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 Quyết định 619/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam. 

 Nghị định 53/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước 

thải. 

 Chỉ thị 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 – 

2025. 

 Thông tư 31/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

263/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp. 

 Thông tư 34/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh 

vực xây dựng. 

 Thông tư 37/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh 

vực chứng khoán. 

 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 06:2020/BXD An toàn cháy cho nhà và công trình. 

 Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ về việc ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy 

định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 – 2025. 

 Quyết định 919/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về mức lãi suất tối đa đối với tiền 

gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài theo quy định tại Thông tư 07/2014/TT-NHNN ngày 17/3/2014. 

 Quyết định 920/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về mức lãi suất cho vay ngắn hạn 

tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách 

hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông 

tư 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016. 

 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 39:2020/BGTVT về Báo hiệu đường thuỷ nội địa. 

 Nghị quyết 75/NQ-CP của Chính phủ về việc xử lý vướng mắc đối với một số dự án đầu tư của 

các doanh nghiệp do Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp làm đại diện chủ sở hữu. 

 Quyết định 16/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý xăng 

dầu dự trữ quốc gia. 

 Nghị định 58/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc 

vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 
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QUY ĐỊNH MỚI 

1. Điện Lực 
 

2.  Doanh Nghiệp 

   Quyết định 619/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 

về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam. 

   Nghị định 53/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc 

quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải. 

   Chỉ thị 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về 

việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 –2025. 

  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 

39:2020/BGTVT về Báo hiệu đường thuỷ nội địa. 

  
  Nghị định 58/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy 

định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo 

hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp   

   Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ về việc ban 

hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên 

quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 – 2025. 

   Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 06:2020/BXD An 

toàn cháy cho nhà và công trình. 

3. Tài Chính- Ngân Hàng 
 

4. Đầu Tư - Thương Mại 

     Thông tư 31/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về 

việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

263/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp. 

    Thông tư 34/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về 

việc quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực 

xây dựng. 

    Thông tư 37/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về 

việc quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực 

chứng khoán. 

    Quyết định 919/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi 

bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ 

chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo 

quy định tại Thông tư 07/2014/TT-NHNN ngày 

17/3/2014. 

 
  Quyết định 16/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 

về việc ban hành Quy chế quản lý xăng dầu dự trữ quốc 

gia. 

   Nghị quyết 75/NQ-CP của Chính phủ về việc xử lý 

vướng mắc đối với một số dự án đầu tư của các doanh 

nghiệp do Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh 

nghiệp làm đại diện chủ sở hữu. 

  Quyết định 920/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng 

đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng 

nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế 

theo quy định tại Thông tư 39/2016/TT-NHNN ngày 

30/12/2016. 
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Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban sông 

Mê Công Việt Nam  

 
Quyết định 619/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về 

việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam. 

Cơ cấu tổ chức của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam. 

Ngày 08/5/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết 

định 619/QĐ-TTg về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban sông Mê Công 

Việt Nam. 

Theo đó, Ủy ban sông Mê Công Việt Nam do Chủ tịch là 

Phó Thủ tướng Chính phủ lãnh đạo. Giúp việc cho Chủ 

tịch có Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Ủy viên Hội đồng 

Ủy hội sông Mê Công quốc tế của Việt Nam - Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Phó Chủ tịch là Thứ 

trưởng các Bộ: Ngoại giao, Kế hoạch và Đầu tư, Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn. Các Ủy viên bao gồm 

Thứ trưởng các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công 

Thương, Xây dựng, Giao thông vận tải… và đại diện một 

số cơ quan, tổ chức khác. 

Ủy ban sông Mê Công Việt Nam có nhiệm vụ nghiên 

cứu, đề xuất hướng, giải pháp để giải quyết những vấn 

đề quan trọng, liên ngành, liên quốc gia trên Lưu vực 

sông Mê Công. Đồng thời giúp Thủ tướng chỉ đạo, điều 

hòa, phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương, các tổ 

chức, đối tác quốc tế, khu vực, trong nước và các cá 

nhân có liên quan. Ngoài ra, Ủy ban còn có trách nhiệm 

đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương thực hiện các Hiệp 

định, chương trình, dự án liên quan… 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

          -  Ngày ban hành: 8/5/2020.  

    -  Ngày hiệu lực: 8/5/2020.  

Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-619-QD-TTg-2020-

nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-Uy-ban-song-

Me-Cong-Viet-Nam-441900.aspx 

 

 

 

 

Quy định phí bảo vệ môi trường đối với 

nước thải. 

 
Nghị định 53/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy 

định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải. 

Từ 2021, phí BVMT đối với nước thải công nghiệp tối 

thiểu 2,5 triệu đồng/năm. 

Ngày 05/5/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 

53/2020/NĐ-CP về việc quy định phí bảo vệ môi trường 

đối với nước thải. 

Cụ thể, mức phí bảo vệ môi trường đối với nước thải 

sinh hoạt là 10% trên giá bán của 1 m3 nước sạch chưa 

bao gồm thuế giá trị gia tăng. Trường hợp cần áp dụng 

mức phí cao hơn, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương quyết định mức phí cao hơn đối 

với từng đối tượng chịu phí. 

