Bản tin cập nhật Pháp luật
Tháng 6 năm 2022
1. Nghị định về hỗ trợ lãi suất từ ngân hàng nhà nước đối với khoản vay
của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh
Ngày 20/05/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 31/2022/NĐ-CP về hỗ trợ lãi suất từ Ngân sách nhà
nước đối với khoản vay bằng Đồng Việt Nam phát sinh từ hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại đối
với khách hàng là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh (“Nghị định 31”). Nghị định 31 có hiệu lực kể từ
ngày ban hành.
Theo đó, các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đáp ứng đầy đủ các điều kiện dưới đây sẽ được hỗ trợ
mức lãi suất 2%/năm tính trên số dư nợ vay và thời hạn cho vay hỗ trợ lãi suất thực tế (nằm trong khoảng thời
gian tính từ ngày giải ngân khoản vay đến thời điểm doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trả hết nợ gốc
và/hoặc lãi tiền vay theo thỏa thuận giữa ngân hàng thương mại và khách hàng, phù hợp với nguồn kinh phí
hỗ trợ lãi suất được thông báo, nhưng không vượt quá ngày 31 tháng 12 năm 2023, tức giảm 2% vào số tiền
lãi phải trả):
• có khoản vay bằng Đồng Việt Nam mà thỏa thuận cho vay liên quan được ký kết và giải ngân từ ngày
01/01/2022 đến ngày 31/12/2023, sử dụng vốn vay đúng mục đích, có nghĩa vụ trả nợ lãi tại các kỳ hạn trả
nợ lãi mà thời điểm trả nợ phát sinh trong khoảng thời gian ngày 20/5/2022 đến ngày 31/12/2023 và chưa
được hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước theo các chính sách khác.
• có mục đích sử dụng vốn vay (i) thuộc một trong các ngành sau: hàng không, vận tải kho bãi (H), du lịch
(N79), dịch vụ lưu trú, ăn uống (I), giáo dục và đào tạo (P), nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản (A), công
nghiệp chế biến, chế tạo (C), xuất bản phần mềm (J582), lập trình máy vi tính và hoạt động liên quan (J62), hoạt động dịch vụ thông tin (J63); hoạt động xây dựng phục vụ tiếp cho các ngành trên (ngoại trừ hoạt
động xây dựng cho mục đích kinh doanh bất động sản quy định tại mã ngành kinh tế (L); hoặc (ii) để thực
hiện dự án xây dựng nhà xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo chung cư cũ thuộc danh mục dự án do Bộ
Xây dựng tổng hợp, công bố.

2. Dự thảo Luật Giao dịch Điện tử
Ngày 04/05/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố Dự thảo Luật Giao dịch Điện tử, sửa đổi và bổ
sung Luật số 51/2005/QH11 về Giao dịch Điện tử số do Quốc Hội khóa XI thông qua ngày 29/01/2005 và có
hiệu lực từ ngày 01/03/2006, bao gồm 11 Chương và 104 Điều và mở rộng phạm vi điều chính đến tất cả các
giao dịch điện tử phát sinh trong đời sống xã hội.
Một trong các nội dung quan trọng của Dự thảo Luật Giao dịch Điện tử là đưa ra khung pháp lý để quản lý
việc cung cấp nền tảng số, dịch vụ số, cũng như các đơn vị đăng ký, vận hành, nền tảng số, dịch vụ số trong
giao dịch điện tử. Cụ thể:
• Ban hành quy tắc bắt buộc các tổ chức, doanh nghiệp cung cấp và vận hành nền tảng số tại Việt Nam
phải đăng ký, thông báo với cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam, bao gồm cả các nhà cung cấp là doanh
nghiệp tổ chức Việt Nam, hay nhà cung cấp nước ngoài cung cấp xuyên biên giới cho người dùng tại
Việt Nam.
