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 Bản tin tháng 4 năm 2020 

* BFSC - HÃNG LUẬT VỀ TÀI CHÍNH VÀ KINH DOANH CHO MỌI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI VIỆT NAM. 
* Thông tin chi tiết về BFSC, xin Quý khách vui lòng tham khảo tại địa chỉ: www.bfsc-law.com 

TRONG SỐ NÀY 

# KÝ HIỆU VĂN BẢN TÓM TẮT 

▪ CHÍNH SÁCH 

 13/2020/QĐ-TTg 
Quyết định 13/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến 
khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam 

Tóm tắt số 6 

 41/2020/NĐ-CP 
Nghị định 41/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc gia hạn thời hạn nộp thuế và 
tiền thuê đất 

Tóm tắt số 7 

▪ BẤT ĐỘNG SẢN -  XÂY DỰNG 

 01/2020/TT-BXD 
Thông tư 01/2020/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình 

Tóm tắt số 
12 

▪ CHỨNG KHOÁN 

    

▪ DOANH NGHIỆP & MUA BÁN SÁP NHẬP 
 

 37/2020/NĐ-CP 

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 

Tóm tắt số 1 

 40/2020/NĐ-CP 
Nghị định 40/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành 
một số điều của Luật Đầu tư công 

Tóm tắt số 8 
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 51/2020/NĐ-CP 
Nghị định 51/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện 

Tóm tắt số 
14 

▪ ĐẤU THẦU – CẠNH TRANH 
 

    

▪ LAO ĐỘNG 
 

 38/2020/NĐ-CP 
Nghị định 38/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Người lao động Việt Nam đi làm 
việc ở nước ngoài 
 

Tóm tắt số 2 

▪ SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
 

    

▪ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG 
 

 
04/2020/TT-NHNN 

 

Thông tư 04/2020/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 26/2013/TT-NHNN ngày 05/12/2013 
của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Biểu phí dịch vụ thanh toán qua 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Tóm tắt số 3 

 02/2020/TT-NHNN 
Thông tư 02/2020/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc 
hướng dẫn hoạt động thanh toán và chuyển tiền liên quan đến kinh doanh 
chuyển khẩu hàng hóa 

Tóm tắt số 4 

 28/2020/TT-BTC 
Thông tư 28/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ một số văn bản quy 
phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực chứng 
khoán, kinh doanh bảo hiểm và tài chính ngân hàng 

Tóm tắt số 
13 

▪ THUẾ - KẾ TOÁN 
 

    

▪ THƯƠNG MẠI - VẬN TẢI 
 

 15/2020/TT-BTC 
Thông tư 15/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, 
quản lý và sử dụng tem đối với rượu để sản xuất để tiêu thụ trong nước và 
rượu nhập khẩu 

Tóm tắt số 5 

▪ Y TẾ - SỨC KHỎE 
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▪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHUYÊN NGÀNH KHÁC 
 

    

▪ TỐ TỤNG - TRANH CHẤP 

 45/TANDTC-PC 
Công văn 45/TANDTC-PC của Tòa án nhân dân tối cao về việc xét xử tội phạm 
liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19 

 

 14/2020/QĐ-TTg 
Quyết định 14/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy 
chế phối hợp giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế 

Tóm tắt số 9 

 43/2020/NĐ-CP 
Nghị định 43/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thi hành án tử hình 
bằng hình thức tiêm thuốc độc 

Tóm tắt số 
10 

 44/2020/NĐ-CP 
Nghị định 44/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cưỡng chế thi hành án 
đối với pháp nhân thương mại 

Tóm tắt số 
11 

 49/2020/NĐ-CP 
Nghị định 49/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi 
hành án Hình sự về tái hòa nhập cộng đồng 

Tóm tắt số 
15 

▪ DÂN SỰ - THỦ TỤC HÀNH CHÍNH DÀNH CHO CÁ NHÂN 

    

TÓM TẮT MỘT SỐ VĂN BẢN 

▪ #1: Nghị định 37/2020/NĐ-CP 

1 

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. 
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. 
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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. 