Bên cạnh đó, mức phí bảo vệ môi trường đối với nước 

thải công nghiệp của cơ sở có tổng lượng nước thải 

trung bình trong năm dưới 20 m2/ngày (24 giờ) áp dụng 

phí cố định tính theo khối lượng nước thải (không áp 

dụng mức phí biến đổi) như sau: 

Thứ nhất, áp dụng mức phí 1,5 triệu đồng cho năm 2020. 

Thứ hai, kể từ ngày 01/01/2021 trở đi, áp dụng theo Biểu 

sau: Lưu lượng nước thải bình quân từ 10 - 20 m3/ngày 

có mức phí là 04 triệu đồng/năm; Từ 5 – 10 m3/ngày có 

mức phí 03 triệu đồng/năm; Dưới 5 m3/ngày có mức phí 

2,5 triệu đồng/năm. 

Đáng chú ý, Chính phủ quy định 07 trường hợp được 

miễn phí bảo vệ môi trường đối với nước thải đó là: 

Nước xả ra từ các nhà máy thủy điện; Nước biển dùng 

vào sản xuất muối xả ra; Nước thải sinh hoạt của tổ 

chức, hộ gia đình, cá nhân ở các xã; Nước thải từ nước 

mưa tự nhiên chảy tràn; Nước thải từ các phương tiện 

đánh bắt thủy sản của ngư dân;… 

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/7/2020. 

Nghị định này làm hết hiệu lực Nghị định 154/2016/NĐ-

CP về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải. 

          -  Ngày ban hành: 5/5/2020.  

    -  Ngày hiệu lực: 1/7/2020.  

Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-
ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-dinh-53-2020-ND-CP-quy-
dinh-phi-bao-ve-moi-truong-doi-voi-nuoc-thai-
411948.aspx?tab=2 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-619-QD-TTg-2020-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-Uy-ban-song-Me-Cong-Viet-Nam-441900.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-619-QD-TTg-2020-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-Uy-ban-song-Me-Cong-Viet-Nam-441900.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-619-QD-TTg-2020-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-Uy-ban-song-Me-Cong-Viet-Nam-441900.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-619-QD-TTg-2020-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-Uy-ban-song-Me-Cong-Viet-Nam-441900.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-dinh-53-2020-ND-CP-quy-dinh-phi-bao-ve-moi-truong-doi-voi-nuoc-thai-411948.aspx?tab=2
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-dinh-53-2020-ND-CP-quy-dinh-phi-bao-ve-moi-truong-doi-voi-nuoc-thai-411948.aspx?tab=2
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-dinh-53-2020-ND-CP-quy-dinh-phi-bao-ve-moi-truong-doi-voi-nuoc-thai-411948.aspx?tab=2
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-dinh-53-2020-ND-CP-quy-dinh-phi-bao-ve-moi-truong-doi-voi-nuoc-thai-411948.aspx?tab=2
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Tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 

2020 – 2025 

Chỉ thị 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc 

tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 – 2025. 

Nhà hàng, khách sạn phải giảm 50% đèn chiếu sáng 

quảng cáo. 

Đây là nội dung được đề cập tại Chỉ thị 20/CT-TTg ngày 

07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường 

tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025. 

Theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, các nhà hàng, 

khách sạn, cơ sở dịch vụ thương mại, tổ hợp văn phòng 

và tòa nhà chung cư giảm 50% công suất chiếu sáng 

quảng cáo trang trí ngoài trời vào cao điểm buổi tối của 

hệ thống điện theo yêu cầu của cơ quan điện lực sở tại. 

Đối với các cơ quan công sở phối hợp với cơ quan điện 

lực sở tại xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch tiết 

kiệm điện cho đơn vị mình, đảm bảo hằng năm tiết kiệm 

tối thiểu 5% tổng điện năng tiêu thụ trong năm. 

Với hộ gia đình thường xuyên thực hành hành vi sử dụng 

điện tiết kiệm và hiệu quả tại gia đình như: tắt các thiết 

bị điện khi ra khỏi phòng, cắt hẳn nguồn điện nếu không 

sử dụng các thiết bị điện; chỉ sử dụng điều hòa nhiệt độ 

khi thật cần thiết; ưu tiên mua sắm các phương tiện, thiết 

bị điện hiệu suất cao hoặc thiết bị điện có dán nhãn tiết 

kiệm năng lượng; hạn chế tối đa sử dụng bóng đèn sợi 

đốt; lắp đặt và sử dụng hệ thống điện mặt trời trên mái 

nhà, hệ thống đun nước nóng từ năng lượng mặt trời. 

Chỉ thị có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

          -  Ngày ban hành: 7/5/2020.  

    -  Ngày hiệu lực: 7/5/2020.  

Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Chi-thi-20-CT-TTg-2020-

tang-cuong-tiet-kiem-dien-giai-doan-2020-2025-

441843.aspx?tab=2 

 

 

 

 

 

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu 

công nghiệp   

Thông tư 31/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

263/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp. 

Ngày 04/5/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 

31/2020/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư 263/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp. 