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• Quy định rõ trách nhiệm của nhà cung cấp nền tảng số, dịch vụ số trong việc thu thập, lưu trữ và xử lý dữ
liệu, bao gồm dữ liệu cá nhân; nghĩa vụ của các nền tảng số trung gian đối với việc đưa ra giải pháp kiểm
duyệt thông tin đăng tải bởi người dùng, có cơ chế phối hợp để ngăn chặn, gỡ bỏ nội dung vi phạm pháp
luật theo yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền.
• Phân loại và quy định điều kiện hoạt động với một số nền tảng số, bao gồm nền tảng mạng xã hội; nền
tảng tìm kiếm thông tin, phân tích dữ liệu; nền tảng chia sẻ nội dung số trực tuyến, ứng dụng số (như app
store, các cổng thông tin điện tử v.v.); nền tảng giao tiếp trực tuyến; sàn giao dịch thương mại điện tử, tài
chính điện tử, ngân hàng điện tử, thanh toán trực tuyến; nền tảng điện toán đám mây; hệ điều hành; nền
tảng kinh tế hợp tác chia sẻ trực tuyến.
• Quy định nguyên tắc xác định “nền tảng số lớn” (có số lượng người dùng thường xuyên lớn, thu thập, quản
lý dữ liệu của nhiều cá nhân, tổ chức tại Việt Nam) và “nền tảng số chi phối” (có vị trị thống lĩnh, góp phần
kết nối giữa bên cung cấp dịch vụ, hàng hóa đến một lượng lớn người tại Việt Nam) và các nghĩa vụ bổ
sung mà các nền tảng số này cũng như nhà cung cấp phải thực hiện và tuân thủ, bao gồm các nghĩa vụ
kiểm duyệt, giám sát hoạt động của nền tảng số lớn, và các giới hạn đối với thuật toán gợi ý trong nền tảng
số chi phối.

3. Dự thảo Thông tư hướng dẫn hoạt động chuyển tiền một chiều từ
Việt Nam ra nước ngoài và thanh toán, chuyển tiền cho các giao dịch
vãng lai khác của người cư trú là tổ chức, cá nhân
Ngày 04/05/2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã công bố Dự thảo thông tư hướng dẫn hoạt động chuyển
tiền một chiều từ Việt Nam ra nước ngoài và thanh toán, chuyển tiền cho các giao dịch vãng lai khác của
người cư trú là tổ chức, cá nhân (“Dự thảo”).
Dự thảo được xây dựng nhằm tích hợp và hệ thống hóa các quy định trên vào một văn bản hợp nhất, tạo điều
kiện thuận lợi hoạt động kinh doanh của các cá nhân và tổ chức, cũng như hoạt động quản lý ngoại hối của cơ
quan có thẩm quyền. Cụ thể:
• Người cư trú là tổ chức có thể mua ngoại tệ để chuyển ra nước ngoài để phục vụ mục đích tài trợ, viện trợ
của tổ chức; hoặc phục vụ các mục đích khác bao gồm trả thưởng cho người không cư trú là tổ chức, cá
nhân ở nước ngoài tham gia các chương trình, cuộc thi tại Việt Nam; chuyển tiền một chiều ra nước ngoài
từ nguồn tài trợ tiếp nhận của người không cư trú là tổ chức ở nước ngoài;
• Người cư trú là công dân Việt Nam được mua ngoại tệ để chuyển hoặc mang ra nước ngoài cho các mục
đích chuyển tiền một chiều được phép theo quy định.
Ngoài ra, người cư trú là tổ chức, cá nhân được thực hiện hoạt động thanh toán, chuyển tiền cho các giao dịch
vãng lai khác bao gồm các giao dịch thanh toán, chuyển tiền ra nước ngoài liên quan đến:
• tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập; quá cảnh; hoạt động trung gian thương mại; đặt gia công hàng hóa ở
nước ngoài v.v.;
• thu, nộp thuế thu nhập, thuế tài sản; chi trả, đóng phí bảo hiểm xã hội, bảo hiểm phi nhân thọ
• theo các quyết định/bản án có hiệu lực của tòa án/trọng tài; bồi thường do hư hỏng tài sản, vi phạm
hợp đồng v.v.
