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1. Quy định mới về giám sát và đánh giá đối với hoạt động đầu tư  
nước ngoài tại Việt Nam
Ngày 14/02/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 02/2022/TT-BKHĐT hướng dẫn  
về công tác giám sát và đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam  
(“Thông tư 02”), có hiệu lực thi hành từ ngày 01/04/2022. Thông tư 02 sẽ thay thế Thông tư 09/2016/
TT-BKHĐT ngày 30/06/2016.

Thông tư 02 vẫn duy trì ba hình thức kiểm tra hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (cụ thể là  
kiểm tra định kỳ, đột xuất và chuyên ngành), nhưng trong hình thức kiểm tra đột xuất Thông tư 02 có  
bổ sung thêm trường hợp “có dấu hiệu vi phạm trong hoạt động đầu tư của tổ chức kinh tế có vốn  
đầu tư nước ngoài và dự án có vốn đầu tư nước ngoài”.

Ngoài ra, tiến độ giải ngân vốn đầu tư đã đăng ký được bổ sung vào nội dung kiểm tra tổ chức kinh tế, 
dự án có vốn đầu tư nước ngoài.

Một điểm mới khác của Thông tư 02 là việc rút gọn cách thức kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền  
từ 6 hạng mục còn 3 hạng mục kiểm tra. Cơ quan có thẩm quyền có thể thực hiện riêng hoặc kết hợp 
các cách thức kiểm tra gồm thông qua Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư; thông qua báo cáo và  
tổ chức đoàn kiểm tra/đoàn công tác.

2. Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động 
và bảo hiểm xã hội
Nghị định số 12/2022/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, 
bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (“Nghị định 12”), có 
hiệu lực 17/01/2022 đã thay thế Nghị định 28/2020/NĐ-CP. Cụ thể, nghị định bổ sung các nội dung sau:

 – “Hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự”, 
với mức phạt tiền có thể lên đến 60 triệu đồng.

 – Chế tài bổ sung đối với các hành vi vi phạm quy định về lao động nữ và bảo đảm bình đẳng giới:

 ₋ Phạt tiền lên đến 40 triệu đồng nếu người sử dụng lao động không lắp đặt phòng vắt, trữ sữa 
mẹ tại nơi làm việc khi sử dụng từ 1.000 lao động nữ trở lên. 

 ₋ Phạt tiền lên đến 20 triệu đồng nếu người sử dụng lao động không bảo đảm thực hiện bình 
đẳng giới và các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới như tuyển dụng, bố trí, sắp xếp việc làm, 
đào tạo, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, tiền lương v.v.

 – Các hành vi vi phạm quy định về đối thoại tại nơi làm việc được cụ thể hóa, bao gồm việc không 
xây dựng, ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung quy chế dân chủ, với mức phạt tiền được điều chỉnh 
tăng lên đến 20 triệu đồng, so với mức cao nhất là 2 triệu đồng như quy định trước đây.

3. Công văn của Tổng cục Hải quan hướng dẫn quy định về điều kiện 
kiểm tra, giám sát hải quan đối với doanh nghiệp chế xuất
Ngày 02/03 vừa qua, Tổng cục Hải quan đã ban hành Công văn số 697/TCHQ-GSQL hướng dẫn về việc 
triển khai thực hiện Khoản 10 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP (“Công văn 697”) về điều kiện  
kiểm tra, giám sát hải quan đối với doanh nghiệp chế xuất (“DNCX”).
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Cụ thể, Công văn 697 có những điểm đáng chú ý như sau:

 – Không có yêu cầu về diện tích tối thiểu của DNCX.

 – Hướng dẫn về quy cách hàng rào cứng của các DNCX trong khu chế xuất, phân phu chế xuất 
trong khu công nghiệp, khu kinh tế. Cụ thể, trong trường hợp khu chế xuất, phân khu chế xuất 
có các doanh nghiệp thường (không phải DNCX), mỗi DNCX phải đáp ứng các điều kiện về có 
hàng rào cứng riêng của từng DNCX ngăn cách với khu vực bên ngoài, và đảm bảo hàng hóa ra 
vào DNCX chỉ qua cổng riêng biệt của DNCX. Điều kiện này không cần áp dụng nếu khu chế 
xuất, phân khu chế xuất không có doanh nghiệp thường. Trường hợp DNCX thuê địa điểm của 
DCNX khác, điều kiện về hàng rào cứng áp dụng chung đối với diện tích thuê, nhưng phải đáp 
ứng yêu cầu tách biệt hàng hóa của các DNCX.

 – Bổ sung quy định quản lý đối với Chi nhánh phụ thuộc của DNCX thành lập tại địa bàn quản lý 
hải quan khác với nơi DNCX có trụ sở chính. Cụ thể, cả DNCX và chi nhánh của DNCX đều phải 
được thể hiện trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (GCNĐKĐT) của DNCX . Tuy nhiên, hướng 
dẫn này của Tổng cục Hải quan có thể không phù hợp với quy định và thực tiễn cấp GCNĐKĐT 
hiện hành (không ghi nhận thông tin chi nhánh/đơn vị phụ thuộc). Do đó, doanh nghiệp có thể 
cần tham vấn cơ quan cấp phép địa phương để được hướng dẫn cụ thể hơn.

4. Nghị quyết của Chính phủ thông qua hồ sơ xây dựng Nghị định  
bảo vệ dữ liệu cá nhân
Ngày 07/03/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 27/NQ-CP, có hiệu lực kể từ ngày ban hành 
(“Nghị quyết 27”), trong đó thông qua nội dung dự thảo Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân và giao cho 
Bộ Công an xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự thảo trước khi chính thức ban hành  
Nghị định này.

Ngoài ra, tại Nghị quyết 27, Chính phủ đã chấp thuận đề xuất của Bộ Công an về các trường hợp dữ liệu 
cá nhân được xử lý mà không cần thông qua sự chấp thuận của chủ thể dữ liệu, cụ thể:

 – Để ứng phó tình huống khẩn cấp de dọa đến tính mạng, sức khỏe hoặc sự an toàn của chủ thể 
dữ liệu hoặc cá nhân khác (bên xử lý dữ liệu, bên kiểm soát và xử lý dữ liệu, bên thứ ba có  
trách nhiệm chứng minh trường hợp này);

 – Việc công khai dữ liệu cá nhân theo quy định pháp luật;

 – Vì yêu cầu quốc phòng, an ninh quốc gia;

 – Cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều tra, xử lý hành vi vi phạm pháp luật; và

 – Dữ liệu cá nhân được xử lý bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền với mục đích phục vụ hoạt 
động của cơ quan nhà nước theo quy định pháp luật.

Theo Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 06/01/2022, Nghị định bảo vệ dữ liệu 
cá nhân dự kiến được ban hành trong tháng 5/2022. Ngoài ra, Bộ Công an có trách nhiệm nghiên cứu, 
tham mưu đề xuất xây dựng Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân trong năm 2024.

Liên hệ với chúng tôi
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