
Trang 1 

Sửa đổi chế độ trợ cấp thất nghiệp 

Ngày 29/05/2020 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 61/2020/NĐ-CP qui định về trợ cấp thất nghiệp. Theo đó: 

Nghị định sửa đổi các điều khoản sau đây của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP về bảo hiểm và trợ cấp thất nghiệp: 

1. Khoản 2 Điều 3 quy định về điều kiện để doanh nghiệp nhận được kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề của Nhà nước khi gặp khó 
khăn buộc phải cắt giảm 30% lao động; 

2. Khoản 2 và 3 Điều 12 về thời điểm tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Theo sửa đổi, thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp mà cơ 
quan BHXH xác nhận trễ (nếu có) sau khi đã hưởng trợ cấp vẫn được bảo lưu; 

3. Khoản 2 Điều 16 về thủ tục hồ sơ xin hưởng trợ cấp. Theo đó, các giấy tờ kèm theo có thể nộp bản sao và xuất trình bản 
chính để đối chiếu thay cho bản sao có chứng thực. Tuy nhiên, đối với các chức danh quản lý doanh nghiệp như Giám đốc, 
Chủ tịch công ty... chỉ được hưởng trợ cấp thất nghiệp sau khi doanh nghiệp bị phá sản, giải thể hoặc phải xuất trình quyết định 
bãi nhiệm, cách chức; 

4. Bổ sung thêm Khoản 4 vào Điều 17 yêu cầu người thất nghiệp nếu đổi ý không muốn nhận trợ cấp sau khi đã nộp hồ sơ thì 
phải nộp thêm đề nghị xin từ chối hưởng (!). Đề nghị này phải nộp nhanh trong vòng 15 ngày kể từ ngày đã nộp hồ sơ; 
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Hàng sản xuất xuất khẩu (SXXK) thuê gia công ngoài phải đăng ký với Hải quan 
mới được xét hoàn thuế nhập khẩu nguyên liệu 

Công văn số 3150/TCHQ-TXNK ngày 15/05/2020 của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế 
hàng hóa nhập SXXK thuê gia công ngoài. 

Liên quan đến trường hợp Tổng Công ty Khánh Việt xin miễn thuế đối với hàng hóa nhập 
SXXK phải thuê gia công ngoài do bão Damrey năm 2017, Tổng cục Hải quan cho rằng 
trường hợp hàng SXXK được thuê gia công ngoài nhưng không thông báo cho Hải quan 
được biết thì không đáp ứng quy định tại Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP. Theo đó, 
phần nguyên liệu đưa gia công sẽ không được xét miễn thuế nhập khẩu. 

5. Về chế độ bảo hiểm y tế (BHYT), sau khi hết hạn nhận trợ cấp, không bắt buộc nộp lại 
thẻ BHYT, thay vào đó, thẻ mặc nhiên hết hiệu lực. 

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/07/2020. 



Nâng mức giảm trừ gia cảnh lên 11 triệu đồng/tháng  

Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 ngày 02/06/2020 của UBTV Quốc hội về việc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của 
thuế thu nhập cá nhân (TNCN). 

Quốc hội Việt Nam đã chính thức tăng mức giảm trừ bản thân khi tính thuế TNCN từ 9 triệu lên 11 triệu. Mức giảm trừ 
người phụ thuộc cũng được tăng từ 3,6 triệu lên 4,4 triệu cho mỗi người phụ thuộc. 

Mặc dù Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2020 nhưng mức giảm trừ 
mới được quyết toán lại cho các tháng tính từ đầu năm 2020. 

Điều này được hiểu là kể từ tháng 07/2020, khi tính thuế TNCN, sẽ giảm trừ bản 
thân theo mức 11 triệu đồng và giảm trừ người phụ thuộc 4,4 triệu đồng/người. Thu 
nhập của tháng 6 hiện hành chưa được áp dụng mức này. Đến cuối năm, khi quyết 
toán thuế TNCN, sẽ quyết toán theo mức giảm trừ mới. 

Khuôn mẫu đã qua sử dụng có bị hạn chế nhập khẩu 

Công văn số 1287/BKHCN-ĐTG ngày 07/05/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thực hiện 
Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg. 

Mặc dù Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg cho 
rằng việc kiểm soát về tuổi đời và chất lượng sẽ áp dụng đối với 
máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng có mã 
HS thuộc Chương 84 và Chương 85. 