Theo đó, giảm số tiền phí thu được mà tổ chức thu phí 

được để lại để trang trải các chi phí cho việc thực hiện 

công việc và dịch vụ thu phí từ 85% xuống còn 50%. Số 

tiền còn lại sẽ được nộp vào Ngân sách Nhà nước theo 

quy định. Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng bổ sung mức phí 

thực hiện thủ tục đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp 

có nguồn gốc Việt Nam là 2.000.000 đồng (chưa bao 

gồm các khoản phí phải nộp cho Văn phòng quốc tế). 

Bên cạnh đó, quy định về mức thu phí, lệ phí sở hữu 

công nghiệp cũng được bổ sung như sau: Trong trường 

hợp mức phí sở hữu công nghiệp quy định trong điều 

ước quốc tế mà Việt Nam tham gia khác với quy định tại 

Thông tư này thì thực hiện theo quy định của điều ước 

quốc tế. 

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/7/2020. 

Thông tư này sửa đổi, bổ sung Thông tư 263/2016/TT-

BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp. 

          -  Ngày ban hành: 04/05/2020  

    -  Ngày hiệu lực: 01/07/2020   

Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-31-2020-TT-BTC-sua-

doi-Thong-tu-263-2016-TT-BTC-muc-phi-le-phi-so-huu-

cong-nghiep-441635.aspx?tab=2 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Chi-thi-20-CT-TTg-2020-tang-cuong-tiet-kiem-dien-giai-doan-2020-2025-441843.aspx?tab=2
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Chi-thi-20-CT-TTg-2020-tang-cuong-tiet-kiem-dien-giai-doan-2020-2025-441843.aspx?tab=2
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Chi-thi-20-CT-TTg-2020-tang-cuong-tiet-kiem-dien-giai-doan-2020-2025-441843.aspx?tab=2
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Chi-thi-20-CT-TTg-2020-tang-cuong-tiet-kiem-dien-giai-doan-2020-2025-441843.aspx?tab=2
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-31-2020-TT-BTC-sua-doi-Thong-tu-263-2016-TT-BTC-muc-phi-le-phi-so-huu-cong-nghiep-441635.aspx?tab=2
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-31-2020-TT-BTC-sua-doi-Thong-tu-263-2016-TT-BTC-muc-phi-le-phi-so-huu-cong-nghiep-441635.aspx?tab=2
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-31-2020-TT-BTC-sua-doi-Thong-tu-263-2016-TT-BTC-muc-phi-le-phi-so-huu-cong-nghiep-441635.aspx?tab=2
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-31-2020-TT-BTC-sua-doi-Thong-tu-263-2016-TT-BTC-muc-phi-le-phi-so-huu-cong-nghiep-441635.aspx?tab=2
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Quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong 

lĩnh vực xây dựng  

 
Thông tư 34/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc 

quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực xây 

dựng. 

Giảm 50% nhiều loại phí trong lĩnh vực xây dựng. 

Ngày 05/5/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 

34/2020/TT-BTC về việc quy định mức thu, nộp phí, lệ 

phí trong lĩnh vực xây dựng. 

Theo đó, tổ chức, cá nhân chỉ phải nộp lệ phí cấp Chứng 

chỉ năng lực hoạt động xây dựng, Chứng chỉ hành nghề 

hoạt động xây dựng; phí thẩm định dự án đầu tư xây 

dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở; phí thẩm định thiết 

kê kỹ thuật, dự toán xây dựng bằng 50% mức phí đã 

được quy định, trong thời gian từ 05/5/2020 - 

31/12/2020. Từ ngày 01/01/2021, các loại phí này được 

nộp bình thường theo mức quy định. 

Thông tư có hiệu lực từ ngày 05/5/2020 đến hết ngày 

31/12/2020. 

          -  Ngày ban hành: 05/5/2020 

    -  Ngày hiệu lực: 05/5/2020 

Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-34-2020-TT-BTC-quy-

dinh-muc-thu-nop-phi-le-phi-trong-linh-vuc-xay-dung-

441696.aspx?tab=2 

 

 
 

 

 

 

 

Quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong 

lĩnh vực chứng khoán. 

 
Thông tư 37/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc 

quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực 

chứng khoán. 

Từ 07/5 - 31/12/2020, giảm 50% nhiều khoản thu phí lĩnh 

vực chứng khoán. 

Ngày 07/5/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 

37/2020/TT-BTC về việc quy định mức thu, nộp phí, lệ 

phí trong lĩnh vực chứng khoán. 

Cụ thể, kể từ ngày 07/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020, 

nộp phí, lệ phí bằng 50% mức thu các khoản phí, lệ phí 

quy định tại Biểu mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng 

khoán ban hành kèm theo Thông tư 272/2016/TT-BTC. 

Riêng mức thu lệ phí cấp mới, cấp đổi, cấp lại giấy 

chứng nhận hành nghề chứng khoán cho cá nhân hành 

nghề chứng khoán tại công ty chứng khoán, công ty 

quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng 

khoán và phí giám sát hoạt động chứng khoán thực hiện 

theo quy định tại Biểu mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực 

chứng khoán ban hành kèm theo Thông tư 272/2016/TT-

BTC. 

Kể từ ngày 01/01/2021 trở đi, nộp phí, lệ phí trong lĩnh 

vực chứng khoán theo quy định tại Biểu mức thu phí, lệ 

phí ban hành kèm theo Thông tư 272/2016/TT-BTC. 

