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1. Chính sách cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg: nên hiểu thế nào?  

Trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của virut Corona, vào ngày 31 tháng 3 năm 2020, Thủ 

Tướng Chính Phủ đã ban hành Chỉ Thị số 16/CT-TTg về việc thực hiện các biện pháp cấp 

bách phòng chống đại dịch COVID-19 (“Chỉ Thị 16”). Chỉ Thị 16 đưa ra một số quy tắc cách 

ly xã hội nghiêm ngặt đặt ra trên toàn quốc trong mười bốn (14) ngày bắt đầu từ ngày 1 

tháng 4 năm 2020, bao gồm: 

• Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết 

như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở 

sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng 

hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác; 

• Thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp;  

• Không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại 

nơi công cộng; 

• Các nhà máy và nhà xưởng được yêu cầu để đảm bảo khoảng cách an toàn giữa 

các nhân viên, phải đeo khẩu trang và nơi làm việc phải được khử trùng theo quy 

định; 

• Các cơ quan, đơn vị nhà nước bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại 

nhà, trừ trường hợp thật sự cần thiết; 

Trong bản tin cập nhật lần này, chúng tôi xin gửi đến khách hàng nội dung cập nhật pháp lý về vấn đề sau:  

 

• Chính sách cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg: nên hiểu thế nào? 

• Thông báo hỏa tốc của Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam về việc áp dụng các quy định của pháp luật về thời 

hạn trong bối cảnh dịch bùng phát virut corona. 

 

 

 

•  

 

 

•  

•  

•  

 

 

 

CẬP NHẬT PHÁP LÝ (05.04.2020) 



 

 

 

BECOME MORE TOGETHER Page 2 /4  

 

Legal Updates I April 2020 

 
• Dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng và hạn chế tối đa việc di 

chuyển từ khu vực này sang khu vực khác, trừ vận chuyển thực phẩm và hàng hóa 

thiết yếu; và 

• Tạm thời đóng cửa các cửa khẩu chính, cửa khẩu phụ dành cho người qua lại từ 

00 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2020 trên tuyến biên giới với Lào và Campuchia. Kiểm 

soát chặt chẽ việc nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế trên các tuyến biên giới 

đường bộ; tất cả người nhập cảnh từ Lào, Campuchia đều phải cách ly tập trung 

14 ngày. 

Hiện tại, vẫn có nhiều khác biệt giữa các địa phương trong việc giải thích Chỉ Thị 16 và việc 

các doanh nghiệp cần làm gì để tuân thủ Chỉ Thị này. Do đó, vào ngày 03 tháng 4 năm 

2020, Văn Phòng Chính Phủ đã ban hành Công Văn số 2601/VPCP-KGVX hướng dẫn chi 

tiết về việc thực hiện Chỉ Thị 16 liên quan đến các nguyên tắc cách ly xã hội trong 14 ngày.  

Một số nội dung chính của Công Văn gồm: 

• Các nhà máy và đơn vị sản xuất, giao thông, công trường, và các tổ chức cung cấp 

hàng hóa và dịch vụ thiết yếu - thực phẩm, thuốc, dầu khí, tiện ích, năng lượng, v.v. 

- vẫn sẽ hoạt động bình thường; 

• Ngân hàng, kho bạc, sàn giao dịch chứng khoán và các dịch vụ khác liên quan trực 

tiếp đến hoạt động ngân hàng và doanh nghiệp – hoạt động công chứng, luật sư, 

đăng ký hoặc thực hiệc giao dịch bảo đảm - cũng được phép hoạt động; 

• Bưu điện, dịch vụ giao nhận, dịch vụ tang lễ và dịch vụ chăm sóc sức khỏe vẫn có 

thể hoạt động; 

o Công Văn cũng lưu ý rằng chính quyền từng tỉnh, thành phố có thể, theo quyết 

định của mình, ban hành danh sách những dịch vụ và hoạt động cần được 

tạm thời đóng cửa. 

Mặc dù văn bản trên không phải là một hướng dẫn đầy đủ nhất về Chỉ Thị 16, văn bản này 

đã khẳng định rõ ràng hơn rằng Chỉ Thị 16 trên thực tế không yêu cầu thực hiện biện pháp 

phong tỏa.  

2. Thông báo hỏa tốc của Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam về việc áp dụng các quy 

định của pháp luật về thời hạn trong bối cảnh dịch bùng phát virut corona 
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Vào ngày 31 tháng 3 năm 2020, Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam (Cục SHTT) đã ban hành 

Thông báo hỏa tốc số 5277/TB-SHTT ("Thông Báo 5277") về việc áp dụng các biện pháp 

liên quan đến gia hạn thời hạn cho các thủ tục thiết lập quyền sở hữu công nghiệp bị ảnh 

hưởng bởi sự bùng phát COVID-19 cũng như đưa ra một số hướng dẫn về thực hiện các 

giao dịch giữa Cục SHTT và người nộp đơn trong giai đoạn này, cụ thể:  

• Mọi thủ tục đến hạn nằm trong khoảng thời gian kể từ ngày 30 tháng 3 năm 2020 

đến hết ngày 30 tháng 4 năm 2020 liên quan đến thời hạn của thủ tục xác lập quyền 

các đối tượng sở hữu công nghiệp tự động được gia hạn đến hết ngày 30 tháng 5 

năm 2020. Cục SHTT giải thích thêm rằng việc gia hạn tự động sẽ áp dụng cho yêu 

cầu hưởng quyền ưu tiên, bổ sung tài liệu, phản hồi các quyết định/thông báo của 

Cục SHTT, duy trì, gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ, nộp các loại phí, lệ phí, nộp 

đơn khiếu nại. 

• Thời điểm bắt đầu nhận yêu cầu thẩm định nhanh PPH theo Thỏa thuận giữa Cục 

SHTT và Cơ quan Sáng chế Nhật Bản được bắt đầu từ ngày 04 tháng 5 năm 2020 

thay cho ngày 01 tháng 4 năm 2020 theo các thông báo trước đây của Cục SHTT. 

• Kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2020, mọi giao dịch giữa Cục SHTT (bao gồm Văn phòng 

đại diện Cục SHTT tại Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh) và người nộp đơn chỉ 

được thực hiện thông qua dịch vụ bưu chính hoặc hệ thống nộp đơn trực tuyến cho 

đến khi có thông báo mới. Việc nộp phí và lệ phí của người nộp đơn được thực hiện 

thông qua dịch vụ bưu chính hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Cục SHTT tại 

Kho bạc nhà nước cho đến khi có thông báo mới.  

  

Chúng tôi hi vọng rằng Thư cập nhật pháp lý ngắn này sẽ mang lại những thông tin hữu ích đến 

cho bạn.  

Trân trọng.  
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 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) 
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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.   
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