BẢN TIN PHÁP CHẾ
TỪ 06/03/2020 ĐẾN 13/03/2020

NỘI DUNG CHÍNH:
Cung cấp các văn bản quy phạm pháp luật với nội dung tóm tắt, được ban
hành trong giai đoạn từ 06/03/2020 đến 13/03/2020 liên quan đến các lĩnh vực
hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.
I-

DOANH NGHIỆP

Chỉ thị 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy
mạnh phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.
Ngày 11/3/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 13/CT-TTg về việc
tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.
Theo đó, để giảm thiểu tối đa tình trạng lây lan và chủ động ngăn chặn, ứng
phó với dịch bệnh COVID-19 trên diện rộng, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tạm
dừng việc miễn thị thực đơn phương và hiệu lực giấy miễn thị thực đã cấp cho
người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài là vợ, chồng, con của
người Việt Nam tại: Đan Mạch, Na Uy, Phần Lan, Thụy Điển, Anh, Pháp, Đức,
Tây Ban Nha. Tất cả các hành khách nhập cảnh Việt Nam phải thực hiện khai báo
y tế bắt buộc và tiến hành cách ly sớm với trường hợp đến từ hoặc đi qua vùng
dịch.
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Ngoài ra, các chuyến bay giữa Việt Nam đến các vùng có dịch và ngược lại,
kể cả của hãng hàng không nước ngoài cũng bị hạn chế tối đa, hoạt động du lịch
được quản lý chặt chẽ, bảo đảm an toàn. Mặt khác, Thủ tướng cũng yêu cầu tạm
hoãn các đoàn đi công tác nước ngoài (trường hợp đặc biệt phải được Thủ tướng
Chính phủ cho phép) và khuyến cáo người dân không đi ra nước ngoài, đặc biệt
là các vùng có dịch.
- Ngày ban hành: 11/3/2020.
- Ngày hiệu lực: 11/3/2020.
Xem chi tiết văn bản tại: https://luatvietnam.vn/y-te/chi-thi-13-ct-ttg-2020day-manh-phong-chong-dich-covid-19-trong-tinh-hinh-moi-181361d1.html#chidanthaydoi
Quyết định 352/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành
Quy chế hoạt động của Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa
điện tử ngành Bảo hiểm xã hội.
Ngày 06/3/2020, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ra Quyết định
352/QĐ-BHXH về việc ban hành Quy chế hoạt động của Cổng Dịch vụ công và
Hệ thống thông tin một cửa điện tử ngành Bảo hiểm xã hội.
Dịch vụ công trực tuyến của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (gọi tắt là dịch vụ
công trực tuyến) là dịch vụ hành chính công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam được
đăng tải trên Cổng Dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, cung cấp các
thông tin cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng và được công bố trên
Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.
Trong đó, dịch vụ công trực tuyến cung cấp dịch vụ công trực tuyến phải
bảo đảm tính toàn vẹn, an toàn, đảm bảo tính pháp lý và vận hành liên tục 24/24
giờ hàng ngày. Đáng chú ý, cấm 06 hành vi sau khi sử dụng dịch vụ trên Cổng
Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử BHXH Việt Nam:
Thứ nhất, cản trở việc lựa chọn sử dụng dịch vụ công trực tuyến.
Thứ hai, thay đổi, xóa, hủy, giả mạo, sao chép, tiết lộ, hiển thị, di chuyển
trái phép một phần hoặc toàn bộ thông điệp dữ liệu.
Thứ ba, tạo ra hoặc phát tán chương trình phần mềm làm thay đổi, phá hoại
hệ thống điều hành hoặc có hành vi khác nhằm phá hoại hạ tầng công nghệ thông
tin phục vụ hệ thống cung cấp dịch vụ trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông
tin một cửa điện tử...
Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
- Ngày ban hành: 06/3/2020
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- Ngày hiệu lực: 06/3/2020
Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Baohiem/Quyet-dinh-352-QD-BHXH-2020-Quy-che-hoat-dong-cua-Cong-Dich-vucong-nganh-Bao-hiem-xa-hoi-436837.aspx?tab=7
Chỉ thị 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp
cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội
ứng phó với dịch Covid-19.