▪ #2:  Nghị định 38/2020/NĐ-CP 

1 

Từ 20/5/2020, cấm NLĐ sang nước ngoài làm nghề massage 
Đây là nội dung mới được Chính phủ thông qua tại Nghị định 38/2020/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một 
số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ngày 03/4/2020. 
Theo đó, người lao động không được đến nước ngoài để làm công việc massage tại các nhà hàng, khách sạn hoặc các 
trung tâm giải trí. Ngoài ra, người lao động cũng không được thực hiện các công việc sau ở nước ngoài: Công việc 
phải tiếp xúc thường xuyên với chất nổ, chất độc hại trong luyện quặng kim loại màu; Tiếp xúc với nguồn phóng xạ 
hở, khai thác quặng phóng xạ các loại; Săn bắt thú dữ, cá sấu, cá mập; Liệm, mai táng tử thi, thiêu xác chết, bốc mồ 
mả; Công việc thường xuyên ở nơi thiếu không khí, áp suất lớn… 
Bên cạnh đó, người lao động đến làm việc tại nước ngoài cũng không được đến làm việc tại các khu vực: Khu vực 
đang có chiến sự hoặc đang có nguy cơ xảy ra chiến sự, khu vực đang bị nhiễm xạ, khu vực bị nhiễm độc, khu vực 
đang có dịch bệnh đặc biệt nguy hiểm. 
Ngoài ra, Nghị định cũng quy định, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài 
ngoài việc thành lập và hoạt động theo đúng pháp luật Việt Nam còn phải có: Vốn pháp định không thấp hơn 05 tỷ 
đồng; chủ sở hữu, tất cả các thành viên, cổ đông là nhà đầu tư trong nước. 
Nghị định có hiệu lực từ ngày 20/5/2020. 

▪ #3: Thông tư 04/2020/TT-NHNN 

1 

Giảm 50% phí giao dịch qua Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng đến 31/12/2020 
Ngày 31/3/2020, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 04/2020/TT-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Thông tư 26/2013/TT-NHNN ngày 05/12/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Biểu phí 
dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 
Theo đó, Ngân hàng Nhà nước bổ sung quy định về việc giảm mức phí giao dịch thanh toán qua Hệ thống thanh toán 
điện tử liên ngân hàng. Cụ thể, giảm 50% mức phí thanh toán tại điểm 1.1, 1.2 Mục 1 “Phí giao dịch thanh toán qua 
Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng” tại Phần III “Phí dịch vụ thanh toán trong nước” Biểu phí dịch vụ thanh 
toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 26/2013/TT-NHNN trong khoảng thời gian từ 
ngày 01/4/2020 đến hết ngày 31/12/2020. 
Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Thủ trưởng các đơn vị thuộc 
Ngân hàng Nhà nước; Kho bạc Nhà nước, các tổ chức khác sử dụng dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam… chịu trách nhiệm thực hiện quy định này. 
Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/4/2020 

▪ #4: Thông tư 02/2020/TT-NHNN  

1 

Hướng dẫn thanh toán và chuyển tiền trong kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa 
 
Ngày 30/3/2020, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 02/2020/TT-NHNN về việc hướng dẫn hoạt 
động thanh toán và chuyển tiền liên quan đến kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa. 
Theo đó, thương nhân chỉ được thanh toán và chuyển tiền trong cùng một giao dịch kinh doanh chuyển khẩu theo 
hợp đồng mua hàng hóa và hợp đồng bán chính hàng hóa đó tại cùng một ngân hàng được phép. 
 
Đồng thời, thương nhân không được sử dụng bộ hồ sơ chứng từ của một giao dịch kinh doanh chuyển khẩu hàng 
hóa để mua ngoại tệ, thanh toán và chuyển tiền tại nhiều ngân hàng được phép. 
 
