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THUẾ DOANH NGHIỆP
 Quản lý thuế
1. Công văn số 6770/CTTPHCM-KK ngày 19/07/2021 của Cục Thuế TP. HCM
(“CTHCM”) về việc nộp hồ sơ khai thuế trong thời gian thực hiện Chỉ thị
số 16/CT-TTg và Công văn số 29592/CTHN-KK ngày 29/07/2021 của Cục Thuế
TP. Hà Nội (“CTHN”) về việc nộp hồ sơ khai thuế trong thời gian thực hiện Chỉ
thị 17/CT-UBND.
Theo đó, người nộp thuế là tổ chức, cá nhân có trụ sở doanh nghiệp, địa chỉ (thường
trú, tạm trú) nằm trong vùng bị cách ly, khu vực bị cách Iy, cá nhân thuộc đối tượng bị
cách ly theo quyết định, thông báo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền do dịch
bệnh COVID-19 nếu phát sinh nghĩa vụ nộp hồ sơ khai thuế nhưng trong thời gian bị
cách ly (bao gồm cả thời gian cách ly toàn xã hội, cách ly theo vùng, khu vực theo
quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền) không thể thực hiện nộp hồ sơ khai
thuế đúng quy định pháp luật dẫn đến chậm nộp hồ sơ khai thuế thì không bị xử phạt
vi phạm hành chính.

 Thuế Giá trị gia tăng (“GTGT”)
2. Công văn số 6139/CTTPHCM-TTHT ngày 21/06/2021 của CTHCM về việc lập
hóa đơn và thuế suất thuế GTGT đối với tiền hoa hồng môi giới bảo hiểm.
Trường hợp hàng hóa, dịch vụ của Công ty là hoa hồng môi giới bảo hiểm thuộc đối
tượng không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT thì người bán lập hóa đơn GTGT, trên
hóa đơn ghi rõ số tiền môi giới, số tiền hoa hồng, dòng thuế suất, thuế GTGT không
ghi, gạch chéo.
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3. Công văn số 23122/CTHN-TTHT ngày 25/06/2021 của CTHN về việc sử dụng hóa đơn và thuế GTGT đối
với hoạt động cung cấp dịch vụ ra nước ngoài của doanh nghiệp chế xuất (“DNCX”)
Theo đó, trường hợp DNCX phát sinh hoạt động cung cấp dịch vụ thiết kế, nghiên cứu thị trường và dịch vụ tư vấn
quản lý sản xuất ra nước ngoài (ngoài lãnh thổ Việt Nam) thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Đối với hoạt
động cung cấp dịch vụ nêu trên, Công ty sử dụng hóa đơn thương mại theo quy định tại Khoản 7 Điều 3 Thông tư số
119/2014/TT- BTC ngày 25/08/2014 của Bộ Tài chính.
4. Công văn số 26246/CTHN-TTHT ngày 09/07/2021 của CTHN về thuế tiêu thụ đặc biệt (“TTĐB”), thuế GTGT
khi mua và nhập khẩu trực thăng


Về thuế TTĐB:

 Trường hợp tàu bay (trực thăng) do Công ty nhập khẩu sử dụng cho mục đích kinh doanh vận chuyển hàng
hóa, hành khách, khách du lịch và sử dụng cho mục đích an ninh, quốc phòng thì thuộc đối tượng không chịu thuế
TTĐB theo quy định tại Khoản 4 Điều 3 Thông tư số 195/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.
 Trường hợp tàu bay (trực thăng) do Công ty nhập khẩu không sử dụng cho mục đích kinh doanh vận chuyển
hàng hóa, hành khách, kinh doanh du lịch và mục đích an ninh, quốc phòng thì phải chịu thuế TTĐB.


