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Điểm tin các quy định nổi bật trong tháng 01 & 02/2021  

 

THÁNG 01 & 02/2021 

2021 

 

 Thông tư số 03/2021/TT-BTC (“Thông tư 03”) của Bộ Tài chính ngày 

11/01/2021 hướng dẫn về miễn, giảm thuế Thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”) đối 

với doanh nghiệp khoa học và công nghệ (“KHCN”), hiệu lực từ ngày 

01/03/2021. 

Doanh nghiệp KHCN được miễn thuế TNDN 4 năm và giảm 50% số thuế TNDN phải 

nộp trong 9 năm tiếp theo nếu đáp ứng các điều kiện sau:  

 Có Giấy chứng nhận doanh nghiệp KHCN; 

 Doanh thu từ các sản phẩm hình thành từ kết quả KHCN đạt tối thiểu 30% tổng 

doanh thu hàng năm; 

 Doanh thu tạo ra từ dịch vụ có ứng dụng kết quả KHCN trong lĩnh vực công nghệ 

thông tin là doanh thu từ dịch vụ mới; và 

 Hạch toán riêng thu nhập từ các sản phẩm hình thành từ kết quả KHCN. Nếu không, 

phải thực hiện phân bổ theo quy định. 

 

NỘI DUNG 

 Thuế; 

 Lao động, Thuế Thu 

nhập cá nhân 

(“TNCN”), Bảo hiểm 

xã hội (“BHXH”); 

 Xuất nhập cảnh; 

 Xuất nhập khẩu; 

 Khác. 

Vui lòng tham khảo ấn 

bản này của chúng tôi 

để biết thêm chi tiết. 

 

 

THUẾ 

THUẾ 

 
Tramg 1 

LAO ĐỘNG, THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (“TNCN”) 
VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI (“BHXH”) 

 

XUẤT NHẬP KHẨU 

 
Trang 4 
 

XUẤT NHẬP 
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 Công văn Công văn số 333/CTTPHCM-TTHT của 

Cục thuế Tp. Hồ Chí Minh ngày 18/01/2021 về thay đổi 

thông tin địa chỉ trên hóa đơn từ sau ngày 07/02/2021 

dành cho các doanh nghiệp tại Tp. Thủ Đức. 

Theo đó, doanh nghiệp không phải gửi thông báo điều chỉnh 

thông tin mà thực hiện ghi thông tin địa chỉ thay đổi theo 

hình thức: cài đặt phần mềm thay đổi chỉ tiêu địa chỉ trên 

hóa đơn (đối với hóa đơn tự in, hóa đơn điện tử) hoặc gạch 

bỏ thông tin địa chỉ cũ, đóng đấu thông tin địa chỉ mới lên 

hóa đơn (đối với hóa đơn đặt in, hóa đơn mua từ cơ quan 

thuế). 

 Công văn số 787/BTC-TCCB của Bộ Tài chính ngày 

22/01/2021 hướng dẫn tạm thời giữ nguyên hoạt động 

và tổ chức bộ máy của 3 Chi cục Thuế quận 2, 9 và 

Thủ Đức để thực hiện nhiệm vụ quản lý thu thuế trên 

địa bàn các Phường thuộc Tp. Thủ Đức 

 Công văn số 268/TCT-KK của Tổng cục Thuế ngày 

27/01/2021 hướng dẫn quản lý thuế trên địa bàn Tp. 

Thủ Đức. 

Theo đó, Chi cục Thuế quận 2, 9 và Thủ Đức tiếp tục thực 

hiện quản lý đối với toàn bộ người nộp thuế thuộc địa bàn 

cấp xã của các quận 2, 9 và Thủ Đức trước đây. Bên cạnh 

đó, các Chi cục Thuế này có trách nhiệm thông báo về việc 

thay đổi thông tin thu nộp ngân sách nhà nước cho các 

ngân hàng liên quan và cho người nộp thuế đồng thời 

hướng dẫn người nộp thuế thực hiện các thủ tục thay đổi 

địa chỉ nếu cần thiết. 