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 07/5/2020 đến hết 

ngày 31/12/2020. 

          -  Ngày ban hành: 7/5/2020    

    -  Ngày hiệu lực: 7/5/2020   

Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-37-2020-TT-BTC-muc-

thu-nop-phi-le-phi-trong-linh-vuc-chung-khoan-

441845.aspx?tab=2 

 

 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-34-2020-TT-BTC-quy-dinh-muc-thu-nop-phi-le-phi-trong-linh-vuc-xay-dung-441696.aspx?tab=2
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-34-2020-TT-BTC-quy-dinh-muc-thu-nop-phi-le-phi-trong-linh-vuc-xay-dung-441696.aspx?tab=2
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-34-2020-TT-BTC-quy-dinh-muc-thu-nop-phi-le-phi-trong-linh-vuc-xay-dung-441696.aspx?tab=2
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-34-2020-TT-BTC-quy-dinh-muc-thu-nop-phi-le-phi-trong-linh-vuc-xay-dung-441696.aspx?tab=2
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-37-2020-TT-BTC-muc-thu-nop-phi-le-phi-trong-linh-vuc-chung-khoan-441845.aspx?tab=2
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-37-2020-TT-BTC-muc-thu-nop-phi-le-phi-trong-linh-vuc-chung-khoan-441845.aspx?tab=2
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-37-2020-TT-BTC-muc-thu-nop-phi-le-phi-trong-linh-vuc-chung-khoan-441845.aspx?tab=2
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-37-2020-TT-BTC-muc-thu-nop-phi-le-phi-trong-linh-vuc-chung-khoan-441845.aspx?tab=2
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Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 

06:2020/BXD An toàn cháy cho nhà và 

công trình  

 
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 06:2020/BXD An 

toàn cháy cho nhà và công trình. 

Quy chuẩn này quy định các yêu cầu chung về an toàn 

cháy cho gian phòng, nhà và các công trình xây dựng và 

bắt buộc áp dụng trong tất cả các giai đoạn xây dựng 

mới, cải tạo, sửa chữa hay thay đổi công năng, đồng thời 

quy định phân loại kỹ thuật về cháy cho các nhà, phần 

và bộ phận của nhà, cho các gian phòng, cấu kiện xây 

dựng và vật liệu xây dựng. 

Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có 

liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng, quản lý và sử 

dụng nhà dân dụng và nhà công nghiệp trên lãnh thổ Việt 

Nam.  

          -  Ngày ban hành: 06/04/2020  

    -  Ngày hiệu lực: 06/04/2020   

Xem chi tiết văn bản tại: https://luatvietnam.vn/xay-
dung/quy-chuan-viet-nam-qcvn-06-2020-bxd-bo-xay-
dung-182354-d3.html#noidung 
 

 

 

Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa 

quy định liên quan đến hoạt động kinh 

doanh giai đoạn 2020 – 2025 

 
Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ về việc ban 

hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định 

liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 

– 2025. 

Từ 2020-2025, cắt giảm ít nhất 20% quy định về hoạt 

động kinh doanh. 

Ngày 12/5/2020, Chính phủ thông qua Nghị quyết 

68/NQ-CP về việc ban hành Chương trình cắt giảm, đơn 

giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh 

giai đoạn 2020 - 2025. 

Theo đó, Chính phủ đề ra mục tiêu từ năm 2020-2025 

cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% số quy định và cắt 

giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ các quy định liên quan 

đến hoạt động kinh doanh đang có hiệu lực thi hành (tính 

đến hết 31/5/2020 được các Bộ, cơ quan thống kê chi 

phí và công bố lần đầu trước 31/10/2020). Đồng thời, 

Chính phủ cũng dự định giảm tối đa số lượng và kiểm 

soát chặt chẽ việc ban hành các văn bản có quy định liên 

quan đến hoạt động kinh doanh. 

Để thực hiện được mục tiêu trên, Chính phủ đề ra các 

nhiệm vụ chính như sau: Thực hiện kế hoạch cắt giảm, 

đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh 

doanh hàng năm; Cập nhật thường xuyên các quy định 

liên quan đến hoạt động kinh doanh bị sửa đổi, bổ sung, 

thay thế, bãi bỏ; Tiếp nhận, thu thập, tổng hợp ý kiến, 

phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp, người dân và 

kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay 

thế các quy định không còn phù hợp… 

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. 

          -  Ngày ban hành: 12/5/2020 

    -  Ngày hiệu lực: 12/5/2020 

Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-
ban/Doanh-nghiep/Nghi-quyet-68-NQ-CP-2020-
Chuong-trinh-cat-giam-don-gian-hoa-quy-dinh-ve-hoat-
dong-kinh-doanh-442424.aspx 
 

 

 

 

 

Mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng 

đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại 

tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài  

 
Quyết định 919/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng 

đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín 

dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy 

định tại Thông tư 07/2014/TT-NHNN ngày 17/3/2014. 