Về thuế GTGT:

 Trường hợp Công ty nhập khẩu tàu bay (trực thăng) để làm tài sản cho thuê, nếu đáp ứng điều kiện quy định tại
Khoản 17 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.
5. Công văn số 3595/TCHQ-TXNK ngày 16/07/2021 của Tổng cục Hải quan (“TCHQ”) về chính sách thuế
GTGT đối với mặt hàng được khai báo là nguyên liệu thuốc bắc (dược liệu) nhập khẩu
Doanh nghiệp khai báo hàng hóa nhập khẩu là dược liệu, đã được Bộ Y tế có công văn xác nhận, đồng ý nhập khẩu
theo quy định của Nghị định số 54/2017/NĐ-CP, thuộc Danh mục dược liệu nhập khẩu tại Phụ lục I ban hành kèm
theo Thông tư số 48/2018/TT-BYT của Bộ Y tế, được quản lý theo quy định của lĩnh vực dược, thuộc đối tượng chịu
thuế GTGT thì áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% theo quy định tại điểm 1 khoản 2 Điều 8 Luật Thuế GTGT số
13/2008/QH12 ngày 03/06/2008.

 Thuế tiêu thụ đặc biệt (“TTĐB”)
6. Công văn số 3335/TCHQ-TXNK ngày 02/07/2021 của TCHQ về thuế TTĐB đối với xe ô tô vừa chở người,
vừa chở hàng
Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu xe ô tô vừa chở người vừa chở hàng theo quy định tại Luật Thuế tiêu đặc biệt
số 27/2008/QH12 được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 106/2016/QH13, đáp ứng tiêu chí xe ô tô loại thiết kế vừa chở
người vừa chở hàng do Bộ Khoa học và Công nghệ quy định thì áp dụng mức thuế TTĐB theo quy định tại điểm 4d
Điều 7 Luật Thuế TTĐB.
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THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
1. Công văn số 3153/TCHQ-TXNK ngày 22/06/2021 của TCHQ về thuế xuất khẩu đối với sản phẩm từ hoạt
động tái chế, xử lý chất thải.
2. Công văn số 3245/TCHQ-TXNK ngày 28/06/2021 của TCHQ về việc thông báo Danh mục miễn thuế trên
hệ thống Vnaccs.
3. Công văn số 3250/TCHQ-TXNK ngày 28/06/2021 của TCHQ về việc miễn tiền phạt, tiền chậm nộp trong
trường hợp bất khả kháng.
4. Công văn số 3634/TCHQ-TXNK ngày 19/07/2021 của TCHQ về trị giá tính thuế đối với sản phẩm thuê
DNCX gia công.

LAO ĐỘNG
1. Công văn số 264/QHLĐTL-TL ngày 15/7/2021 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (“BLĐTBXH”)
về việc trả lương ngừng việc cho người lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch bệnh
COVID-19.
Theo đó, trường hợp phải ngừng việc do cách ly, phong tỏa, tiền lương ngừng việc do người lao động và người
sử dụng lao động tự thỏa thuận nhưng phải bảo đảm tiền lương ngừng việc trong 14 ngày đầu tiên không thấp
hơn mức lương tối thiểu.
2. Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND TP. Hà Nội về việc thực hiện một số chính
sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn
Thành phố Hà Nội.
3. Công văn số 583/LĐLĐ-TC ngày 26/7/2021 của Liên đoàn Lao động TP. HCM hướng dẫn giấy tờ cần
thiết để hưởng hỗ trợ mùa dịch từ Liên đoàn Lao động TP. HCM.
4. Quyết định số 777/QĐ-LĐTBXH ngày 9/7/2021 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc công
bố thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
5. Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định cụ thể các đối
tượng, điều kiện hỗ trợ, mức hỗ trợ và hồ sơ thủ tục xét duyệt các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp,
người lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021.
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BẢO HIỂM XÃ HỘI (“BHXH”)
1. Thông tư số 06/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07/7/2021 của BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung một số điều của
Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH, hiệu lực từ ngày 01/9/2021.
Thông tư này sửa đổi, bổ sung một số quy định quan trọng liên quan đến BHXH như sau:


Đối tượng tham gia BHXH bắt buộc;



Mức hưởng chế độ ốm đau khi nghỉ không trọn tháng;



Trợ cấp một lần khi sinh con với lao động nam;



Hướng dẫn trường hợp thời gian hưởng chế độ thai sản trùng với phép năm;



Nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản;



Tiền lương tháng đóng BHXH để tính hưởng lương hưu;



Trường hợp hưởng trợ cấp tuất hằng tháng; và



Các khoản tính đóng và không tính đóng BHXH bắt buộc.

