BẢN TIN PHÁP CHẾ
TỪ 01/10/2020 ĐẾN 09/10/2020

NỘI DUNG CHÍNH:
Cung cấp các văn bản quy phạm pháp luật với nội dung tóm tắt, được ban
hành trong giai đoạn từ 01/10/2020 đến 09/10/2020 liên quan đến các lĩnh vực
hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.
I-

ĐIỆN LỰC- DẦU KHÍ

Công điện 1372/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung đối
phó với mưa lũ lớn tại các tỉnh miền Trung.
Ngày 08/10/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện 1372/CĐTTg về việc tập trung đối phó với mưa lũ lớn tại các tỉnh miền Trung.
Theo đó, Bộ Công thương cần chỉ đạo, triển khai các biện pháp gia cố bảo
vệ đê điều, hồ đập. Các hồ chứa thủy lợi, thủy điện xung yếu, nhất là các hồ đập
vừa và nhỏ đã đầy nước, có nguy cơ mất an toàn cao cần bố trí lực lượng trực
canh, có phương án chủ động sơ tán dân cư ở hạ lưu để bảo đảm an toàn khi có
tình huống; rà soát bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để sẵn sàng triển khai
ứng cứu khi xảy ra sự cố.
Doanh nghiệp chủ động chỉ đạo công tác vận hành an toàn các hồ đập thủy
lợi, thủy điện, góp phần giảm lũ cho hạ du, không để gia tăng ngập lụt ở hạ du do
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xả lũ nhân tạo; cử các đoàn công tác phối hợp, hỗ trợ các địa phương trong vận
hành hồ; chỉ đạo chủ hồ đập tổ chức tính toán, kịp thời cập nhật thông tin vận hành
hồ chứa về Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và Ban Chỉ huy
phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương, đề xuất phương án
vận hành trường hợp xảy ra lũ lớn. Chỉ đạo, hướng dẫn địa phương triển khai các
biện pháp bảo vệ sản xuất nông nghiệp. Chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn hệ
thống điện. Chuẩn bị nguồn lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu để hỗ trợ
các địa phương khi có yêu cầu.
- Ngày ban hành: 08/10/2020
- Ngày hiệu lực: 08/10/2020
Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moitruong/Cong-dien-1372-CD-TTg-2020-tap-trung-doi-pho-voi-mua-lu-lon-tai-cactinh-mien-Trung-454704.aspx
Thông tư 25/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về việc lập
kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu
quả, thực hiện kiểm toán năng lượng.
Ngày 29/9/2020, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 25/2020/TT-BCT
quy định về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng
tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện kiểm toán năng lượng.
Theo đó, cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm có trách nhiệm 03 năm/lần
thực hiện việc kiểm toán năng lượng bắt buộc. Trong thời hạn 30 ngày sau khi
thực hiện kiểm toán năng lượng, cơ sở có trách nhiệm gửi báo cáo kiểm toán
năng lượng bằng văn bản đến Sở Công Thương sở tại.
Đáng chú ý, các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm hoạt động trong lĩnh
vực vận tải được miễn trừ thực hiện kiểm toán năng lượng. Các cơ sở hoạt động
trong nhiều lĩnh vực, trong đó có hoạt động vận tải thì chỉ được miễn trừ thực hiện
kiểm toán năng lượng đối với hoạt động vận tải. Đối với các đơn vị trung gian vận
chuyển, mua bán, phân phối năng lượng thì không tính sản lượng mua bán, phân
phối năng lượng trong sản lượng năng lượng tiêu thụ của đơn vị.
Bên cạnh đó, Sở Công Thương có trách nhiệm tổng hợp danh sách cơ sở
sử dụng năng lượng trọng điểm của năm N-1 trên địa bàn, trình Ủy ban nhân dân
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phê duyệt, gửi văn bản về Bộ Công Thương
và đăng tải trên Trang thông tin điện tử http://dataenergy.vn trước ngày 01/02 năm
N.
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 13/11/2020.