Giảm 0,5% mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi kỳ hạn từ 

1-6 tháng 

Ngày 12/5/2020, Ngân hàng Nhà nước ban hành Quyết 

định 919/QĐ-NHNN về mức lãi suất tối đa đối với tiền 

gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức 

https://luatvietnam.vn/xay-dung/quy-chuan-viet-nam-qcvn-06-2020-bxd-bo-xay-dung-182354-d3.html#noidung
https://luatvietnam.vn/xay-dung/quy-chuan-viet-nam-qcvn-06-2020-bxd-bo-xay-dung-182354-d3.html#noidung
https://luatvietnam.vn/xay-dung/quy-chuan-viet-nam-qcvn-06-2020-bxd-bo-xay-dung-182354-d3.html#noidung
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-quyet-68-NQ-CP-2020-Chuong-trinh-cat-giam-don-gian-hoa-quy-dinh-ve-hoat-dong-kinh-doanh-442424.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-quyet-68-NQ-CP-2020-Chuong-trinh-cat-giam-don-gian-hoa-quy-dinh-ve-hoat-dong-kinh-doanh-442424.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-quyet-68-NQ-CP-2020-Chuong-trinh-cat-giam-don-gian-hoa-quy-dinh-ve-hoat-dong-kinh-doanh-442424.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-quyet-68-NQ-CP-2020-Chuong-trinh-cat-giam-don-gian-hoa-quy-dinh-ve-hoat-dong-kinh-doanh-442424.aspx
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tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định 

tại Thông tư 07/2014/TT-NHNN ngày 17/3/2014. 

Theo đó, mức lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi 

không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng là 0,2%/năm, 

giảm 0,3% so với quy định cũ là 0,5%/năm. 

Bên cạnh đó, mức lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi 

có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng giảm 0,5% xuống 

mức 4,25%/năm; riêng Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ 

chức tài chính vi mô áp dụng mức lãi suất tối đa đối với 

tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng là 

4,75%/năm. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 13/5/2020. 

          -  Ngày ban hành: 12/5/2020    

    -  Ngày hiệu lực: 13/5/2020   

Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-
ban/Tien-te-Ngan-hang/Quyet-dinh-919-QD-NHNN-
2020-muc-lai-suat-toi-da-doi-voi-tien-gui-bang-dong-
Viet-Nam-442409.aspx?tab=2 

 

Mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa 

bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín 

dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 

đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu 

cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, 

ngành kinh tế  

 
Quyết định 920/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa 

bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để 

đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, 

ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư 39/2016/TT-

NHNN ngày 30/12/2016. 

Mức lãi suất cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam tối 

đa là 6,0%/năm 

Ngày 12/5/2020, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban 

hành Quyết định 920/QĐ-NHNN về mức lãi suất cho vay 

ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín 

dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách 

hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh 

vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư 

39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016. 

Theo đó, mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng 

Việt Nam quy định tại Khoản 2 Điều 13 Thông tư 

39/2016/TT-NHNN mà tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài (trừ Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức 

tài chính vi mô) được áp dụng là 5,0%/năm. Riêng đối 

với Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô thì 

mức lãi suất tối đa được áp dụng trong trường hợp này 

là 6,0%/năm. 

Đối với các hợp đồng tín dụng, thỏa thuận cho vay đã ký 

kết trước đó, lãi suất được áp dụng theo quy định tại hợp 

đồng, thỏa thuận đã ký nếu không trái với quy định của 

pháp luật tại thời điểm ký kết. 

          -  Ngày ban hành: 12/5/2020    

    -  Ngày hiệu lực: 13/5/2020   

Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-
ban/Tien-te-Ngan-hang/Quyet-dinh-920-QD-NHNN-
2020-muc-lai-suat-cho-vay-ngan-han-toi-da-bang-dong-
Viet-Nam-442410.aspx?tab=2 
 
 

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 

39:2020/BGTVT về Báo hiệu đường 

thuỷ nội địa 

 
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 39:2020/BGTVT 

về Báo hiệu đường thuỷ nội địa. 

Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật cơ bản 

của báo hiệu đường thủy nội địa được lắp đặt trên các 

tuyến đường thủy nội địa Việt Nam. 

Quy chuẩn này thay thế Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

QCVN 39:2011/BGTVT “Quy chuẩn quốc gia về báo 

hiệu đường thủy nội địa Việt Nam” ban hành theo Thông 

tư số 73/2011/TT-BGTVT ngày 30/12/2011 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải. 

Quy chuẩn này được áp dụng đối với các tổ chức, cá 

nhân có liên quan đến các hoạt động thiết kế, chế tạo, 

đầu tư,xây dựng, quản lý, khai thác báo hiệu đường thủy 

nội địa và các công tác khác có liên quan đến báo hiệu 

đường thủy nội địa tại Việt Nam. 

