BẢN TIN PHÁP CHẾ
TỪ 27/03/2020 ĐẾN 03/04/2020

NỘI DUNG CHÍNH:
Cung cấp các văn bản quy phạm pháp luật với nội dung tóm tắt, được ban
hành trong giai đoạn từ 27/03/2020 đến 03/04/2020 liên quan đến các lĩnh vực
hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.
I-

Dịch COVID-19

Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các
biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.
Từ 01/4/2020, tiến hành cách ly toàn xã hội trong 15 ngày.
Ngày 31/3/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 16/CT-TTg về việc
thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.
Theo đó, Thủ tướng yêu cầu thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15
ngày, kể từ 0h ngày 01/4/2020 trên phạm vi toàn quốc. Nguyên tắc cách ly: gia
đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện
cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh; phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo
đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang và diệt khuẩn, khử khuẩn theo quy định.
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Mọi người chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết, giữ khoảng cách 2m và không tập
trung quá 02 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện, nơi công cộng.
Ngoài ra, Thủ tướng cũng quyết định tạm thời đóng cửa các cửa khẩu chính,
cửa khẩu phụ dành cho người qua lại từ 0h ngày 01/4/2020 trên tuyến biên giới
Lào và Campuchia. Việc nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế trên các tuyến biên giới
đường bộ sẽ được kiểm soát chặt chẽ, mọi người nhập cảnh từ Lào, Campuchia
đều phải cách ly tập trung 14 ngày. Bên cạnh đó, kết quả xét nghiệm dương tính
ở các địa phương cũng sẽ được Bộ Y tế tổng hợp, công bố 02 lần/ngày.
- Ngày ban hành: 31/3/2020.
- Ngày hiệu lực: 31/3/2020.
Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Chi-thi16-CT-TTg-2020-thuc-hien-bien-phap-cap-bach-phong-chong-dich-COVID-19438648.aspx.
Quyết định 447/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố
dịch COVID-19.
Thủ tướng Chính phủ chính thức công bố dịch COVID-19 trên toàn quốc.
Ngày 01/4/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 447/QĐTTg về việc công bố dịch COVID-19.
Theo đó, công bố dịch truyền nhiễm tại Việt Nam với tên gọi COVID-19 (dịch
viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra).
Cụ thể, thời gian xảy ra dịch bệnh được xác định từ ngày 23/01/2020 (thời
điểm trường hợp đầu tiên mắc ca bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của
vi rút Corona gây ra). Đến nay, dịch bệnh đã xảy ra trên quy mô toàn quốc.
Đồng thời, dịch COVID-19 cũng được Chính phủ xác định là bệnh truyền
nhiễm nhóm A, nguy cơ ở mức độ đại dịch toàn cầu, lây truyền qua đường hô hấp
từ người sang người.
- Ngày ban hành: 1/4/2020.
- Ngày hiệu lực: 1/4/2020.
Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyetdinh-447-QD-TTg-2020-cong-bo-dich-COVID-19-438743.aspx
Nghị quyết 37/NQ-CP của Chính phủ về một số chế độ đặc thù trong
phòng, chống dịch COVID-19.
Tham gia chống dịch Covid-19 được hưởng phụ cấp đến 300.000
đồng/ngày
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Đây là nội dung quan trọng mới được Chính phủ thông qua tại Nghị quyết
37/NQ-CP về một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19 ngày
29/3/2020.
Theo đó, chế độ phụ cấp chống dịch mức 300.000 đồng/ngày, kể cả ngày
nghỉ, ngày lễ, đối với 02 nhóm đối tượng sau: Người đi giám sát, điều tra, xác minh
dịch; Người trực tiếp khám, chẩn đoán, điều trị người mắc bệnh dịch tại cơ sở
khám bệnh, chữa bệnh.
Bên cạnh đó, chế độ phụ cấp chống dịch mức 200.000 đồng/ngày, kể cả
ngày nghỉ, ngày lễ được áp dụng đối với: Người vận chuyển người bệnh, bệnh
phẩm; bảo quản tử thi bệnh nhân; Người giặt đồ vải, quần áo bác sĩ, bệnh nhân;
Cán bộ y tế thực hiện giám sát dịch tễ, theo dõi y tế tại các cơ sở cách ly y tế tại
nhà và cơ sở cách ly y tế theo chỉ định của cơ quan quản lý Nhà nước...
Ngoài ra, Chính phủ cũng quyết định mức hỗ trợ tiền ăn của người bị áp
dụng biện pháp cách ly y tế là 80.000 đồng/ngày trong thời gian cách ly. Người bị
áp dụng biện pháp cách ly y tế cũng được cấp miễn phí nước uống, khăn mặt,
khẩu trang, nước dung dịch rửa tay, dung dịch sát khuẩn miệng, bàn chải đánh
răng, xà phòng tắm gội và các vật dụng thiết yếu với tổng chi phí là 40.000
đồng/ngày.
Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.
- Ngày ban hành: 29/3/2020.
- Ngày hiệu lực: 29/3/2020.
Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nhanuoc/Nghi-quyet-37-NQ-CP-2020-che-do-dac-thu-trong-phong-chong-dichCOVID-19-438473.aspx?tab=2
II-