- Ngày ban hành: 29/9/2020
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- Ngày hiệu lực: 13/11/2020
Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Ke-toan-Kiemtoan/Thong-tu-25-2020-TT-BCT-lap-bao-cao-thuc-hien-ke-hoach-su-dung-nangluong-tiet-kiem-va-hieu-qua-454491.aspx?tab=2
Nghị quyết 140/NQ-CP của Chính phủ về việc ban hành Chương trình
hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 55-NQ/TW ngày 11/02/2020
của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia
của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Đến 2030, độ tin cậy cung cấp điện năng thuộc top 4 nước dẫn đầu
ASEAN
Ngày 02/10/2020, Chính phủ đã ra Nghị quyết 140/NQ-CP về việc ban hành
Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 55-NQ/TW ngày
11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc
gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Theo đó, mục tiêu cụ thể của Chương trình hành động như sau: Phấn đấu
đủ nhu cầu năng lượng trong nước, phục vụ cho các mục tiêu của Chiến lược
phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030, trong đó năng lượng sơ cấp đến 2030
đạt khoảng 175-195 triệu tấn dầu quy đổi (TOE), đến 2045 đạt khoảng 320-350
triệu TOE; Tỷ lệ các nguồn năng lượng tái tạo trong tổng cung năng lượng sơ cấp
đạt khoảng 15-20% vào năm 2030, 25-30% vào năm 2045.
Bên cạnh đó, xây dựng hệ thống điện thông minh, hiệu quả, có khả năng
kết nối an toàn với lưới điện khu vực. Đến năm 2030, độ tin cậy cung cấp điện
năng thuộc top 4 nước dẫn đầu ASEAN, chỉ số tiếp cận điện năng thuộc top 3
nước dẫn đầu ASEAN.
Ngoài ra, các cơ sở lọc dầu đáp ứng tối thiểu 70% nhu cầu trong nước, bảo
đảm mức dự trữ chiến lược xăng dầu đạt tối thiểu 90 ngày nhập ròng; Giảm phát
khí thải nhà kính từ hoạt động năng lượng so với kịch bản phát triển bình thường
ở mức 15% vào năm 2030, lên mức 20% vào năm 2045.
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Ngày ban hành: 02/10/2020
- Ngày hiệu lực: 02/10/2020
Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyenMoi-truong/Nghi-quyet-140-NQ-CP-2020-thuc-hien-Nghi-quyet-55-NQ-TW-phattrien-nang-luong-quoc-gia-454494.aspx?tab=2
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Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6548:2019 Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) - Yêu
cầu kỹ thuật và phương pháp thử.
Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6548:2019 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia
TCVN/TC 193 sản phẩm khí biên soạn, Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng
đề nghị, Bộ Khoa học-Công nghệ công bố.
Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6548:2019 thay thế cho TCVN 6548:1999.
Theo đó, yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)
áp dụng trong các lĩnh vực sau:
- Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) sử dụng làm khí đốt dân dụng và khí đốt công
nghiệp.
- Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) làm nhiên liệu cho phương tiện giao thông.
- Ngày ban hành: 31/12/2019
- Ngày hiệu lực: 1/06/2020
Xem chi tiết văn bản tại: https://luatvietnam.vn/cong-nghiep/tieu-chuanquoc-gia-tcvn-6548-2019-yeu-cau-ky-thuat-va-phuong-phap-thu-khi-dau-mo-hoalong-185505-d3.html#noidung
II-

DOANH NGHIỆP

Nghị định 117/2020/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực y tế.
Ngày 28/9/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 117/2020/NĐ-CP về việc
quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.
Theo đó, cá nhân đưa tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh truyền nhiễm
theo nội dung do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về y tế cung cấp thì bị phạt
tiền từ 10-15 triệu đồng và buộc phải cải chính thông tin sai sự thật trên phương
tiện thông tin đại chúng trên địa bàn đã đưa tin trước đó liên tục trong 03 ngày
theo quy định của pháp luật.
Đáng chú ý, cá nhân che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời
hiện trạng; cố ý khai báo, thông tin sai sự thật; cố ý làm lây lan tác nhân gây bệnh
truyền nhiễm thuộc nhóm A của bản thân hoặc người khác mắc bệnh truyền nhiễm
thuộc nhóm A bị phạt tiền từ 10- 20 triệu đồng.