          -  Ngày ban hành: 17/04/2020  

    -  Ngày hiệu lực: 01/11/2020   

Xem chi tiết văn bản tại: 
https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Giao-thong/QCVN-39-
2020-BGTVT-Bao-hieu-duong-thuy-noi-dia-Viet-Nam-
918636.aspx 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Quyet-dinh-919-QD-NHNN-2020-muc-lai-suat-toi-da-doi-voi-tien-gui-bang-dong-Viet-Nam-442409.aspx?tab=2
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Quyet-dinh-919-QD-NHNN-2020-muc-lai-suat-toi-da-doi-voi-tien-gui-bang-dong-Viet-Nam-442409.aspx?tab=2
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Quyet-dinh-919-QD-NHNN-2020-muc-lai-suat-toi-da-doi-voi-tien-gui-bang-dong-Viet-Nam-442409.aspx?tab=2
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Quyet-dinh-919-QD-NHNN-2020-muc-lai-suat-toi-da-doi-voi-tien-gui-bang-dong-Viet-Nam-442409.aspx?tab=2
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Quyet-dinh-920-QD-NHNN-2020-muc-lai-suat-cho-vay-ngan-han-toi-da-bang-dong-Viet-Nam-442410.aspx?tab=2
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Quyet-dinh-920-QD-NHNN-2020-muc-lai-suat-cho-vay-ngan-han-toi-da-bang-dong-Viet-Nam-442410.aspx?tab=2
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Quyet-dinh-920-QD-NHNN-2020-muc-lai-suat-cho-vay-ngan-han-toi-da-bang-dong-Viet-Nam-442410.aspx?tab=2
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Quyet-dinh-920-QD-NHNN-2020-muc-lai-suat-cho-vay-ngan-han-toi-da-bang-dong-Viet-Nam-442410.aspx?tab=2
https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Giao-thong/QCVN-39-2020-BGTVT-Bao-hieu-duong-thuy-noi-dia-Viet-Nam-918636.aspx
https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Giao-thong/QCVN-39-2020-BGTVT-Bao-hieu-duong-thuy-noi-dia-Viet-Nam-918636.aspx
https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Giao-thong/QCVN-39-2020-BGTVT-Bao-hieu-duong-thuy-noi-dia-Viet-Nam-918636.aspx
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Lưu hành nội bộ                     Ban Pháp chế - Quan hệ cổ đông 

 

Xử lý vướng mắc đối với một số dự án 

đầu tư của các doanh nghiệp do Ủy ban 

Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp 

làm đại diện chủ sở hữu 

 
Nghị quyết 75/NQ-CP của Chính phủ về việc xử lý 

vướng mắc đối với một số dự án đầu tư của các 

doanh nghiệp do Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại 

doanh nghiệp làm đại diện chủ sở hữu. 

Ngày 21/5/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 

75/NQ-CP về việc xử lý vướng mắc đối với một số dự 

án đầu tư của các doanh nghiệp do Ủy ban Quản lý vốn 

Nhà nước tại doanh nghiệp làm đại diện chủ sở hữu. 

Cụ thể, đối với dự án nhóm A, trước khi lập báo cáo 

nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, doanh nghiệp lập 

báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng theo 

quy định của Luật Xây dựng. 

Bên cạnh đó, đối với dự án có giá trị không quá 50% vốn 

chủ sở hữu và không quá mức vốn của dự án nhóm B 

quy định tại điểm a khoản 1 Điều 24 Luật Quản lý, sử 

dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại 

doanh nghiệp, Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công 

ty quyết định đầu tư dự án theo điều kiện và thủ tục quy 

định tại Luật này. 

Đồng thời, các Bộ là cơ quan chủ quản, quyết định đầu 

tư đối với dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương để 

hình thành tài sản công và giao cho doanh nghiệp quản 

lý, nhưng chưa tính thành phần vốn Nhà nước tại doanh 

nghiệp. 

Ngoài ra, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh 

nghiệp thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu theo quy 

định tại Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào 

sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và Nghị định 

131/2018/NĐ-CP. 

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. 

          -  Ngày ban hành: 21/05/2020  

    -  Ngày hiệu lực: 21/05/2020   

Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-
ban/Doanh-nghiep/Nghi-quyet-75-NQ-CP-2020-vuong-
mac-du-an-Uy-ban-Quan-ly-von-Nha-nuoc-lam-dai-
dien-chu-so-huu-443221.aspx?tab=2 

 

 

Quy chế quản lý xăng dầu dự trữ quốc 

gia 

 
Quyết định 16/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ về việc ban hành Quy chế quản lý xăng dầu dự 

trữ quốc gia. 

Ngày 15/5/2020, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định 

16/2020/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế quản lý xăng 

dầu dự trữ quốc gia. 

Theo đó, xăng dầu dự trữ quốc gia phải được quản lý 

chặt chẽ về số lượng và chất lượng, bảo đảm bí mật, an 

toàn; chủ động đáp ứng kịp thời yêu cầu, mục tiêu dự 

trữ quốc gia. Việc sử dụng xăng dầu dự trữ quốc gia phải 

thực hiện đúng mục đích, đúng quy định của pháp luật 

và không được sử dụng để kinh doanh. Xăng dầu dự trữ 

quốc gia sau khi xuất cấp phải được bù lại đầy đủ, kịp 

thời. Ngoài ra, các chi phí bảo quản xăng dầu dự trữ 

quốc gia hằng năm cũng phải được tính đúng, đủ theo 

quy định của pháp luật. 

Danh mục các loại xăng dầu dự trữ quốc gia bao gồm: 

xăng ô tô, dầu Diesel, dầu mazut, nhiên liệu dùng cho 

quân sự, nhiên liệu dùng cho máy bay dân dụng, dầu thô 

và các loại xăng dầu theo quy định của Chính phủ. Kế 

hoạch dự trữ xăng dầu quốc gia sẽ được các bộ, ngành 

quản lý xây dựng hằng năm, 05 năm và được tổng hợp 

chung vào kế hoạch dự trữ quốc gia. 

Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/7/2020. 

          -  Ngày ban hành: 15/5/2020 

    -  Ngày hiệu lực: 01/07/2020 

Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-
ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Quyet-dinh-16-2020-QD-TTg-
Quy-che-quan-ly-xang-dau-du-tru-quoc-gia-
442921.aspx?tab=7 

 
 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-quyet-75-NQ-CP-2020-vuong-mac-du-an-Uy-ban-Quan-ly-von-Nha-nuoc-lam-dai-dien-chu-so-huu-443221.aspx?tab=2
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-quyet-75-NQ-CP-2020-vuong-mac-du-an-Uy-ban-Quan-ly-von-Nha-nuoc-lam-dai-dien-chu-so-huu-443221.aspx?tab=2
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-quyet-75-NQ-CP-2020-vuong-mac-du-an-Uy-ban-Quan-ly-von-Nha-nuoc-lam-dai-dien-chu-so-huu-443221.aspx?tab=2
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-quyet-75-NQ-CP-2020-vuong-mac-du-an-Uy-ban-Quan-ly-von-Nha-nuoc-lam-dai-dien-chu-so-huu-443221.aspx?tab=2
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Quyet-dinh-16-2020-QD-TTg-Quy-che-quan-ly-xang-dau-du-tru-quoc-gia-442921.aspx?tab=7
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Quyet-dinh-16-2020-QD-TTg-Quy-che-quan-ly-xang-dau-du-tru-quoc-gia-442921.aspx?tab=7
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Quyet-dinh-16-2020-QD-TTg-Quy-che-quan-ly-xang-dau-du-tru-quoc-gia-442921.aspx?tab=7
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Quyet-dinh-16-2020-QD-TTg-Quy-che-quan-ly-xang-dau-du-tru-quoc-gia-442921.aspx?tab=7
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Quy định mức đóng bảo hiểm xã hội 

bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao 

động, bệnh nghề nghiệp 

 
Nghị định 58/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy 

định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ 

bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 

Ngày 27/5/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 

58/2020/NĐ-CP về việc quy định mức đóng bảo hiểm xã 

hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh 

nghề nghiệp. 

Theo đó, mức đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) cho người 

lao động vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp bình thường là 0,5% quỹ tiền lương làm căn cứ 

đóng BHXH (áp dụng đối với cả công chức, viên chức 

lực lượng vũ trang thuộc các cơ quan Đảng, Nhà 

nước...). Trong trường hợp doanh nghiệp đáp ứng các 

điều kiện theo quy định thì có để áp dụng mức đóng thấp 

hơn là 0,3% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH. 

Doanh nghiệp được phép áp dụng mức đóng bảo hiểm 

xã hội thấp hơn mức đóng bình thường (0,3%) nếu trong 

03 năm liền trước năm đề xuất: không bị xử phạt vi phạm 

hành chính bằng hình thức phạt tiền, không bị truy cứu 

trách nhiệm hình sự liên quan đến an toàn, vệ sinh lao 

động, bảo hiểm xã hội; báo cáo định kỳ tai nạn lao động, 

an toàn, vệ sinh lao động, chính xác, đầy đủ, đúng hạn 

và có tần suất tai nạn lao động giảm từ 15% trở lên so 

với trung bình của 03 năm liền trước năm đề xuất. 

Mức đóng thấp hơn mức quy định được thực hiện trong 

vòng 36 tháng, kể từ ngày quyết định áp dụng mức đóng 

có hiệu lực. Nếu người sử dụng lao động vẫn có nhu cầu 

tiếp tục đóng mức thấp hơn mức đóng bình thường vào 

Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì 

phải lập hồ sơ đề xuất theo quy định và gửi trước khi hết 

hạn 60 ngày. 

Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/07/2020. 

Nghị định này: 

- Làm hết hiệu lực Nghị định 44/2017/NĐ-CP quy định 

mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm 

tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 

- Làm hết hiệu lực một phần Nghị định 143/2018/NĐ-

CP quy định chi tiết Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An 

toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm bắt buộc đối với 

người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt 

Nam. 

          -  Ngày ban hành: 27/5/2020 

    -  Ngày hiệu lực: 15/07/2020 

Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-
ban/Bao-hiem/Nghi-dinh-58-2020-ND-CP-dong-bao-
hiem-xa-hoi-bat-buoc-vao-Quy-bao-hiem-tai-nan-lao-
dong-nghe-nghiep-443731.aspx 
 

 

Chương trình chăm sóc và nâng cao 

sức khỏe người lao động, phòng chống 

bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2020-2030 

 
Quyết định số 659/QĐ-TTg về phê duyệt Chương 

trình chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao 

động , phòng chống bệnh nghề nghiệp giai đoạn 

2020-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành. 

Ngày 20/5/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết 

định 659/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình chăm 

sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng, chống 

bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2020-2030.  

Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho người lao 

động, khuyến khích lối sống, dinh dưỡng lành mạnh tại 

nơi làm việc, phòng, chống bệnh, tật và bệnh nghề 

nghiệp cho người lao động, bảo đảm chất lượng nguồn 

nhân lực, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất 

nước. 

