Bản tin Pháp chế

1

BẢN TIN PHÁP CHẾ
THÁNG 11 NĂM 2020

Biên soạn

: Nguyễn Thị Thu Ngà

Kiểm duyệt

: Võ Thị Tú Oanh

Email

: nguyenthithunga@pvpower.vn

Điện thoại

: 024 2221 0288 (máy lẻ: 1672)

Lưu hành nội bộ

Ban Pháp chế - Quan hệ cổ đông

Bản tin Pháp chế

2
Tran
g

Mục lục
I.


Quy định mới

5

Quy định mới ban hành trong tháng 11 năm 2020

II. Điểm tin văn bản pháp luật

6



Quyết định 2825/QĐ-BCT đính chính Thông tư 21/2020/TT-BCT ngày 09 tháng 9 năm 2020 của
Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực.



Thông tư 11/2020/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành
Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật cho hoạt động quy hoạch thủy lợi và điều tra cơ
bản thủy lợi.



Nghị quyết 161/NQ-CP của Chính phủ về việc đẩy mạnh đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của
doanh nghiệp Nhà nước.



Nghị định 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức
vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.



Chỉ thị 40/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối
với hoạt động đấu giá tài sản.



Nghị định 132/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao
dịch liên kết.



Quyết định 26/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế
giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả các doanh nghiệp Nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân Thành
phố Hà Nội.



Nghị định 133/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự.



Danh sách 07 Luật thông qua tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.



Luật Bảo vệ môi trường 2020.



Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.



Luật Cư trú 2020.



Nghị quyết 171/NQ-CP của Chính phủ về thông qua đề nghị xây dựng Nghị định về quản lý, sử
dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập và chuyển nhượng
vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.



Thông tư 08/2020/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn việc tiếp nhận tài trợ,
đóng góp, nhận ủy thác của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.



Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu với người lao động.



Nghị định 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi
hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy
và chữa cháy.
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QUY ĐỊNH MỚI
1. Điện Lực - Dầu Khí
Quyết định 2825/QĐ-BCT đính chính Thông tư
21/2020/TT-BCT ngày 09 tháng 9 năm 2020 của Bộ
trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục
cấp giấy phép hoạt động điện lực.
Thông tư 11/2020/TT-BNNPTNT của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy
định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật cho hoạt
động quy hoạch thủy lợi và điều tra cơ bản thủy lợi.
Nghị định 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc
kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ,
quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.
Nghị định 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành
Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

2. Doanh Nghiệp
Nghị quyết 161/NQ-CP của Chính phủ về việc đẩy
mạnh đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh
nghiệp Nhà nước.
Nghị định 132/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về
quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.
Quyết định 26/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân
Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế giám sát tài
chính và đánh giá hiệu quả các doanh nghiệp Nhà nước
thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội.
Thông tư 08/2020/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu
tư về hướng dẫn việc tiếp nhận tài trợ, đóng góp, nhận
ủy thác của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Nghị quyết 171/NQ-CP của Chính phủ về thông qua đề
nghị xây dựng Nghị định về quản lý, sử dụng nguồn thu
từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp
công lập và chuyển nhượng vốn Nhà nước tại doanh
nghiệp.

3. Luật Mới Ban Hành
Danh sách 07 Luật thông qua tại Kỳ họp thứ 10,
Quốc hội khóa XIV.
Luật Bảo vệ môi trường 2020.
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi
phạm hành chính.
Luật Cư trú 2020.

Lưu hành nội bộ

4. Dân Sự - Hình Sự - Lao Động
Chỉ thị 40/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc
tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động
đấu giá tài sản
Nghị định 133/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành
một số điều của Luật Thi hành án hình sự.
Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu
với người lao động.
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Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế kỹ thuật cho hoạt động quy hoạch thủy
lợi và điều tra cơ bản thủy lợi
Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy
phép hoạt động điện lực
Quyết định 2825/QĐ-BCT đính chính Thông tư
21/2020/TT-BCT ngày 09 tháng 9 năm 2020 của Bộ
trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ
tục cấp giấy phép hoạt động điện lực.
Ngày 3/11/2020, Bộ Công Thương ban hành Quyết định
2825/QĐ-BCT đính chính Thông tư 21/2020/TT-BCT
ngày 09 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công
Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt
động điện lực.
Theo đó, đính chính lỗi kỹ thuật trình bày tại Thông tư số
21/2020/TT-BCT ngày 09 tháng 9 năm 2020 của Bộ
trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp
giấy phép hoạt động điện lực như sau:
1. Đính chính số “10” sau khoản 11 Điều 14 thành số
“12”.
2. Đính chính cụm từ “1.... (Đơn vị điện lực được cấp
giấy phép) có nghĩa vụ triển khai hoạt động sau 06 tháng
kể từ ngày được cấp giấy phép hoạt động điện lực.” tại
Khoản 1 Điều 5 của Mẫu giấy phép 2a, 2b, 2c, 2d Phụ
lục Thông tư thành “1.... (Đơn vị điện lực được cấp giấy
phép) có nghĩa vụ triển khai hoạt động chậm nhất 06
tháng kể từ ngày được cấp giấy phép hoạt động điện
lực.”.
- Ngày ban hành: 3/11/2020
- Ngày hiệu lực: 3/11/2020
Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/vanban/Thuong-mai/Quyet-dinh-2825-QD-BCT-2020-dinhchinh-Thong-tu-21-2020-TT-BCT-thu-tuc-cap-giayphep-dien-luc-456761.aspx?tab=2