Bên cạnh đó, từ chối hoặc trốn tránh việc áp dụng quyết định cách ly y tế,
cưỡng chế cách ly y tế của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với người mắc
bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A cũng bị phạt đến 20 triệu đồng.
Ngoài ra, một số hành vi sau đây cũng bị phạt tiền theo quy định, đó là: Đe
dọa truyền HIV cho người khác bị phạt đến 20 triệu đồng; Trưng bày quá một bao
hoặc một túi hoặc một hộp của một nhãn hiệu thuốc lá tại đại lý bán lẻ, điểm bán
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lẻ thuốc lá bị phạt đến 05 triệu đồng; Người chưa đủ 18 tuổi uống rượu bia hoặc
sử dụng thuốc lá bị phạt đến 500.000 đồng;…
Một điểm đáng chú ý của Nghị định 117/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban
hành, đó là quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong
phòng, chống tác hại của rượu, bia.
Cụ thể, phạt tiền từ 03 - 05 triệu đồng đối với người đứng đầu cơ quan, tổ
chức nếu có một trong các hành vi sau đây:
- Không tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống tác hại của rượu,
bia trong cơ quan, tổ chức;
- Không tổ chức thực hiện quy định không uống rượu, bia trong thời gian
làm việc, tại nơi làm việc của cơ quan, tổ chức;
- Không nhắc nhở, yêu cầu chấm dứt hành vi uống, bán rượu, bia trong địa
điểm không uống, bán rượu, bia thuộc quyền quản lý, điều hành;
- Không tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc mọi người thực
hiện đúng quy định về không được uống, không được bán rượu, bia tại địa điểm
thuộc, quyền quản lý, điều hành.
Như vậy, “sếp” để nhân viên của mình uống rượu, bia trong giờ làm việc,
tại nơi làm việc sẽ bị xử phạt đến 05 triệu đồng.
Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/11/2020.
- Ngày ban hành: 28/09/2020
- Ngày hiệu lực: 15/11/2020
Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanhchinh/Nghi-dinh-117-2020-ND-CP-quy-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-tronglinh-vuc-y-te-398159.aspx?tab=7
Quyết định 1486/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Kỹ năng
lao động Việt Nam.
Ngày 04/10 hàng năm là Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam
Ngày 01/10/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1486/QĐ-TTg
về Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam.
Theo đó, lấy ngày 04/10 hàng năm là “Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam”. Ngày
Kỹ năng lao động Việt Nam được tổ chức thống nhất trong toàn quốc nhằm mục
đích: Hưởng ứng Ngày Kỹ năng thanh niên thế giới hằng năm, đồng thời kêu gọi
cộng đồng trong nước hưởng ứng và ủng hộ phát triển kỹ năng lao động bằng các
hành động cụ thể để nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam; Khích lệ tinh thần học
tập, rèn luyện suốt đời để nâng cao kỹ năng trình độ của học sinh sinh viên và
người lao động;…
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Bên cạnh đó, Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã
Việt Nam, các cơ quan thông tin báo chí Trung ương và địa phương tổ chức tuyên
truyền giới thiệu về kỹ năng lao động và các chương trình sự kiện của “Ngày Kỹ
năng lao động Việt Nam”.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Ngày ban hành: 01/10/2020
- Ngày hiệu lực: 01/10/2020
Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dongTien-luong/Quyet-dinh-1486-QD-TTg-2020-Ngay-Ky-nang-lao-dong-Viet-Nam454347.aspx?tab=2
Quyết định 1557/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc thiết lập Hệ thống
kênh thông tin Hỗ trợ người nộp thuế qua Hệ thống eTax.
Thiết lập 479 kênh thông tin hỗ trợ người nộp thuế qua Hệ thống eTax
Ngày 02/10/2020, Tổng cục Thuế đã ra Quyết định 1557/QĐ-TCT về việc
thiết lập Hệ thống kênh thông tin Hỗ trợ người nộp thuế qua Hệ thống eTax.
Cụ thể, thiết lập Hệ thống thông tin bao gồm 479 kênh thông tin hỗ trợ người
nộp thuế qua Hệ thống eTax toàn ngành Thuế (thiết lập thống nhất từ Tổng cục
Thuế đến 63 Cục Thuế và 415 Chi cục Thuế).
