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LUẬT DOANH NGHIỆP 

Nghị định 47/2021/NĐ-CP (“Nghị định 47/2021”) quy định chi tiết một 
số điều của Luật doanh nghiệp 

Ngày 01/4/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 47/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều 

của Luật doanh nghiệp 2020. Nghị định 47/2021 có hiệu lực từ ngày ký ban hành, tức ngày 

01/4/2021 và có một số điểm mới như sau: 

Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp về doanh nghiệp xã hội, 

doanh nghiệp nhà nước, nhóm công ty, doanh nghiệp quốc phòng an ninh và công bố thông tin 

của doanh nghiệp nhà nước. 

2. Nghị định này áp dụng đối với các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân quy định tại Điều 

2 Luật Doanh nghiệp. 

Doanh nghiệp xã hội 

1) Doanh nghiệp xã hội phải duy trì mục tiêu xã hội, môi trường, mức lợi nhuận giữ lại để tái 

đầu tư và nội dung khác ghi tại Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường trong suốt 

quá trình hoạt động. Trừ trường hợp chấm dứt mục tiêu xã hội, môi trường trước thời hạn 

đã cam kết, doanh nghiệp xã hội phải hoàn lại toàn bộ các ưu đãi, khoản viện trợ, tài trợ mà 

doanh nghiệp xã hội đã tiếp nhận để thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường đã đăng ký nếu 

không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường 

và mức lợi nhuận giữ lại để tái đầu tư. 

2) Chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, thành viên công 

ty trách nhiệm hữu hạn và đối tượng có liên quan là cổ đông đối với công ty cổ phần, thành 

viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Tổng Giám đốc ở nhiệm kỳ hoặc thời gian có liên quan 

chịu trách nhiệm liên đới đối với các thiệt hại phát sinh trong trường hợp doanh nghiệp xã 

hội. 

3) Doanh nghiệp xã hội tiếp nhận viện trợ phi chính phủ nước ngoài để thực hiện mục tiêu giải 

quyết các vấn đề xã hội, môi trường theo quy định của pháp luật về tiếp nhận viện trợ phi 

chính phủ nước ngoài. 

4) Doanh nghiệp xã hội được tiếp nhận tài trợ bằng tài sản, tài chính hoặc hỗ trợ kỹ thuật để 

thực hiện mục tiêu giải quyết vấn đề xã hội, môi trường từ các cá nhân, cơ quan, tổ chức 

trong nước và tổ chức nước ngoài đã đăng ký hoạt động tại Việt Nam. 

Doanh nghiệp Nhà nước và nhóm công ty 

1) Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do Nhà nước nắm giữ 

tại doanh nghiệp là tổng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ, cổ phần có quyền biểu quyết của các cơ 

quan đại diện chủ sở hữu nắm giữ tại doanh nghiệp đó. 
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2) Ban kiểm soát, Kiểm soát viên tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ: 

Tiền lương, thù lao, tiền thưởng, điều kiện làm việc, định mức chi phí công tác và các chi 

phí hoạt động khác của Ban kiểm soát, Kiểm soát viên do cơ quan đại diện chủ sở hữu 

quyết định, tối thiểu bằng thành viên Hội đồng thành viên hoặc Phó tổng giám đốc (Phó giám 

đốc) tại doanh nghiệp; được tính vào chi phí kinh doanh của doanh nghiệp và được lập 

thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của doanh nghiệp. 

3) Cổ phần ưu đãi biểu quyết: Thời hạn ưu đãi biểu quyết đối với cổ phần ưu đãi biểu quyết 

của công ty cổ phần do cổ đông sáng lập nắm giữ là 03 năm kể từ ngày công ty được cấp 

giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trừ trường hợp là cổ phần ưu đãi biểu quyết do tổ 

chức được Chính phủ ủy quyền nắm giữ. 

4) Doanh nghiệp có sở hữu ít nhất 65% vốn Nhà nước theo khoản 3 Điều 195 Luật Doanh 

nghiệp là doanh nghiệp nhà nước do Nhà nước nắm giữ từ 65% vốn điều lệ hoặc tổng số 

cổ phần có quyền biểu quyết trở lên. 

5) Cơ quan đăng ký kinh doanh từ chối đăng ký thay đổi thành viên, cổ đông công ty nếu trong 

quá trình thụ lý hồ sơ phát hiện việc góp vốn, mua cổ phần thành lập doanh nghiệp hoặc 

chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp liên quan vi phạm quy định tại khoản 2 và khoản 3 

Điều 195 Luật Doanh nghiệp. 

Doanh nghiệp Quốc phòng an ninh 

1) Doanh nghiệp được xác định là doanh nghiệp quốc phòng, an ninh trong các trường hợp 

sau: 

▪ Đảm bảo đồng thời các điều kiện sau: 

✓ Là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thực 

hiện quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp. 

✓ Có ngành, lĩnh vực và địa bàn hoạt động quy định tại Phụ lục 1 về Danh mục ngành, lĩnh 

vực hoặc địa bàn trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh kèm theo Nghị định này. 