 Công văn số 5353/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 

17/12/2020 về nghĩa vụ nộp thuế nhà thầu đối với hoạt 

động kinh doanh dựa trên nền tảng số. 

Theo đó, tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dựa trên 

nền tảng số có thu nhập phát sinh tại Việt Nam có trách 

nhiệm kê khai, nộp thuế nhà thầu theo quy định.  

 Công văn số 5561/TCT-TTKT của Tổng cục Thuế 

ngày 28/12/2020 về việc doanh thu cổ tức không được 

giảm trừ vào tổng chi phí lãi vay khi xác đinh thu nhập 

chịu thuế TNDN. 

 Công văn số 153/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 

14/01/2021 hướng dẫn một số chính sách thuế. 

Theo đó, trường hợp công ty mua bảo hiểm nhân thọ để 

làm quà tặng cho khách hàng theo chương trình khuyến mãi 

đã đăng ký và trả phí bảo hiểm năm đầu tiên thì khoản phí 

này không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu 

nhập chịu thuế TNDN và không tính vào thu nhập chịu thuế 

thu nhập cá nhân (“TNCN”).  

 Công văn số 271/TCT-TTKT của Tổng cục Thuế 

ngày 27/01/2021 giới thiệu một số nội dung mới của 

Nghị định số 132/2020/NĐ-CP quy định về quản lý thuế 

đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết. 
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 Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (“Bộ LĐTBXH”) ngày 12/11/2020 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động, hiệu lực từ ngày 01/01/2021. 

Một số nội dung đáng chú ý như sau: 

• Quy định rõ nội dung chủ yếu của hợp đồng lao động. 

• Bổ sung thêm các ngành nghề ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản và nuôi con của lao động nữ (xiếc, múa rối 

nước, múa ba lê (ballet), vận hành lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu nhà máy điện hạt nhân, v.v). 

• Thêm mới 11 ngành nghề ảnh hưởng xấu chức năng sinh sản và nuôi con của lao động nam, chủ yếu là các ngành 

nghề liên quan đến chất phóng xạ, và hạt nhân. 

Lưu ý rằng Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/11/2015 và Thông tư số 26/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 

hết hiệu lực từ ngày 01/01/2021. 

 Thông tư số 11/2020/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐTBXH ngày 12/11/2020 ban hành danh mục nghề, công việc 

nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, hiệu lực từ ngày 01/03/2021. 

Những người làm các nghề, công việc thuộc danh mục này sẽ được hưởng một số phúc lợi theo luật định như 16 ngày 

phép năm, tăng thêm 10 ngày nghỉ ốm hưởng BHXH, giảm 5 năm tuổi nghỉ hưu, khám sức khỏe 6 tháng/lần, v.v. 

 Công văn số 368/TCT-TTHT ngày 05/02/2021 của Tổng cục Thuế về việc hỗ trợ quyết toán thuế TNDN, TNCN 

năm 2020. 

Tổng cục Thuế đã nâng cấp ứng dụng đáp ứng việc tiếp nhận tờ khai quyết toán thuế TNCN do cá nhân có tài khoản 

giao dịch thư điện tử với cơ quan thuế nộp trực tuyến. Đối với những địa phương có số lượng lớn NNT nộp hồ sơ trực 

tiếp tại cơ quan thuế cần chủ động tổ chức thêm địa điểm tiếp nhận, bố trí nhân sự trang thiết bị giúp NNT có thể dễ 

dàng nộp hồ sơ, tránh việc đi lại nhiều lần. 

 Công văn số 185/BHXH-QLT của Bảo hiểm xã hội Tp. Hồ Chí Minh ngày 26/01/2021 hướng dẫn nghiệp vụ 

thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT đối với đơn vị chuyển địa bàn quản lý.  

Trường hợp doanh nghiệp dời trụ sở đến quận/huyện khác trong thành phố hoặc đến tỉnh khác thì bắt buộc phải đóng 

đầy đủ BHXH tại nơi cũ trước khi chuyển đi. 

Đối với trường hợp đơn vị có lao động đang nghỉ thai sản, ốm đau vẫn phải báo tăng mới bình thường khi chuyển đến 

địa bàn mới, sau đó mới thực hiện báo giảm có ghi chú rõ để không bị truy thu BHYT do báo giảm chậm. 