Mặt khác, Ngân hàng Nhà nước cũng quy định cụ thể trách nhiệm của ngân hàng được phép. Cụ thể, khi thực hiện 
các giao dịch bán ngoại tệ, thanh toán và chuyển tiền liên quan đến kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa cho khách 
hàng, ngân hàng được phép có trách nhiệm xem xét, kiểm tra, lưu giữ các giấy tờ và chứng từ phù hợp với các giao 
dịch thực tế để đảm bảo việc cung ứng các dịch vụ ngoại hối được thực hiện đúng quy định. 
 
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/5/2020. 

▪ #5: Thông tư 15/2020/TT-BTC 
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1 

Không phải dán tem trên thùng, téc đựng rượu nhập khẩu 
 
Ngày 23/3/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 15/2020/TT-BTC hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng 
tem đối với rượu để sản xuất để tiêu thụ trong nước và rượu nhập khẩu. 
 
Theo đó, không phải dán tem trên bao bì sản phẩm là rượu trong 03 trường hợp: Rượu sản xuất thủ công để bán cho 
các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp để chế biến lại rượu; Rượu bán thành phẩm nhập khẩu 
quy định tại Điều 3 Nghị định 105/2017/NĐ-CP; Rượu nhập khẩu quy định tại Điều 31 Nghị định 105/2017/NĐ-CP. 
 
Ngoài ra, Thông tư cũng quy định tem rượu phải được dán vắt qua nơi rượu có thể được lấy ra trên bao bì chứa sản 
phẩm rượu (nắp chai, nắp hũ, nắp bình, vòi rượu hoặc vị trí tương tự), bảo đảm khi mở nắp thì tem rách và không 
thể sử dụng lại. Đối với trường hợp nhập khẩu thùng, téc lớn về chiết ra chai hoặc sản xuất rượu thành phẩm thì 
thùng, téc không phải dán tem. 
 
Doanh nghiệp thực hiện và chịu trách nhiệm việc dán tem đối với rượu đóng chai nhập khẩu qua các cửa khẩu. Trong 
trường hợp này doanh nghiệp còn phải báo cáo với cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu số lượng tem sử 
dụng trước khi thông quan. Đối với rượu dạng thùng, téc nhập khẩu về đóng chai, doanh nghiệp phải dán tem rượu 
tại cơ sở đóng chai trước khi đưa ra thị trường. 
 
Thông tư có hiệu lực từ ngày 07/5/2020. 

▪ #6: Quyết định 13/2020/QĐ-TTg 

1 

Thời hạn hợp đồng mua bán điện của dự án điện mặt trời nối lưới là 20 năm 
 
Ngày 06/4/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 13/2020/QĐ-TTg về cơ chế khuyến khích phát triển 
điện mặt trời tại Việt Nam. 
 
Theo đó, thời hạn của hợp đồng mua bán điện đối với các dự án điện mặt trời nối lưới là 20 năm, kể từ ngày vận 
hành thương mại. Sau thời gian này các bên có thể gia hạn hoặc ký kết hợp đồng mới, theo quy định của pháp luật. 
Hợp đồng mua bán điện giữa bên bán điện và bên mua điện là Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoặc đơn vị thành viên 
được ủy quyền phải được thực hiện theo đúng mẫu hợp đồng cho các dự án điện mặt trời lưới. 
 
Giá mua điện mặt trời dao động từ 1.644 - 1.943 đồng/kWh, đối với các dự án Điện mặt trời nổi, Điện mặt trời mặt 
đất và Hệ thống điện mặt trời mái nhà. Giá này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và được áp dụng trong vòng 20 
năm, kể từ ngày vận hành thương mại. 
 
Riêng đối với tỉnh Ninh Thuận, giá mua điện từ các dự án điện mặt trời nối lưới đã có trong quy hoạch phát triển 
điện lực các cấp và có ngày vận hành thương mại trước 01/01/2021, tổng công suất tích lũy tối đa là 2.000MW là 
2.086 đồng/kWh (chưa có thuế VAT). 
 
