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• Ngày 15/10/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 122/2020/NĐ-CP quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập
doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện (“VPĐD”), khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội
(“BHXH”), đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp trong giai đoạn thành lập (“Nghị định 122”).

• Nghị định 122 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2020 và thay thế một số phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 02/2019/TT-
BKHĐT sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT về đăng ký doanh nghiệp.

Bối cảnh

Nội dung chính

Nghị định 122 có một số điểm đáng chú ý như sau:

1. Cơ quan đăng ký kinh doanh là đầu mối tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết các thủ tục nêu trên. Theo đó, thay vì nộp hồ sơ và
nhận kết quả tại các cơ quan quản lý chuyên ngành (cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan BHXH, cơ quan quản lý Nhà nước về lao 
động, cơ quan Thuế), doanh nghiệp/chi nhánh/VPĐD chỉ cần nộp hồ sơ và nhận kết quả tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

2. Sau khi thành lập, trường hợp thay đổi các thông tin có liên quan, doanh nghiệp/chi nhánh/VPĐD thực hiện đăng ký hoặc thông báo
thay đổi với cơ quan quản lý chuyên ngành.

3. Mã số doanh nghiệp/chi nhánh/VPĐD được sử dụng làm mã số đơn vị tham gia BHXH.

4. Nghị định đã sửa đổi, bổ sung một số thông tin yêu cầu trong hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp/chi nhánh/VPĐD, khai trình sử
dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia BHXH và đăng ký sử dụng hóa đơn. Thông tin đăng ký các thủ tục trên được đề cập tại Mẫu
Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp được quy định tại Phụ lục I-1, I-2, I-3, I-4 và I-5 ban hành kèm theo Nghị định này, thay thế Phụ lục
I-1 đến I-5 và Phụ lục II-11 ban hành kèm theo Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT.
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1. Về đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với: Người thành lập doanh nghiệp, 
doanh nghiệp đăng ký hoạt động chi nhánh, VPĐD theo quy định của
Luật Doanh nghiệp.

2. Về quy trình phối hợp, liên thông giữa các cơ quan
quản lý Nhà nước

Quy trình phối hợp, liên thông giữa cơ quan đăng ký kinh doanh
và cơ quan BHXH (Điều 5)

• Cơ quan đăng ký kinh doanh chia sẻ thông tin về Giấy chứng nhận
đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi 
nhánh, VPĐD và thông tin về tổng số lao động dự kiến, ngành, 
nghề kinh doanh, phương thức đóng BHXH cho cơ quan BHXH.

• Cơ quan BHXH sẽ chia sẻ thông tin về số lượng lao động đóng
BHXH cho cơ quan đăng ký kinh doanh. 

• Mã số doanh nghiệp, mã số chi nhánh, VPĐD được sử dụng làm
mã số đơn vị tham gia BHXH.

Quy trình phối hợp, liên thông giữa cơ quan đăng ký kinh doanh
và cơ quan quản lý Nhà nước về lao động (Điều 6)

• Cơ quan đăng ký kinh doanh chia sẻ thông tin về tên, mã số, địa
chỉ, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, người đứng

đầu chi nhánh, VPĐD, ngành, nghề kinh doanh chính và tổng số
lao động dự kiến cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động
(Phòng/Sở Lao động – Thương binh và Xã hội). 

Quy trình phối hợp, liên thông giữa cơ quan đăng ký kinh doanh
và cơ quan Thuế trong đăng ký sử dụng hóa đơn (Điều 7)

• Cơ quan đăng ký kinh doanh chia sẻ thông tin đăng ký thành lập
doanh nghiệp, chi nhánh, VPĐD và thông tin đăng ký sử dụng
hóa đơn của doanh nghiệp, chi nhánh cho cơ quan Thuế.

• Cơ quan Thuế chia sẻ thông tin về mã số doanh nghiệp, chi 
nhánh, VPĐD, phân cấp cơ quan Thuế quản lý trực tiếp được tạo

tự động bởi hệ thống thông tin đăng ký thuế cho cơ quan đăng
ký kinh doanh. 

Quy trình phối hợp, liên thông giữa cơ quan quản lý Nhà nước về
lao động và cơ quan BHXH (Điều 8)

• BHXH Việt Nam chia sẻ thông tin về tình hình thay đổi và tăng, 
giảm lao động của doanh nghiệp, chi nhánh, VPĐD cho
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thông qua Cổng Dịch vụ
công quốc gia. 
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3. Các lưu ý khác đối với việc áp dụng Nghị định

• Nghị định 122 có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2020;

• Trường hợp doanh nghiệp đã thực hiện thủ tục đăng ký thành lập
doanh nghiệp, đăng ký hoạt động chi nhánh, VPĐD theo quy định
về đăng ký doanh nghiệp và Nghị định này, thì không phải khai
trình sử dụng lao động theo quy định tại Khoản 1, Điều 8, Nghị
định số 03/2014/NĐ-CP;

• Trường hợp doanh nghiệp, chi nhánh đã đăng ký sử dụng hóa đơn 
theo quy định tại Nghị định này thì không phải đăng ký sử dụng 
hóa đơn theo quy định tại Điểm e, Khoản 2, Điều 6 và khổ thứ 2,
Khoản 2, Điều 8, Nghị định số 51/2010/NĐ-CP.

• Mẫu Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, Thông báo về việc đăng
ký hoạt động chi nhánh, VPĐD, địa điểm kinh doanh ban hành
kèm theo Nghị định này thay thế cho các Phụ lục từ I-1 đến I-5 và
Phụ lục II-11 ban hành kèm theo Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT 
hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.  
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