BẢN TIN PHÁP CHẾ
TỪ 14/08/2020 ĐẾN 21/08/2020

NỘI DUNG CHÍNH:
Cung cấp các văn bản quy phạm pháp luật với nội dung tóm tắt, được ban
hành trong giai đoạn từ 14/08/2020 đến 21/08/2020 liên quan đến các lĩnh vực
hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.
I-

ĐIỆN LỰC

Quyết định 23/2020/QĐ-TTg quy định về việc điều chuyển, tiếp nhận
vốn, tài sản và hoàn trả vốn đối với dự án thành phần thuộc Chương trình
cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2013-2020 do Thủ tướng
Chính phủ ban hành.
Quyết định 23/2020/QĐ-TTg hướng dẫn về việc xử lý đất gắn liền với dự
án cấp điện nông thôn. Cụ thể, bên giao là Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố
trực thuộc trung ương hoặc các đơn vị, tổ chức được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành
phố trực thuộc trung ương ủy quyền bàn giao các dự án cấp điện nông thôn, miền
núi và hải đảo. Bên nhận là EVN, các Tổng công ty Điện lực thuộc EVN hoặc các
Công ty Điện lực được các Tổng công ty Điện lực ủy quyền. Trường hợp công
trình/hạng mục công trình chưa có hồ sơ cấp quyền sử dụng đất, Bên giao thực
hiện thủ tục thỏa thuận tuyến đường dây và trạm biến áp trình cấp có thẩm quyền
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phê duyệt thay cho thủ tục cấp quyền sử dụng đất xây dựng công trình để bàn
giao và tiếp tục hoàn tất thủ tục cấp quyền sử dụng đất để giao cho Bên nhận.
Bên cạnh đó, trường hợp công trình/hạng mục công trình của dự án cấp
điện nông thôn, miền núi và hải đảo có kết cấu hạ tầng riêng biệt, Bên giao thực
hiện bàn giao cả phần diện tích đất gắn liền với dự án cấp điện nông thôn, miền
núi và hải đảo. Bên nhận có trách nhiệm phối hợp với Bên giao liên hệ với các cơ
quan chức năng của địa phương để làm thủ tục cấp quyền sử dụng đất đối với
phần diện tích đất gắn liền với dự án cấp điện nông thôn, miền núi, hải đảo.
- Ngày ban hành: 14/08/2020
- Ngày hiệu lực: 01/10/2020
Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nhanuoc/Quyet-dinh-23-2020-QD-TTg-hoan-tra-von-doi-voi-du-an-thuoc-Chuongtrinh-cap-dien-nong-thon-450484.aspx
Công văn 75031/CT-TTHT Hà Nội ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
với dự án thủy điện.
Tại Thông tư số130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài Chính quy
định về ưu đãi thuế suất, Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư thuộc
các lĩnh vực: công nghệ cao theo quy định của pháp luật; nghiên cứu khoa học và
phát triển công nghệ; Đầu tư phát triển nhà máy nước, nhà máy điện, hệ thống
cấp thoát nước; cầu, đường bộ, đường sắt; cảng hàng không, cảng biển, cảng
sông; sân bay, nhà ga và công trình cơ sở hạ tầng đặc biệt quan trọng khác do
Thủ tướng Chính phủ quyết định; Sản xuất sản phẩm phần mềm được hưởng
thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn mười lăm năm (15 năm) và miễn thuế 4
năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo; Cục thuế TP Hà Nội
hướng dẫn đơn vị căn cứ tình hình thực tế, đối chiếu với quy định tại các văn bản
pháp luật Thuế để tự xác định các điều kiện ưu đãi Thuế, mức ưu đãi Thuế TNDN
được hưởng và tự kê khai, tự quyết toán với doanh nghiệp Thuế.
- Ngày ban hành: 13/08/2020
- Ngày hiệu lực: 13/08/2020
Xem chi tiết văn bản tại: https://luatvietnam.vn/thue/cong-van-75031-ctttht-ha-noi-uu-dai-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-voi-du-an-thuy-dien-189010d6.html
Quyết định 3632/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành
chính lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội.
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Ngày 18/08/2020, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định 3632/QĐ-UBND
năm 2020 đã quy định chi tiết các thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trên địa bàn
thành phố Hà Nội. Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND
Thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng kí đất đai Hà Nội bao
gồm 21 thủ tục áp dụng đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư
ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ
chức nước ngoài có chức năng ngoại giao và 23 thủ tục hành chính thuộc thẩm
quyền của UBND cấp Huyện, Sở tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng kí
đất đai Hà Nội và chi nhánh tại quận, huyện, thị xã đối với hộ gia đình, cá nhân,
cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà gắn
liền với quyền sử dụng đất ở Việt Nam (chi tiết theo phụ lục đính kèm của Quyết
định).
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Ngày ban hành :18/08/2020
- Ngày hiệu lực : 18/08/2020
Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Quyetdinh-3632-QD-UBND-2020-cong-bo-Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-datdai-Ha-Noi-450646.aspx
II-