Thông tư 11/2020/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy định
kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật cho hoạt động
quy hoạch thủy lợi và điều tra cơ bản thủy lợi.
Định mức KT-KT hoạt động điều tra cơ bản thủy lợi
Ngày 27/10/2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn đã ra Thông tư 11/2020/TT-BNNPTNT về việc ban
hành Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật
cho hoạt động quy hoạch thủy lợi và điều tra cơ bản thủy
lợi.
Cụ thể, điều kiện chuẩn cho công việc khảo sát, đo đạc
đó là: Đập, hồ chứa có chiều cao nhỏ hơn 10 m hoặc
dung tích toàn bộ nhỏ hơn 500.000 m 3; Trạm bơm có
tổng lưu lượng nhỏ hơn 3.600 m 3 /h; Cống có tổng chiều
rộng thoát nước nhỏ hơn 10 m đối với cống thuộc vùng
Đồng bằng sông Cửu Long, nhỏ hơn 5 m đối với các
vùng còn lại; Đường ống dẫn nước có lưu lượng nhỏ
hơn 0,25 m3 /s hoặc đường kính ống nhỏ hơn 500 mm;…
Bên cạnh đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn cũng quy định yêu cầu đo mặn, trong đó: Điểm đo
phải mang tính đặc trưng, đại diện cho khu vực và được
phân bố theo không gian bảo đảm phân tích, xác định
được ranh giới mặn xâm nhập. Tại vị trí lấy nước của
trạm bơm, cống, hệ thống dẫn, chuyển nước và công
trình cấp nước tập trung nông thôn từ sông, kênh,
mương; tại vị trí hợp lưu và phân lưu của sông, kênh,
mương; tại vị trí cửa sông. Khoảng cách giữa các mặt
cắt đo độ mặn tính từ cửa sông tối thiểu 5 km.
Thông tư này có hiệu lực từ 15/12/2020.
- Ngày ban hành: 27/10/2020
- Ngày hiệu lực: 15/12/2020
Xem chi tiết văn bản tại:
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tienluong/Thong-tu-11-2020-TT-BNNPTNT-ban-hanh-Quydinh-ky-thuat-cho-hoat-dong-quy-hoach-thuy-loi456412.aspx?tab=7
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Đẩy mạnh đổi mới, nâng cao hiệu quả
hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước
Nghị quyết 161/NQ-CP của Chính phủ về việc đẩy
mạnh đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của
doanh nghiệp Nhà nước.
Sẽ tách người quản lý doanh nghiệp NN khỏi chế độ
công chức, viên chức
Đây là nhiệm vụ được Chính phủ giao cho Bộ Nội vụ tại
Nghị quyết 161/NQ-CP về đẩy mạnh đổi mới, nâng cao
hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước ngày
29/10/2020.
Cụ thể, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước,
doanh nghiệp Nhà nước cần khẩn trương nâng cao năng
lực quản trị, năng lực cạnh tranh, chú trọng công tác bồi
dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng hệ thống các
chỉ số để theo dõi, đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh
theo các chuẩn mực quản trị hiện đại và thông lệ quốc
tế. Bên cạnh đó, mỗi Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà
nước phải là một trung tâm đổi mới sáng tạo, đi đầu trong
nghiên cứu, đổi mới công nghệ.
Đáng chú ý, Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ nghiên cứu,
báo cáo đổi mới công tác bố trí bổ nhiệm, miễn nhiệm
đối với người đứng đầu doanh nghiệp Nhà nước. Thực
hiện tách người quản lý doanh nghiệp Nhà nước khỏi
chế độ công chức, viên chức. Triển khai rộng rãi cơ chế
tuyển dụng, bổ nhiệm qua thi tuyển cạnh tranh, công
khai, minh bạch.
Bên cạnh đó, cơ quan đại diện chủ sở hữu cần chỉ đạo
người đại diện phần vốn Nhà nước đôn đốc các doanh
nghiệp đã cổ phần hóa thực hiện nghiêm việc đăng ký
giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán, bàn
giao các doanh nghiệp thuộc diện phải bàn giao về Tổng
công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước theo đúng
quy định pháp luật…
- Ngày ban hành: 29/10/2020
- Ngày hiệu lực: 29/10/2020
Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/vanban/Doanh-nghiep/Nghi-quyet-161-NQ-CP-2020-daymanh-doi-moi-nang-cao-hieu-qua-hoat-dong-cuadoanh-nghiep-nha-nuoc-456585.aspx?tab=2
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Kiểm soát tài sản, thu nhập của người
có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan,
tổ chức, đơn vị
Nghị định 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc
kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ,
quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.
Ngày 30/10/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định
130/2020/NĐ-CP về việc kiểm soát tài sản, thu nhập của
người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức,
đơn vị.
Cụ thể, người có nghĩa vụ kê khai mà tẩu tán, che dấu
tài sản, thu nhập, cản trở hoạt động kiểm soát tài sản,
thu nhập, không nộp bản kê khai sau 02 lần được đôn
đốc bằng văn bản thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm
mà bị xử lý bằng một trong các hình thức cảnh cáo, hạ
bậc lương, giáng chức, cách chức, bãi nhiệm, buộc thôi
việc, giáng cấp bậc quân hàm, giáng cấp bậc hàm.
Bên cạnh đó, người đứng đầu Cơ quan kiểm soát tài
sản, thu nhập, Tổ trưởng và thành viên Tổ xác minh tài
sản, thu nhập có hành vi vi phạm trong việc tiếp nhận
bản kê khai, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về kiểm soát
tài sản, thu nhập, tiến hành xác minh, kết luận xác minh,
công khai kết quả xác minh thì tùy theo tính chất, mức
độ mà bị xử lý kỷ luật bằng một trong các hình thức khiển
trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức.
Chính phủ cũng quy định, Bản kê khai của người có
nghĩa vụ kê khai thuộc sở, ngành cấp tỉnh, phòng, ban
cấp huyện được niêm yết tại trụ sở cơ quan hoặc công
khai tại cuộc họp bao gồm toàn thể cán bộ, công chức,
viên chức… Bản kê khai phải được công khai chậm nhất
là 05 ngày kể từ ngày cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý,
sử dụng người có nghĩa vụ kê khai bàn giao bản kê khai
cho Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập. Thời gian niêm
yết bản kê khai là 15 ngày. Vị trí niêm yết phải bảo đảm
an toàn, thuận tiện cho việc đọc các bản kê khai.
Nghị định này có hiệu lực từ ngày 20/12/2020.
- Ngày ban hành: 30/10/2020
- Ngày hiệu lực: 20/12/2020
Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/vanban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-130-2020-ND-CPkiem-soat-tai-san-thu-nhap-cua-nguoi-co-chuc-vutrong-co-quan-to-chuc-434740.aspx?tab=2
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Tăng cường công tác quản lý Nhà
nước đối với hoạt động đấu giá tài sản
Chỉ thị 40/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc
tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt
động đấu giá tài sản.
Xử lý nghiêm cán bộ, công chức tiếp tay cho hành vi
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Quy định về quản lý thuế đối với doanh
nghiệp có giao dịch liên kết
Nghị định 132/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định
về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch

vi phạm về đấu giá tài sản

liên kết.
Bổ sung trường hợp DN được xác định có quan hệ

Đây là nhiệm vụ quan trọng được Thủ tướng Chính phủ
giao cho các Bộ, ngành tại Chỉ thị 40/CT-TTg về tăng

liên kết

cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động đấu
giá tài sản ngày 02/11/2020.
Theo đó, để tiếp tục triển khai hiệu quả Luật Đấu giá tài
sản 2016, tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối

Ngày 05/11/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định
132/2020/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh
nghiệp có giao dịch liên kết.
Theo quy định, các bên có mối quan hệ giao dịch liên kết

với hoạt động đấu giá tài sản và hiệu lực, hiệu quả thực

khi: Một bên tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào việc
điều hành, kiểm soát, góp vốn hoặc đầu tư vào bên kia;

thi pháp luật về đấu giá tài sản, Thủ tướng Chính phủ
yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính

Các bên trực tiếp hay gián tiếp cùng chịu sự điều hành,

phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc
trung ương tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu
quả các nhiệm vụ sau đây:
Trước hết, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc

kiểm soát, góp vốn hoặc đầu tư của một bên khác. Ngoài
10 trường hợp quy định cụ thể doanh nghiệp có quan hệ
liên kết theo quy định hiện hành, Nghị định đã bổ sung
thêm trường hợp mới.

chấp hành pháp luật của người có thẩm quyền quản lý

Theo đó, doanh nghiệp có phát sinh các giao dịch
nhượng, nhận chuyển nhượng vốn góp ít nhất 25% vốn

tài sản, người có tài sản trong việc đưa tài sản ra đấu
giá, tổ chức xác định giá khởi điểm tài sản đấu giá và tổ

góp của chủ sở hữu của DN trong thời kỳ tính thuế; vay,

chức, doanh nghiệp thẩm định giá; xử lý nghiêm theo
quy định đối với các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền
quản lý tài sản, cán bộ, công chức, viên chức có hành vi
vi phạm, tiếp tay, bao che cho hành vi vi phạm về đấu

cho vay ít nhất 10% vốn góp của chủ sở hữu tại thời
điểm phát sinh giao dịch trong thời kỳ tính thuế với cá
nhân điều hành, kiểm soát DN được xác định là có giao
dịch liên kết.

giá tài sản và thẩm định giá.

Người nộp thuế được miễn kê khai, lập hồ sơ xác định
giá giao dịch liên kết trong trường hợp chỉ phát sinh giao

Tiếp theo, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực
thuộc trung ương phối hợp với cơ quan công an thực

dịch với các bên liên kết là đối tượng nộp thuế TNDN tại

hiện các biện pháp hỗ trợ bảo đảm an ninh, trật tự cho
hoạt động đấu giá tài sản tại địa phương theo đề nghị

Việt Nam, áp dụng cùng mức thuế TNDN với người nộp
thuế và không bên nào hưởng ưu đãi thuế TNDN trong

của tổ chức đấu giá tài sản; tăng cường thực hiện các

kỳ tính thuế nhưng phải kê khai miễn trừ.
Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/12/2020 và

biện pháp đấu tranh, trấn áp tội phạm trong hoạt động
đấu giá tài sản thông qua các chuyên án, nhất là các

áp dụng từ kỳ tính thuế TNDN năm 2020.