✓ Được Bộ Quốc phòng, Bộ Công an giao nhiệm vụ sản xuất, cung ứng các sản phẩm, 

dịch vụ quốc phòng, an ninh hoặc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh bằng nguồn 

lực của Nhà nước hoặc nguồn lực của doanh nghiệp phù hợp với mục tiêu đầu tư, thành 

lập doanh nghiệp. 

▪ Các trường hợp khác do Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định để đáp ứng yêu cầu, 

nhiệm vụ quốc phòng, an ninh từng thời kỳ. 

2) Doanh nghiệp quốc phòng, an ninh có các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 9 Luật Doanh 

nghiệp và các quy định sau: 

▪ Được Bộ Quốc phòng, Bộ Công an bảo đảm đủ nguồn lực, đầu tư đủ vốn điều lệ để 

thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh được giao. 
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▪ Được sử dụng các nguồn lực được giao để hoạt động kinh doanh bổ sung ngoài thực 

hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. 

▪ Tiến hành quản lý nguồn lực được giao để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh theo 

các quy định hiện hành về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị vũ trang nhân 

dân và quy định của pháp luật có liên quan. 

▪ Chấp hành quyết định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an về việc chuyển giao phần vốn 

hoặc tài sản phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của doanh nghiệp cho doanh nghiệp 

khác để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong trường hợp cần thiết. Bộ Quốc 

phòng, Bộ Công an chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của 

doanh nghiệp trong trường hợp chuyển giao phần vốn hoặc tài sản phục vụ nhiệm vụ 

quốc phòng, an ninh của doanh nghiệp. 

▪ Thay đổi hoặc bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau khi có sự chấp thuận của Bộ Quốc 

phòng, Bộ Công an. 

▪ Chấp hành các quy định pháp luật về hợp tác quốc tế và của Bộ Quốc phòng, Bộ Công 

an khi thực hiện các hoạt động liên kết với tổ chức, cá nhân nước ngoài để thực hiện 

nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. 

3) Cơ cấu tổ chức và chức danh quản lý của doanh nghiệp quốc phòng, an ninh. 

▪ Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp quốc phòng, an ninh thực hiện theo quy định tại Luật 

Doanh nghiệp và các quy định pháp luật liên quan. 

▪ Tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật 

đối với các chức danh quản lý của doanh nghiệp quốc phòng, an ninh thực hiện theo 

quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. 
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QUẢN LÝ THUẾ 

Thông tư 19/2021/TT-BTC (“Thông tư 19/2021”) hướng dẫn giao dịch 
điện tử trong lĩnh vực thuế 

Ngày 18/3/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 19/2021/TT-BTC (“Thông tư 19/2021”) hướng 

dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế. Thông tư 19/2021 sẽ có hiệu lực từ ngày 03/5/2021, 

thay thế Thông tư 110/2015/TT-BTC và Thông tư 66/2019/TT-BTC. Theo đó, để thực hiện giao 

dịch điện tử trong lĩnh vực thuế, người nộp thuế cần lưu ý một số quy định sau đây: 

Điều kiện giao dịch thuế điện tử  

Người nộp thuế thực hiện giao dịch thuế điện tử phải có khả năng truy cập và sử dụng mạng 

Internet, có địa chỉ thư điện tử, có chữ ký số hoặc có số điện thoại di động được một công ty 

viễn thông ở Việt Nam cấp (đối với cá nhân chưa được cấp chứng thư số) đã đăng ký sử dụng 

để giao dịch với cơ quan thuế, trừ trường hợp người nộp thuế lựa chọn phương thức nộp thuế 

điện tử thông qua dịch vụ thanh toán điện tử của ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ 

trung gian thanh toán, khi đó, thực hiện theo quy định của ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng 

dịch vụ trung gian thanh toán.  

Phương thức giao dịch thuế điện tử  

Người nộp thuế có thể thực hiện giao dịch thuế điện tử thông qua 1 trong 5 phương thức sau:  

1) Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. 

2) Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính đã được kết nối với 

Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. 

3) Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác (trừ mục (2) ở trên) đã 

được kết nối với Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. 

4) Tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN được Tổng cục Thuế chấp nhận kết nối với Cổng thông 

tin điện tử của Tổng cục Thuế.  

5) Dịch vụ thanh toán điện tử của ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh 

toán để thực hiện nộp thuế điện tử. 

