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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 29/05/2020 đến 05/06/2020 liên quan đến các lĩnh vực 

hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. 

 

I- ĐIỆN LỰC 

  Thông tư 50/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, 

nộp phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật 

an toàn lao động; huấn luyện an toàn vệ sinh lao động. 

Giảm 30% phí thẩm định điều kiện huấn luyện ATVSLĐ đến hết 2020 

Ngày 01/6/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 50/2020/TT-BTC về việc 

quy định mức thu, nộp phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm 

định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn vệ sinh lao động. 

Theo đó, từ ngày 01/6/2020 đến hết ngày 31/12/2020 các đơn vị sự nghiệp, 

doanh nghiệp khi đề nghị thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm 

định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động chỉ phải nộp 

70% mức phí đã quy định. Từ ngày 01/01/2021, Các đơn vị sự nghiệp, doanh 
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nghiệp nộp phí thẩm định theo mức quy định tại Điều 1 Thông tư 110/2017/TT-

BTC. 

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/6/2020 đến hết ngày 31/12/2020. 

          -  Ngày ban hành: 01/06/2020  

    -  Ngày hiệu lực: 01/06/2020   

    Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-

Phi/Thong-tu-50-2020-TT-BTC-muc-thu-nop-phi-tham-dinh-dieu-kien-kinh-

doanh-kiem-dinh-ve-sinh-lao-dong-444014.aspx?tab=2 

 

  Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về 

điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân. 

Từ 01/7, tăng mức giảm trừ gia cảnh thêm 02 triệu đồng/tháng 

Ngày 02/6/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 

954/2020/UBTVQH14 về việc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập 

cá nhân. 

Theo đó, mức giảm trừ gia cảnh đối với thuế thu nhập cá nhân được điều 

chỉnh như sau: giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (tương 

đương 132 triệu đồng/năm) và giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu 

đồng/tháng. Như vậy, mức giảm trừ gia cảnh được tăng thêm 02 triệu đồng/tháng 

với đối tượng nộp thuế và 0,8 triệu đồng/tháng đối với người phụ thuộc. 

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 01/7/2020 và được áp dụng từ kỳ tính thuế 

năm 2020. 

          -  Ngày ban hành: 2/06/2020  

    -  Ngày hiệu lực: 1/07/2020   

Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-

Phi/Nghi-quyet-954-2020-UBTVQH14-dieu-chinh-muc-giam-tru-gia-canh-cua-

thue-thu-nhap-ca-nhan-444106.aspx?tab=2 

 

II- DOANH NGHIỆP 

  Nghị định 61/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp. 

Ngày 29/5/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 61/2020/NĐ-CP về việc 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm 

thất nghiệp. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-50-2020-TT-BTC-muc-thu-nop-phi-tham-dinh-dieu-kien-kinh-doanh-kiem-dinh-ve-sinh-lao-dong-444014.aspx?tab=2
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-50-2020-TT-BTC-muc-thu-nop-phi-tham-dinh-dieu-kien-kinh-doanh-kiem-dinh-ve-sinh-lao-dong-444014.aspx?tab=2
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-50-2020-TT-BTC-muc-thu-nop-phi-tham-dinh-dieu-kien-kinh-doanh-kiem-dinh-ve-sinh-lao-dong-444014.aspx?tab=2
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-quyet-954-2020-UBTVQH14-dieu-chinh-muc-giam-tru-gia-canh-cua-thue-thu-nhap-ca-nhan-444106.aspx?tab=2
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-quyet-954-2020-UBTVQH14-dieu-chinh-muc-giam-tru-gia-canh-cua-thue-thu-nhap-ca-nhan-444106.aspx?tab=2
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-quyet-954-2020-UBTVQH14-dieu-chinh-muc-giam-tru-gia-canh-cua-thue-thu-nhap-ca-nhan-444106.aspx?tab=2
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Theo đó, Chính phủ bổ sung thêm những loại giấy tờ có thể sử dụng trong 

hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp. Cụ thể, bên cạnh hợp đồng lao động 

hay quyết định thôi việc,… có thể nộp bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc 

bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu của một trong các giấy tờ sau đây xác 

nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc: 

Thứ nhất, xác nhận của người sử dụng lao động trong đó có nội dung cụ 

thể về thông tin của người lao động; loại hợp đồng lao động đã ký; lý do, thời điểm 

chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động. 

