BẢN TIN PHÁP CHẾ
TỪ 13/03/2020 ĐẾN 20/03/2020

NỘI DUNG CHÍNH:
Cung cấp các văn bản quy phạm pháp luật với nội dung tóm tắt, được ban
hành trong giai đoạn từ 13/03/2020 đến 20/03/2020 liên quan đến các lĩnh vực
hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.
I-

ĐIỆN LỰC

Quyết định 08/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa
đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 24/2014/QĐ-TTg ngày 24/3/2014
của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện sinh
khối tại Việt Nam.
Ngày 05/2/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định
08/2020/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định
24/2014/QĐ-TTg về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện sinh khối tại Việt Nam.
Theo đó, giá điện đối với dự án điện sinh khối được điều chỉnh như sau:
Trước hết, đối với các dự án đồng phát nhiệt – điện: Biểu giá mua điện tại
điểm giao nhận là 1.634 đồng/kWh tương đương 7,03 Uscents/kWh, theo tỷ giá
tính theo tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ được Ngân hàng Nhà
nước Việt Nam công bố ngày 21/02/2020 (Biểu giá mua điện tại điểm giao nhận
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theo quy định cũ là 1.220 đồng/kWh, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, tương
đương 5,8 UScents/kWh).
Bên cạnh đó, Chính phủ cũng quy định cụ thể, đối với các dự án không phải
là dự án đồng phát nhiệt – điện: Biểu giá mua điện tại điểm giao nhận là 1.968
đồng/kWh tương đương 8,47 Uscents/kWh, theo tỷ giá tính theo tỷ giá trung tâm
của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố
ngày 21/02/2020.
Ngoài ra, Quyết định này cũng bãi bỏ quy định về ưu đãi, hỗ trợ đối với các
dự án điện sinh khối không nối lưới; Ưu đãi về vốn đầu tư và thuế; Ưu đãi về đất
đai; …trong việc phát triển dự án điện sinh khối.
Quyết định có hiệu lực từ ngày 25/4/2020.
- Ngày ban hành: 05/3/2020.
- Ngày hiệu lực: 25/4/2020.
Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Quyet-dinh08-2020-QD-TTg-sua-doi-Quyet-dinh-24-2014-QD-TTg-phat-trien-cac-du-andien-sinh-khoi-436651.aspx?tab=7
II-

DOANH NGHIỆP

Quyết định 345/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc phê duyệt Đề án áp
dụng chuẩn mực báo cáo tài chính tại Việt Nam.
Ngày 16/3/2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 345/QĐBTC về việc phê duyệt Đề án áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính.
Theo đó, mục tiêu cụ thể áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính tại Việt Nam
bao gồm 02 nội dung: Xây dựng phương án, lộ trình và công bố, hỗ trợ áp dụng
chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) tại Việt Nam; Ban hành mới và tổ
chức thực hiện hệ thống chuẩn mực báo cáo tài chính Việt Nam (VFRS).
Cụ thể, giai đoạn chuẩn bị (2020-2021), trước tháng 12/2020, thành lập Ban
dịch thuật và soát xét, hoàn thành bản dịch IFRS sang tiếng Việt. Trước ngày
15/11/2021, Bộ Tài chính xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban
hành văn bản quy phạm pháp luật về cách thức áp dụng IFRS.
Tiếp theo, giai đoạn áp dụng tự nguyện (2022-2025), các doanh nghiệp có
100% vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài là công ty con của công ty mẹ ở nước ngoài
có nhu cầu và đủ nguồn lực, thông báo cho Bộ Tài chính trước khi tự nguyện áp
dụng IFRS để lập báo cáo tài chính riêng...
Cuối cùng, giai đoạn áp dụng bắt buộc (sau năm 2025), doanh nghiệp thuộc
đối tượng áp dụng IFRS phải áp dụng tất cả các IFRS đã có hiệu lực theo quy
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định của Ủy ban Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IASB) tại cùng một thời
điểm. Doanh nghiệp áp dụng tự nguyện hoặc áp dụng bắt buộc IFRS theo nguyên
tắc nhất quán trong cả năm tài chính.
Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký..
- Ngày ban hành: 16/3/2020
- Ngày hiệu lực: 16/3/2020
Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nhanuoc/Quyet-dinh-345-QD-BTC-2020-phe-duyet-De-an-ap-dung-chuan-muc-baocao-tai-chinh-tai-Viet-Nam-437190.aspx?tab=7
Công văn 797/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã
hội hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh
nghiệp gặp khó khăn do dịch COVID-19.
Ngày 09/03/2020, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn
797/LĐTBXH-BHX hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối
với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch COVID-19.
Theo đó, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân
dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi quản lý, hướng dẫn
doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch COVID-19 nếu đủ điều kiện thì thực hiện tạm
dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tối đa 12 tháng theo quy định tại khoản 1
Điều 88 Luật Bảo hiểm xã hội, Điều 16 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11
tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm
xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc và Điều 28 Thông tư số 59/2015/TTBLĐTBXH
ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm
xã hội bắt buộc. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ
đạo cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội và cơ quan Tài chính địa phương
hướng dẫn doanh nghiệp lập hồ sơ và xác định các doanh nghiệp đủ điều kiện
trong thời gian sớm nhất để chuyển cơ quan bảo hiểm xã hội xem xét, giải quyết.
- Ngày ban hành: 09/3/2020
- Ngày hiệu lực: 09/3/2020
Xem chi tiết văn bản tại: https://luatvietnam.vn/y-te/cong-van-797-ldtbxhbhxh-huong-dan-tam-dung-dong-vao-quy-huu-tri-do-dich-covid-19-181607d6.html#chidanthaydoi
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Quyết định 09/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành
Quy chế ứng phó sự cố chất thải.
Ngày 18/3/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 09/2020/QĐ-TTg
ban hành Quy chế ứng phó sự cố chất thải.
Sự cố chất thải là sự cố môi trường do chất thải gây ra trong quá trình quản
lý chất thải. Theo quy định, thông tin sự cố chất thải được thông báo kịp thời đến
đầu số 112 hoặc đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã nơi xảy ra sự
cố. Tổ chức, cá nhân phát hiện sự cố có trách nhiệm báo ngay cho cơ quan tổ
chức có thẩm quyền trên.
Trường hợp cá nhân gây ra sự cố môi trường phải có trách nhiệm cải tạo,
phục hồi môi trường hoặc chi trả kinh phí cho công tác cải tạo môi trường. Trường
hợp không xác định được tổ chức, cá nhân gây ra sự cố thì kinh phí cải tạo, khắc
phục sự cố do Nhà nước chi trả.
Các cơ sở sản xuất có trách nhiệm công khai thông tin cho cộng đồng dân
cư, tổ chức, cá nhân có liên quan về khối lượng, tính chất của chất thải phát sinh
trong quá trình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Cộng đồng dân cư có khả năng bị
ảnh hưởng từ sự cố chất thải phải được thông báo về các nguy cơ và các biện
pháp ứng phó sự cố chất thải do cơ sở thực hiện.
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2020.
- Ngày ban hành: 18/3/2020.
- Ngày hiệu lực: 1/5/2020
Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moitruong/Quyet-dinh-09-2020-QD-TTg-Quy-che-ung-pho-su-co-chat437455.aspx?tab=7
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