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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 05/06/2020 đến 12/06/2020 liên quan đến các lĩnh vực 

hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. 

 

I- DOANH NGHIỆP 

  Quyết định 774/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành 

Danh mục bí mật Nhà nước thuộc lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo và phòng, chống tham nhũng. 

Ngày 05/6/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 774/QĐ-TTg về 

việc ban hành Danh mục bí mật Nhà nước thuộc lĩnh vực thanh tra, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. 

Theo đó, bí mật Nhà nước độ Mật trong hoạt động thanh tra gồm: Kế hoạch 

tiến hành thanh tra đột xuất trước khi công bố với đối tượng thanh tra theo quy 

định của Luật Thanh tra; Báo cáo kết quả thanh tra của thành viên Đoàn thanh tra, 

của Đoàn thanh tra; Nội dung Kết luận thanh tra chưa công khai. 

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng quy định bí mật Nhà nước độ Mật trong hoạt 

động giải quyết tố cáo gồm: Họ tên, địa chỉ, bút tích của người tố cáo và những 
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thông tin khác có thể làm lộ danh tính của người tố cáo, người được bảo vệ theo 

quy định của Luật Tố cáo, trừ trường hợp người tố cáo có yêu cầu khác; Báo cáo 

kết quả xác minh nội dung tố cáo trước khi công khai kết luận nội dung tố cáo;… 

Đồng thời, trong hoạt động phòng, chống tham nhũng thì những thông tin 

trong cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập được cơ quan Nhà 

nước có thẩm quyền xác định là không công khai cũng được xác định là bí mật 

Nhà nước độ Mật. 

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

          -  Ngày ban hành: 05/06/2020 

    -  Ngày hiệu lực: 01/07/2020 

Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-

chinh/Quyet-dinh-774-QD-TTg-2020-danh-muc-bi-mat-nha-nuoc-linh-vuc-thanh-

tra-phong-chong-tham-nhung-444548.aspx 

 

  Quyết định 1329/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành 

chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng thực thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Tư pháp 

 Ngày 01/6/2020, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định 1329/QĐ-BTP công bố 

thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng thực thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ. 

 Một trong những thủ tục hành chính được sửa đổi đáng lưu ý là thủ tục chứng 

thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận. Người yêu cầu sẽ xuất trình bản chính giấy 

tờ, văn bản để chứng thực và bản sao chứng thực. Trường hợp chỉ xuất trình bản 

chính thì cơ quan chứng thực tiến hành chụp từ bản chính để chứng thực. 

 Đối với bản sao có từ 02 trang trở lên thì ghi lời chứng vào cuối trang, nếu bản 

sao có từ 02 tờ trở lên phải đóng dấu giáp lai. 

 Cơ quan tiếp nhận yêu cầu chứng thực sẽ trả kết quả ngay trong ngày làm việc, 

hoặc trong ngày làm việc tiếp theo nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ. Trường hợp 

yêu cầu chứng thực số lượng nhiều hoặc văn bản chứng thực phức tạp có thể 

kéo dài thời hạn chứng thực thêm không quá 02 ngày làm việc hoặc có thể dài 

hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu chứng thực. 

 Phí chứng thực tại UBND cấp xã, Phòng Tư pháp, Tổ chức hành nghề công 

chứng: 2.000 đồng/trang, từ trang thứ 3 trở đi thu 1.000 đồng. Tối đa không thu 

quá 200.000 đồng/bản. Trang là căn cứ thu phí tính theo bản chính. Mức phí công 

chứng tại cơ quan đại diện là 10 USD/bản. 

 Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/06/2020. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-774-QD-TTg-2020-danh-muc-bi-mat-nha-nuoc-linh-vuc-thanh-tra-phong-chong-tham-nhung-444548.aspx
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          -  Ngày ban hành: 01/06/2020  

    -  Ngày hiệu lực: 01/06/2020  

Xem chi tiết văn bản tại: https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/quyet-dinh-

1329-qd-btp-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-chung-thuc-duoc-sua-doi-bo-sung-

184484-d1.html#noidung 
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