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1. Bài viết pháp lý nổi bật của chúng tôi trong tháng 8 năm 2020  

 

Quyền sở hữu trí tuệ - một vấn đề tuy cũ nhưng không bao giờ hết “hot”. Mặc dù nhận 

thức của xã hội về việc nhận diện, áp dụng và bảo hộ các tài sản trí tuệ hiện nay đã cao 

hơn trước, nhưng áp dụng nó trên thực tế như thế nào cũng không phải là một điều dễ 

dàng. Với mong muốn đưa các quy định về sở hữu trí tuệ trở nên đơn giản và dễ tiếp cận 

hơn với đại đa số Khách Hàng, Apolat Legal đã tập hợp những quy định cơ bản nhất về 

các đối tượng được bảo hộ, phạm vi quyền được bảo hộ… của các quyền sở hữu trí tuệ 

theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành vào cuốn Cẩm Nang Sở Hữu Trí Tuệ, 

được phát hành online trên website và fanpage của Apolat Legal. Để xem đầy đủ nội dung 

của cuốn cẩm nang này, vui lòng tham khảo tại đây. 

 

Trong tháng 08, các nhân sự của Apolat Legal cũng đã có những bài viết đang chú ý, 

phân tích về các vấn đề nóng, được dư luận quan tâm, cụ thể: 

 

– Bắt nguồn từ việc thời gian qua có nhiều doanh nghiệp lợi dụng việc kinh doanh 

dịch vụ thu hồi nợ để thực hiện các hàng vi cưỡng đoạt tài sản, cho vay nặng lãi, 

tín dụng đen, gây mất trật tự an ninh xã hội, Điều 6 Luật Đầu tư 2020 quy định 

“kinh doanh dịch vụ thu hồi nợ” là một ngành nghề cấm hoạt động đầu tư kinh 

doanh. Theo đó, Luật sư Phạm Thị Thoa đã có một bài phân tích về “Các vấn đề 

xoay quanh việc cấm “đòi nợ thuê”, được đăng trên báo Kinh Tế Sài Gòn, số ra 

ngày 06/8/2020. Nội dung của bài viết, vui lòng tham khảo tại đây. 

  

– Tại Việt Nam, Luật sở hữu trí tuệ hiện hành không có quy định riêng về cơ chế giải 

quyết tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ mà áp dụng các thiết chế về giải quyết tranh 

chấp dân sự/thương mại hoặc các biện pháp hành chính để giải quyết, trong khi 

nhưng biện pháp này đều có những hạn chế nhất định trên thực tế. Theo đó, 

chuyên viên Trần Thị Ngọc Hòa và Thạc sĩ Trần Châu Hoài Hận đã có bài viết phân 

tích về chủ đề ''Nhu cầu thành lập Tòa Sở hữu trí tuệ tại Việt Nam'' đăng trên báo 

Trong bản tin này, chúng tôi muốn lưu ý đến cho bạn đọc một số tổng quan ngắn gọn liên quan đến những vấn đề 

sau: 

 

• Các bài viết nổi bật của chúng tôi trong tháng 8 năm 2020; 

 

• Các tin mới đáng lưu ý trong tháng 8 năm 2020; 

 

• Các văn bản đã được ban hành đáng lưu ý trong tháng 8 năm 2020. 

BẢN TIN HÀNG THÁNG (Tháng 8, 2020) 

https://apolatlegal.com/vi/an-pham#1596013850872-027c296c-d1f1
https://www.facebook.com/apolatlegal/posts/2640230132856166?__cft__%5b0%5d=AZUT4ee4Zw4ZRW6daSU0On_bdxQJgYqHC0weWc3LWK-YHLTmF8sffKeZsPYmbTwFJ_T3xZRECUToV7scGe9knaQLEr3bM107FYijqaxG7lrPFOqpRP-x8F-gqjYi59shcbcHbr46wFKNvlKQQtcaovJV8rcwD4GRaBx6bPVqqv0m6MTm_-JUrZ5nUcbmcp-nG1M&__tn__=%2CO%2CP-R
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thời báo Kinh Tế Sài Gòn số ra ngày 13/08/2020. Nội dung của bài viết, vui lòng 

tham khảo tại đây. 

 

- Vấn nạn sách giả, sách lậu đã tồn tại lâu nay, đang ngày càng gia tăng và ở quy 

mô lớn, thậm chỉ được chào bán công khai ở trên mạng. Khách hàng có thể xem 

thêm thông tin về vấn đề này tại bài viết “'Loay hoay giải pháp chống sách giả, sách 

lậu” của chuyên viên Nguyễn Vũ Hoàng Long đăng trên báo Thời báo Kinh tế Sài 

Gòn số 34/2020 ngày 20/08/2020. Nội dung của bài viết, vui lòng tham khảo tại 

đây. 

 

Ngoài ra, quý Khách Hàng có thể truy cập vào https://apolatlegal.com/category/articles để 

tham khảo thêm bài viết pháp lý các theo nhu cầu.  

 

2. Các tin tức đáng lưu ý trong tháng 8 năm 2020 

 

Tin mới về hoạt động của Apolat Legal. 

 

Apolat Legal vui mừng thông báo đến quý Khách hàng, kể từ ngày 20/08/2020, trụ sở ở 

Thành phố Hồ Chí Minh của chúng tôi sẽ dời về tầng 5, tòa nhà IMM, 99-101 Nguyễn 

Đình Chiểu, phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, và rất mong chờ được đón tiếp 

Khách hàng tại đây. Thông báo chi tiết, Khách Hàng vui lòng xem thêm tại đây. 