Việc thanh toán, chuyển tiền một chiều từ Việt Nam ra nước ngoài và hoạt động thanh toán, chuyển tiền cho
các giao dịch vãng lai khác phải thực hiện qua các ngân hàng được phép kinh doanh, cung ứng dịch vụ
ngoại hối.

4. Quyết định phê duyệt chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài trong
giai đoạn 2021 – 2030
Ngày 02/06/2022, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quyết định số 667/QĐ-TTg phê duyệt chiến lược hợp tác
đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021 – 2030 (“Quyết định 667”) với những nội dung đáng lưu ý sau:
• Phê duyệt mục tiêu cụ thể về hợp tác đầu tư bao gồm:
₋ Nâng cao tỷ lệ vốn đầu tư đăng ký của các quốc gia và vùng lãnh thổ trong một số khu vực trong tổng
số vốn đầu tư nước ngoài của cả nước lên 70% trong giai đoạn ban đầu là 2021 – 2025 và 75% trong
giai đoạn sau đó là 2026 – 2030, trong đó cụ thể là các nước Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Trung
Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Malaysia, Thái Lan, Ấn Độ, Indonesia, Phillipines; Pháp, Đức Ý, Tây Ban
Nha, Liên bang Nga; và Hoa Kỳ.
₋ Tăng 50% số lượng tập đoàn đa quốc gia thuộc nhóm 500 tập đoàn lớn nhất thế giới do Tạp chí Fortune
(Hoa Kỳ) xếp hạng có hiện diện và hoạt động tại Việt Nam.
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₋ Mục tiêu nằm trong nhóm 3 quốc gia dẫn đầu ASEAN và nhóm 60 quốc gia đứng dầu thế giới theo
xếp hạng môi trường kinh doanh của Ngân hàng Thế giới cho đến năm 2030.
• Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài trong đó:
₋ Đảm bảo hiệu quả trong quy trình, thủ tục cấp, điều chỉnh, thu hồi, chấm dứt hoạt động của các dự án
đầu tư nước ngoài. Hoàn thiện quy trình, thủ tục đầu tư thông thoáng nhưng kiểm soát được thông qua
các công cụ pháp luật.
₋ Xử lý dứt điểm các dự án gây hại cho môi trường, sử dụng đất không hiệu quả, kinh doanh thua lỗ liên
tục nhiều năm, dự án không triển khai hoặc không thực hiện đúng như đã cam kết.
• Đưa ra các bước hành động tiếp theo để thu hút và cạnh tranh đầu tư nước ngoài thông qua các giải pháp
về cơ sở hạ tầng, bao gồm nhưng không giới hạn ở:
₋ Ban hành danh mục dự án ưu tiên thu hút đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng.
₋ Hoàn thiện khung pháp lý về xác lập, bảo vệ và thương mại hóa quyền sở hữu trí tuệ; xây dựng hệ thống
văn bản đồng bộ trong thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ.
₋ Xây dựng thể chế, chính sách cho khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu công nghệ
thông tin tập trung, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và các mô hình tương tự khác.
₋ Rà soát, cơ cấu lại hệ thống các cơ quan xúc tiến đầu tư hiện có theo hướng chuyên nghiệp, độc lập,
không chồng chéo, không trùng lặp với các cơ quan có chức năng quản lý nhà nước về đầu tư
nước ngoài.
₋ Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả các hoạt động xúc tiến đầu tư tại cấp trung ương và cấp tỉnh.
₋ Hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu, thông tin quốc gia về đầu tư theo hướng đồng bộ, liên thông với các
lĩnh vực lao động, đất đai, xây dựng, thuế, hải quan, ngân hàng, ngoại hối, chứng khoán... và các
địa phương.
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