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NỘI DUNG CHÍNH:  

Cung cấp các văn bản quy phạm pháp luật với nội dung tóm tắt, được ban 

hành trong giai đoạn từ 30/04/2020 đến 08/05/2020 liên quan đến các lĩnh vực 

hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. 

 

I- Điện Lực 

     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 
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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 

 

     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 

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
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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 

 

      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 

 

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/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
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II- DOANH 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 

 

  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 

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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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 

 

  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
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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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