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BẢN TIN PHÁP CHẾ  
TỪ 08/05/2020 ĐẾN 15/05/2020 

 
 

 
 

 

NỘI DUNG CHÍNH:  

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

hành trong giai đoạn từ 08/05/2020 đến 15/05/2020 liên quan đến các lĩnh vực 

hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. 

 

I- ĐIỆN LỰC 

      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   
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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 

 

II- DOANH 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. 

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 

 

  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. 

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
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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 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 

 

  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. 

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
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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. 

Quyết định có hiệu lực 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-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

