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1. Bài viết pháp lý nổi bật của chúng tôi trong tháng 04 năm 2020  

 

Trong tháng 4 năm 2020, nhận thấy những tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 đối 

với nền kinh tế, cũng như sự lúng túng của các doanh nghiệp khi xử lý các vấn đề khủng 

hoảng phát sinh trong thời kỳ dịch bệnh, Apolat Legal đã phát hành cuốn “Covid-19 – Cẩm 

nang pháp lý cho doanh nghiệp”. Bằng việc tổng hợp các quy định pháp luật trọng yếu về 

các vấn đề thường phát sinh của doanh nghiệp trong giai đoạn dịch bệnh, Apolat Legal tin 

rằng cuốn cẩm nang  này sẽ là một công cụ tham khảo hữu ích cho các doanh nghiệp để 

lập phương án ứng phó với các tình huống có thể phát sinh trong và sau đại dịch.  

 

Để xem toàn bộ nội dung cuốn cẩm nang, vui lòng xem tại đây. 

 

Ngoài ra, trong tháng 04 vừa qua, các nhân sự của chúng tôi đã có những bài viết với các 

thông tin hữu ích trên thời báo Kinh tế Sài gòn, cụ thể: 

 

– Luật sư Phạm Thị Thoa với bài viết “Thời Covid-19 - tự giải cứu bằng phá sản” trên 

Thời báo thời báo Kinh tế Sài gòn số ra ngày 16/04/2020 cung cấp một góc nhìn từ 

phía cạnh pháp lý về việc sử dụng phá sản như một công cụ để giải cứu đối với 

các doanh nghiệp đang chịu những tổn thất nặng nề do dịch bệnh Covid-19; 

 

– Luật sư Phạm Thị Thoa và Thạc sĩ Trần Châu Hoài Hận đã có những lời khuyên 

hữu ích đối với các start-up về việc trì hoãn gọi vốn trong thời gian diễn ra dịch 

bệnh Covid-19, và những vẫn đề pháp lý cần lưu ý khi start-up tham gia vào một 

thương vụ M&A (mua bán- sáp nhập). 

 

Để đọc toàn bộ bài viết, vui lòng xem tại đây. 

 

Bên cạnh các điểm tin nổi bật được đăng tải trên Thời Báo Sài Gòn: 

 

– Thạc sĩ Trần Châu Hoài Hận đã tổng hợp những quốc gia cho phép kéo dài thời 

hạn nộp đơn và gia hạn các quyền sở hữu trí tuệ do sự bùng phát của đại dịch 

Trong bản tin cập nhật lần này, chúng tôi xin lưu ý đến khách hàng nội dung sơ lược về một số thay đổi liên quan 

đến các vấn đề sau:  

• Bài viết pháp lý nổi bật của chúng tôi trong tháng 04 năm 2020; 

• Các văn bản đã được ban hành đáng lưu ý tháng 04 năm 2020. 
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https://apolatlegal.com/vi/tin-tuc-va-cap-nhat-phap-ly/handbook-covid-19-cam-nang-phap-ly-cho-doanh-nghiep.html
https://www.thesaigontimes.vn/302738/startup-goi-von-mua-dich.html
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Covid-19 tại khu vực Đông Nam Á thông qua bài viết “Kéo dài thời hạn cho các thủ 

tục liên quan đến sở hữu trí tuệ tại các quốc gia Đông Nam Á” 

 

Để đọc toàn bộ bài viết, vui lòng xem tại đây. 

 

– Luật sư Lê Tiến Đạt đã tổng hợp các bước cơ bản về thủ tục và những lưu ý pháp 

lý để tái cấu trúc lao động của doanh nghiệp tại bài viết “Tái cấu trúc lao động 

doanh nghiệp: thủ tục và lưu ý pháp lý”. 

 

Để đọc toàn bộ bài viết, vui lòng xem tại đây. 

 

2. Các văn bản đã được ban hành đáng lưu ý tháng 04 năm 2020 

 

STT TÊN VĂN BẢN NGÀY BAN 

HÀNH 

 

NGÀY CÓ 

HIỆU LỰC 

1. Nghị định 01/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 

năm 2020 của Chính phủ quy định về kinh 

doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng 

xe ô tô 

 

01/04/2020 01/04/2020 

2. Nghị định 41/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 04 

năm 2020 của Chính phủ gia hạn thời hạn 

nộp thuế và tiền thuê đất 

 

08/04/2020 08/04/2020 

3. Nghị định 28/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi 

phạm hành chính lĩnh vực lao động, bảo hiểm 

xã hội, đưa người lao động việt nam đi làm 

việc ở nước ngoài theo hợp đồng  

15/04/2020 15/04/2020 

4. Nghị định 51/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung 

điều 17 của Nghị Định số 14/2014/NĐ-

CP ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành luật điện lực về 

an toàn điện 

 

21/04/2020 21/04/2020 

 

Chúng tôi hi vọng rằng Điểm tin pháp luật hàng tháng này này sẽ mang lại những thông tin hữu 

ích đến cho bạn.  