2. Công văn số 2511/CV-BCĐ ngày 28/7/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP. HCM về
việc tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đợt 5.
Theo đó, chỉ những trường hợp có tham gia BHXH tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong địa bàn thành phố mới
được đăng ký tiêm vắc xin.
3. Thông báo số 2846/TB-BHXH ngày 28/7/2021 của BHXH TP. Hồ Chí Minh về việc tạm dừng in thẻ bảo
hiểm y tế (“BHYT”) cho người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.
Theo đó, người hưởng trợ cấp thất nghiệp cài đặt ứng dụng VssID và sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng này
để đi khám, chữa bệnh thay thế cho việc sử dụng thẻ BHYT giấy.
4. Công văn số 2834/BHXH-QLT ngày 26/7/2021 của BHXH TP. Hồ Chí Minh về việc gia hạn thẻ BHYT hộ gia
đình.
BHXH Thành phố Hồ Chí Minh cho phép thực hiện cấp, gia hạn thẻ BHYT qua giao dịch điện tử tại:

Ứng dụng trên thiết bị di động, Ngân hàng trực tuyến tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)
và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank);


Cổng Dịch vụ công Quốc gia (dichvucong.gov.vn);



Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam (dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn).

5. Công văn số 2645/BHXH-QLT ngày 12/7/2021 của BHXH TP. Hồ Chí Minh về điều kiện giải quyết các
chính sách hỗ trợ doanh nghiệp liên quan đến BHXH.
Công văn hướng dẫn điều kiện, thủ tục giải quyết các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp liên quan đến BHXH theo
Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg. Lưu ý, các doanh nghiệp từng được hoãn đóng quỹ hưu trí, tử tuất năm 2020 do ảnh
hưởng dịch nếu năm 2021 đáp ứng đủ điều kiện theo quy định thì vẫn được hoãn đóng lần nữa. Ngoài ra, thời gian
giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động (“TNLĐ”), bệnh nghề nghiệp (“BNN”) (12 tháng kể từ 1/7/2021 đến
30/6/2022) vẫn được tính hưởng chế độ bảo hiểm TNLĐ, BNN.
6. Công văn số 5488/BYT-KCB ngày 9/7/2021 của Bộ Y tế hướng dẫn theo dõi sức khỏe sau tiêm phòng vắc
xin COVID-19.
Theo đó, các đối tượng tham gia tiêm chủng vắc xin COVID-19 cần theo dõi sức khỏe sau tiêm chủng ít nhất 28 ngày
(đặc biệt là 7 ngày đầu) theo các triệu chứng được liệt kê tại phụ lục 02 của công văn này và tiến hành liên hệ với
các đội cấp cứu lưu động hoặc các bệnh viện nếu xuất hiện một trong các triệu chứng trong phụ lục.
7. Người lao động và chuyên gia nước ngoài sẽ được ưu tiên tiêm vắc xin COVID-19 theo Quyết định số
3355/QĐ-BYT ngày 8/7/2021 của Bộ Y tế.
Cụ thể, người lao động và các chuyên gia nước ngoài đang làm việc tại các tỉnh, thành phố đang có dịch, các thành
phố thuộc vùng kinh tế trọng điểm, các khu công nghiệp, v.v. đều được ưu tiên tiêm vaccine COVID-19.
8. Công văn số 2062/BHXH-TST ngày 15/7/2021 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc cơ quan BHXH sẽ
thông báo số tiền đóng bảo hiểm TNLĐ, BNN được giảm để doanh nghiệp chi phòng chống dịch theo Nghị
quyết số 68/NQ-CP (tạm tính bằng cách lấy số tiền được giảm trong tháng 7/2021 nhân 12 tháng).
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9. Thông báo số 2728/TB-BHXH ngày 16/7/2021 của BHXH TP. Hồ Chí Minh ban hành các quy trình mới theo
cơ chế một cửa để giải quyết các hồ sơ hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do
dịch COVID-19, áp dụng từ ngày 21/7/2021.