Tuy nhiên, máy móc hay thiết bị bắt buộc áp dụng quyết định 
này chỉ phải là: "... một kết cấu hoàn chỉnh, gồm các chi tiết, 
cụm chi tiết, bộ phận có liên kết với nhau để vận hành, chuyển 
động theo mục đích sử dụng được thiết kế" (Khoản 1 Điều 3 
Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg). 

Do đó, theo lý giải của Bộ Khoa học và Công nghệ, các loại khuôn dập, khuôn mẫu mặc dù thuộc Chương 
84 (mã số 8480.7190) nhưng được mô tả là một khối kim loại hoàn chỉnh bằng thép, có thể lắp ráp được 
với nhau không có khả năng tự vận hành, chuyển động nên không bị xem là máy móc thiết bị thuộc phạm 
vi điều chỉnh của Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg. 
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Danh sách 80 quốc gia được phép nhập cảnh Việt Nam bằng thị thực điện tử 

Nghị quyết số 79/NQ-CP ngày 25/05/2020 của Chính phủ về danh sách các nước có công dân được cấp thị thực điện tử; danh 
sách các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử. 

Nghị quyết công bố danh sách 80 quốc gia mà công dân tại các quốc gia này có thể nhập cảnh Việt Nam bằng thị thực (visa) 
điện tử. Tuy nhiên chỉ giới hạn trong 8 cửa khẩu đường hàng không (Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Cam Ranh, Đà Nẵng, Cát Bi, Cần 
Thơ, Phú Quốc, Phú Bài), 16 cửa khẩu đường bộ và 13 cửa khẩu đường biển. 

Các nước Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Nga, Anh, Pháp, Nhật, Australia, Trung Quốc đều có tên trong danh sách này. 

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2020. 

Được nợ chứng nhận xuất xứ (C/O) đến 180 ngày trong mùa dịch 

Thông tư số 47/2020/TT-BTC ngày 27/05/2020 của Bộ Tài chính quy định về thời điểm nộp chứng 
từ chứng nhận xuất xứ và hình thức chứng từ chứng nhận xuất xứ đối với hàng hóa nhập khẩu áp 
dụng trong giai đoạn dịch viêm đường hô hấp cấp gây ra bởi virus Corona (COVID-19). 

Thông tư này quy định một số hình thức C/O được chấp nhận, bao gồm cả bản scan/photocopy nếu 
nước cấp C/O thông báo có sử dụng hình thức này. 

Thời hạn nợ C/O cũng được tăng lên 180 ngày (quy định hiện hành chỉ 30 ngày). 

Thông tư có hiệu lực từ ngày 23/01/2020 (thời điểm Thủ tướng Chính phủ công bố dịch Covid-19 
trên toàn quốc tại Quyết định số 137/QĐ-TTg). 

Theo đó, các tờ khai hải quan đăng ký từ ngày 23/01/2020 vẫn được phép nợ C/O cho đến 180 ngày sau. 

Chính sách này có hiệu lực cho đến khi Bộ Tài chính công bố hết hiệu lực dựa trên diễn biến dịch bệnh Covid-19 trên thế giới. 

Theo quy định tại khoản 10 Điều 1 Luật số 51/2019/QH14, Chính phủ sẽ quyết định danh sách 
các nước có công dân được cấp thị thực điện tử; danh sách các cửa khẩu quốc tế cho phép 
người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử. 
Thị thực điện tử có ký hiệu là EV. Người nước ngoài có thể trực tiếp xin thị thực EV hoặc các  
doanh nghiệp, Chi nhánh, Văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam có nhu cầu mời và bảo 
lãnh người nước ngoài đến Việt Nam xin cấp. Nếu trực tiếp xin thị thực EV, người nước ngoài 
chỉ cần thực hiện 2 bước sau: 
1. Khai thông tin đề nghị cấp thị thực điện tử, tải ảnh và trang nhân thân hộ chiếu tại Trang 
thông tin cấp thị thực điện tử; 
2. Nộp phí cấp thị thực vào tài khoản quy định tại Trang thông tin cấp thị thực điện tử sau khi 
nhận mã hồ sơ điện tử của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh. 

LƯU Ý: 

“Bản tin này được thực hiện nhằm cung cấp thêm thông tin cho quý khách hàng. Mặc dù chúng tôi rất chú trọng tới vấn đề đảm bảo tính 
chính xác, tuy nhiên những thông tin được cung cấp thông qua bản tin này không mang tính toàn diện tuyệt đối và quý khách hàng nên 
tham khảo ý kiến chuyên môn trước khi áp dụng”. 
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