Quyết định có hiệu lực từ ngày 22/5/2020 

▪ #7: Nghị định 41/2020/NĐ-CP 

1 

Từ 8/4, DN được gia hạn chậm nộp thuế, tiền thuê đất thêm 05 tháng 
 
Ngày 08/4/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 41/2020/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất. 
 
Chính phủ áp dụng gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất đối với các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá 
nhân hoạt động sản suất, kinh doanh; sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển; sản phẩm cơ khí 
trọng điểm; doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ; tổ chức tín dụng, ngân hàng nước ngoài thực hiện các giải pháp hỗ trợ 
khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19. 
 
Thời gian gia hạn 05 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng phát sinh phải nộp của kỳ tính thuế tháng 3, 4, 5 và tháng 6 
năm 2020 và kỳ tính thuế quý 1, quý 2 năm 2020. Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp cũng gia hạn 05 tháng đối với 
số thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp theo quyết toán thuế của kỳ tính thuế năm 2019 và số thuế thu nhập 
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doanh nghiệp tạm nộp quý 1 và quý 2 của kỳ tính thuế năm 2020 của doanh nghiệp. 
 
Đối với thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh phát sinh phải nộp trong 
năm 2020 được gia hạn chậm nhất là ngày 31/12/2020. Ngoài ra, Chính phủ cũng gia hạn tiền thuê đất phải nộp kỳ 
đầu của năm 2020 thêm 5 tháng kể từ ngày 31/5/2020. 
 
Người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và thuê đất theo mẫu bằng phương 
thức điện tử hoặc phương thức khác cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp một lần cho toàn bộ các kỳ của các sắc thuế 
và tiền thuê đất được gia hạn cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế theo tháng hoặc theo quý. Trường hợp không 
nộp cùng thì thời hạn nộp chậm nhất là 30/7/2020. 
 
Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và người nộp thuế tự xác định và chịu trách nhiệm về việc đề nghị gia 
hạn đảm bảo đúng đối tượng được gia hạn. 

▪ #8: Nghị định 40/2020/NĐ-CP 

1 

Chính phủ hướng dẫn lập hồ sơ thẩm định dự án đầu tư công 
 
Đây là nội dung được Chính phủ thông qua tại Nghị định 40/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của 
Luật Đầu tư công ngày 06/4/2020. 
Theo đó, hồ sơ thẩm định dự án đầu tư công không có cấu phần xây dựng gồm những giấy tờ sau đây: 
 
Thứ nhất, Tờ trình thẩm định dự án, bao gồm: Sự cần thiết đầu tư dự án; mục tiêu và những nội dung chủ yếu của 
báo cáo nghiên cứu khả thi dự án; kiến nghị cấp có thẩm quyền quyết định dự án đầu tư công. 
 
Thứ hai, Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án theo quy định tại Điều 44 của Luật Đầu tư công. 
 
Thứ ba, Báo cáo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tổng hợp ý kiến cộng đồng dân cư nơi thực hiện dự án đối 
với các dự án theo quy định tại Điều 74 của Luật Đầu tư công. 
 
Thứ tư, các tài liệu khác có liên quan phục vụ cho việc thẩm định dự án đầu tư công (nếu có). 
 
Đồng thời, hồ sơ thẩm định dự án đầu tư công có cấu phần xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng, ý 
kiến của cộng đồng dân cư và quy định khác của pháp luật có liên quan. Số lượng hồ sơ thẩm định gửi Hội đồng 
thẩm định hoặc cơ quan chủ trì thẩm định là 10 bộ. 
 
Bên cạnh đó, Chính phủ cũng quy định cụ thể trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án sử 
dụng vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư;… 
 
Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký. 
 
Nghị định này làm hết hiệu lực một phần Nghị định 73/2019/NĐ-CP quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ 
thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước. 