DOANH NGHIỆP

Nghị định 37/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc bổ sung Danh mục
ngành, nghề ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định 118/2015/NĐ-CP
ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một
số điều của Luật Đầu tư.
Bổ sung 01 ngành nghề được ưu đãi đầu tư.
Ngày 30/3/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 37/2020/NĐ-CP về việc bổ
sung Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định
118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn
thi hành một số điều của Luật Đầu tư.
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Theo đó, bổ sung 01 ngành nghề thuộc mục Ngành nghề khác vào Danh
mục ngành nghề ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định 118/2015/NĐ-CP.
Cụ thể, bổ sung ngành nghề Hoạt động đầu tư kinh doanh theo quy định của Luật
Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, bao gồm: Đầu tư kinh doanh chuỗi phân phối
sản phẩm của doanh nghiệp nhỏ và vừa; Đầu tư kinh doanh cơ sở ươm tạo doanh
nghiệp nhỏ và vừa; Đầu tư kinh doanh cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và
vừa; Đầu tư kinh doanh khu làm việc chung cho doanh nghiệp nhỏ và vừa sáng
tạo.
Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/5/2020.
Nghị định này sửa đổi, bổ sung Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết
và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.
- Ngày ban hành: 30/3/2020
- Ngày hiệu lực: 15/5/2020
Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Nghidinh-37-2020-ND-CP-bo-sung-Danh-muc-nganh-nghe-uu-dai-dau-tu-kem-1182015-ND-CP-438665.aspx?tab=7
Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư.
Hướng dẫn mới nhất về kỹ thuật trình bày văn bản hành chính .
Đây là nội dung được Chính phủ ban hành tại Nghị định 30/2020/NĐ-CP về
công tác văn thư ngày 05/3/2020.
Theo đó, văn bản hành chính được trình bày trên khổ giấy A4 (210 mm X
297 mm). Phông chữ tiếng Việt Times New Roman, bộ mã ký tự Unicode theo
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001, màu đen. Số trang văn bản được đánh từ
số 1, bằng chữ số Ả Rập, cỡ chữ 13 đến 14, kiểu chữ đứng, được đặt canh giữa
theo chiều ngang trong phần lề trên của văn bản, không hiển thị số trang thứ nhất.
Bên cạnh đó, thời gian ban hành văn bản phải được viết đầy đủ; các số thể
hiện ngày, tháng, năm dùng chữ số Ả Rập; đối với những số thể hiện ngày nhỏ
hơn 10 và tháng 1, 2 phải ghi thêm số 0 phía trước.
Cần chú ý, khi viện dẫn lần đầu văn bản có liên quan, phải ghi đầy đủ tên
loại, số, ký hiệu của văn bản, thời gian ban hành văn bản, tên cơ quan, tổ chức
ban hành văn bản và trích yếu nội dung văn bản (đối với Luật và Pháp lệnh chỉ ghi
tên loại và tên của Luật, Pháp lệnh); trong các lần viện dẫn tiếp theo, chỉ ghi tên
loại và số, ký hiệu của văn bản đó…
Ngoài ra, trước họ tên của người ký, không ghi học hàm, học vị và các danh
hiệu danh dự khác. Việc ghi thêm quân hàm, học hàm, học vị trước họ tên người
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ký đối với văn bản của các đơn vị vũ trang nhân dân, các tổ chức sự nghiệp giáo
dục, y tế, khoa học do người đứng đầu cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực quy định.
Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký.
Nghị định này làm hết hiệu lực Nghị định 110/2004/NĐ-CP và Nghị định
09/2010/NĐ-CP.
- Ngày ban hành: 05/3/2020
- Ngày hiệu lực: 05/3/2020
Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-mayhanh-chinh/Nghi-dinh-30-2020-ND-CP-cong-tac-van-thu-436532.aspx?tab=2
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