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Ngày 04/01/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 01/2021/NĐ-CP về

đăng ký doanh nghiệp (sau đây gọi tắt là “Nghị định 01/2021/NĐ-CP”) có

hiệu lực cùng ngày và sẽ thay thế cho 02 nghị định gồm:

• Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp; và

• Nghị định 108/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định

78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 về đăng ký doanh nghiệp.

Đây là Nghị định đầu tiên được Chính phủ ban hành trong năm 2021, cụ thể

hóa những cải cách, đổi mới của Luật Doanh nghiệp, đồng thời khắc phục

những bất cập, xử lý một số vướng mắc trong thời gian qua.

Trong bản tin pháp luật này, chúng tôi sẽ trình bày một số điểm mới đáng

chú ý nhất của Nghị định 01/2021/NĐ-CP.
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STT Nội dung NĐ 78/2015/NĐ-CP Nghị định 01/2021/NĐ-CP

DOANH NGHIỆP

1 Mã số DN Là mã số thuế của

doanh nghiệp.

Đồng thời là mã số thuế và mã số đơn vị tham gia BHXH của doanh nghiệp.

2 Ủy quyền

thực hiện

thủ tục

đăng ký

doanh

nghiệp

(ĐKDN)

Được ủy quyền cho:

• Tổ chức

• Cá nhân

Bổ sung thêm 02 trường hợp ủy quyền:

• Ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích: Nhân viên bưu

chính nộp bản sao phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng

dịch vụ bưu chính công phát hành có chữ ký xác nhận của nhân viên bưu

chính và người thẩm quyền ký văn bản đề nghị ĐKDN.

• Ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính không phải là bưu

chính công ích, hồ sơ phải gồm: (i) Hồ sơ ĐKDN; (ii) Bản sao hợp đồng

cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến

ĐKDN; (iii) Giấy giới thiệu của tổ chức làm dịch vụ cho cá nhân trực tiếp

thực hiện thủ tục ĐKDN; và (iv) Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được

giới thiệu.
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STT Nội dung NĐ 78/2015/NĐ-CP Nghị định 01/2021/NĐ-CP

DOANH NGHIỆP

3 Đăng ký tên

doanh nghiệp

Không có quy định. • Phòng Đăng ký kinh doanh có quyền chấp thuận hoặc từ chối tên dự

kiến đăng ký của doanh nghiệp.

• Ý kiến Phòng Đăng ký kinh doanh là quyết định cuối cùng. Trường

hợp không đồng ý với quyết định này, doanh nghiệp có thể khởi kiện.

4 Thời điểm bắt

đầu hoạt động

kinh doanh của

doanh nghiệp

Không có quy định. Trường hợp doanh nghiệp đăng ký ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh

sau ngày được cấp Giấy Chứng nhận ĐKDN:

Doanh nghiệp được quyền hoạt động kinh doanh kể từ ngày doanh

nghiệp đăng ký, trừ trường hợp kinh doanh ngành nghề đầu tư kinh

doanh có điều kiện.

5 Phí công bố nội

dung ĐKDN

Tại thời điểm nộp hồ sơ

ĐKDN, doanh nghiệp

phải nộp phí công bố

nội dung ĐKDN.

Bổ sung quy định: Trường hợp doanh nghiệp không được cấp ĐKDN, 

doanh nghiệp sẽ được hoàn trả phí này. 
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STT Nội dung NĐ 78/2015/NĐ-CP Nghị định 01/2021/NĐ-CP

DOANH NGHIỆP

6 Trường hợp cấp

ĐKDN theo quy

trình dự phòng

Không có quy định. • Hệ thống thông tin quốc gia về ĐKDN đang trong quá trình xây

dựng, nâng cấp;

• Hệ thống thông tin quốc gia về ĐKDN gặp sự cố kỹ thuật;

• Chiến tranh, bạo loạn, thiên tai và trường hợp bất khả kháng khác.

7 Tình trạng pháp lý

của DN trong Cơ

sở DLQG về ĐKDN

Không quy định rõ

ràng.

Quy định rõ, gồm: 

• Tạm ngừng kinh doanh;

• Không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký;

• Bị thu hồi Giấy chứng nhận ĐKDN do cưỡng chế về quản lý thuế;

• Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập;

• Đang làm thủ tục phá sản;

• Đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại;

• Đang hoạt động.
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STT Nội dung NĐ 78/2015/NĐ-CP Nghị định 01/2021/NĐ-CP

DOANH NGHIỆP

8 Cung cấp thông tin 

ĐKDN

Không có quy định. • Được cung cấp công khai, miễn phí trên Cổng TTQG

về ĐKDN tại https://dangkykinhdoanh.gov.vn, gồm:

Tên, MSDN; Địa chỉ trụ sở chính; Ngành nghề kinh

doanh; Họ và tên người đại diện theo pháp luật;

Tình trạng pháp lý của doanh nghiệp.

• Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thì gửi đề nghị đến

Cổng thông tin hoặc Cơ quan QLNN về ĐKKD….

9 Thời gian sửa đổi, bổ

sung hồ sơ đăng ký qua 

mạng điện tử

Trong thời hạn 30 ngày kể từ

ngày Phòng ĐKKD gửi thông báo

yêu cầu doanh nghiệp sửa đổi.

Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày Phòng ĐKKD gửi

thông báo yêu cầu doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung.

10 Trường hợp không được

đăng ký, thông báo thay

đổi nội dung ĐKDN

Nghị định 01/2021/NĐ-CP kế thừa quy định trước đó của Nghị định 78/2015/NĐ-CP và

bổ sung thêm 01 trường hợp: Doanh nghiệp đang trong tình trạng pháp lý “Không còn

hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký.”

https://dangkykinhdoanh.gov.vn/
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STT Nội dung NĐ 78/2015/NĐ-CP Nghị định 01/2021/NĐ-CP

HỘ KINH DOANH (HKD)

11 Đối tượng

được thành

lập HKD

• Cá nhân hoặc một nhóm

người VN đủ 18 tuổi, có

đầy đủ NLHVDS.

• Một hộ gia đình (HGĐ).

• Nhóm cá nhân người VN đủ 18 tuổi, có NLHVDS đầy đủ không còn

được thành lập HKD.

• Ngoài ra, Nghị định 01/2021/NĐ-CP bổ sung thêm đối tượng không

cần phải đăng ký thành lập HKD: Những người kinh doanh thời vụ.

12 Đối tượng

không được

thành lập HKD

Người chưa thành niên, 

không có NLHVDS đầy đủ

(người bị hạn chế NLHVDS; 

người bị mất NLHVDS; người

có khó khăn trong nhận thức, 

làm chủ hành vi).

Bổ sung thêm trường hợp: 

• Người đang bị truy cứu TNHS, bị tạm giam, đang chấp hành hình

phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai

nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm

đảm nhiệm chức vụ, cấm hành ghề hoặc làm công việc nhất định.

• Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

13 Ủy quyền thủ

tục đăng ký

HKD

Không có quy định. Được ủy quyền cho:

• Tổ chức

• Cá nhân
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STT Nội dung NĐ 78/2015/NĐ-CP Nghị định 01/2021/NĐ-CP

HỘ KINH DOANH (HKD)

14 Địa điểm 

kinh doanh

HKD chỉ có duy nhất 01 địa điểm kinh

doanh, trừ đối HKD buôn chuyến, kinh

doanh lưu động được phép kinh doanh

ngoài địa điểm đã đăng ký. 

• Một HKD có thể hoạt động kinh doanh tại nhiều địa điểm

nhưng phải chọn 01 địa điểm để đăng ký trụ sở HKD.

• Phải thông báo cho cơ quan quản lý thuế, cơ quan quản

lý thị trường tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các

địa điểm kinh doanh ngoài trụ sở đã đăng ký.

15 Trường hợp

thu hồi GCN

đăng ký

HKD

Nghị định 01/2021/NĐ-CP kế thừa Nghị định 78/2015/NĐ-CP và sửa đổi, bổ sung như sau:

• Ngừng hoạt động kinh doanh quá 06 tháng liên tục mà không thông báo với Cơ quan ĐKKD cấp

huyện nơi đăng ký và Cơ quan thuế;

• Không gửi báo cáo theo quy định tại Khoản 6 Điều 16 Nghị định 01/2021/NĐ-CP đến Cơ quan ĐKKD

cấp huyện trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày hết hạn gửi báo cáo hoặc có yêu cầu bằng văn bản;

• Trường hợp khác theo quyết định của Tòa án, đề nghị của cơ quan có thẩm quyền theo quy định

của luật.
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STT Nội dung NĐ 78/2015/NĐ-CP Nghị định 01/2021/NĐ-CP

HỘ KINH DOANH (HKD)

16 Thuê người quản lý, 

điều hành hoạt động

kinh doanh của HKD

Không có quy định. HKD có thể thuê người khác quản lý, điều hành hoạt động kinh

doanh. HKD vẫn phải chịu trách nhiệm đối với khoản nợ và

nghĩa vụ tài sản phát sinh từ hoạt động kinh doanh.

