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EPLEGAL được Legal500 vinh danh là công ty luật hạng hai trong lĩnh vực Hàng Hải 
- Hàng Không 

Chúng tôi hân hạnh chia sẻ rằng EPLegal được Legal500 vinh danh là công ty luật hạng 
hai trong lĩnh vực Hàng hải – Hàng không trong năm nay. EPLegal cũng được xếp hạng 
trong nhiều lĩnh vực khác, bao gồm: (i) Tài chính – Ngân hàng, (ii) Giải quyết tranh chấp: 
Trọng tài, (iii) Giải quyết tranh chấp: Tranh tụng, (iv) Dự án và Năng lượng, (v) Doanh 
nghiệp – Mua bán và Sáp nhập. 

EPLegal là một trong những công ty luật hàng 
đầu Việt Nam chuyên cung cấp các dịch vụ pháp 
lý toàn diện và đáng tin cậy để hỗ trợ Quý Khách 
hàng trong các giao dịch trong nước và quốc tế. 

Chúng tôi chân thành cảm ơn Quý Đối tác và 
Quý Khách hàng đã tin tưởng, đồng hành cùng 
EPLegal trong suốt chặng đường vừa qua.  

Để biết thêm chi tiết vui lòng truy cập: 
https://www.legal500.com/firms/34304-eplegal-
limited/34779-ho-chi-minh-city-vietnam/ 

 

 

Ông Nguyễn Trung Nam – Luật sư sáng lập 
EPLEGAL – Được vinh danh trong danh sách 
100 luật sư hàng đầu Việt Nam năm 2020 

Ông Nguyễn Trung Nam – Luật sư sáng lập 
EPLegal – được vinh danh là một trong 100 luật sư 
hàng đầu tại Việt Nam (Vietnam’s A List 100 Top 
Lawyers), bởi Tạp chí Asia Business Law Journal. 
Các lĩnh vực nổi bật mà ông Nam được đề cử và 
công nhận bao gồm Trọng tài quốc tế, Dự án và 
năng lượng, Tài trợ dự án, xây dựng, hàng hải 
(mua và đóng tàu biển).  

SỰ KIỆN 

https://www.legal500.com/firms/34304-eplegal-limited/34779-ho-chi-minh-city-vietnam/
https://www.legal500.com/firms/34304-eplegal-limited/34779-ho-chi-minh-city-vietnam/


4 
 

Vietnam’s A List 100 Top Lawyers là kết quả khảo sát được tiến hành sâu rộng và dựa trên 
các đề cử nhận đươc từ các luật sư nội bộ cũng như đối tác ở các hãng luật quốc tế tại 
Việt Nam và các quốc gia khác. 

Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến những khách hàng đã tin tưởng lựa chọn và 
sử dụng dịch vụ pháp lý của chúng tôi. 

Cuộc thi Hòa giải Thương mại Quốc tế 2021 do Phòng Thương mại Quốc tế ICC tổ 
chức tại Paris 

Cuộc thi diễn ra từ ngày 5/2/2021 - 11/2/2021, bao gồm 4 trận vòng loại để chọn 4 đội vào bán kết 
và 2 đội chung kết. Cuộc thi có sự tham gia của 48 đội thi, 38 quốc gia và 120 chuyên gia trên toàn 
thế giới.  

Trước khi cuộc thi diễn ra, Luật sư Trung Nam đã cung cấp các kiến thức và kỹ năng liên quan đến 
hòa giải cho đội dự thi đến từ Việt Nam, đây là những kiến thức nền tảng và cần thiết để các bạn 
trẻ có thể tự nghiên cứu xa hơn. Ngoài ra, luật sư Trung Nam cũng hướng dẫn, góp ý và chia sẻ 
về cách thức soạn kế hoạch hòa giải, mang lại các kiến thức chuyên sâu và hữu ích cho đội dự thi. 
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Tọa đàm trực tuyến của Globalized Era Scholarship  

 
Ngày 20/02, Tọa đàm trực tuyến về chủ đề 
“Kỹ năng tranh tụng Trọng tài Quốc tế và Giải 
quyết tranh chấp Trọng tài áp dụng CISG” 
được tổ chức bởi Globalized Era Scholarship. 
Ông Nguyễn Trung Nam, Luật sư sáng lập 
EPLegal là diễn giả chính của Tọa đàm trên.  

Tại Tọa đàm, bên cạnh việc chia sẻ kiến thức 
bổ ích về CISG – nền tảng pháp lý cho các 
hợp đồng mua bán Quốc tế, Luật sư Nguyễn 
Trung Nam đã trang bị cho các bạn sinh viên, 
các luật sư trẻ những kỹ năng cần thiết trong 
quá trình tranh tụng tại Trọng tài Quốc tế 
thông qua kiến thức và trải nghiệm thực tế 
của mình.  

 

Việt Nam CISG Pre-Moot 2021 

Tiếp nối thành công của hai mùa 
trước, trường Đại học ngoại 
thương (FTU) tiếp tục tổ chức cuộc 
thi "Vietnam CISG Pre-Moot 2021" 
với chủ đề nCoVaccine -“C-right, be 
wise”. Cuộc thi nhận được sự phối 
hợp của Trung tâm Trọng tài quốc 
tế Việt Nam (VIAC), Hội Luật quốc 
tế (VSIL) và Câu lạc bộ Luật sư 
Thương mại Quốc tế Việt Nam 
(VBLC).  