băng nhóm tội phạm, thông đồng, dìm giá trong các cuộc
đấu giá tài sản.
- Ngày ban hành: 02/11/2020.
- Ngày hiệu lực: 02/11/2020.
Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/vanban/Thuong-mai/Chi-thi-40-CT-TTg-2020-tang-cuongcong-tac-quan-ly-nha-nuoc-doi-voi-hoat-dong-dau-giatai-san-456586.aspx?tab=2
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- Ngày ban hành: 05/11/2020.
- Ngày hiệu lực: 20/12/2020.
Xem chi tiết văn bản tại:
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghidinh-132-2020-ND-CP-quy-dinh-quan-ly-thue-doi-voidoanh-nghiep-co-giao-dich-lien-ket-452218.aspx?tab=2
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Quy chế giám sát tài chính và đánh giá
hiệu quả các doanh nghiệp Nhà nước
thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hà
Nội
Quyết định 26/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân
Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế giám
sát tài chính và đánh giá hiệu quả các doanh nghiệp
Nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội.
Ngày 29/10/2020, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội
ban hành Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu
quả các doanh nghiệp Nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân
Thành phố Hà Nội.
Theo đó, Đối tượng áp dụng bao gồm:
1. Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều
lệ (sau đây gọi là doanh nghiệp nhà nước) do Ủy ban
nhân dân thành phố Hà Nội (sau đây gọi là Ủy ban nhân
dân Thành phố) quyết định thành lập; gồm:
a) Tổng công ty, Công ty hoạt động theo mô hình công
ty mẹ - công ty con (sau đây gọi chung là công ty mẹ);
b) Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
2. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Sở
Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn, Cục Thuế Thành phố.
3. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt
động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh
nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố.
4. Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô
thực hiện giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động
và công khai thông tin tài chính theo quy định tại Quy chế
này và quy định của pháp luật về xổ số. Trường hợp quy
định của pháp luật về xổ số khác quy định tại Quy chế
này thì áp dụng theo quy định của pháp luật về xổ số.
- Ngày ban hành: 30/10/2020
- Ngày hiệu lực: 09/11/2020.
Xem chi tiết văn bản tại: https://luatvietnam.vn/doanhnghiep/quyet-dinh-26-2020-qd-ubnd-ha-noi-giam-sattai-chinh-cac-doanh-nghiep-nha-nuoc-193263-
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Quy định chi tiết thi hành một số điều
của Luật Thi hành án hình sự
Nghị định 133/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành
một số điều của Luật Thi hành án hình sự.
Ngày 09/11/2020, Chính phủ ban hành Nghị định
133/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều
của Luật Thi hành án hình sự.
Theo đó, quy định việc sử dụng kết quả lao động, học
nghề
của
phạm
nhân
như
sau:
- Trích 14% để bổ sung mức ăn cho phạm nhân:
+ Căn cứ mức kinh phí được trích, Giám thị trại giam
quyết định bổ sung mức ăn nhưng không tăng thêm quá
1/6 lần tiêu chuẩn ăn hàng tháng/mỗi phạm nhân.
+ Đối với phạm nhân lao động làm thêm giờ, lao động
ngày nghỉ được hưởng tiêu chuẩn ăn bằng 02 lần tiêu
chuẩn ăn ngày thường (01 tiêu chuẩn do ngân sách đảm
bảo)
cho
mỗi
phạm
nhân.
- Trích 2% lập Quỹ hòa nhập cộng đồng để chi tư vấn,
hỗ trợ cho phạm nhân khi chấp hành xong án phạt tù.
- Trích 12% chi trả một phần công lao động cho phạm
nhân trực tiếp tham gia lao động sản xuất, chi hỗ trợ cho
phạm
nhân
bị
tai
nạn
lao
động.
- Trích 22% bổ sung quỹ phúc lợi, khen thưởng của trại
giam.
- Trích 50% chi hỗ trợ đầu tư trở lại cho trại giam phục
vụ việc tổ chức lao động, giáo dục, dạy nghề cho phạm
nhân; nâng cao tay nghề cho phạm nhân chuẩn bị chấp
hành

xong

án

phạt

Nghị định 133/2020/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày
25/12/2020 thay thế Nghị định 117/2011/ NĐ-CP ngày
15/12/2011.
- Ngày ban hành: 02/11/2020.
- Ngày hiệu lực: 25/12/2020.
Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/vanban/Thu-tuc-To-tung/Nghi-dinh-133-2020-ND-CPhuong-dan-Luat-Thi-hanh-an-hinh-su427247.aspx?tab=7

d2.html#tomtat
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Danh sách 07 Luật thông qua tại Kỳ họp
thứ 10, Quốc hội khóa XIV
Danh sách 07 Luật thông qua tại Kỳ họp thứ 10,
Quốc hội khóa XIV.
Vừa qua, tại kỳ họp thứ 10, khóa XIV, Quốc hội thông
qua 07 Luật, gồm có:
1. Luật Cư trú 2020.
2. Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi 2020.
3. Luật Biên phòng Việt Nam 2020.
4. Luật Thỏa thuận quốc tế 2020.
5. Luật Người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo
hợp đồng 2020.
6. Luật Phòng, chống nhiễm vi-rút gây ra hội chứng suy
giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) sửa đổi
2020.
7. Luật Bảo vệ môi trường 2020.
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đẳng giới, bảo đảm quyền mọi người được sống trong
môi trường trong lành. Hoạt động bảo vệ môi trường
phải được tiến hành thường xuyên, công khai, minh
bạch; ưu tiên dự báo, phòng ngừa ô nhiễm, sự cố, suy
thoái môi trường, quản lý rủi ro về môi trường, giảm thiểu
phát sinh chất thải, tăng cường tái sử dụng, tái chế chất
thải để khai thác giá trị tài nguyên của chất thải.
Các chính sách của Nhà nước về bảo vệ môi trường
theo quy định của Luật là: Tạo điều kiện thuận lợi cho cơ
quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân
tham gia thực hiện, kiểm tra, giám sát hoạt động bảo vệ
môi trường.
Tuyên truyền, giáo dục kết hợp với biện pháp hành
chính, kinh tế và biện pháp khác để tăng cường việc tuân
thủ pháp luật về bảo vệ môi trường, xây dựng văn hóa
bảo vệ môi trường.
Chú trọng bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường
di sản thiên nhiên; khai thác, sử dụng hợp lý và tiết kiệm
tài nguyên thiên nhiên; phát triển năng lượng sạch và

Luật Bảo vệ môi trường 2020

năng lượng tái tạo; phát triển hạ tầng kỹ thuật bảo vệ
môi trường. Ưu tiên xử lý ô nhiễm môi trường, phục hồi