 Thông tư số 30/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ Y tế quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành 

một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính Phủ, hiệu lực từ ngày 01/03/2021. 

LAO ĐỘNG, THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (“TNCN”), BẢO HIỂM XÃ HỘI 
(‘‘BHXH’’) 

https://luatvietnam.net/vbpl/110212/bao-hiem-xa-hoi/dieu-kien-va-thu-tuc-chuyen-noi-tham-gia-bhxh-cho-doanh-nghiep-tai-tp-hcm-.html
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XUẤT NHẬP KHẨU 

XUẤT NHẬP CẢNH 
 Nghị quyết số 16/NQ-CP do Quốc hội ban hành ngày 08/02/2021 về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh 

và một số đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19, hiệu lực từ ngày ký và thay thế Nghị quyết số 37/NQ-

CP ngày 29/03/2020. 

Theo đó, người nhập cảnh vào Việt Nam thuộc đối tượng phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung thì phải tự chi 

trả các chi phí sau đây: 

 Chi phí đưa đón từ nơi nhập cảnh vào Việt Nam đến cơ sở cách ly; 

 Chi phí xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 theo mức giá dịch vụ y tế hiện hành; 

 Các chi phí về ăn, ở, sinh hoạt và các chi phí khác theo mức giá do khách sạn, resort, chủ phương tiện vận tải công 

bố. 

Trường hợp người Việt Nam ở nước ngoài trở về được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cách ly tại doanh trại 

quân đội, trường của quân đội thì phải trả chi phí tiền ăn theo mức 80.000 đồng/người/ngày và các chi phí sinh hoạt 

40.000 đồng/người/ngày. 

 

 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP (“Nghị định 01”) do Chính phủ ban hành ngày 04/01/2021 về đăng ký doanh 

nghiệp, hiệu lực từ ngày ban hành và thay thế Nghị Định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 và Nghị định số 

108/2018/NĐ-CP ngày 23/08/2018.  

Nghị định 01 quy định chi tiết Luật Doanh nghiệp 2020 về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp và hộ kinh 

doanh. Theo đó, một số điểm lưu ý của Nghị định như sau: 

 Không bắt buộc đóng dấu các giấy tờ trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp như giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, 

thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, nghị quyết, quyết định, biên bản họp. 

 Mỗi doanh nghiệp được cấp một mã số duy nhất gọi là mã số doanh nghiệp. Mã số này đồng thời là mã số thuế và 

mã số đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp. 

 Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp giữa bản điện tử lưu trên Cổng đăng ký doanh nghiệp có nội 

dung khác với bản giấy thì bản nào ghi đúng theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp sẽ có giá trị pháp lý. 

 Thông tư số 97/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 16/11/2020 hướng dẫn hoạt động của văn phòng đại 

diện (“VPĐD”), chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, hiệu lực từ 

ngày 01/01/2021 và thay thế Thông tư số 91/2013/TT-BTC ngày 28/6/2013. 

Theo đó, phạm vi hoạt động của VPĐD, Chi nhánh được quy định như sau: 

 Phạm vi hoạt động của VPĐD được quy định tại khoản 2, 3 Điều 78 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14. Ngoài ra, 

VPĐD chỉ được ký kết các hợp đồng kinh doanh, đầu tư khi có giấy ủy quyền của công ty mẹ và phải gửi bản sao 

cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày giấy ủy quyền có hiệu lực.  

 Chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam chỉ được thực hiện nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán.  

 

 Thông tư số 06/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 22/01/2021 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 

Quản lý Thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, hiệu lực từ ngày 08/03/2021.  

 Công văn số 546/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan ngày 02/02/2021 về ấn định thuế và thời hạn nộp 

thuế theo luật quản lý thuế. 

 Công văn số 779/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan ngày 09/02/2021 giải đáp các thắc mắc về xử lý vi 

phạm trong lĩnh vực hải quan. 