DOANH NGHIỆP
1. Thông tư số 64/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và
quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hiệu
lực từ ngày 01/10/2021.
Thông tư này hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước phục vụ hoạt
động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của các bộ, cơ quan ngang bộ, chính quyền địa phương cấp tỉnh.
2. Thông tư số 12/2021/TT-NHNN ngày 30/7/2021 của Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam quy định về việc tổ
chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu do
tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác phát hành trong nước, hiệu lực từ ngày 27/10/2021.
Thông tư này quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán kỳ phiếu, tín phiếu, chứng
chỉ tiền gửi, trái phiếu do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác phát hành trong nước chưa đến hạn
thanh toán mà bên mua nhận chuyển giao quyền sở hữu và không kèm theo cam kết bán, mua lại giấy tờ có giá hoặc
bảo lưu quyền truy đòi.
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CORPORATE TAX
 Tax Administration
1. Official Letter No. 6770/CTTPHCM-KK dated 19 July 2021 by the Ho Chi
Minh Tax Department (“HCMTD”) on submission of tax returns during the
implementation of Directive No. 16/CT-TTg and Official Letter No.
29592/CTHN-KK dated 29 July 2021 by the Hanoi Tax Department (“HNTD”) on
submission of tax returns during the implementation of Directive 17/CT-UBND.
Accordingly, for organisations and individual taxpayers with head offices and
addresses (permanent or temporary residence) located in quarantine zones or
blockaded areas as well as individuals who are isolated under the decisions or
notices by the competent authorities due to the Covid-19 pandemic, when there is
an obligation to submit tax returns during the quarantine period (including the
period of social distancing, regional quarantine under the decisions or notices by
the competent authorities) and they are unable to submit the tax returns leading to
late submission, administrative sanctions will not be imposed.

 Value Added Tax (“VAT”)
2. Official Letter No. 6139/CTTPHCM-TTHT dated 21 June 2021 by HCMTD on
issuing invoice and VAT for insurance brokerage commissions.
Where a company provides insurance brokerage services and earns insurance
brokerage commissions which are not subject to VAT, the seller issues VAT invoices
with the brokerage amount and commission amount clearly stated, and the line
items for tax rate and VAT amount left blank and crossed out.
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3. Official Letter No. 23122/CTHN-TTHT dated 25 June 2021 by HNTD guiding on invoices and VAT for
providing services overseas by export processing enterprises (“EPE”)
Accordingly, where an EPE provides design, market research and product management consulting services overseas
(outside the territory of Vietnam), such services are not subject to VAT. For the above provision of service, the
company can use commercial invoices as prescribed in Clause 7, Article 3 of Circular No. 119/2014/TT-BTC dated 25
August 2014 by the Ministry of Finance.
4. Official Letter No. 26246/CTHN-TTHT dated 09 July 2021 by HNTD on Special consumption tax (“SCT”) and
VAT for importing helicopters


Regarding SCT:

 Where the imported aircraft (helicopter) is used for the purpose of transporting goods, passengers and tourists or
security and defence, it is not subject to SCT as prescribed in Clause 4, Article 3 of Circular No. 195/2015/TT-BTC by
the Ministry of Finance.
 Where the imported aircraft (helicopter) is not used for the purpose of transporting goods, passengers and tourists
or security and defence, it is subject to SCT.


Regarding VAT:

 Where the imported aircraft (helicopter) is used for lease, if the conditions specified in Clause 17, Article 4 of
Circular 219/2013/TT-BTC are satisfied, it is not subject to VAT.
5. Official Letter No. 3595/TCHQ-TXNK dated 16 July 2021 by the General Department of Customs (“GDC”)
providing guidance on VAT policy for goods declared as imported herbal ingredients.
Imported goods which are herbal ingredients that are certified and approved for importation by the Ministry of Health
(“MoH”) according to Decree No. 54/2017/ND-CP, included in the list of imported herbal ingredients in Appendix I
promulgated with Circular No. 48/2018/TT-BYT by the MoH, and managed under the regulations of the pharmaceutical
sector, are subject to the VAT rate of 5% according to Point 1, Clause 2, Article 8 of Law on VAT (No. 13/2008/QH12)
dated 03 June 2008.