Quốc hội thông qua Luật Bảo vệ môi trường.
Luật Bảo vệ môi trường được Quốc hội thông qua

hệ sinh thái tự nhiên bị suy thoái, chú trọng bảo vệ môi
trường khu dân cư. Thực hiện sàng lọc dự án đầu tư

ngày 17/11 với 91,91% đại biểu Quốc hội biểu quyết
tán thành.

theo các tiêu chí về môi trường; áp dụng công cụ quản
lý môi trường phù hợp theo từng giai đoạn của chiến

Luật Bảo vệ môi trường có 16 chương với 171 điều quy

lược, quy hoạch, chương trình và dự án đầu tư. Lồng

định về hoạt động bảo vệ môi trường; quyền, nghĩa vụ
và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư,

ghép, thúc đẩy các mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế
xanh trong xây dựng và thực hiện chiến lược, quy hoạch,

hộ gia đình và cá nhân trong hoạt động bảo vệ môi
trường.

kế hoạch, chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế xã hội...

Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cộng đồng
dân cư, hộ gia đình và cá nhân trên lãnh thổ nước Cộng

Các hành vi bị cấm theo quy định của Luật là: Vận

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bao gồm đất liền, hải

chuyển, chôn, lấp, đổ, thải, đốt chất thải rắn, chất thải
nguy hại không đúng quy trình kỹ thuật, quy định của

đảo, các đảo, quần đảo, vùng biển, lòng đất và vùng trời.
Luật nêu lên các nguyên tắc bảo vệ môi trường gồm:

pháp luật về bảo vệ môi trường. Xả nước thải, xả khí thải
ra môi trường chưa được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật

Bảo vệ môi trường là quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm
của mọi cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình

môi trường. Phát tán vào môi trường các hóa chất độc
hại; virus độc hại có khả năng lây nhiễm cho con người,

và cá nhân. Bảo vệ môi trường là điều kiện, nền tảng,

động vật; vi sinh vật chưa được kiểm định; xác súc vật

yếu tố trung tâm, tiên quyết cho phát triển kinh tế - xã hội
bền vững. Hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với

chết do dịch bệnh và tác nhân độc hại khác đối với con
người, sinh vật và tự nhiên. Gây tiếng ồn, độ rung vượt

biến đổi khí hậu phải gắn kết với phát triển kinh tế, quản
lý tài nguyên và được xem xét, đánh giá trong quá trình

quá quy chuẩn kỹ thuật môi trường; thải khói, bụi, khí có
mùi độc hại vào không khí. Thực hiện dự án đầu tư hoặc

thực hiện các hoạt động phát triển. Bảo vệ môi trường
gắn kết hài hòa với an sinh xã hội, quyền trẻ em, bình

xả thải khi chưa đủ điều kiện theo quy định của pháp luật
về bảo vệ môi trường. Nhập khẩu, quá cảnh chất thải từ
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nước ngoài dưới mọi hình thức. Nhập khẩu trái phép
phương tiện, máy móc, thiết bị đã qua sử dụng để phá

Về thẩm quyền xử phạt, trên cơ sở tiếp thu ý kiến của
ĐBQH, cũng như để bảo đảm sự thống nhất giữa dự

dỡ, tái chế. Phá hoại, xâm chiếm công trình, thiết bị,
phương tiện phục vụ hoạt động bảo vệ môi trường. Lợi

thảo Luật này và Luật Thi hành án dân sự, Luật Quản lý
thuế, phù hợp với thực tiễn thi hành, dự thảo Luật đã bổ

dụng chức vụ, quyền hạn để làm trái quy định của pháp

sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Tổng

luật về bảo vệ môi trường…
Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm

cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự. Dự thảo Luật
cũng bổ sung vào khoản 1, Điều 163 của Luật Thi hành

2022. Khoản 3 Điều 29 (Đánh giá sơ bộ tác động môi
trường) của Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 2

án dân sự về thẩm quyền xử phạt vi phạm của Tổng cục
trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự. Dự thảo Luật cũng

năm 2021.
Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13, khoản 3 Điều

sửa đổi thẩm quyền xử phạt của thủ trưởng cơ quan Hải
quan và cơ quan Thuế (từ Chi cục trưởng trở lên) đối với

75 của Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 và Điều 7 của Luật

3 hành vi cụ thể trong lĩnh vực thuế đã được Luật Quản

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật liên quan đến
quy hoạch số 35/2018/QH14 hết hiệu lực thi hành kể từ

lý thuế quy định.
Về thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính, dự thảo Luật

ngày Luật này có hiệu lực thi hành.
- Ngày thông qua: 17/11/2020.

quy định thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là một
năm, trừ các trường hợp gồm: Vi phạm hành chính về

- Ngày hiệu lực: 1/1/2022.
Xem chi tiết văn bản tại: Chưa công bố chính thức.

kế toán; hóa đơn; phí, lệ phí; kinh doanh bảo hiểm; quản
lý giá; chứng khoán; sở hữu trí tuệ; xây dựng; thủy sản;
lâm nghiệp; điều tra, quy hoạch, thăm dò, khai thác, sử

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật Xử lý vi phạm hành chính

dụng nguồn tài nguyên nước; hoạt động dầu khí và hoạt
động khoáng sản khác; bảo vệ môi trường; năng lượng
nguyên tử; quản lý, phát triển nhà và công sở; đất đai;
đê điều; báo chí; xuất bản; sản xuất, xuất khẩu, nhập

Thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật Xử lý vi phạm hành chính.

khẩu, kinh doanh hàng hóa; sản xuất, buôn bán hàng
cấm, hàng giả; quản lý lao động ngoài nước. Các vi