KHÁC 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-quyet-37-nq-cp-2020-che-do-dac-thu-trong-phong-chong-dich-covid-19-438473.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-quyet-37-nq-cp-2020-che-do-dac-thu-trong-phong-chong-dich-covid-19-438473.aspx
https://luatvietnam.net/vbpl/109818/dang-ky-kinh-doanh/quy-trinh-dang-ky-doanh-nghiep-tu-2021.html
https://luatvietnam.net/vbpl/109685/chung-khoan/dieu-kien-moi-ve-thanh-lap-chi-nhanh-vpdd-cong-ty-chung-khoan-nuoc-ngoai.html
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LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI 

 

 Chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam chỉ được cung 

cấp dịch vụ quản lý tài sản cho vốn huy động tại nước ngoài, bao gồm 

cả tài sản phát sinh tại Việt Nam được hình thành từ nguồn vốn huy 

động ở nước ngoài. 

Lưu ý rằng cả VPĐD và Chi nhánh đều không được cho mượn hay cho 

thuê lại trụ sở. 

Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định những trường hợp phải bổ nhiệm lại 

Trưởng VPĐD hoặc Giám đốc chi nhánh và các vị trí cấm kiêm nhiệm, 

cũng như chế độ báo cáo, lưu trữ hồ sơ của VPĐD và Chi nhánh. 

 Công văn số 8909/BKHĐT-PC của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 

31/12/2020 về việc triển khai thi hành Luật đầu tư số 61/2020/QH14 

hiệu lực từ 01/01/2021. Cụ thể: 

 Tiếp nhận và xử lý hồ sơ, thủ tục theo quy định của Luật đầu tư 2020. 

Một số mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư cũng được đính kèm theo 

công văn này; và 

 Giải quyết hồ sơ dự án đầu tư tiếp nhận trước ngày Luật đầu tư 2020 có 

hiệu lực (01/01/2021) 
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Highlights of Vietnam’s technical updates in January & February 2021 

 

JANUARY & FEBRUARY 2021 

 

 Circular No. 03/2021/TT-BTC (Circular 03) by the Ministry of Finance (MOF) 

dated 11 January 2021 providing guidance on the exemption or reduction of 

corporate income tax (CIT) for science and technology enterprises (STEs), 

effective from 1 March 2021. 

An STE is eligible for 4 years of CIT exemption and a reduction of 50% of CIT payable 

tax reduction for the subsequent 9 years with the following conditions:  

 Have been issued with an STE Certificate; 

 Revenue derived from scientific and technological products accounts for at least 

30% of the total annual revenue; 

 Revenue from providing information technology services by applying scientific and 

technological results is revenue derived from new services; and 

 Separately record income from products derived from scientific and technological 

results. If not, an allocation or apportionment of the income shall be made in 

accordance with current regulations. 
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 Official Letter No. 333/CTTPHCM-TTHT by the Ho Chi Minh 

City Tax Department (HCMTD) dated 18 January 2021 

regarding address change on invoices after 7 February 2021 

for enterprises in Thu Duc City. 

Accordingly, enterprises do not need to send a notice to adjust 

the information but they will need to record the address change 

by installing the software to change the address criteria on 

invoices (for self-printed or electronic invoices) or crossing out 

the old address and stamping the new address on invoices (for 

printed invoices ordered or purchased from tax authorities). 

 Official Letter No. 787/BTC-TCCB by the MOF dated 22 

January 2021 providing guidance that the operation and 

organisational structure of the Tax Departments of Districts 2 

and 9 as well as Thu Duc are temporarily maintained to 

perform tax collection management in the wards of Thu Duc 

City. 

 Official Letter No. 268/TCT-KK by the General Department 

of Taxation (GDT) dated 27 January 2021 guiding tax 

administration in Thu Duc City. 

Accordingly, the Tax Departments of Districts 2 and 9 as well as 

Thu Duc City continue to manage all taxpayers in communes of 

Districts 2 and 9 as well as Thu Duc City. Besides, these Tax 

Departments are responsible for notifying the change of state 

budget collection and payment information to the related banks 

and taxpayers and instructing taxpayers about the address change 

process if required. 