 Special Consumption Tax (“SCT”)
6. Official Letter No. 3335/TCHQ-TXNK dated 02 July 2021 by GDC on Special Consumption Tax (“SCT”) for
pick-up cars that are used for both people and cargoes transportation.
Where an enterprise imports cars that are used for both people and cargo transportation as stipulated in Law on SCT
(No. 27/2008/QH12), amended and supplemented by Law No. 106/2016/QH13, and satisfy the requirements for cars
designed to carry both people and cargo as prescribed by the Ministry of Science and Technology, the SCT rates
specified at Point 4d, Article 7 of Law on SCT shall apply.
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CUSTOMS
1. Official Letter No. 3153/TCHQ-TXNK dated 22 June 2021 by the GDC on Export tax on products from
recycling and waste treatment.
2. Official Letter No. 3245/TCHQ-TXNK dated 28 June 2021 by the GDC on the notification of the list of tax
exemptions on VNACCS system.
3. Official Letter No. 3250/TCHQ-TXNK dated 28 June 2021 by the GDC on the exemption of fines and late
payment interest in case of force majeure.
4. Official Letter No. 3634/TCHQ-TXNK dated 19 July 2021 by the GDC providing guidance on the customs
value of products manufactured by EPE.
5.

LABOUR
1. Official Letter No. 264/QHLDTL-TL dated 15 July 2021 by the Ministry of Labour, Invalids and Social Affairs
(“MOLISA”) regarding payment of wages to employees during work stoppage due to the Covid-19 pandemic.
If an employee has to stop working due to quarantine or lockdown, the salary for work stoppage shall be agreed upon
by the employee and employer but the salary for the first 14 days of employment cessation must not be lower than the
statutory minimum wage.
2. Decision No. 3642/QD-UBND dated 21 July 2021 by the People's Committee of Hanoi on the implementation
of a number of policies to support employees and employers facing difficulties due to the Covid-19 pandemic in
Hanoi.
3. Official Letter No. 583/LDLD-TC dated 26 July 2021 by the Labour Confederation of Ho Chi Minh City
providing guidance on the necessary documents to apply for assistance during the Covid-19 pandemic from the
Labour Confederation of Ho Chi Minh City.
4. Decision No. 777/QD-LDTBXH dated 9 July 2021 by the MOLISA announcing the procedures to support
businesses and employees facing difficulties due to the Covid-19 pandemic.
5. Decision No. 23/2021/QD-TTg dated 7 July 2021 by the Prime Minister specifying the beneficiaries,
conditions, level of assistance, and procedures for approving support policies for businesses and employees
facing difficulties due to the Covid-19 pandemic according to Resolution No. 68/NQ-CP dated 1 July 2021.
6.
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SOCIAL INSURANCE (“SHUI”)
1. Circular No. 06/2021/TT-BLDTBXH dated 07 July 2021 by the MOLISA amending and supplementing a number
of articles of Circular No. 59/2015/TT-BLDTBXH, effective from 1 September 2021.
This Circular amends and supplements several important social insurance (“SI”) regulations such as:


Subjects participating in the compulsory SI scheme;



Rate of entitlement to sickness benefits when not taking a full month off;



One-time allowance upon childbirth for male employees;



Guidance for cases where the maternity leave period coincides with the annual leave;



Convalescence and health rehabilitation after maternity;



Monthly salary on which SI premiums are based to calculate pension enjoyment;



Cases eligible for monthly survivorship allowance; and



Payments subject to/exempted from SI contribution calculation.