Chiều 13.11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Xử
lý vi phạm hành chính, với tỷ lệ 93,5% tổng số ĐBQH tán

phạm nêu trên có thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính

thành.

là 2 năm.
Không cắt điện, nước với công trình vi phạm

Bổ sung thẩm quyền xử phạt cho một số chức danh.
Luật Xử lý vi phạm hành chính hiện hành vừa quy định

Trước khi thông qua toàn thể dự thảo Luật, các ĐBQH
đã biểu quyết thông qua quy định về cưỡng chế thi hành

hành vi vi phạm hành chính nhiều lần thì bị xử phạt về
từng hành vi, vừa quy định “vi phạm hành chính nhiều

quyết định xử phạt vi phạm hành chính (khoản 43 Điều

lần” là tình tiết tăng nặng. Quá trình thực hiện quy định
này gặp vướng mắc do các nghị định về xử phạt vi phạm

1, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Điều 86 của Luật Xử lý
vi phạm hành chính). Với tỷ lệ 80,9% tổng số ĐBQH tán

hành chính trong từng lĩnh vực không quy định cụ thể

thành, Quốc hội đã thông qua phương án quy định không
bổ sung biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử

hành vi vi phạm hành chính nhiều lần nào thì bị xử phạt
về từng lần, trường hợp nào thì bị xử phạt một lần và áp

phạt vi phạm hành chính ngừng cung cấp các dịch vụ
điện, nước trong sửa đổi, bổ sung Luật lần này.

dụng tình tiết tăng nặng.
Để khắc phục bất cập nêu trên, tiếp thu ý kiến của

Với tỷ lệ 92,32% tổng số ĐBQH tán thành, quy định đối

ĐBQH, điểm d, khoản 1, Điều 3, dự thảo Luật được
chỉnh lý theo hướng: một người thực hiện vi phạm hành

tượng người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên bị áp
dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo

chính nhiều lần thì bị xử phạt về từng hành vi, trừ trường

hướng dẫn chiếu đến Luật Phòng, chống ma túy đã
được thông qua. Theo Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh

hợp được Chính phủ quy định áp dụng tình tiết tăng
nặng.

lý dự thảo Luật, do dự thảo Luật Phòng, chống ma túy
(sửa đổi) dự kiến sẽ trình Quốc hội xem xét, thông qua
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tại Kỳ họp thứ Mười một, nên quy định theo hướng trên
sẽ giúp tránh phát sinh mâu thuẫn giữa hai luật.

pháp luật có liên quan; Được bảo đảm bí mật thông tin
cá nhân, thông tin về hộ gia đình trong cơ sở dữ liệu về

Để thi hành Luật này, Chính phủ, các Bộ, ngành cần sửa
đổi, bổ sung hoặc ban hành mới nhiều nghị định, thông

cư trú, trừ trường hợp cung cấp theo quy định của pháp
luật; Được khai thác thông tin về cư trú của mình trong

tư quy định cụ thể về xử phạt vi phạm hành chính. Do

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; được cơ quan đăng

vậy, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi
phạm hành chính có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2022.

ký cư trú trong cả nước không phụ thuộc vào nơi cư trú
của mình xác nhận thông tin về cư trú khi có yêu cầu;

Xem chi tiết văn bản tại: Chưa công bố chính thức.

Được cơ quan đăng ký cư trú cập nhật, điều chỉnh thông
tin về cư trú của mình trong Cơ sở dữ liệu về cư trú khi

Luật Cư trú 2020
Quốc hội sửa Luật Cư trú, sổ hộ khẩu có giá trị tới
năm 2022.
Dự án Luật Cư trú (sửa đổi) được Quốc hội thông qua
vào chiều 13/11 với 93,15% đại biểu biểu quyết tán
thành.
Luật Cư trú (sửa đổi) được thông qua có gồm 7 chương
với 23 điều, quy định về việc thực hiện quyền tự do cư
trú của công dân Việt Nam trên lãnh thổ nước Cộng hòa
xã hội chủ nghĩa Việt Nam; việc đăng ký, quản lý cư trú;
quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân, cơ quan, tổ
chức về đăng ký, quản lý cư trú.
Luật quy định các hành vi bị nghiêm cấm về cư trú gồm:
Cản trở công dân thực hiện quyền tự do cư trú; Lạm
dụng việc sử dụng thông tin về nơi thường trú, nơi tạm
trú làm điều kiện để hạn chế quyền, lợi ích hợp pháp của
công dân; Đưa, môi giới, nhận hối lộ trong việc đăng ký,
quản lý cư trú; Thu, quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký cư
trú trái với quy định của pháp luật; Tự đặt ra thời hạn,
thủ tục, giấy tờ, tài liệu, biểu mẫu trái với quy định của
pháp luật hoặc làm sai lệch thông tin, sổ sách, hồ sơ về
cư trú; Cố ý cấp hoặc từ chối cấp giấy tờ, tài liệu về cư
trú trái với quy định của pháp luật; Lợi dụng việc thực
hiện quyền tự do cư trú để xâm phạm lợi ích của Nhà
nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; Tổ
chức, kích động, xúi giục, lôi kéo, dụ dỗ, môi giới, giúp
sức, cưỡng bức người khác vi phạm pháp luật về cư trú;
Giải quyết cho đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú khi
biết rõ người đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú không
sinh sống tại chỗ ở đó...
Luật quy định quyền của công dân về cư trú gồm: Lựa
chọn, quyết định nơi cư trú của mình, đăng ký cư trú phù
hợp với quy định của Luật này và quy định khác của
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có thay đổi hoặc khi có yêu cầu; Được cung cấp thông
tin, tài liệu liên quan đến việc thực hiện quyền tự do cư
trú của mình khi có yêu cầu; Được cơ quan nhà nước có
thẩm quyền thực hiện biện pháp bảo vệ quyền tự do cư
trú...
Về nghĩa vụ của công dân về cư trú, luật quy định gồm:
Thực hiện việc đăng ký cư trú theo quy định của Luật
này và quy định khác của pháp luật có liên quan; Cung
cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, giấy tờ, tài liệu
về cư trú của mình cho cơ quan, người có thẩm quyền
và chịu trách nhiệm về thông tin, giấy tờ, tài liệu đã cung
cấp; Nộp lệ phí đăng ký cư trú theo quy định của pháp
luật về phí và lệ phí.
Về thủ tục đăng ký thường trú, luật quy định: Người đăng
ký thường trú nộp hồ sơ đăng ký thường trú đến cơ quan
đăng ký cư trú nơi mình cư trú; Khi tiếp nhận hồ sơ đăng
ký thường trú, cơ quan đăng ký cư trú kiểm tra và cấp
phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người đăng ký, trường hợp
hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn người đăng ký bổ sung
hồ sơ.
Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được
hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan đăng ký cư trú có trách
nhiệm thẩm định, cập nhật thông tin về nơi thường trú
mới của người đăng ký vào Cơ sở dữ liệu về cư trú và
thông báo cho người đăng ký về việc đã cập nhật thông
tin đăng ký thường trú; trường hợp từ chối đăng ký thì
phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Người đã đăng ký thường trú mà chuyển đến chỗ ở hợp
pháp khác và đủ điều kiện đăng ký thường trú thì có
trách nhiệm đăng ký thường trú tại nơi ở mới theo quy
định của Luật này trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày đủ
điều kiện đăng ký.
Về trách nhiệm quản lý nhà nước về cư trú, luật quy định:
Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về cư trú trong
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phạm vi cả nước. Bộ Công an chịu trách nhiệm trước
Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về cư trú...