DOANH NGHIỆP

Quyết định 1040/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban
hành mẫu Báo cáo tình hình sử dụng lao động và danh sách tham gia bảo
hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
Ngày 18/8/2020, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ra Quyết định 1040/QĐ-BHXH
về việc ban hành mẫu Báo cáo tình hình sử dụng lao động và danh sách tham gia
bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
Theo đó, đơn vị sử dụng lao động có trách nhiệm lập Báo cáo tình hình sử
dụng lao động và danh sách tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm
thất nghiệp để đơn vị, doanh nghiệp đăng ký; truy thu, điều chỉnh đóng bảo hiểm
xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề
nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hiểm, thẻ bảo hiểm y tế và khai báo tình hình sử dụng
lao động đối với người lao động thuộc đơn vị.
Ngoài ra, đơn vị sử dụng lao động lập Báo cáo tình hình sử dụng lao động
và danh sách tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp khi
có phát sinh về lao động, tiền lương và truy thu đối với người lao động thuộc đơn
vị.
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Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Ngày ban hành: 18/08/2020
- Ngày hiệu lực: 18/08/2020
Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Baohiem/Quyet-dinh-1040-QD-BHXH-2020-mau-Bao-cao-tinh-hinh-su-dung-laodong-va-danh-sach-tham-gia-bao-hiem-450627.aspx?tab=7
Quyết định 1100/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Kế hoạch
của Bộ Xây dựng triển khai thực hiện Chỉ thị 24/CT-TTg ngày 28/5/2020 của
Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp
phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia
trong tình hình mới.
Ngày 18/8/2020, Bộ Xây dựng đã ra Quyết định số 1100/QĐ-BXD về việc ban
hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ
tướng Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần
nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình
mới.
Theo đó, nội dung thực hiện kế hoạch gồm: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo
của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc Bộ Xây dựng trong việc thực hiện Chỉ
thị số 24/CT-TTg; Triển khai có hiệu quả các cơ chế chính sách phát triển giáo
dục nghề nghiệp; Đẩy mạnh thông tin và truyền thông; Thực hiện sắp xếp, tổ chức
lại hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc Bộ Xây dựng; Hoạt động hợp
tác quốc tế gắn liền với doanh nghiệp.
Cụ thể, trong năm 2020, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp triển khai áp dụng
hiệu quả các cơ chế, chính sách của Đảng, tăng cường chuyển đổi số và đào tạo
trực tuyến, chú trọng đào tạo lại và đào tạo thường xuyên lực lượng lao động để
tạo chuyển biến mạnh mẽ về quy mô, chất lượng và hiệu quả của giáo dục nghề
nghiệp.
Bên cạnh đó, cần làm tốt công tác dự báo nhu cầu xây dựng và cập nhật dữ
liệu về lao động kỹ năng nghề theo từng ngành nghề đào tạo, trình độ đào tạo.
Tăng cường các hoạt động hợp tác quốc tế đa phương, song phương trong giáo
dục nghề nghiệp như: Liên kết đào tạo, nghiên cứu khoa học, trao đổi học thuật,
đào tạo, bồi dưỡng giáo viên,…
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Ngày ban hành: 18/08/2020
- Ngày hiệu lực: 18/08/2020
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Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dongTien-luong/Quyet-dinh-1100-QD-BXD-2020-Ke-hoach-thuc-hien-Chi-thi-24-CTTTg-phat-trien-nhan-luc-co-ky-nang-450652.aspx?tab=7
Công văn 2578/TCT-CS ngày 23/6/2020 trả lời vướng mắc về thời điểm
bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử.
Bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ 01/11/2020. Căn cứ vào quy định
tại khoản 3 và khoản 4 Điều 35 Nghị định 119/2018/NĐ-CP do Chính phủ ban
hành ngày 12/9/2018 “Trong thời gian từ ngày 01 tháng 11 năm 2018 đến ngày 31
tháng 10 năm 2020, các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010
và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa
đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ vẫn còn hiệu lực thi hành”; “Kể từ ngày 01
tháng 11 năm 2020, các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010
và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa
đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hết hiệu lực thi hành." Thông tư 68/2019/TTBTC Bộ Tài chính ban hành ngày 30/9/2019. Công văn 2578/TCT-CS ngày
23/6/2020, Tổng Cục thuế đã quy định :
- Từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020, trong khi cơ quan thuế chưa
thông báo Công ty chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định
119/2018/NĐ-CP và Thông tư 68/2019/TT-BTC thì việc áp dụng hóa đơn thực
hiện theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP, Nghị định 04/2014/NĐ-CP, Thông tư
39/2014/TT-BTC và Thông tư 32/2011/TT-BTC .
- Từ ngày 01/11/2020, việc áp dụng hóa đơn điện tử thực hiện theo Nghị
định 119/2018/NĐ-CP và Thông tư 68/2019/TT-BTC.
Như vậy, theo Tổng cục thuế thì các Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức
khác, hộ, cá nhân kinh doanh bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị
định 119/2018/NĐ-CP kể từ ngày 01/11/2020.
- Ngày ban hành: 20/06/2020
- Ngày hiệu lực: 20/06/2020
Xem chi tiết văn bản tại: https://luatvietnam.vn/thue/cong-van-2578-tct-cs2020-ve-hoa-don-186068-d6.html
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