Ngày 3/3 vừa qua, Luật sư Nguyễn Trung Nam đã đồng hành cùng các bạn thí sinh với tư cách 
Huấn luyện viên, trang bị cho các bạn những kỹ năng tranh tụng cần thiết trước khi tham gia vào 
các đấu trường quốc tế: Tạo ấn tượng ban đầu, nội dung trình bày, tác phong trình bày, cách tương 
tác với trọng tài và đối phương, hoạt động nhóm.  

 

Ông Nguyễn Trung Nam – Đại diện của VIỆT NAM tham gia phiên làm việc thứ 73 của 
Nhóm Công tác UNCITRAL số II 
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Vào các ngày từ 22/03/2021 tới ngày 
26/03/2021 sắp tới, phiên làm việc 
thứ 73 của Nhóm công tác 
UNCITRAL số II sẽ được diễn ra 
nhằm thảo luận về các quy định đang 
được UNCITRAL soạn thảo, bao 
gồm bộ quy tắc hòa giải UNCITRAL, 
ghi chú về hòa giải UNCITRAL, các quy định về tố tụng trọng tài rút gọn, ... 

Luật sư Nguyễn Trung Nam sẽ tham dự sự kiện và đóng góp những nhận định về pháp lý và thực 
tiễn từ phía Việt Nam để xây dựng các văn kiện của UNCITRAL. 
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II. Những điểm mới của Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp 

Ngày 4/1/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh 
nghiệp, thay thế cho Nghị định 78/2015/NĐ-CP (đã sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 
108/2018/NĐ-CP). Dưới đây là tổng hợp của EPLegal về những điểm mới của Nghị định 
này so với các Nghị định cũ. Nghị định 01/2021/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 
04/01/2021.  

1. Ngôn ngữ sử dụng trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 

Các giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 
được lập bằng tiếng Việt. Trường hợp hồ sơ 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 
đó. 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. Tóm lại, cơ quan có thẩm 
quyền tại Việt Nam sẽ chỉ xem xét hồ sơ bằng tiếng Việt 
của người nộp đơn.  

2. Mã số doanh nghiệp đồng thời là mã số tham gia BHXH 

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. 

3. Đăng ký doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp, tổ chức trong ngành chứng 
khoán 

Nghị định 01/2021/NĐ-CP cũng quy 
định rõ hồ sơ, thủ tục, trình tự đăng ký 
doanh nghiệp đối với công ty chứng 
khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư 
chứng khoán, công ty đầu tư chứng 
khoán, chi nhánh công ty chứng khoán 
nước ngoài và chi nhánh công ty quản 
lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam được 

CẬP NHẬT PHÁP LÝ 
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quy định theo Luật chứng khoán 2019. Các tổ chức này khi đăng ký doanh nghiệp phải có 
giấy phép thành lập và hoạt động hoặc văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà 
nước.  

4. Đăng ký doanh nghiệp đối với các ngân hàng, tổ chức có hoạt động ngân 
hàng 

Nghị định 01/2021/NĐ-CP cũng quy 
định rõ hồ sơ, thủ tục, trình tự đăng ký 
doanh nghiệp đối với đối với tổ chức 
tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 
ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức 
tín dụng nước ngoài, tổ chức nước 
ngoài khác có hoạt động ngân hàng. 
Các tổ chức này khi đăng ký doanh 

nghiệp phải có giấy phép hoặc văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.  

5. Doanh nghiệp có quyền khởi kiện hành chính về quyết định của Phòng Đăng 
ký kinh doanh về đặt tên doanh nghiệp 

Phòng Đăng ký kinh doanh có quyền chấp thuận hoặc từ chối tên dự kiến đăng ký của 
doanh nghiệp (tránh tên doanh nghiệp bị trùng, nhầm và vi phạm quy định về đặt tên doanh 
nghiệp) theo quy định của pháp luật. 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. 

6. Đăng ký doanh nghiệp đồng thời 

Nghị định 01/2021/NĐ-CP cho phép Doanh nghiệp có thể đăng ký chuyển đổi loại hình 
doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, trong đó bao 
gồm thay đổi người đại diện theo pháp luật. Trước đây, việc đăng ký thay đổi người đại 
diện theo pháp luật phải được thực hiện sau khi doanh nghiệp đã đăng ký chuyển đổi loại 
hình doanh nghiệp.  

7. Ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh 

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 
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đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp được quyền hoạt động kinh doanh kể từ ngày 
doanh nghiệp đăng ký.  

8. Hoàn phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp 

Đồng thời với việc nộp hồ sơ thành lập, doanh nghiệp phải tiến hành thủ tục công bố nội 
dung đăng ký doanh nghiệp và nộp phí công bố theo quy định. 

Trường hợp doanh nghiệp không được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh 
nghiệp sẽ được hoàn trả phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp. 

9. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên giảm vốn điều lệ 

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên khi đăng ký giảm vốn điều lệ theo Điều 
68.3 (a) và 68.3 (b) Luật Doanh nghiệp 2020 thì phải kèm theo báo cáo tài chính gần nhất 
với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ. 

10. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp thông qua quyết 
định theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản 

Trường hợp Hội đồng thành viên Công ty TNHH hoặc Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản 
trị của CTCP thông qua các nghị quyết, quyết định theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản 
theo quy định của Luật Doanh nghiệp, bản sao biên bản họp trong hồ sơ đăng ký doanh 
nghiệp quy định tại Nghị định này được thay thế bằng bản sao báo cáo kết quả kiểm 
phiếu của Hội đồng thành viên hoặc của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông. 

11. Các điểm mới về Hộ kinh doanh: 

(i) Chỉ có 2 đối tượng được thành lập hộ kinh doanh 

Chỉ có 2 đối tượng đủ điều kiện thành lập hộ kinh doanh 
là cá nhân hoặc thành viên hộ gia đình. Vì vậy, theo 
quy định mới, “nhóm cá nhân người Việt Nam” theo quy 
định tại Nghị định 78/2015/NĐ-CP không được phép 
thành lập hộ kinh doanh. Bên cạnh đó, Nghị định 
01/2021/NĐ-CP bổ sung thêm đối tượng không cần phải 
đăng ký doanh doanh là: Những người kinh doanh thời 
vụ.  

(ii) Hộ kinh doanh được phép kinh doanh tại 
nhiều địa điểm 
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Từ ngày 04/01/2021, Một hộ kinh doanh có thể hoạt động kinh doanh tại nhiều địa điểm 
mà không bị ấn định một địa điểm duy nhất. Tuy nhiên, hộ kinh doanh phải chọn một địa 
điểm để đăng ký trụ sở hộ kinh doanh và phải thông báo cho Cơ quan quản lý thuế, cơ 
quan quản lý thị trường nơi tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các địa điểm kinh doanh 
còn lại. 

(iii) Bổ sung quy định về thời gian đăng ký thay đổi trên GCN đăng ký hộ kinh 
doanh 

Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định thời gian đăng ký thay đổi nội dung trên GCN đăng ký 
hộ kinh doanh là 10 ngày kể từ ngày có thay đổi (Trước đây, Nghị định 78/2015/NĐ-CP 
không quy định về vấn đề này). 

(iv) Có thể tạm dừng kinh doanh vô thời hạn  

Theo Điều 76 Nghị định 78/2015/NĐ-CP, hộ kinh doanh chỉ 
được tạm ngừng kinh doanh không quá 1 năm và gửi thông 
báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện 
nơi hộ kinh doanh đã đăng ký ít nhất 15 ngày trước khi tạm 
ngừng kinh doanh. 

Hiện tại, Nghị định 01/2021/NĐ-CP không còn quy định về giới 
hạn thời gian tạm ngừng kinh doanh nhưng phải gửi thông báo 
cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện đã đăng ký ít nhất 
03 ngày truớc khi tạm ngừng kinh doanh. 

(v) Chủ hộ kinh doanh được ủy quyền thủ tục đăng ký hộ kinh doanh  

Trước đây, không quy định về việc ủy quyền đăng ký hộ kinh doanh. Nghị định 01/2021/NĐ-
CP đã cho phép Chủ hộ kinh doanh có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện 
thủ tục đăng ký hộ kinh doanh. 

(vi) Chủ Hộ kinh doanh có thể thuê người quản lý hoạt động kinh doanh 

Trước đây, Nghị định 78/2015/NĐ-CP không quy định về vấn đề này. Hiện nay, Nghị định 
01/2021/NĐ-CP đã cho phép hộ kinh doanh có thể thuê người khác quản lý, điều hành hoạt 
động kinh doanh. Tuy nhiên, hộ kinh doanh vẫn phải chịu trách nhiệm đối với khoản nợ và 
nghĩa vụ tài sản phát sinh từ hoạt động kinh doanh.  

(vii) Bổ sung trường hợp thu hồi GCN đăng ký hộ kinh doanh 
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Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về những trường 
hợp thu hồi GCN đăng ký hộ kinh doanh như sau: 

- Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh 
là giả mạo. 

- Ngừng hoạt động kinh doanh quá 06 tháng liên tục 
mà không thông báo với Cơ quan đăng ký kinh 
doanh cấp huyện nơi đăng ký và Cơ quan thuế (bổ 
sung thêm cơ quan thông báo là Cơ quan thuế so với Nghị định 78/2015/NĐ-CP). 

- Kinh doanh ngành, nghề bị cấm. 

- Hộ kinh doanh do những người không được quyền thành lập hộ kinh doanh thành lập. 

- Hộ kinh doanh không gửi báo cáo theo quy định tại khoản 6 Điều 16 Nghị định 
01/2021/NĐ-CP đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trong thời hạn 03 tháng kể từ 
ngày hết hạn gửi báo cáo hoặc có yêu cầu bằng văn bản (trước đây chỉ quy định trường 
hợp không gửi báo cáo khi được cơ quan cấp huyện yêu cầu). 

- Trường hợp khác theo quyết định của Tòa án, đề nghị của cơ quan có thẩm quyền theo 
quy định của luật (bổ sung mới). 