Thứ hai, xác nhận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc doanh 

nghiệp hoặc hợp tác xã giải thể, phá sản hoặc quyết định bãi nhiệm, miễn nhiệm, 

cách chức đối với các chức danh được bổ nhiệm trong trường hợp người lao động 

là người quản lý doanh nghiệp, quản lý hợp tác xã. 

Đặc biệt, người lao động không có các giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt 

hợp đồng lao động do đơn vị sử dụng lao động không có người đại diện theo pháp 

luật và người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền thì Sở Lao động 

Thương binh và Xã hội hoặc Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh gửi văn bản yêu cầu Sở Kế 

hoạch và Đầu tư xác nhận và trả lời lại về nội dung trên trong thời hạn 10 ngày 

làm việc. 

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/7/2020. 

Nghị định này làm hết hiệu lực một phần Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp. 

          -  Ngày ban hành: 29/5/2020 

    -  Ngày hiệu lực: 15/07/2020 

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

hiem/Nghi-dinh-61-2020-ND-CP-sua-doi-28-2015-ND-CP-huong-dan-Luat-Viec-

lam-ve-bao-hiem-that-nghiep-393789.aspx?tab=2 

 

  Nghị quyết 84/NQ-CP của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp 

tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu 

tư công và bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch 

Covid-19 

  Ngày 29/5/2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết 84/NQ-CP về các nhiệm 

vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải 

ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch 

Covid-19. 

https://luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-dinh-28-2015-nd-cp-chinh-phu-93184-d1.html
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Nghi-dinh-61-2020-ND-CP-sua-doi-28-2015-ND-CP-huong-dan-Luat-Viec-lam-ve-bao-hiem-that-nghiep-393789.aspx?tab=2
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Nghi-dinh-61-2020-ND-CP-sua-doi-28-2015-ND-CP-huong-dan-Luat-Viec-lam-ve-bao-hiem-that-nghiep-393789.aspx?tab=2
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Nghi-dinh-61-2020-ND-CP-sua-doi-28-2015-ND-CP-huong-dan-Luat-Viec-lam-ve-bao-hiem-that-nghiep-393789.aspx?tab=2
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 Nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu 

tư công, bảo đảm trật tự an toàn xã hội để duy trì đà tăng trưởng của nền kinh tế, 

Chính phủ thông qua các nhiệm vụ, giải pháp như sau: 

 Trước hết, không hình sự hóa quan hệ kinh tế, dân sự. Đồng thời, giảm 15% 

tiền thuê đất phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, 

cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định, Hợp đồng 

của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hằng năm 

phải ngừng sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của dịch Covid-19. 

 Tiếp theo, miễn phí bảo lãnh phát sinh trong năm 2020 đối với các khoản vay 

được Chính phủ bảo lãnh cho các doanh nghiệp hàng không còn dư nợ đến ngày 

31 tháng 12 năm 2019. 

 Bên cạnh đó, Chính phủ cũng quyết định giảm 50% lệ phí trước bạ khi đăng ký 

ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước tới hết năm 2020 nhằm kích thích tiêu dùng 

trong nước; Giảm 2% lãi suất cho vay trực tiếp, cho vay gián tiếp đối với doanh 

nghiệp nhỏ và vừa từ Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa... 

          -  Ngày ban hành: 29/5/2020    

    -  Ngày hiệu lực: 29/5/2020   

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

nghiep/Nghi-quyet-84-NQ-CP-2020-giai-phap-thao-go-kho-khan-cho-san-xuat-

kinh-doanh-trong-boi-canh-COVID-19-443850.aspx?tab=2 

 

   

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-quyet-84-NQ-CP-2020-giai-phap-thao-go-kho-khan-cho-san-xuat-kinh-doanh-trong-boi-canh-COVID-19-443850.aspx?tab=2
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-quyet-84-NQ-CP-2020-giai-phap-thao-go-kho-khan-cho-san-xuat-kinh-doanh-trong-boi-canh-COVID-19-443850.aspx?tab=2
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-quyet-84-NQ-CP-2020-giai-phap-thao-go-kho-khan-cho-san-xuat-kinh-doanh-trong-boi-canh-COVID-19-443850.aspx?tab=2