Thời gian giao địch thuế diện tử  

Người nộp thuế có thể thực hiện các giao dịch thuế điện tử 24 giờ trong ngày (kể từ 00:00:00 

giờ đến 23:59:59 giờ) và 7 ngày trong tuần, bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ và ngày tết. Thời 

gian cơ quan Thuế gửi thông báo, quyết định, văn bản cho người nộp thuế được xác định là 

trong ngày nếu hồ sơ được ký gửi thành công trong khoảng thời gian từ 00:00:00 giờ đến 

23:59:59 giờ của ngày. 
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Tra cứu thông tin của người nộp thuế  

Người nộp thuế sử dụng tài khoản giao dịch thuế điện tử truy cập Cổng thông tin điện tử để tra 

cứu, xem, in toàn bộ thông tin về hồ sơ, chứng từ, thông báo, quyết định, văn bản đã nhận/gửi 

giữa cơ quan thuế và người nộp thuế; tra cứu nghĩa vụ kê khai, tra cứu thông tin nghĩa vụ theo 

hồ sơ, chứng từ, quyết định; tra cứu số thuế còn phải nộp. Các thông tin của các thông báo, 

quyết định, văn bản của cơ quan thuế trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế có giá trị 

xác nhận như văn bản bằng giấy của cơ quan thuế. 
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HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG 

Nghị định số 50/2021/NĐ-CP (“Nghị định 50/2021”) sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định 37/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về hợp đồng 
xây dựng 

Ngày 01/4/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 50/2021/NĐ-CP (“Nghị định 50/2021”) sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 37/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng. 

Nghị định số 50/2021 có hiệu lực từ ngày ký ban hành, tức ngày 01/4/2021 và có một số điểm 

mới như sau: 

Đối tượng áp dụng của hợp đồng xây dựng  

Nghị định 50/2021 áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc xác lập và quản lý 

thực hiện hợp đồng xây dựng thuộc các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công, vốn 

nhà nước ngoài đầu tư công và hợp đồng xây dựng giữa doanh nghiệp dự án PPP với các nhà 

thầu xây dựng thực hiện các gói thầu thuộc dự án PPP.  

Các dự án được ưu tiên áp dụng Hợp đồng EPC 

▪ Hợp đồng EPC được ưu tiên áp dụng đối với dự án phức tạp, có yêu cầu kỹ thuật, công 

nghệ cao và phải tuân thủ chặt chẽ tính đồng bộ, thống nhất từ khâu thiết kế đến khâu cung 

cấp thiết bị, thi công, đào tạo chuyển giao công nghệ. 

▪ Trước khi quyết định áp dụng loại hợp đồng EPC, người quyết định đầu tư có trách nhiệm 

tổ chức đánh giá các yêu cầu về kỹ thuật, công nghệ, rút ngắn thời gian thực hiện của dự 

án, tính đồng bộ từ khâu thiết kế, cung cấp thiết bị, thi công xây dựng công trình đến khâu 

đào tạo vận hành, chuyển giao công trình để đáp ứng mục tiêu, yêu cầu của dự án được 

phê duyệt và đảm bảo tính khả thi của việc áp dụng hợp đồng EPC so với các loại hợp đồng 

khác. 

Nguyên tắc điều chỉnh hợp đồng xây dựng  

So với Nghị định 37/2015, Nghị định 50/2021 đã bổ sung một số nội dung về nguyên tắc điều 

chỉnh hợp đồng xây dựng như sau: 

▪ Việc điều chỉnh hợp đồng xây dựng được áp dụng trong cả thời gian hợp đồng được gia 

hạn 

▪ Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định, đơn giá hợp đồng được điều chỉnh trong trường 

hợp: 

✓ Khi Nhà nước thay đổi các chính sách làm ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện hợp 

đồng, trừ trường hợp các bên hợp đồng có thỏa thuận khác. 

✓ Khi dự án được điều chỉnh có ảnh hưởng đến hợp đồng, trừ trường hợp các bên hợp 

đồng có thỏa thuận khác. 
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✓ Các trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật. 

▪ Đối với hợp đồng trọn gói, bổ sung thêm 2 trường hợp được điều chỉnh hợp đồng là: 

✓ Khi Nhà nước thay đổi các chính sách làm ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện hợp 

đồng, trừ trường hợp các bên hợp đồng có thỏa thuận khác. 

✓ Khi dự án được điều chỉnh có ảnh hưởng đến hợp đồng, trừ trường hợp các bên hợp 

đồng có thỏa thuận khác. 

Bổ sung 2 hợp loại đồng xây dựng mới  

Nghị định 50/2021 bổ sung thêm 2 loại hợp đồng xây dựng mới là: 

▪ Hợp đồng xây dựng đơn giản, quy mô nhỏ và  

▪ Hợp đồng theo chi phí cộng phí.  

Trong đó, Hợp đồng xây dựng đơn giản, quy mô nhỏ là hợp đồng xây dựng để thực hiện các 

gói thầu và có giá trị không vượt quá hạn mức của gói thầu quy mô nhỏ theo quy định của pháp 

luật về đấu thầu, đồng thời nội dung công việc thuộc phạm vi của hợp đồng có tính chất kỹ thuật 

đơn giản, dễ thực hiện. 
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Kiểm toán, tư vấn tài chính, đầu tư, thuế, kế 

toán và chuyển giá 

Tel: (+84) 918.267.244 

Email: tannd@caf-vietnam.com 
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Xin Cảm ơn! 

Tài liệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin tổng quát và không 

được sử dụng thay cho ý kiến tư vấn của các chuyên viên tư vấn. 
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