 

Trân trọng.  

 

https://apolatlegal.com/vi/bai-viet/keo-dai-thoi-han-cho-cac-thu-tuc-lien-quan-den-so-huu-tri-tue-tai-cac-quoc-gia-dong-nam-a.html
https://apolatlegal.com/vi/bai-viet/tai-cau-truc-lao-dong-doanh-nghiep-thu-tuc-va-luu-y-phap-ly.html
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-14-2014-nd-cp-huong-dan-luat-dien-luc-ve-an-toan-dien-221983.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-14-2014-nd-cp-huong-dan-luat-dien-luc-ve-an-toan-dien-221983.aspx
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  Người thực hiện: 

 

 

VỀ CHÚNG TÔI, 

 
Apolat Legal là một công ty luật chuyên 

nghiệp có văn phòng được đặt tại thành 

phố Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội. 

Các luật sư của công ty có chuyên môn 

trong hầu hết các lĩnh vực pháp lý tại Việt 

Nam gồm: Doanh nghiệp và Đầu tu; Lao 

động và Việc làm; Sở hữu trí tuệ; Giải 

quyết tranh chấp; Bất động sản và Xây 

dựng; Thông tin và Truyền thông; Tài 

nguyên thiên nhiên và Môi trường; Vận 

tải; Công ngiệp và Thương mại; Giáo dục 

và Đào tạo; Tài chính và Ngân hàng; 

Nông nghiệp; Dịch thuật văn bản pháp lý; 

Đào tạo pháp luật 

 

 
Uy tín và chất lượng dịch vụ của chúng tôi 

được phản ánh thông qua chính khách 

hàng của mình. Chúng tôi đang phục vụ 

gần 1.000 khách hàng là các công ty 

trong nước và đến từ nhiều quốc gia 

khác. 

 
Chúng tôi cũng vinh dự được công nhận 

bởi và /hoặc được đăng tải các bài viết 

của mình trên trang của các tổ chức và 

các tờ báo trong nước và hàng đầu thế 

giới như: Hiệp hội Luật châu Á-Thái Bình 

Dương (LawAsia, 1966), The Legal500, 

IP Link, IP Coster, Lexology, Tổng kết 

thương mại toàn cầu (GTR), Thời báo Sài 

Gòn,v.v. 

 

 

Liên hệ:  

 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Trụ sở) 

 Tầng 5, Tòa nhà GIC 

36A Nguyen Gia Tri, Quận Bình Thạnh 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Tel: +84-28-3899 8683 

info@apolatlegal.com 

www.apolatlegal.com 
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160 Robinson Road 

Singapore 068914 

Tel: +84-93-2014 986 
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www.apolatlegal.com 

Tuyên bố miễn trách: Toàn bộ tài liệu được chuẩn bị 

chỉ nhằm đưa ra thông tin khái quát. Thông tin trong bản 

tin cập nhật này không dùng cho mục đích, và không 

được xem là ý kiến tư vấn pháp lý. Vui lòng không thực 

hiện hoặc ngừng thực hiện bất kỳ công việc nào trên cơ 

sở các thông tin được cung cấp trong bản tin này, mà 

chưa tham vấn các luật sư của chúng tôi về tình trạng 

pháp lý và tình hình thực tế của bạn. Apolat Legal 

không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào xảy 

ra cho bất kỳ ai thực hiện hoặc ngừng thực hiện công 

việc của mình trên cơ sở các thông tin đưa ra trong bản 

tin này. Với bất kỳ vấn đề cụ thể nào, vui lòng tham 

khảo chuyên gia tư vấn thích hợp.   

 

LÊ TIẾN ĐẠT 

Luật sư điều hành 

M (+84) 939 107 387 | E dat.le@apolatlegal.com 

 

 

THIỀU THỊ KIỀU THU 

Chuyên viên pháp lý 

LL.M. (Bangor, UK) 

M (+84) 378 513 939 | E thu.thieu@apolatlegal.com 

 