Các địa phương hoàn thành việc xây dựng được cơ sở 

dữ liệu quan trắc môi trường lao động, bệnh nghề nghiệp 

vào năm 2025 và kết nối với hệ thống dữ liệu quốc gia 

vào năm 2030. 

Quản lý cơ sở lao động có yếu tố có hại gây bệnh nghề 

nghiệp: quản lý được 50% số cơ sở lao động vào năm 

2025 và đạt 80% vào năm 2030. 

Kiểm tra công tác quan trắc môi trường lao động: kiểm 

tra 30% cơ sở lao động có yếu tố có hại gây bệnh nghề 

nghiệp vào năm 2025 và 50% vào năm 2030; 100% cơ 

sở lao động có sử dụng amiăng được giám sát, quan 

trắc môi trường lao động theo quy định vào năm 2025. 

Quản lý sức khỏe người lao động tại các cơ sở lao động 

có nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp (bao gồm cả người 

lao động tiếp xúc với amiăng): 50% người lao động tại 

https://luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-dinh-44-2017-nd-cp-chinh-phu-113798-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-dinh-143-2018-nd-cp-ve-bao-hiem-bat-buoc-voi-nguoi-lao-dong-nuoc-ngoai-167941-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-dinh-143-2018-nd-cp-ve-bao-hiem-bat-buoc-voi-nguoi-lao-dong-nuoc-ngoai-167941-d1.html
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Nghi-dinh-58-2020-ND-CP-dong-bao-hiem-xa-hoi-bat-buoc-vao-Quy-bao-hiem-tai-nan-lao-dong-nghe-nghiep-443731.aspx
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Lưu hành nội bộ                     Ban Pháp chế - Quan hệ cổ đông 

các cơ sở lao động có nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp 

được tiếp cận thông tin về yếu tố có hại, biện pháp phòng 

chống và được khám phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp 

vào năm 2025 và đạt 100% vào năm 2030. 

100% người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được 

sơ cấp cứu tại nơi làm việc, khám bệnh, điều trị và phục 

hồi chức năng. 

Đến năm 2030: 100% người lao động tại các khu công 

nghiệp, khu chế xuất được tư vấn và cung cấp dịch vụ 

chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng chống HIV/AIDS và 

nuôi con bằng sữa mẹ (lao động nữ). 

Đến năm 2025 giảm 15% các vụ ngộ độc thực phẩm tập 

thể tại các cơ sở lao động và đến năm 2030 giảm 25% 

so với giai đoạn 2010-2018. 

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. 

          -  Ngày ban hành: 20/5/2020    

    -  Ngày hiệu lực: 20/5/2020   

Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-
ban/Lao-dong-Tien-luong/Quyet-dinh-659-QD-TTg-
2020-Chuong-trinh-cham-soc-khoe-nguoi-lao-dong-
phong-chong-benh-nghe-nghiep-443047.aspx 

 

 

Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập 

khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và 

mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế 

nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan  

 
Nghị định 57/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-

CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất 

khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng 

hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập 

khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định 

125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP. 

 

Ngày 25/5/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 

57/2020/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định 122/2016/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu, 

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức 

thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn 

ngạch thuế quan và Nghị định 125/2017/NĐ-CP sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP. 

Cụ thể, tại thời điểm đăng ký tờ khai, người khai hải quan 

thực hiện kê khai, tính thuế đối với nguyên liệu, vật tư, 

linh kiện nhập khẩu theo mức thuế suất thuế nhập khẩu 

thông thường hoặc mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu 

đãi hoặc mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 

theo quy định, chưa áp dụng mức thuế suất 0%. 

Việc áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 0% 

đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản 

xuất được để sản xuất, gia công (lắp ráp) các sản phẩm 

hỗ trợ ưu tiên phát triển cho ngành sản xuất, lắp ráp ô tô 

(gọi tắt là sản phẩm CNHT ô tô) dành cho các đối tượng 

sau: 

Thứ nhất, các doanh nghiệp sản xuất, gia công (lắp ráp) 

linh kiện, phụ tùng ô tô. 

Thứ hai, các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô tự sản 

xuất, gia công (lắp ráp) linh kiện, phụ tùng ô tô. 

Trong đó, doanh nghiệp sản xuất, gia công (lắp ráp) linh 

kiện, phụ tùng ô tô phải có hợp đồng mua bán sản phẩm 

CNHT ô tô với các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe ô 

tô có Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, lắp ráp ô 

tô do Bộ Công Thương cấp; … 

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 10/7/2020. 

Nghị định này: 

- Sửa đổi, bổ sung Nghị định 122/2016/NĐ-CP về Biểu 

thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục 

hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế 

nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan. 

- Làm hết hiệu lực một phần Nghị định 125/2017/NĐ-CP 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

122/2016/NĐ-CP.  

          -  Ngày ban hành: 25/5/2020.  

    -  Ngày hiệu lực: 10/07/2020   

Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-
ban/Xuat-nhap-khau/Nghi-dinh-57-2020-ND-CP-sua-
doi-Nghi-dinh-122-2016-ND-CP-Bieu-thue-xuat-nhap-
khau-uu-dai-443599.aspx?tab=2 
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