▪ #9: Quyết định 14/2020/QĐ-TTg 

1 

Quy chế phối hợp giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế 
 
Ngày 08/4/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 14/2020/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế phối hợp giải 
quyết tranh chấp đầu tư quốc tế. 
Cụ thể, tranh chấp đầu tư quốc tế là tranh chấp phát sinh từ việc nhà đầu tư nước ngoài kiện Chính phủ, Nhà nước 
Việt Nam hoặc cơ quan Nhà nước, tổ chức được cơ quan Nhà nước ủy quyền thực hiện chức năng quản lý Nhà 
nước. 
 
Trong đó, cơ quan chủ trì là Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung ương có biện pháp bị kiện hoặc đe dọa bị kiện nhận được yêu cầu thương lượng hoặc thông báo ý 
định khởi kiện của nhà đầu tư nước ngoài liên quan đến tranh chấp, bất đồng trong hoạt động đầu tư nước ngoài tại 
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Việt Nam phải phối hợp ngay với cơ quan đại diện pháp lý cho Chính phủ để chủ trì thương lượng và báo cáo Thủ 
tướng kết quả thương lượng. 
 
Cần lưu ý, cơ quan Nhà nước, tổ chức, cá nhân không phải là cơ quan chủ trì nếu nhận được thông báo ý định khởi 
kiện, thông báo trọng tài hoặc thông báo tương tự của nhà đầu tư nước ngoài về việc khởi kiện vụ việc tranh chấp 
đầu tư quốc tế tại trọng tài quốc tế phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao toàn bộ thông tin, tài liệu đã 
nhận trong thời hạn 03 ngày làm việc đến cơ quan chủ trì. 
 
Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/6/2020. 

▪ #10: Nghị định 43/2020/NĐ-CP 

1 

03 loại thuốc sử dụng cho thi hành án tử hình 
 
Ngày 08/4/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 43/2020/NĐ-CP quy định về thi hành án tử hình bằng hình thức 
tiêm thuốc độc. 
 
Theo đó, một liều thuốc dùng cho thi hành án tử hình gồm 03 loại thuốc, cụ thể: Thuốc làm mất tri giác; thuốc làm 
liệt hệ vận động; thuốc làm ngừng hoạt động của tim. Các loại thuốc này phải được Hội đồng thi hành án tử hình 
kiểm tra, mở niêm phong và lập biên bản theo quy định. 
 
Đầu tiên, người bị thi hành án tử hình được tiêm thuốc làm mất tri giác, sau khi tiêm thuốc xong, cán bộ chuyên môn 
thực hiện tiến hành kiểm tra, nếu người bị thi hành án tử hình chưa mất tri giác thì tiếp tục tiêm cho đến khi họ mất 
tri giác. Bước thứ hai sẽ tiêm thuốc làm liệt hệ vận động. Bước thứ ba tiêm thuốc làm ngừng hoạt động của tim. 
 
Mỗi lần tiêm thuốc sau mười phút mà người bị thi hành án tử hình chưa chết, cán bộ kiểm tra phải báo cáo Chủ tịch 
Hội đồng thi hành án tử hình để tiếp tục sử dụng liều thuốc dự phòng lần thứ hai, thứ ba. Trường hợp tiêm hết các 
liều thuốc dự phòng mà người bị thi hành án tử hình chưa chết thì phải báo cáo để ra quyết định tạm dừng thi hành 
án tử hình. 
 
Người bị thi hành án tử hình được chi phí mai táng. Trường hợp người thân hoặc người đại diện hợp pháp được 
nhận tử thi, tro cốt về mai táng thì phải tự chịu chi phí và cam kết chấp hành đúng quy định của pháp luật về đảm 
bảo an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường. 
 
Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/4/2020. 

▪ #11: Nghị định 44/2020/NĐ-CP 

1 

04 loại tài sản không được kê biên khi cưỡng chế thi hành án thương mại 
 
Ngày 08/4/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 44/2020/NĐ-CP về việc quy định cưỡng chế thi hành án đối với 
phạm nhân thương mại. 
 