12. Tình trạng pháp lý của doanh nghiệp 

Nghị định 01/2021/NĐ-CP đưa ra các định nghĩa về tình trạng pháp lý sau đây của doanh 
nghiệp sẽ được ghi nhận trên Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về Đăng ký Doanh nghiệp để hỗ trợ 
các cơ quan, cá nhân có thẩm quyền cần thông tin về doanh nghiệp: 

(i) Tạm ngừng kinh doanh 
(ii) Không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký 
(iii) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do cưỡng chế về quản lý thuế 
(iv) Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập 
(v) Đang làm thủ tục phá sản 
(vi) Đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại 
(vii) Đang hoạt động 

III. Điểm mới của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP về người lao động nước ngoài làm 
việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ 
chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam. 
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Ngày 30/12/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 152/2020/NĐ-CP quy định về NLĐ nước 
ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý NLĐ Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá 
nhân nước ngoài tại Việt Nam. Nghị định 152/2020/NĐ-CP đã kết hợp hai nghị định cũ là 
Nghị định 11/2016/NĐ-CP về Lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và Nghị định 
75/2014/NĐ-CP về Tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá 
nhân nước ngoài tại Việt Nam. Nghị định 152/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/02/2021. 

1. Thay đổi tiêu chí đánh giá “Chuyên gia là người lao động nước ngoài” 

Nghị định 152/2020/NĐ-CP đặt ra những tiêu chí chặt chẽ hơn đối với Chuyên gia là người 
lao động nước ngoài, cụ thể, việc xác định người lao động nước ngoài là chuyên gia sẽ 
không dựa vào văn bản xác nhận là chuyên gia của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại 
nước ngoài nữa. Nghị định 152/2020/NĐ-CP sẽ xét tới các tiêu chí bao gồm (i) trình độ học 
vấn hoặc (ii) số năm kinh nghiệm, cụ thể:  

(i) Có bằng đại học trở lên hoặc tương đương và 
có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong 
chuyên ngành được đào tạo phù hợp với vị trí 
công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến 
làm việc tại Việt Nam; 
b) Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm và có chứng chỉ 
hành nghề phù hợp với vị trí công việc mà người 
lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt 
Nam; 

Trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội. 

2. Thay đổi tiêu chí đánh giá “Chuyên gia là lao động kỹ thuật” 

Theo Nghị định cũ 11/2016/NĐ-CP thì Lao động kỹ thuật là người được đào tạo chuyên 
ngành kỹ thuật hoặc chuyên ngành khác ít nhất 01 năm và làm việc ít nhất 03 năm trong 
chuyên ngành được đào tạo. Nghị định 152/2020/NĐ-CP đã mở rộng tiêu chí này trong 
trường hợp người lao động nước ngoài không đáp ứng tiêu chí trên thì pháp luật Việt Nam 
cho phép Lao động kỹ thuật chứng minh có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm công việc phù 
hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam. 

3. Bổ sung thêm ba trường hợp được miễn giấy phép lao động 

Hiện tại, có 14 trường hợp không yêu cầu giấy phép lao động, ví dụ: di chuyển trong nội 
bộ doanh nghiệp có các ngành dịch vụ mà Việt Nam đã cam kết với WTO, vào Việt Nam 
làm việc dưới 30 ngày, v.v. Nhằm mục đích giảm bớt gánh nặng của các thủ tục không cần 
thiết, Nghị định 152 bổ sung thêm các trường hợp mới như sau: 
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(1) Là chủ sở hữu hoặc thành viên góp vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn có giá trị 
góp vốn từ 3 tỷ đồng trở lên. 

(2) Là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần 
có giá trị góp vốn từ 3 tỷ đồng trở lên. 

(3) Được Bộ Giáo dục và Đào tạo xác nhận người lao động nước ngoài vào Việt Nam 
để giảng dạy, nghiên cứu. 

Quy định này tạo điều kiện thuận lợi cho người quản lý, người đứng đầu doanh nghiệp, 
nhà nghiên cứu và nhà giáo dục được mời dễ dàng làm việc, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp 
và tăng cường trao đổi học thuật. 

4. Thay đổi quy trình gia hạn giấy phép lao động 

Kể từ năm 2021, người lao động nước ngoài được cấp giấy phép lao động cho thời hạn 2 
năm sẽ chỉ được gia hạn giấy phép lao động 1 lần cho 02 năm tiếp theo, thay đổi so với 
Nghị định 11/2016/NĐ-CP không giới 
hạn số lần gia hạn. Như vậy, trong 
trường hợp người sử dụng lao động vẫn 
muốn tiếp tục thuê người lao động nước 
ngoài (sau khi đã được gia hạn giấy 
phép lao động) thì người sử dụng lao 
động phải xin cấp mới giấy phép lao 
động cho người lao động đó.        