2. Official Letter No. 2511/CV-BCD dated 28 July 2021 by the Steering Committee for COVID-19 Prevention and
Control of Ho Chi Minh City on the 5th vaccination.
Accordingly, only those who participate in the compulsory SI scheme at the agencies, units, and enterprises of the city
can register for vaccination this time.
3. Notice No. 2846/TB-BHXH dated 28 July 2021 by the Social Insurance Department (“SID”) of Ho Chi Minh City
on suspending printing of health insurance (“HI”) cards for those receiving unemployment benefits.
Accordingly, employees who are eligible for the unemployment allowance shall install the VssID application and use the
HI card images on VssID for medical check-up and treatment instead of the paper HI cards.
4. Official Letter No. 2834/BHXH-QLT dated 26 July 2021 by the SID of Ho Chi Minh City regarding the renewal
of household HI cards.
The SID of Ho Chi Minh City allows issuance and renewal of HI cards using electronic transactions via:


Application on mobile devices, online banking at Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of
Vietnam (“BIDV”) and Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam (“Vietcombank”);



National Public Service Portal (dichvucong.gov.vn);



Web portal of Vietnam Social Insurance (dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn)

5. Official Letter No. 2645/BHXH-QLT dated 12 July 2021 by the SID of Ho Chi Minh City on the conditions for
approving support policies for businesses relating to SI.
The Official Letter provides instructions on the conditions and procedures for handling the support policies for
businesses related to SHUI as per Decision No. 23/2021/QD-TTg. Enterprises which are eligible for the grace period for
payments to the retirement and survivorship fund in 2020 due to the pandemic can postpone such payments again in
2021 if the prescribed conditions are satisfied. In addition, the period of reduction in insurance premiums for
occupational accident and disease fund (i.e. 12 months from 1 July 2021 to 30 June 2022) is still counted for the
enjoyment of occupational accident and disease insurance benefits.
6. Official Letter No. 5488/BYT-KCB dated 9 July 2021 by the Ministry of Health on guidelines for health
monitoring after vaccination against Covid-19.
Accordingly, those participating in the Covid-19 vaccination need to monitor their health after the vaccination for at
least 28 days (especially the first 7 days) for symptoms listed in Appendix 2 and should immediately contact the mobile
emergency teams or hospitals if one of these symptoms occurs.
7. Decision No. 3355/QĐ-BYT dated 8 July 2021 by the Ministry of Health providing that employees and foreign
experts shall be given priority to inject the Covid-19 vaccine.
Specifically, employees and foreign experts working in epidemic-hit provinces and cities, key economic regions,
industrial areas, etc. are given priority for vaccination against Covid-19.
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8. Official Letter No. 2062/BHXH-TST dated 15 July 2021 by the Vietnam Social Security providing that the SID
shall notify the reduced amount of occupational accident and disease insurance premiums for enterprises to
spend on epidemic prevention (temporarily estimated by multiplying the reduced amount in July 2021 by 12 months).
9. Notification No. 2728/TB-BHXH dated 16 July 2021 by the SID of Ho Chi Minh City on new procedures under
the one-counter mechanism for handling dossiers of supporting employees and employers facing difficulties due
to the Covid-19 epidemic, effective from 21 July 2021.

ENTERPRISE
1. Circular No. 64/2021/TT-BTC dated 29 July 2021 by the Ministry of Finance providing guidance for estimation,
management, use, and finalisation of state budget funding for legal support activities for small and medium-sized
enterprises (“SMEs”), effective from 01 October 2021.
This Circular provides guidance on the estimation, management, use and finalisation of state budget funding for legal
support activities for SMEs of ministries, ministerial-level agencies and provincial-level local governments.
2. Circular No. 12/2021/TT-NHNN dated 30 July 2021 by the State Bank of Vietnam prescribing credit institutions
and foreign bank branches’ trading of promissory notes, treasury bills, deposit certificates, and bonds domestically
issued by other credit institutions and foreign bank branches, effective from 27 October 2021.
This Circular provides regulations on the trading by credit institutions and foreign bank branches of promissory notes,
treasury bills, deposit certificates and bonds which are domestically issued by other credit institutions and foreign bank
branches and unmatured, whereby buyers receive the ownership of financial instruments without a commitment to resell or re-purchase those financial instruments or reserving rights of recourse.
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