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1. Doanh nghiệp có thể tự tải mẫu C/O từ ngày 
15/10/2022 

Ngày 10/10/2022, Bộ Công Thương có Thông báo số 257/TB-BCT về việc tự tải mẫu C/O và 
tự in trên giấy A4 thông thường. C/O (giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa) là một chứng 
từ quan trọng trong xuất nhập khẩu để xác định nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa được 
sản xuất tại vùng lãnh thổ, hay quốc gia nào.  

 
Theo Thông báo, để tạo thuận lợi và giảm thiểu chi phí cho doanh nghiệp nhằm thúc đẩy 
xuất khẩu, từ ngày 15/10/2022, thương nhân đề nghị cấp một số loại C/O có thể tải mẫu 
C/O và tự in từ Hệ thống Quản lý và cấp C/O điện tử của Bộ Công Thương (eCoSys) tại 
địa chỉ https://ecosys.gov.vn. 
 
Các loại C/O mà thương nhân có thể tự in trên giấy trắng, kích thước A4 theo tiêu chuẩn 
ISO bao gồm: mẫu D, AANZ, AK, AI, AJ, E, AHK, RCEP, CPTPP, VK, VJ, VC, VN-CU và S. 

 
Trong thời gian chuyển tiếp, kể từ ngày 15/10/2022 đến hết ngày 15/4/2023, thương nhân 
vẫn có thể tiếp tục sử dụng mẫu C/O nêu trên do Bộ Công Thương phát hành. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ Công Thương đã thông báo tới cơ quan có thẩm quyền 
của các nước đối tác về quy định mới 
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2. Thực hiện hoạt động bảo lãnh điện tử từ 01/04/2023 

Ngày 30/9/2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 11/2022/TT-
NHNN quy định về bảo lãnh ngân hành. Thông tư đã bổ sung thêm đối tượng được bảo 
lãnh là các cá nhân và tổ chức có liên quan đến nghiệp vụ bảo lãnh (cư trú và không cư 
trú). Mặt khác, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được bảo 
lãnh cho nghĩa vụ thanh toán trái phiếu của các doanh nghiệp phát hành với mục đích: 
cơ cấu lại các khoản nợ của chính doanh nghiệp phát hành; góp vốn, mua cổ phần tại 
doanh nghiệp khác và tăng quy mô vốn hoạt động. 

Đáng chú ý, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và khách hàng được lựa 
chọn thực hiện hoạt động bảo lãnh ngân hàng qua các phương tiện điện tử (được gọi là 
bảo lãnh điện tử). Đối với cá nhân sẽ được bảo mật thông qua dữ liệu sinh trắc học (vân 
tay, khuôn mặt), còn với tổ chức sẽ bảo mật qua thông tin nhận biết khách hàng tổ chức 
theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền và tình trạng pháp lý của tổ chức 
(được thành lập hợp pháp, đang còn hoạt động theo quy định của pháp luật). 

Bên cạnh đó, quy định mới yêu cầu bên ngân hàng thương mại cam kết với bên nhận 
bảo lãnh là bên mua, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai về việc sẽ thực hiện 
nghĩa vụ tài chính thay cho bên được bảo lãnh là chủ đầu tư khi đến thời hạn giao, nhận 
nhà ở đã cam kết. Theo đó, hợp đồng bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai và hồ 
sơ bên mua gửi cho ngân hàng thương mại phải kèm theo thư bảo lãnh. 

Trường hợp chủ đầu tư không bàn giao nhà ở cho bên mua, không thực hiện hoặc thực 
hiện không đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo hợp đồng đã ký kết thì chủ đầu tư phải nhận 
nợ và hoàn trả cho bên bảo lãnh theo thỏa thuận đã ký.  

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/04/2023. 
 

  

 

 

 

 

Thông tư 11/2022 đã dần hoàn thiện về hoạt động bảo lãnh ngân hàng 
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1. Đến 2030, 50% lao động tại các doanh nghiệp đạt danh hiệu “Công 

dân học tập” 

Ngày 19/10/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1268/QĐ-TTg phê 

duyệt Chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao 

động tại các doanh nghiệp đến năm 2030”. Quyết định đã đề ra các mục tiêu đối với 

người lao động trong các doanh nghiệp như sau: 

Chỉ tiêu 2025 2030 

Tuyên truyền, phổ biến, học tập, quán triệt những chủ 
trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà 
nước 

70% 90% 

Nâng cao trình độ tay nghề, kỹ năng nghề 50% 75% 

Tham gia học tập các nội dung giáo dục kỹ năng sống. 50% 75% 

Được phổ biến về công nghệ thông tin, công nghệ số 40% 65% 

Đạt danh hiệu “Công dân học tập” do cơ quan có thẩm quyền 
ban hành 

30% 50% 

 

2. Hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn gói thầu thuộc Hiệp 

định CPTPP, EVFTA, UKVFTA 

Ngày 30/09/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 20/2022/TT-BKHĐT quy 
định chi tiết về lập hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn đối với gói thầu thuộc phạm vi điều 
chỉnh của Hiệp định CPTPP, Hiệp định EVFTA, Hiệp định UKVFTA. Hồ sơ mời thầu 
phải bao gồm Mẫu hợp đồng và quy định chi tiết các điều, khoản của hợp đồng để nhà 
thầu làm cơ sở chào thầu và để các bên làm cơ sở thương thảo, hoàn thiện, ký kết hợp 
đồng; trong đó bao gồm Điều kiện chung, Điều kiện cụ thể và Biểu mẫu hợp đồng. Tùy 
theo quy mô, tính chất của từng gói thầu mà chủ đầu tư quyết định sửa đổi, bổ sung 
cho phù hợp nhưng bảo đảm không trái quy định pháp luật và hiệp định. 

Thông tư có hiệu lực từ ngày 20/11/2022. 
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3. Mức phạt hành chính mới trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp 

Ngày 26/10/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 88/2022/NĐ-CP về việc quy định xử 
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Theo đó, phạt tiền từ 
10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: Sử dụng văn 
bằng, chứng chỉ của người khác hoặc cho người khác sử dụng văn bằng, chứng chỉ của 
mình; Sử dụng văn bằng, chứng chỉ bị tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung. Đối với 
hành vi bố trí số lượng người học vượt quá quy mô lớp học bị phạt tiền như sau: Khi 
vượt quá quy mô lớp học từ 30 - 50% bị phạt từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng; 
Khi vượt quá quy mô lớp học từ 50% trở lên bị phạt từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 
đồng. 

Nghị định có hiệu lực từ ngày 12/12/2022. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
V ă n  p h ò n g :  2 3 1 - 2 3 3  L ê  T h á n h  T ô n  T ầ n g  5 ,  T ò a  n h à  F i m e x c o ,  Q u ậ n  1 ,  T P .  H ồ  C h í  M i n h  
C h i  n h á n h :  A 4 - 4 0  Đ ư ờ n g  s ố  4 ,  K D C  N a m  L o n g ,  P .  H ư n g  T h ạ n h ,  Q .  C á i  R ă n g ,  T P .  C ầ n  T h ơ  
T e l :  0 8 8  9 6 9  8 8 7 7  
E m a i l :  i n f o @ f i n c h l a w . c o m . v n   
W e b s i t e :  w w w . f i n c h l a w . c o m . v n  -  w w w . d a n g k y f d a . v n  

 

Đ ồ n g  p h á t  h à n h   