IV. Các điểm mới của Nghị định số 145/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao 
động. 

Ngày 14/12/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ 
lao động. Dưới đây là tổng hợp của EPLegal về những điểm mới của Nghị định này so với 
Nghị định cũ (Nghị định 29/2019/NĐ-CP). Nghị định 145/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 
01/02/2021.Theo đó, nghị định có những điểm mới như sau: 

1. Thời hạn báo trước khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với 
một số ngành, nghề, công việc đặc thù 

Thứ nhất, về danh sách những ngành, nghề, công việc đặc thù: 

- Thành viên tổ lái tàu bay; nhân viên kỹ thuật bảo dưỡng tàu bay, nhân viên sửa 
chữa chuyên ngành hàng không; nhân viên điều độ, khai thác bay. 
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- Người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp; Luật Quản lý, 
sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp. 

- Thuyền viên thuộc thuyền bộ làm việc trên tàu Việt Nam đang hoạt động ở nước 
ngoài; thuyền viên được doanh nghiệp Việt Nam cho thuê lại làm việc trên tàu biển 
nước ngoài. 

- Trường hợp khác do pháp luật quy định. 

Thứ hai, thời hạn báo trước khi đơn 
phương chấm dứt hợp đồng lao động:  
Người lao động làm ngành, nghề, công việc 
đặc thù đơn phương chấm dứt hợp đồng lao 
động hoặc người sử dụng lao động đơn 
phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với 
những người lao động này thì thời hạn báo 
trước như sau: 

- Ít nhất 120 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng 
lao động xác định thời hạn từ 12 tháng trở lên. 

- Ít nhất bằng một phần tư thời hạn của hợp đồng lao động đối với hợp đồng lao động 
có thời hạn dưới 12 tháng. 

2. Sổ quản lý lao động 

Kể từ năm 2021, việc lập, cập nhật, quản lý và sử dụng Sổ quản lý lao động là bắt buộc. 
Đây là một trong những nội dung mới của Nghị định lần này giúp cho việc kiểm soát Người 
lao động tại các doanh nghiệp được thực hiện một cách chặt chẽ. Việc lập sổ quản lý lao 
động phải được thực hiện tại mọi cơ sở của doanh nghiệp trong vòng 30 ngày kể từ ngày 
doanh nghiệp bắt đầu hoạt động. Sổ quản lý lao động có thể được lập bằng bản giấy hoặc 
bản điện tử nhưng phải đáp ứng đủ các thông tin cơ bản của Người lao động. Người sử 
dụng lao động có trách nhiệm cập nhật thường xuyên các thông tin trong Sổ và xuất trình 
Sổ khi có yêu cầu. 

3. Xử lý hợp đồng lao động vô hiệu 

Nghị định số 145/2020/NĐ-CP bổ sung quy định về cách xử lý hợp đồng lao động vô hiệu, 
cụ thể như sau: 

Đối với hợp đồng lao động vô hiệu từng phần: So với nghị định trước, nghị định lần này  
đã cho phép các bên có quyền chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp các bên 
không thống nhất sửa đổi phần nội dung bị tuyên bố vô hiệu. 
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Đối với hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ được bổ sung quy định với 02 trường 
hợp sau: 

- Do người giao kết không đúng thẩm quyền hoặc vi phạm nguyên tắc giao kết hợp 
đồng lao động: Nghị định mới cho phép các bên có quyền chấm dứt hợp đồng lao 
động trong trường hợp các bên không ký lại hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu 
toàn bộ. 

- Do toàn bộ nội dung của hợp đồng lao động vi phạm pháp luật hoặc công việc đã 
giao kết trong hợp đồng lao động là công việc mà pháp luật cấm: Người lao động 
và người sử dụng lao động sẽ giao kết hợp đồng lao động mới theo đúng quy định 
của pháp luật nếu đạt được thỏa thuận, nếu không sẽ thực hiện chấm dứt hợp đồng 
lao động. 

Những quy định mới này giúp cho các bên có thêm sự lựa chọn, đề cao sự thỏa thuận của 
hai bên thay vì bắt buộc phải ký kết Hợp đồng lao động như quy định trước đó. 

4. Thay đổi về cách tính lương cho những ngày chưa nghỉ phép 

Theo Nghị định số 145/2020/NĐ-CP về căn cứ trả lương cho những ngày chưa nghỉ phép 
đã được quy định một cách rất rõ ràng, chặt chẽ. Từ năm 2021, tiền lương làm căn cứ trả 
những ngày chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm là tiền lương 
theo hợp đồng lao động của tháng trước liền kề tháng người lao động thôi việc, bị 
mất việc làm thay vì trả lương theo mức bình quân tiền lương theo hợp đồng lao động của 
06 tháng trước liền kề trước khi thôi việc, bị mất việc làm (với người lao động đã làm việc 
từ đủ 06 tháng) hoặc bình quân theo hợp đồng lao động của toàn bộ thời gian làm việc 
(nếu làm việc chưa đủ 06 tháng). 

5. Quấy rối tình dục nơi làm việc  

Nghị định số 145/2020/NĐ-CP đã có 
quy định mới làm rõ các hành vi nào 
được cho là “quấy rối tình dục”: Các 
trao đổi bao gồm đề nghị, yêu cầu, gợi 
ý, đe dọa, ép buộc đổi quan hệ tình dục 
lấy bất kỳ lợi ích nào liên quan đến 
công việc; những hành vi có tính chất 
tình dục không nhằm mục đích trao đổi, 
nhưng khiến môi trường làm việc trở 
nên khó chịu và bất an, gây tổn hại về 

thể chất, tinh thần, hiệu quả công việc và cuộc sống của người bị quấy rối. 
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Quấy rối tình dục tại nơi làm việc bao gồm: 

- Hành vi mang tính thể chất gồm hành động, cử chỉ, tiếp xúc, tác động vào cơ thể 
mang tính tình dục hoặc gợi ý tình dục. 