 

Ngoài ra, Apolat Legal đã được mời trình bày tại hội thảo trực tuyến “Vietnam _ Rooftop 

Solar Masterclass - Những gì bạn cần biết về Xây dựng và Lắp đặt Dự án RTS - Thuế của 

EPC”, hội thảo này là một phần của.  chuỗi sự kiện kỹ thuật số Masterclass _ Vietnam 

Rooftop Solar 2020 do NeoVenture tổ chức. Một mặt, webinar này chủ yếu tập trung vào 

việc giới thiệu các hợp đồng EPC khác nhau và cách lựa chọn kỹ thuật, mua sắm và xây 

dựng phù hợp (EPC) hoặc các đối tác lắp đặt để cải thiện con đường tăng trưởng RTS 

của Việt Nam. Mặt khác, đội ngũ của chúng tôi cũng phân tích thuế của EPC, nộp thuế 

cho các khoản thanh toán mà công ty Dự án RTS thực hiện cho nhà cung cấp EPC. 

 

Về tin tức pháp lý: 

 

Vào ngày 10/08/2020, Thủ tướng  đã ban hành Quyết định 22/2020/QĐ-TTg về việc giảm 

tiền thuê đất của các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Thông tin chi tiết về đối 

tượng và phạm vi được giảm, vui lòng tham khảo tại đây. 

 

Nhằm hướng dẫn, thực hiện Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg về cơ chế khuyến khích phát 

triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành thông 

tư số 18/2020/TT-BCT quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp 

dụng cho các dự án điện mặt trời. Thông tin chi tiết về nội dung của Thông tư, vui lòng 

tham khảo tại đây. 

 

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Công văn số 2533/BHXN-BT hướng dẫn việc tiếp 

tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất tối đa đến hết tháng 12/2020. Nội dung hướng 

dẫn chi tiết, vui lòng tham khảo tại đây. 

https://www.facebook.com/apolatlegal/posts/2646340928911753?__cft__%5b0%5d=AZVN-liYPwFNeoSLGrIDda3VPd5q-i-XFfnnZ5xv4WLbMvJR2t-6DmtTBGxSBwYxy6xrQOuLzFppzntObVFISlA2pCzjtLbedQx7sV0UVUCz6hNt7hQTwIFt8xnCDxN9uKAgCItnoIv2hcz0jj37FykItW1oFWlWBi5z-nLjBXY-uw&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/apolatlegal/posts/2652479421631237?__cft__%5b0%5d=AZV2h93m6xvl6xsA-yQNrSK0KYQDaH5m2-gVka8uu8U6kIkUcf71H8Wxo1Xxp6d_tqzWEY93Gp-SsOwfpZsncGEvd-WqVI9ziGjABOLsNyB1-WGGuVThmZpLsXstlAO-334TSBS7-YXJWLbFFzhwszASaORdxZ5lKKv62Hrqvm9xYA&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/apolatlegal/posts/2652479421631237?__cft__%5b0%5d=AZV2h93m6xvl6xsA-yQNrSK0KYQDaH5m2-gVka8uu8U6kIkUcf71H8Wxo1Xxp6d_tqzWEY93Gp-SsOwfpZsncGEvd-WqVI9ziGjABOLsNyB1-WGGuVThmZpLsXstlAO-334TSBS7-YXJWLbFFzhwszASaORdxZ5lKKv62Hrqvm9xYA&__tn__=%2CO%2CP-R
https://apolatlegal.com/category/articles
https://g.page/apolat-legal?share
https://apolatlegal.com/vi/tin-tuc-va-cap-nhat-phap-ly/cap-nhat-phap-ly-covid-19-quyet-dinh-22-2020-ttg-cua-thu-tuong-ve-viec-giam-tien-thue-dat-nam-2020.html
https://apolatlegal.com/vi/tin-tuc-va-cap-nhat-phap-ly/huong-dan-va-quy-dinh-moi-ve-phat-trien-du-an-va-hop-dong-mua-ban-dien-mat-troi.html
https://apolatlegal.com/vi/tin-tuc-va-cap-nhat-phap-ly/cap-nhat-phap-ly-thu-cap-nhat-nhanh-thong-tin-phap-ly.html
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3. Các văn bản đã được ban hành đáng lưu ý tháng 8 năm 2020 

 

STT TÊN VĂN BẢN NGÀY BAN 

HÀNH 

 

NGÀY CÓ 

HIỆU LỰC 

1. Nghị định 84/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật 

Giáo dục 

 

17/07/2020 01/09/2020 

2. Nghị định 55/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật 

Thi hành án hình sự về thi hành án đối với 

pháp nhân thương mại 

 

22/05/2020 15/07/2020 

3. Nghị định 91/2020/NĐ-CP về chống tin nhắn 

rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác 

14/08/2020 05/10/2020 

4. Thông tư 16/2020/TT-BCT sửa đổi Thông tư 

44/2015/TT-BCT quy định về phát triển dự án, 

Biểu giá chi phí tránh được và Hợp đồng mua 

bán điện mẫu áp dụng cho dự án điện sinh 

khối do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành 

07/07/2020 20/08/2020 

5. Thông tư 18/2020/TT-BCT quy định về phát 

triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu 

áp dụng cho dự án điện mặt trời do Bộ Công 

thương ban hành 

17/07/2020 31/08/2020 

 

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.  
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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 IMM 

99-101 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

SĐT: +84-28-3899 8683 

info@apolatlegal.com 

www.apolatlegal.com 

 

 

 

SINGAPORE (Chi nhánh) 

#26-10, SBF Center,  

160 Robinson Road 

Singapore 068914 

Tel: +84-93-2014 986 

info@apolatlegal.com 

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 

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

 