 Official Letter No. 5353/TCT-CS by the GDT dated 17 

December 2020 on the obligation to pay foreign contractor 

withholding tax (FCT) for business activities on digital 

platforms. 

Accordingly, foreign organisations or individuals conducting 

businesses on digital platforms and receiving income generated in 

Vietnam are obliged to declare and pay FCT as prescribed by law.  

 Official Letter No. 5561/TCT-TTKT by the GDT dated 28 

December 2020 providing guidance that dividend revenue is 

not deducted from the total interest expense when 

determining taxable income for CIT. 

 Official Letter No. 153/TCT-CS by the GDT dated 14 

January 2021 providing guidance on some tax policies. 

Accordingly, in the event that an enterprise buys life insurance 

for its customers as a gift under a registered promotion program 

and pays the first year’s premium, this premium will be treated 

as a non-deductible expense when determining taxable income 

for CIT and non-taxable income for Personal Income Tax (PIT) 

purpose.  

 Official Letter No. 271/TCT-TTKT by the GDT dated 27 

January 2021 introducing new contents of Decree No. 

132/2020/ND-CP regulating the tax administration for 

enterprises that have related-party transactions. 

 a

l 

L
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 Circular No. 10/2020/TT-BLDTBXH dated 12 November 2020 by the Ministry of Labour, Invalids and Social 

Affairs (MOLISA) on providing instructions for the implementation of several regulations of the Labor Code 2019, 

effective from 1 January 2021. 

The notable points include: 

 The compulsory main contents of a labour contract are specified. 

 Inclusion of occupations that adversely affect female workers' reproductive and child-rearing functions (e.g. 

circus, water puppetry, ballet, nuclear reactor operation and research in nuclear power plants, etc). 

 Inclusion of 11 new occupations that negatively affect male workers' reproductive and child-rearing functions, 

mainly related to radioactive substances and nuclear occupations. 

It is of note that Circular No. 47/2015/TT-BLDTBXH dated 16 November 2015 and Circular No. 26/2013/TT-BLDTBXH 

dated 18 October 2013 have expired since 1 January 2021. 

 Circular No. 11/2020/TT-BLDTBXH dated 12 November 2020 by the MOLISA on the list of arduous, hazardous 

and dangerous fields and occupations, effective from 1 March 2021. 

Employees working in a field/occupation on this list shall be entitled to certain benefits such as 16 days of annual 

leave per year, additional 10 days of sick leave covered by Social Insurance (SI) scheme, retirement age is lowered by 

5 years, bi-annual health check-up, etc. 

 Official Letter No. 368/TCT-TTHT dated 5 February 2021 of the GDT supporting the finalisation of CIT and PIT 

in 2020. 

The GDT has completed the update of its system for accepting online submission of tax finalisation return of any 

individual who holds an e-transaction account. For localities with a large number of taxpayers who are subject to 

direct filing method, the local tax authorities need to actively organise more receiving locations, arrange personnel 

and equipment to help taxpayers easily submit tax dossiers and avoid multiple travels. 

 Official Letter No. 185/BHXH-QLT of the Social Insurance Department of Ho Chi Minh City dated 26 January 

2021 guiding on collection and issuance of social insurance books and health insurance cards for enterprises 

moving to new management location. 

In the event that an enterprise relocates its head office to another district in the city or a different province, the 

enterprise is required to fulfill its SI obligation incurred at the current location before moving to the new premise.  

For an employer which has employees taking maternity or sick leave, the employer is still required to register such 

employees when relocating to the new location, as usual, then de-register the employee with a detailed note to 

avoid the unnecessary collection of health insurance due to late deregistration. 

Circular No. 30/2020/TT-BYT dated 31 December 2020 of the Ministry of Health providing details and guidance 

on measures to implement a number of articles of Decree No. 146/2018/ND-CP dated 17 October 2018 by the 

Government, effective from 1 March 2021. 