- Quấy rối tình dục bằng lời nói gồm lời nói trực tiếp, qua điện thoại hoặc qua phương 
tiện điện tử có nội dung tình dục hoặc có ngụ ý tình dục. 

- Quấy rối tình dục phi lời nói gồm ngôn ngữ cơ thể; trưng bày, miêu tả tài liệu trực 
quan về tình dục hoặc liên quan đến hoạt động tình dục trực tiếp hoặc qua phương 
tiện điện tử.  

V. Tạm dừng xem xét thêm các dự án điện gió vào Quy hoạch điện VII  

Theo Công văn số 196/TTg-CN ngày 18 tháng 02 năm 2021 của Thủ tướng chính phủ gửi 
Bộ Công Thương, báo cáo của Bộ Công thương cho thấy đến nay quy mô công suất các 
dự án nguồn điện gió được bổ sung vào Quy hoạch VII điều chỉnh đã ở mức cao, với 
11.800 MW. Tuy nhiên trong đó mới chỉ có 538 MW được đưa vào vận hành tính tới cuối 
năm 2020, còn khoảng 11.262 MW đang được triển khai.  

Do đó, Thủ tướng Chính 
phủ đã có ý kiến, không xem 
xét bổ sung các dự án Bộ 
Công thương báo cáo kiến 
nghị tại các văn bản nêu 
trên vào Quy hoạch điện VII 
điều chỉnh mà đưa vào Quy 
hoạch phát triển điện lực 
quốc gia thời kỳ 2021-2030, 
tầm nhìn đến năm 2045 
(Quy hoạch điện VIII). 

Đồng thời, Bộ Công thương được yêu cầu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ Đề án Quy 
hoạch điện VIII theo nhiệm vụ được phân công tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2021.  
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Phân biệt Phân quyền và Ủy quyền trong hoạt động quản trị doanh nghiệp  

 

Trong công tác quản trị doanh nghiệp hiện nay, mô hình phân quyền và ủy quyền đang 
được áp dụng phổ biến. Mô hình này không chỉ giúp doanh nghiệp phản ứng kịp thời, 
nhanh chóng thích nghi với những biến động của thương trường, mà còn tác động đến vấn 
đề quản trị nhân sự, quản trị chiến lược và kiểm soát nội bộ công ty.  

Phân quyền và các xu hướng của phân quyền 

Khác với hành vi “ủy quyền” đã được luật 
hóa trong Bộ luật Dân sự 2015 (BLDS) và 
Luật Doanh nghiệp 2020 (LDN), hoạt động 
phân quyền của doanh nghiệp hiện nay 
chưa được định nghĩa cụ thể trong các 
văn bản pháp luật cụ thể.  

Phân quyền được hiểu là việc phân chia 
quyền lực cho cấp dưới, là hoạt động phân 
phối trách nhiệm nhiệm thông qua chức 
năng của tổ chức và là một trong những 
quyết định quan trọng của công tác quản 
lý.  

Việc phân cấp, phân quyền được xác lập thông qua các văn bản pháp luật cũng như văn 
bản nội bộ của doanh nghiệp, mà cơ bản nhất là các quy định tại LDN; Điều lệ công ty và 
Bộ quy tắc quản trị Công ty. Đây là các văn bản đóng vai trò quyết định trong việc hoàn 
thiện mô hình phân cấp, phân quyền để xác định chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của 
các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia điều hành, quản lý doanh nghiệp.  

Việc phân quyền có thể được phân loại dựa trên một số nguyên tắc: Phân quyền theo kết 
quả mong muốn; Xác định theo chức năng; Nguyên tắc bậc thang; Nguyên tắc quyền hạn 
theo cấp bậc; Nguyên tắc tương xứng giữa quyền hạn và trách nhiệm; v.v. Dựa vào các 
nguyên tắc đó, có hai xu thế phân quyền phổ biến hiện nay: 

Thứ nhất, xu thế tập trung quyền lực quyết định vào người quản lý. Theo đó, người chủ 
doanh nghiệp sẽ nắm quyền quyết định; các chức danh quản lý, thậm chí cả thành viên 
Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban Giám đốc chỉ là hình thức mà không có thực quyền. 
Điều này đồng nghĩa với việc người chủ doanh nghiệp phải đưa ra quyết định một cách 
nhanh chóng, thậm chí là vội vàng mà không có thời gian cân nhắc nội dung của quyết 
định. Ngược lại, nếu dành thời gian để xem xét kỹ nội dung quyết định, giao dịch, việc trì 
hoãn, chậm trễ là điều không thể tránh khỏi.  

