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Điểm tin các quy định nổi bật trong tháng 4/2020  

 

 Công văn 454/KTNN-TH ngày 24/04/2020 do Kiểm Toán Nhà Nước (“KTNN”) 

ban hành về việc không thực hiện đối chiếu thuế của các doanh nghiệp khi thực 

hiện Kế hoạch kiểm toán năm 2020. 

Tổng KTNN yêu cầu các Đoàn kiểm toán thuộc Kế hoạch kiểm toán năm 2020 (bao 

gồm cả các Đoàn kiểm toán đã triển khai nhưng chưa thực hiện đối chiếu thuế) không 

thực hiện đối chiếu việc thực hiện nghĩa vụ thuế của các doanh nghiệp. Trường hợp 

đặc biệt, qua kiểm toán phát hiện doanh nghiệp có dấu hiệu sai phạm, gian lận thuế 

nghiêm trọng, thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán báo cáo Lãnh đạo KTNN phụ 

trách xem xét, quyết định việc thực hiện đối chiếu thuế. 

 

NỘI DUNG 

 Thuế; 

 Xuất nhập cảnh; 

 Lao động, Bảo hiểm 

xã hội (“BHXH”). 

Vui lòng tham khảo ấn 

bản này của chúng tôi 

để biết thêm chi tiết. 

 

THÁNG 4/2020 

THUẾ 

THUẾ 

 Trang 1 

XUẤT NHẬP CẢNH 

    

 

Trang 1 

LAO ĐỘNG, BẢO HIỂM 

XÃ HỘI (“BHXH”) 

 
Trang 2 

 Công văn 3198/VPCP-QHQT ngày 22/04/2020 do Văn Phòng Chính Phủ - Quan Hệ 

Quốc Tế ban hành về việc giải quyết thủ tục nhập cảnh đối với người nước ngoài 

làm việc tại Việt Nam. 

Theo đó, cho phép nhập cảnh đối với người nước ngoài (chuyên gia, nhà quản lý, lao động 

kỹ thuật cao) vào làm việc tại Việt Nam. 

Ủy ban Nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm hướng dẫn và 

giám sát chặt chẽ đối với doanh nghiệp việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống 

dịch Covid-19, đảm bảo an toàn theo quy định. 

 

XUẤT NHẬP CẢNH 
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LAO ĐỘNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI (“BHXH”) 

 Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/04/2020 do Chính 

phủ ban hành về các biện pháp hỗ trợ người dân 

gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (“Nghị quyết 

42”), hiệu lực từ ngày ký. 

Một số nội dung nổi bật như sau: 

 Người lao động (“NLĐ”) làm việc theo hợp đồng lao 

động (“HĐLĐ”) phải tạm hoãn thực hiện HĐLĐ hoặc 

nghỉ việc không lương từ 01 tháng trở lên do tình hình 

tài chính của doanh nghiệp gặp khó khăn vì đại dịch: 

 Được nhận mức hỗ trợ là 1,8 triệu đồng/ người/ tháng. 

 Thời gian hỗ trợ được tính hằng tháng theo thời gian 

tạm hoãn thực hiện HĐLĐ hoặc nghỉ việc không 

lương, phụ thuộc tình hình thực tế của diễn biến dịch, 

tính từ ngày 01/04/2020 và không quá 3 tháng. 

 NLĐ bị chấm dứt HĐLĐ/ hợp đồng làm việc nhưng 

không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, NLĐ 

không có giao kết HĐLĐ bị mất việc làm: 

 Được nhận mức hỗ trợ là 01 triệu đồng/ người/ tháng. 

 Thời gian hỗ trợ được tính hằng tháng theo tình hình 

thực tế của diễn biến dịch nhưng tối đa không quá 3 

tháng, áp dụng từ tháng 4 đến tháng 6/2020. 

 Người sử dụng lao động (”NSDLĐ”) có khó khăn về tài 

chính và đã trả trước tối thiểu 50% lương ngừng việc 

cho NLĐ (trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 

6/2020) thì được vay không cần tài sản đảm bảo tối đa 

50% tiền lương tối thiểu vùng đối với từng NLĐ theo 

thời gian trả lương thực tế nhưng không quá 3 tháng 

với lãi suất 0%, thời hạn vay tối đa 12 tháng tại Ngân 

hàng Chính sách xã hội. 

 Quyết định 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/04/2020 do 

Thủ tướng ban hành về việc thực hiện các chính 

sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch 

Covid-19 (“Quyết định 15”), quy định chi tiết Nghị 

quyết 42 và có hiệu lực từ ngày ký. 

Quyết định 15 quy định chi tiết về điều kiện và thủ tục cần 

thực hiện để nhận được tiền hỗ trợ đối với các nhóm đối 

tượng bị ảnh hưởng bởi Covid-19 được quy định tại Nghị 

quyết 42. 
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LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI 

 Công văn 1511/LĐTBXH-BHXH do Bộ Lao động Thương 

Binh và Xã hội ban hành ngày 04/05/2020 hướng dẫn về việc 

tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất (“Công văn 1511”). 

Tương tự với Công văn số 860/BHXH-BT do BHXH Việt Nam ban 

hành ngày 17/03/2020 (“Công văn 860”), Công văn 1511 có bổ 

sung thêm nội dung và điều kiện được tạm dừng đóng vào quỹ hưu 

trí và tử tuất, cụ thể: 

 Mở rộng đối tượng được tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất:  

 Doanh nghiệp (“DN”) phải tạm dừng sản xuất, kinh doanh từ 01 

tháng trở lên do gặp khó khăn khi thay đổi cơ cấu, công nghệ 

hoặc do khủng hoảng, suy thoái kinh tế hoặc thực hiện chính 

sách của Nhà nước khi tái cơ cấu nền kinh tế hoặc thực hiện 

cam kết quốc tế; và 

 DN gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, và mất mùa. 

 Cập nhật điều kiện DN được tạm dừng đóng: Ngoài 2 điều kiện 

được quy định tại Công văn 860 thì DN phải đóng đủ BHXH đến 

hết tháng 01/2020 và bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 dẫn 

đến phải cắt giảm từ 50% tổng số lao động tham gia BHXH trở 

lên tại thời điểm có văn bản đề nghị (để tạm dừng đóng) so với 

thời điểm tháng 01/2020. 
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