Theo đó, Chính phủ đã thông qua đề nghị xây dựng Nghị
định về quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở

Về cơ sở dữ liệu về cư trú, Luật quy định: Cơ sở dữ liệu
về cư trú được xây dựng để phục vụ công tác quản lý

hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập và chuyển
nhượng vốn Nhà nước tại doanh nghiệp sau khi đã được

nhà nước về cư trú, là tài sản quốc gia do Bộ Công an

tiếp thu các ý kiến thành viên Chính phủ gồm 5 chính

thống nhất quản lý. Cơ sở dữ liệu về cư trú phải bảo đảm
kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở

sách chủ yếu theo đề xuất của Bộ Tài chính.
Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư

dữ liệu khác theo quy định của pháp luật, đáp ứng chuẩn
về cơ sở dữ liệu và tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật công

pháp và các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương xây
dựng Nghị định trình Chính phủ trong Quý I năm 2021

nghệ thông tin. Chính phủ quy định chi tiết việc xây dựng,
quản lý, sử dụng Cơ sở dữ liệu về cư trú, thông tin trong

theo trình tự thủ tục, rút gọn và bảo đảm lấy đủ ý kiến
của các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của Nghị

Cơ sở dữ liệu về cư trú và việc cung cấp, trao đổi thông

định.

tin, tài liệu từ Cơ sở dữ liệu về cư trú cho các cơ quan,
tổ chức, cá nhân...

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Ngày ban hành: 18/11/2020.

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm
2021. Luật Cư trú số 81/2006/QH11 đã được sửa đổi,

- Ngày hiệu lực: 18/11/2020.
Xem chi tiết văn bản tại: https://luatvietnam.vn/doanhnghiep/nghi-quyet-171-thong-qua-xay-dung-nghi-dinhquan-ly-nguon-thu-tu-chuyen-doi-so-huu-dn-194276d1.html#tomtat

bổ sung một số điều theo Luật số 36/2013/QH13 hết hiệu
lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.
Kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, sổ hộ khẩu, sổ
tạm trú đã được cấp vẫn được sử dụng và có giá trị như
giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú theo quy định của Luật
này cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022.
Xem chi tiết văn bản tại: Chưa công bố chính thức.

Xây dựng Nghị định về quản lý, sử
dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu
doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công
lập và chuyển nhượng vốn Nhà nước
tại doanh nghiệp.

Hướng dẫn việc tiếp nhận tài trợ, đóng
góp, nhận ủy thác của Quỹ Phát triển
doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Thông tư 08/2020/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và
Đầu tư về hướng dẫn việc tiếp nhận tài trợ, đóng
góp, nhận ủy thác của Quỹ Phát triển doanh nghiệp
nhỏ và vừa.
Hướng dẫn việc tiếp nhận tài trợ của Quỹ Phát triển
doanh nghiệp nhỏ và vừa
Ngày 13/11/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành

Nghị quyết 171/NQ-CP của Chính phủ về thông qua
đề nghị xây dựng Nghị định về quản lý, sử dụng

Thông tư 08/2020/TT-BKHĐT về hướng dẫn việc tiếp
nhận tài trợ, đóng góp, nhận ủy thác của Quỹ Phát triển

nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn
vị sự nghiệp công lập và chuyển nhượng vốn Nhà

doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Theo đó, hình thức tiếp nhận tài trợ, đóng góp, nhận ủy

nước tại doanh nghiệp.

thác như sau: Nhà tài trợ, bên đóng góp thực hiện

Xây dựng Nghị định chuyển nhượng vốn Nhà nước
tại DN trong quý I/2021

chuyển khoản tiền tài trợ, đóng góp bằng đồng Việt Nam
hoặc ngoại tệ cho Quỹ thông qua tài khoản; Đối với tài