PHÂN TÍCH PHÁP LÝ 
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Thứ hai, xu thế phân quyền tối đa cho cấp dưới. Không ít doanh nghiệp có quan niệm phân 
quyền tối đa cho cấp dưới để giảm tải công việc quản lý và phát huy tối đa tính chủ động 
của các bộ phận trong doanh nghiệp. Một doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ thể hiện sự phân 
quyền thông qua sơ đồ tổ chức, cơ cấu bộ máy công ty với các phòng, ban chức năng 
riêng và các chức danh, nhiệm vụ đi kèm. Hiện nay, việc Chi nhánh của Doanh nghiệp tự 
mình giao dịch và quyết định ký kết Hợp đồng là điều hết sức bình thường. Tuy nhiên, chỉ 
khi xảy ra tranh chấp, vấn đề liên quan đến thẩm quyền ký kết của Chi nhánh mới được 
mang ra thẩm định. Căn cứ Điều 84 BLDS và Điều 44 LDN, Chi nhánh là đơn vị hoạt động 
phụ thuộc vào Doanh nghiệp mở chi nhánh, thay Doanh nghiệp thực hiện một phần hoặc 
toàn bộ chức năng (bao gồm cả chức năng đại diện) và không có tư cách pháp nhân. Do 
đó, người đứng đầu Chi nhánh chỉ có thể thay mặt Doanh nghiệp ký kết hợp đồng khi được 
sự ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp mở Chi nhánh. Qua ví 
dụ trên, việc phân quyền rộng cho cấp dưới phải gắn liền với quy trình chi tiết, chặt chẽ, 
phù hợp với quy định pháp luật để điều chỉnh và hướng dẫn người được phân quyền tuân 
thủ nghiêm túc, tránh tình trạng vượt quá phạm vi ủy quyền, làm phát sinh rủi ro pháp lý 
cho Doanh nghiệp.  

Một câu hỏi thường được đặt ra là việc phân quyền bằng một văn bản giao hoặc phân công 
nhiệm vụ có tạo thành một văn bản ủy quyền theo pháp luật hay không? Để trả lời câu hỏi 
này cần làm rõ nội dung khái niệm ủy quyền theo pháp luật Việt Nam. 

Ủy quyền  

Ủy quyền là một trong hai hình thức đại 
diện theo quy định của pháp luật được 
ghi nhận tại Điều 135 Bộ luật Dân sự 
2015.1 Ủy quyền là việc cá nhân/pháp 
nhân cho phép cá nhân/pháp nhân khác 
có quyền đại diện mình quyết định, thực 
hiện một giao dịch dân sự và người ủy 
quyền vẫn phải chịu trách nhiệm trước 
pháp luật về những hành vi do người 
nhận ủy quyền thực hiện trong phạm vi 
và thời hạn ủy quyền.2 Hiện nay pháp 
luật dân sự đã có quy định về quyền và nghĩa vụ của bên ủy quyền, bên được ủy quyền tại 
các Điều 565-568 Bộ luật Dân sự 2015.  Theo Điều 567.2 BLDS, bên ủy quyền phải chịu 
trách nhiệm về cam kết do bên được ủy quyền thực hiện trong phạm vi ủy quyền. Mặt khác, 

 
1 Điều 135 Bộ luật Dân sự 2015 
Điều 135. Căn cứ xác lập quyền đại diện 
Quyền đại diện được xác lập theo ủy quyền giữa người được đại diện và người đại diện (sau đây gọi là đại 
diện theo ủy quyền); theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, theo điều lệ của pháp nhân hoặc 
theo quy định của pháp luật (sau đây gọi chung là đại diện theo pháp luật). 
2 Điều 567.2 Bộ luật Dân sự 2015 
Điều 567. Nghĩa vụ của bên ủy quyền 
2. Chịu trách nhiệm về cam kết do bên được ủy quyền thực hiện trong phạm vi ủy quyền. 



19 
 

nếu bên được ủy quyền thực hiện hành vi vượt quá phạm vi mình được ủy quyền, hoặc có 
vi phạm các nghĩa vụ khác trong thỏa thuận ủy quyền, thì người ủy quyền có thể kiện đòi 
bồi thường thiệt hại do những vi phạm đó gây ra. 

