp nhập 

phải có các giấy tờ tương ứng quy định tại Chương này và các giấy tờ sau đây: 

a) Hợp đồng sáp nhập theo quy định tại Điều 201 Luật Doanh nghiệp; 

b) Nghị quyết, quyết định về việc thông qua hợp đồng sáp nhập và bản sao 

biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành 

viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ 

phần về việc thông qua hợp đồng sáp nhập của công ty nhận sáp nhập; 

c) Nghị quyết, quyết định về việc thông qua hợp đồng sáp nhập và bản sao 

biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành 

viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ 

phần về việc thông qua hợp đồng sáp nhập của công ty bị sáp nhập, trừ trường 
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hợp công ty nhận sáp nhập là thành viên, cổ đông sở hữu trên 65% vốn điều lệ 

đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh hoặc cổ phần có quyền 

biểu quyết đối với công ty cổ phần của công ty bị sáp nhập. 

3. Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh 

doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký 

doanh nghiệp cho doanh nghiệp. 

Tình huống 58. Chị Nguyễn Thu Hằng huyện Vụ Bản có hỏi: Đăng ký 

thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa 

điểm kinh doanh được thực hiện như thế nào theo quy định? 

Trả lời: 

Điều 62 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về Đăng ký thay đổi nội dung 

đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh như sau: 

1. Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ đặt chi nhánh, văn phòng đại diện dẫn 

đến thay đổi cơ quan thuế quản lý, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục về 

thuế với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của 

pháp luật về thuế. 

2. Khi thay đổi các nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại 

diện, địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo thay đổi nội dung đăng 

ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đến Phòng 

đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. 

Trường hợp thay đổi người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện, kèm theo 

thông báo phải có bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đứng đầu 

chi nhánh, văn phòng đại diện. 

Khi nhận được Thông báo của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh 

trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, thay đổi thông tin đăng ký 

hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 

động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh 

doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 

Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác 

nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại 

diện, địa điểm kinh doanh. 

3. Trường hợp chuyển địa chỉ nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa 

điểm kinh doanh sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác nơi chi nhánh, 

văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đã đăng ký, doanh nghiệp gửi Thông 
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báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa 

điểm kinh doanh đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh, văn phòng đại 

diện, địa điểm kinh doanh chuyển đến. 

Khi nhận được Thông báo của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh 

nơi chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh chuyển đến trao Giấy 

biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 

động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh 

doanh. 

4. Sau khi doanh nghiệp 100% vốn nhà nước được cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công 

ty cổ phần thì các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thực hiện 

đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động theo quy định tại Điều này. 

5. Sau khi công ty trách nhiệm hữu hạn được chuyển đổi thành công ty cổ 

phần và ngược lại, doanh nghiệp tư nhân được chuyển đổi thành công ty trách 

nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh thì các chi nhánh, văn phòng 

đại diện, địa điểm kinh doanh của những doanh nghiệp nêu trên thực hiện đăng 

ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động theo quy định tại Điều này. 

Tình huống 59. Anh Nguyễn Tất Chung huyện Nghĩa Hưng có hỏi: 

Cập nhật, bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được quy 

định như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 63 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định việc Cập nhật, bổ sung thông 

tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp như sau: 

1. Khi đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, doanh 

nghiệp có trách nhiệm bổ sung thông tin còn thiếu về số điện thoại của doanh 

nghiệp trong hồ sơ. Trường hợp doanh nghiệp không bổ sung thông tin về số 

điện thoại thì hồ sơ đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp 

được coi là không hợp lệ. 

2. Doanh nghiệp có nghĩa vụ thực hiện việc cập nhật, bổ sung thông tin 

trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo 

quy định tại khoản 3 Điều 8 Luật Doanh nghiệp, như sau: 

a) Trường hợp doanh nghiệp cập nhật, bổ sung các thông tin trong hồ sơ 

đăng ký doanh nghiệp làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp nhưng không thuộc các trường hợp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký 

doanh nghiệp quy định từ Điều 47 đến Điều 55 Nghị định này, doanh nghiệp gửi 
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thông báo đề nghị cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp đến Phòng 

Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Phòng Đăng ký kinh 

doanh nhận thông báo, xem xét tính hợp lệ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp cho doanh nghiệp; 

b) Trường hợp doanh nghiệp chỉ cập nhật, bổ sung các thông tin trong hồ 

sơ đăng ký doanh nghiệp mà không làm thay đổi nội dung của Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp thông báo thay đổi nội 

dung đăng ký doanh nghiệp quy định tại các điều từ Điều 56 đến Điều 60 Nghị 

định này thì doanh nghiệp gửi thông báo đề nghị cập nhật, bổ sung thông tin 

đăng ký doanh nghiệp đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ 

sở chính. Phòng Đăng ký kinh doanh bổ sung thông tin vào hồ sơ của doanh 

nghiệp, cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 

3. Doanh nghiệp không phải trả phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp trong 

trường hợp cập nhật, bổ sung thông tin về số điện thoại, số fax, thư điện tử, 

website, địa chỉ của doanh nghiệp do thay đổi về địa giới hành chính và các 

trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều này. 

Tình huống 60. Chị Nguyễn Anh Thư thành phố Nam Định có hỏi: 

Việc cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc 

thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp được pháp luật quy định như thế 

nào? 

Trả lời:  

Điều 68 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về Cấp lại Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh 

nghiệp cụ thể như sau: 

1. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu được cấp lại Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp, giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh 

nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, giấy 

xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại 

diện do bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, doanh 

nghiệp gửi văn bản đề nghị cấp lại đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh 

nghiệp đặt trụ sở chính. Phòng Đăng ký kinh doanh xem xét cấp lại trong thời 

hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị. 

2. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu được cấp lại Giấy chứng nhận 

đăng ký địa điểm kinh doanh, giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký 

địa điểm kinh doanh do bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức 

khác, doanh nghiệp hoặc chi nhánh có địa điểm kinh doanh gửi văn bản đề nghị 



64 

 

cấp lại đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh. Phòng 

Đăng ký kinh doanh xem xét cấp lại trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận được văn bản đề nghị. 
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