Ngày 18/11/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết
171/NQ-CP thông qua đề nghị xây dựng Nghị định về

trợ, đóng góp bằng hiện vật, nhà tài trợ chuyển giao cho
Quỹ các hiện vật như máy móc, trang thiết bị, phương

quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh
nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập và chuyển nhượng

tiện giao thông, đất đai, công trình xây dựng,...
Bên cạnh đó, văn kiện, hồ sơ tiếp nhận tài trợ, đóng góp,

vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

nhận ủy thác bao gồm những nội dung chủ yếu sau: Bối
cảnh và sự cần thiết của việc tiếp nhận tài trợ, đóng góp,
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nhận ủy thác; Mục tiêu dài hạn và mục tiêu ngắn hạn của
khoản tài trợ, đóng góp, nhận ủy thác; Những kết quả

01/01/2021 (vùng KT-XH đặc biệt khó khăn).
- Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 61%

chủ yếu của việc sử dụng khoản tài trợ, đóng góp, nhận
ủy thác và các chỉ số đo lường các kết quả đó; Thời gian

trở
lên.
- Có tổng thời gian làm nghề, công việc nặng nhọc, độc

thực hiện khoản tài trợ;..

hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy

Ngoài ra, văn kiện, hồ sơ khoản tài trợ, đóng góp, nhận
ủy thác phải được thẩm định để làm cơ sở phê duyệt, ký

hiểm và thời gian làm việc ở vùng KT-XH đặc biệt khó
khăn
từ
đủ
15
năm
trở
lên.

kết và thực hiện. Đơn vị chủ trì thẩm định có thể mời các
đơn vị chuyên môn, các tổ chức tư vấn và chuyên gia tư

Nghị định 135/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày
01/01/2021.

vấn độc lập để hỗ trợ thẩm định văn kiện, hồ sơ khoản
tài trợ, đóng góp, nhận ủy thác.
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/01/2021.

- Ngày ban hành: 18/11/2020
- Ngày hiệu lực: 01/01/2021.
Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/vanban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-135-2020-ND-CPtuoi-nghi-huu-445512.aspx?tab=7

- Ngày ban hành: 13/11/2020.
- Ngày hiệu lực: 15/01/2021.
Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/vanban/Doanh-nghiep/Thong-tu-08-2020-TT-BKHDT-tiepnhan-tai-tro-dong-gop-Quy-Phat-trien-doanh-nghiepnho-va-vua-457660.aspx?tab=7

Quy định về tuổi nghỉ hưu với người
lao động

Quy định chi tiết một số điều và biện
pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa
cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số
điều của Luật Phòng cháy và chữa
cháy.

Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ
động.

Nghị định 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc

Ngày 18/11/2020, Chính phủ ban hành Nghị định
135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu với người lao

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành

động.
Theo đó, kể từ ngày 01/01/2021, tuổi nghỉ hưu của người

sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa

hưu

với

người

lao

lao động trong điều kiện lao động bình thường như sau:
- Đối với lao động nam là đủ 60 tuổi 03 tháng, sau đó cứ
mỗi năm tăng thêm 03 tháng cho đến khi đủ 62 tuổi vào
năm2028.
- Đối với lao động nữ là đủ 55 tuổi 04 tháng, sau đó cứ
mỗi năm tăng thêm 04 tháng cho đến khi đủ 60 tuổi vào
năm2035.
Ngoài ra, người lao động thuộc các trường hợp dưới đây
có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05
tuổi so với quy định trên tại thời điểm nghỉ hưu, trừ
trường hợp pháp luật có quy định khác:
- Có từ đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc nặng nhọc,
độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại,
nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ LĐ-TB&XH ban hành.
- Có từ đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện
kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, gồm cả thời gian làm

Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ

cháy.
Điều kiện mới PCCC với hộ gia đình sản xuất - kinh
doanh từ ngày 10/01/2021.
Ngày 24/11/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định
136/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện
pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và
chữa cháy.
Theo quy định, hộ gia đình phải đảm bảo các điều kiện
phòng cháy, chữa cháy (PCCC) quy định tại khoản 1
Điều 17 Luật Phòng cháy cháy chữa cháy. Đặc biệt hộ
gia đình sinh sống kết hợp sản xuất kinh doanh phải đảm
bảo điều kiện trên cộng với phải có nội quy về PCCC, về
sử dụng điện, sử dụng lửa và các chất dễ cháy, nổ phù
hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về PCCC theo
quy định của Bộ Công an; đồng thời phải có giải pháp

việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước
Lưu hành nội bộ
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thoát nạn, ngăn cháy lan, ngăn khói giữa khu vực sinh
sống với khu vực sản sản, kinh doanh.

thay vì phương tiện giao thông cơ giới từ 04 chỗ ngồi trở
lên như quy định cũ.

Điều kiện này phải được hộ gia đình thực hiện, duy trì
trong suốt quá trình hoạt động. Hộ gia đình sinh sống kết

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/01/2021.
- Ngày ban hành: 24/11/2020

hợp sản xuất kinh doanh đã được cấp giấy chứng nhận
ĐKDN phải đảm bảo điều kiện an toàn về PCCP tương
ứng với loại hình cơ sở theo quy định.
Nghị định cũng quy định điều kiện mới về PCCC đối với
phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, yêu cầu

- Ngày hiệu lực: 10/01/2021
Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/vanban/Tai-nguyen-Moi-truong/Nghi-dinh-136-2020-NDCP-huong-dan-Luat-Phong-chay-va-chua-chay458292.aspx

phương tiện cơ giới đường bộ trên 9 chỗ ngồi mới phải
có phương tiện chữa cháy phù hợp với tính chất, đặc
điểm hoạt động, đảm bảo số lượng, chất lượng phù hợp
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