Tổng cục Thuế giao Cục Công nghệ thông tin thiết lập và vận hành kỹ thuật
479 kênh thông tin đảm bảo hoạt động thường xuyên liên tục thông suốt, hỗ trợ
người nộp thuế 24/7.
Quyết định này có hiệu lực từ ngày 05/10/2020.
- Ngày ban hành: 02/10/2020.
- Ngày hiệu lực: 05/10/2020.
Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-LePhi/Quyet-dinh-1557-QD-TCT-2020-thiet-lap-He-thong-kenh-thong-tin-Ho-tronguoi-nop-thue-qua-He-thong-eTax-454400.aspx?tab=2
Thông tư 04/2020/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa
đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 32/2011/TT-BKHCN ngày 15/11/2011
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về việc xác định tiêu chí
dự án ứng dụng công nghệ cao, dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ
cao và thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng
công nghệ cao, doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản
phẩm công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ cao.
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03 trường hợp xác định dự án ứng dụng công nghệ cao theo tiêu chí
nhân lực
Ngày 28/09/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư
04/2020/TT-BKHCN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số
32/2011/TT-BKHCN ngày 15 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và
Công nghệ quy định về việc xác định tiêu chí dự án ứng dụng công nghệ cao, dự
án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao và thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy
chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp thành lập mới từ
dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ cao.
Cụ thể, dự án được xác định là dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ
cao phải đáp ứng được các tiêu chí về nhân lực thuộc một trong các trường hợp
sau đây:
Thứ nhất, Dự án có quy mô vốn đầu tư từ 6.000 tỷ đồng trở lên và tổng số
lao động của dự án từ 3.000 người trở lên thì số lao động có trình độ từ cao đẳng
trở lên trực tiếp tham gia hoạt động nghiên cứu, phát triển công nghệ, triển khai
thực nghiệm, sản xuất thử nghiệm trên tổng số lao động của dự án phải đạt ít nhất
1%.
Thứ hai, Dự án không thuộc trường hợp 1 có quy mô vốn đầu tư từ 100 tỷ
đồng trở lên và tổng số lao động của dự án từ 200 người trở lên thì số lao động
có trình độ từ cao đẳng trở lên trực tiếp tham gia hoạt động nghiên cứu, phát triển
công nghệ, triển khai thực nghiệm, sản xuất thử nghiệm trên tổng số lao động của
dự án phải đạt ít nhất 2,5%.
Thứ ba, Dự án không thuộc trường hợp 1 và 2 thì số lao động có trình độ
từ cao đẳng trở lên trực tiếp tham gia hoạt động nghiên cứu, phát triển công nghệ,
triển khai thực nghiệm, sản xuất thử nghiệm trên tổng số lao động của dự án phải
đạt ít nhất 5%.
Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 15/11/2020.
- Ngày ban hành: 28/09/2020.
- Ngày hiệu lực: 15/11/2020.
Xem chi tiết văn bản tại: https://luatvietnam.vn/khoa-hoc/thong-tu-04-2020sua-thong-tu-xac-dinh-tieu-chi-du-an-ung-dung-cnc-192036d1.html#chidanthaydoi
Quyết định 1728/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về lãi suất
tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán
điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù
trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng.
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Từ 1/10, giảm lãi suất tái cấp vốn xuống còn 4,0%/năm
Ngày 30/9/2020, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Quyết định
1728/QĐ-NHNN quy định lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho
vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt
vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với các ngân hàng.
Theo đó, Ngân hàng Nhà nước giảm lãi suất tái cấp vốn từ 4,5%/năm xuống
còn 4,0%/năm; lãi suất tái chiết khấu từ 3,0%/năm xuống còn 2,5%/năm; lãi suất
cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu
hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước đối với các ngân hàng
từ 5,5%/năm xuống 5,0%/năm.
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/10/2020.
- Ngày ban hành: 30/09/2020.
- Ngày hiệu lực: 1/10/2020.
Xem chi tiết văn bản tại: https://luatvietnam.vn/tai-chinh/quyet-dinh-1728-laisuat-trong-thanh-toan-dien-tu-lien-ngan-hang-192035-d1.html#chidanthaydoi
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