Một vấn đề chưa rõ ràng theo luật, đó là nếu bên được ủy quyền vượt quá thẩm quyền, thì 
giao dịch được tạo ra do người được ủy quyền cam kết mà cam kết đó vượt quá thẩm 
quyền có giá trị pháp lý hay không? Có vẻ như nếu hiểu một cách ngầm định theo Điều 
567.2 BLDS thì người ủy quyền sẽ không chịu trách nhiệm gì về cam kết vượt quá thẩm 
quyền được ủy quyền. Tuy nhiên, điều này có thể tạo ra nhiều sự phiền toái cũng như 
không công bằng cho bên thứ ba giao dịch với doanh nghiệp, bởi không phải lúc nào họ 
cũng có đủ thời gian và nguồn lực để tìm hiểu rõ ngọn ngành phạm vi ủy quyền là gì và 
giao dịch nào thì vượt quá phạm vi ủy quyền. Đặc biệt trong một số trường hợp, bên ủy 
quyền có sự thể hiện bằng hành vi hoặc sự phân công nhiệm vụ nhằm thể hiện rằng người 
thực hiện giao dịch đã có sự ủy quyền phù hợp, ví dụ như giám đốc văn phòng đại diện ký 
thỏa thuận lao động, giám đốc bộ phận hành chính ký thỏa thuận mua sắm hàng hóa đồ 
dùng văn phòng, giám đốc bán hàng đưa ra cam kết về bảo hành với khách hàng… Trong 
những trường hợp như vậy, bên thứ ba thường sẽ ngầm hiểu là người đại diện cho doanh 
nghiệp giao dịch với mình đã có thẩm quyền. Trong pháp luật của các nước (ví dụ luật Anh, 
Mỹ), thường có sự mở rộng trách nhiệm của công ty trong cam kết với bên thứ ba trong 
trường hợp bên thứ ba ngay tình không thể biết được giới hạn chính xác của phạm vi được 
ủy quyền. Để tránh rủi ro về việc người được ủy quyền vượt thẩm quyền trong bối cảnh 
pháp luật chưa rõ ràng, cách tốt nhất để bảo vệ quyền lợi của bên thứ ba là yêu cầu doanh 
nghiệp cung cấp văn bản ủy quyền có thể hiện rõ phạm vi ủy quyền bao gồm việc thực 
hiện các giao kết thay mặt cho doanh nghiệp. 

Về thẩm quyền ủy quyền trong quản lý doanh nghiệp. Theo quy định của Luật Doanh 
nghiệp 2020, chỉ người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp mới có thể xác lập quan 
hệ ủy quyền quản lý doanh nghiệp. Đồng thời, người được ủy quyền cũng có thẩm quyền 
ủy quyền bằng cách ủy quyền lại cho người thứ ba khi (i) được sự đồng ý của người ủy 
quyền hoặc (ii) do sự kiện bất khả kháng nếu không áp dụng ủy quyền lại thì mục đích xác 
lập, thực hiện giao dịch dân sự vì lợi ích của người ủy quyền không thể thực hiện được.3 

Về hình thức, việc đại diện theo ủy quyền diễn ra rất phổ biến, các bên có thể thỏa thuận 
tiến hành giao dịch bằng nhiều hình thức, kể cả bằng lời nói. Tuy nhiên việc ủy quyền từ 
người đại diện theo pháp luật trong hoạt động quản lý doanh nghiệp phải được lập thành 
văn bản thì mới có giá trị. 

Trên thực tiễn, việc ủy quyền trong nội bộ công ty có thể được thực hiện thông qua (i) ủy 
quyền vụ việc; và (ii) ủy quyền thường xuyên. Đối với hình thức thứ nhất, việc ủy quyền 

 
3 Điều 564.1 Bộ luật Dân sự 2015 
Điều 564. Ủy quyền lại 
1. Bên được ủy quyền được ủy quyền lại cho người khác trong trường hợp sau đây: 
a) Có sự đồng ý của bên ủy quyền; 
b) Do sự kiện bất khả kháng nếu không áp dụng ủy quyền lại thì mục đích xác lập, thực hiện giao dịch dân 
sự vì lợi ích của người ủy quyền không thể thực hiện được. 
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cho cá nhân, pháp nhân, thay mặt công ty thực hiện công việc được tiến hành thông qua 
văn bản ủy quyền đối với từng vụ việc cụ thể. Đây được xem là cách thức ủy quyền phổ 
biến nhất, diễn ra hàng ngày, giữa các chủ thể khác nhau trong cùng doanh nghiệp. 
Phương thức thứ hai là việc ủy quyền thường xuyên bằng quyết định quản trị nội bộ hoặc 
thông qua quy chế hoạt động của doanh nghiệp, ví dụ như Phó Giám đốc thực hiện một 
công việc thuộc lĩnh vực cụ thể trong khoảng thời gian xác định được Giám đốc ủy quyền 
theo quy chế làm việc của Ban Giám đốc.  

Tóm lại, về bản chất và hình thức thì ủy quyền và phân quyền hoàn toàn khác nhau vì ủy 
quyền là việc thỏa thuận bằng văn bản giữa người ủy quyền và người được ủy quyền để 
nhân danh người ủy quyền thực hiện một công việc nào đó trong một thời gian nhất định. 
Còn phân quyền có nghĩa là người có chức vụ cao hơn phân chia quyền lực cho cấp dưới. 
Mặc dù về hình thức, việc phân quyền bằng văn bản nếu được người đại diện theo pháp 
luật ký và có bao gồm nội dung ủy quyền sẽ có thể được coi là đã thỏa mãn điều kiện của 
một văn bản ủy quyền, nhưng dựa trên hai bản chất khác nhau của hai loại hành vi này, 
cách tốt nhất là chúng được thực hiện thông qua các văn bản độc lập. Hành vi ủy quyền 
trong quản trị doanh nghiệp cần được xác lập dưới hình thức văn bản, có thể là giấy ủy 
quyền hoặc hợp đồng ủy quyền do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp (hoặc 
người được ủy quyền được phép ủy quyền lại) ký. Trong khi đó, việc phân quyền được xác 
lập thông qua các văn bản pháp luật và văn bản nội bộ của công ty (ví dụ như Điều lệ, 
quyết định phân công nhiệm vụ). 

Tạ Phương Thảo – EPLegal 
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