17 Thời gian đăng ký

thay đổi nội dung trên

GCN đăng ký HKD

Không có quy định. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi. 

18 Thời gian tạm ngừng

kinh doanh

Không được quá 01 năm. Bãi bỏ quy định này.

=> HKD được tạm ngừng kinh doanh vô thời hạn. 

19 Thông báo chấm dứt

hoạt động

Không quy định rõ ràng các

giấy tờ cần nộp kèm Thông

báo về việc chấm dứt hoạt

động HKD. 

Quy định rõ ràng, gồm:

• TB về việc chấm dứt hiệu lực MST của Cơ quan thuế;

• Bản sao BBH thành viên HGĐ về việc chấm dứt hoạt động

HKD (trường hợp các thành viên HGĐ đăng ký HKD); và

• Bản gốc Giấy Chứng nhận đăng ký HKD.



13

STT Nội dung NĐ 78/2015/NĐ-CP Nghị định 01/2021/NĐ-CP

CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

20 Mã số thuế của chi nhánh, 

văn phòng đại diện (VPĐD) 

Chỉ quy định: Mã số đơn vị phụ thuộc của

DN được cấp cho chi nhánh, VPĐD của DN.

Bổ sung: Mã số này đồng thời là mã 
số thuế của chi nhánh, VPĐD.

21 Đăng ký tên chi nhánh, VPĐD, 

địa điểm kinh doanh

Nghị định 01/2021/NĐ-CP kế thừa quy định của Nghị định 78/2015/NĐ-CP và bổ

sung thêm quy định về đăng ký tên bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt:

• Tên bằng tiếng nước ngoài là tên được dịch từ tên Tiếng Việt sang một trong

các tiếng nước ngoài hệ La-tinh;

• Tên viết tắt được viết tắt từ tên tiếng Việt hoặc bằng tên nước ngoài.

22 Trường hợp thu hồi Giấy

Chứng nhận đăng ký hoạt

động chi nhánh, văn phòng

đại diện

Nghị định 01/2021/NĐ-CP kế thừa quy định của Nghị định 78/2015/NĐ-CP và bổ

sung thêm 02 trường hợp:

• Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh, VPĐD là giả mạo;

• Theo quyết định của Tòa án, đề nghị của cơ quan có thẩm quyền theo quy định

của pháp luật.
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
THEO TUẦN
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• Nghị định 02/2021/NĐ-CP quy định về cờ truyền thống, cờ hiệu, biểu tượng, hải quan hiệu, phù hiệu, biển tên, cấp
hiệu, trang phục, chứng minh hải quan và dấu hiệu đặc trưng phương tiện tuần tra, kiểm soát, giám sát hải quan
(Ngày hiệu lực: 01/03/2021)

• Hướng dẫn 02/HD-VKSTC năm 2021 về thống kê giám định tư pháp trong tố tụng hình sự do Viện kiểm sát nhân dân
tối cao ban hành
(Ngày hiệu lực: 06/01/2021)

• Hướng dẫn 03/HD-VKSTC về Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự năm 2021 do Viện
kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
(Ngày hiệu lực: 06/01/2021)

• Quyết định 85/QĐ-UBND năm 2021 thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải
quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội
(Ngày hiệu lực: 07/01/2021)

• Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp
(Ngày hiệu lực: 04/01/2021)

HÀNH CHÍNH – TƯ PHÁP

DOANH NGHIỆP
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• Thông tư 01/2021/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép
kinh doanh karaoke, vũ trường do Bộ Tài chính ban hành
(Ngày hiệu lực: 25/02/2021)

• Chỉ thị 02/CT-NHNN năm 2021 về tăng cường phòng, chống, ngăn ngừa vi phạm pháp luật trong hoạt động thẻ ngân
hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
(Ngày hiệu lực: 07/01/2021)

• Quyết định 01/2021/QĐ-TTg về Danh mục dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban
hành

(Ngày hiệu lực: 01/03/2021)

TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

XUẤT NHẬP KHẨU

ĐẦU TƯ

• Quyết định 29/QĐ-TTg năm 2021 về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh phát triển
hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Nam Sơn – Hạp Lĩnh, tỉnh Bắc Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
(Ngày hiệu lực: 08/01/2021)
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Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà HH Office, Số 15 Ngõ 293 Khuất Duy Tiến, 

Phường Trung Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Hotline: 0912.254.860

Email: admin@wikilegal.vn

CÔNG TY LUẬT TNHH WIKI LEGAL