Ngày 04/3/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 11/CT-TTg về các
nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm
an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19.
Để tập trung phòng chống, giảm thiểu tác động của dịch Covid-19, tháo gỡ
khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã
hội, Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch
Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cộng đồng doanh
nghiệp:
Đầu tiên, Ngân hàng Nhà nước cần kịp thời áp dụng các biện pháp hỗ trợ
như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễn giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ,
giảm phí… đối với khách hàng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19
(trước hết là gói hỗ trợ tín dụng khoảng 250.000 tỷ đồng).
Tiếp theo, Thủ tướng yêu cầu Bảo hiểm xã hội Việt Nam chủ trì, phối hợp
với các cơ quan liên quan hướng dẫn thực hiện tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội
đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đến hết tháng 6 hoặc tháng
12 năm 2020 và không tính lãi phạt chậm nộp theo thẩm quyền và quy định pháp
luật.
Đáng chú ý, Bộ Công Thương có nhiệm vụ tăng cường kiểm tra, xử lý
nghiêm các trường hợp buôn lậu, gian lận thương mại, đầu cơ găm hàng, gây
khan hiếm giả tạo, hàng giả, hàng nhái trên thị trường, nhất là các mặt hàng thiết
yếu trong phòng chống dịch như khẩu trang, nước rửa tay khô, vật tư y tế. Bên
cạnh đó, Bộ Công Thương cần phối hợp với Bộ Tài chính tiếp tục bảo đảm thông
quan; hỗ trợ các tỉnh biên giới để hoạt động thông quan hàng hóa được thuận lợi.
- Ngày ban hành: 04/3/2020
- Ngày hiệu lực: 04/3/2020
Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuongmai/Chi-thi-11-CT-TTg-2020-giai-phap-cap-bach-thao-go-kho-khan-san-xuatkinh-doanh-ung-pho-dich-Covid-19-436335.aspx?tab=7
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Thông tư 01/2020/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định
về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời
hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng
chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19.
Ngày 13/3/2020, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư
01/2020/TT-NHNN quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước
ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm
hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19.
Cụ thể, cơ cấu lại thời hạn trả nợ là số dư nợ gốc và/hoặc lãi khi đáp ứng
đầy đủ các điều kiện sau:
Thứ nhất, phát sinh từ hoạt động cho vay, cho thuê tài chính.
Thứ hai, phát sinh nghĩa vụ trả nợ gốc và/hoặc lãi trong khoảng thời gian từ
ngày 23/01/2020 đến ngày liền kề sau 03 tháng kể từ ngày Thủ tướng công bố
hết dịch Covid-19.
Thứ ba, khách hàng không có khả năng trả nợ đúng hạn nợ gốc và/hoặc lãi
theo hợp đồng, thỏa thuận cho vay, cho thuê tài chính đã ký do doanh thu, thu
nhập sụt giảm bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19.
Trong đó, việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với số dư nợ được thực hiện
trong trường hợp: Số dư nợ đã quá hạn trong khoảng thời gian từ ngày 23/01/2020
đến ngày liền kề sau 15 ngày kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực…
Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài quyết định việc miễn,
giảm lãi, phí theo quy định nội bộ đối với số dư nợ phát sinh từ hoạt động cấp tín
dụng (trừ hoạt động mua, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp) mà nghĩa vụ trả nợ gốc
và/hoặc lãi đến hạn thanh toán trong khoảng thời gian từ ngày 23/01/2020 đến
ngày liền kề sau 03 tháng kể từ ngày Thủ tướng công bố hết dịch Covid-19.
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 13/3/2020.
- Ngày ban hành: 13/3/2020.
- Ngày hiệu lực: 13/3/2020
Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Nganhang/Thong-tu-01-2020-TT-NHNN-thoi-han-tra-no-mien-giam-lai-phi-ho-trokhang-hang-do-dich-Covid-19-436955.aspx?tab=7

4