LABOUR, PERSONAL INCOME TAX (“PIT”), SOCICAL INSURANCE (“SI”) 
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 Resolution No. 16/NQ-CP dated 8 February 2021 by the National Assembly regarding the costs of medical 

quarantine, examination, treatment and some particulars in Covid-19 prevention and control, effective from 

the date of signing and replacing Resolution No. 37/NQ-CP dated 29 March 2020. 

Accordingly, a person entering Vietnam who is subject to centralised medical quarantine must pay the following costs: 

 Transportation cost for travelling from the port of entry to quarantine facility; 

 SARS-CoV-2 screening testing fees at current rates for medical service; 

 Meals, accommodation, cost of living and other expenses according to the rates announced by the hotels, resorts or 

transport operators. 

According to the provincial People's Committee’s decision, in the event of Vietnamese citizens returning from abroad 

who are subject to quarantine at military barracks or schools, they are required to pay for meals and other living costs 

at VND80,000 and VND40,000 per person per day, respectively.  

 Circular No. 06/2021/TT-BTC by the MOF dated 22 January 2021 providing guidance on the implementation 

of some articles of the Tax Administration Law for import and export goods, effective from 8 March 2021.  

 Official Letter No. 546/TCHQ-TXNK by the General Department of Customs (GDC) dated 2 February 2021 on 

tax assessment and tax payment deadline under the Tax Administration Law. 

 Official Letter No. 779/TCHQ-PC by the GDC dated 9 February 2021 answering questions on sanctioning 

customs violations. 

OTHERS 

 Decree No. 01/2021/ND-CP (Decree 01) dated 4 January 2021 by the Government on the enterprise 

registration, effective from the signing date and replacing Decree No. 78/2015/ ND-CP dated 14 September 

2015 and Decree No. 108/2018/ND-CP dated 23 August 2018. 

Decree 01 provides detailed guidance on the Enterprise Law 2020 in terms of documentation and procedures for the 

registration of enterprise and business household. Some notable points are as follows: 

 It is not compulsory to stamp the documents in the enterprise registration dossier such as the application for 

business registration, notice of changes to the enterprise registration content, resolutions, decisions, and meeting 

minutes. 

 Each business is assigned a unique code called a business number. This number is also the tax code and social 

insurance code of the business. 

 If there is a difference in Enterprise Registration Certificate between the electronic version posted on the Business 

Registration Portal and the hard copy version, the version in line with the submitted enterprise registration dossier 

shall be valid. 

 Circular No. 97/2020/TT-BTC dated 16 November 2020 by the MOF providing guidance on the operation of 

Representative Offices (ROs), branches of foreign securities companies and foreign fund management 

companies in Vietnam, effective from 1 January 2021 and replacing Circular No. 91/2013/TT-BTC dated 28 

June 2013. 

Accordingly, the scope of operation of the related ROs and Branches is stipulated as follows: 

 ROs’ scope of operation is regulated by clauses 2 and 3, Article 78 of the Law on Securities No. 54/2019/QH14. 

Besides, ROs are not allowed to sign any business and investment contracts unless there is a power of attorney 

(POA) issued by the parent company and a copy of such POA is sent to the State Securities Commission within 10 

days from the POA’s effective date.  
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 Branches of foreign securities companies in Vietnam are only allowed to carry out securities investment advisory 

services. 

 Branches of foreign fund management companies in Vietnam are only allowed to provide asset management 

services for capital raised abroad, including assets in Vietnam formed from capital raised overseas. 

It is of note that neither ROs nor branches are permitted to lend or sublease their head offices. 

The Circular also stipulates the cases in which the Chief Representative or Branch Director must be re-appointed and 

the positions where concurrent appointments are prohibited, as well as the reporting and archiving regime of the 

related ROs and Branches. 

 Official Letter No. 8909/BKHDT-PC dated 31 December 2020 by the Ministry of Planning and Investment 

regarding the implementation of the Law on Investment No. 61/2020/QH14, effective from 1 January 2021. In 

particular: 

 Procedures to receive and process dossiers, according to the regulations of the Investment Law 2020. Several forms 

of documents for implementing the investment procedures are also attached to the Official Letter; and 

 Process the investment project dossiers which were received before the effective date of the Investment Law 2020 

(i.e. 1 January 2021) 
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