Theo đó, việc cưỡng chế thi hành án đối với phạm nhân thương mại bằng hình thức kê biên tài sản sẽ không được áp 
dụng đối với 04 loại tài sản. Cụ thể bao gồm: thuốc phục vụ việc phòng, chữa bệnh cho người lao động (NLĐ), lương 
thực, thực phẩm, dụng cụ và tài sản khác phục vụ bữa ăn cho NLĐ; nhà trẻ, trường học, cơ sở y tế và thiết bị, 
phương tiện, tài sản khác không dùng để kinh doanh; phương tiện, công cụ bảo đảm an toàn lao động, phòng, chống 
cháy nổ; tài sản phục vụ quốc phòng, an ninh… 
 
Việc kê biên tài sản phải được tiến hành vào ban ngày, từ 08 giờ đến 17 giờ, trừ các ngày nghỉ, ngày lễ và các trường 
hợp đặc biệt. Khi tiến hành kê biên tài sản phải có mặt người đại diện theo pháp luật của pháp nhân thương mại, tổ 
chức, cá nhân có tài sản bị kê biên, đại diện chính quyền địa phương nơi có tài sản bị kê biên và người chứng kiến. 
Ngoài ra, cơ quan thi hành án cũng chỉ được kê biên số tài sản có giá trị tương ứng với số tiền để thi hành biện pháp 
tư pháp và chi phí cho việc tổ chức thi hành cưỡng chế. 
 
Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/6/2020. 
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▪ #12: Thông tư 01/2020/TT-BXD 

1 

Nhà ở dưới 6 tầng chuyển công năng phải thẩm duyệt PCCC 
 
Ngày 06/4/2020, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 01/2020/TT-BXD ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An 
toàn cháy cho nhà và công trình. 
 
Thông tư quy định cụ thể quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình: Đảm bảo an toàn cho 
người; ngăn chặn cháy lan; cấp nước chữa cháy; chữa cháy và cứu nạn; quy định về quản lý trong phòng cháy, chữa 
cháy… áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan tới hoạt động đầu tư xây dựng, quản lý và sử dụng nhà dân 
dụng và nhà công nghiệp. 
 
Đối với nhà ở riêng lẻ cho hộ gia đình có chiều cao từ 06 tầng trở xuống hoặc có không quá 1 tầng hầm không bắt 
buộc áp dụng quy chuẩn này mà thực hiện theo hướng dẫn riêng biệt, phù hợp cho từng đối tượng nhà và khu dân 
cư. 
 
Trường hợp chuyển công năng sang các mục đích khác phải tuân thủ theo quy định của quy chuẩn này và phải được 
cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có thẩm quyền thẩm duyệt với các công trình thuộc 
diện phải thiết kế về phòng cháy chữa cháy. 
 
Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020. 
 
Thông tư này làm hết hiệu lực Thông tư 07/2010/TT-BXD và Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 06:2010/BXD An 
toàn cháy cho nhà và công trình. 

▪ #13: Thông tư 28/2020/TT-BTC 

1 

Bộ Tài chính bãi bỏ toàn bộ 09 văn bản QPPL 
 
Ngày 17/4/2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 28/2020/TT-BTC về việc bãi bỏ một số văn bản quy 
phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực chứng khoán, kinh doanh bảo hiểm và tài chính 
ngân hàng 
Cụ thể, Bộ Tài chính quyết định bãi bỏ toàn bộ 09 văn bản quy phạm pháp luật thuộc 03 nhóm lĩnh vực sau đây: 
 
Thứ nhất, lĩnh vực chứng khoán gồm 01 văn bản: Thông tư 194/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chào mua 
công khai cổ phiếu của công ty đại chúng, chứng chỉ quỹ của quỹ đầu tư chứng khoán đại chúng dạng đóng. 
 
Thứ hai, lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm gồm 06 văn bản: Thông tư 91/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi 
mức thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi; Quyết định 99/2005/QĐ-
BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy tắc, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự 
của người kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa dễ cháy và dễ nổ trên đường thủy nội địa;… 
 
Thứ ba, lĩnh vực tài chính ngân hàng gồm 02 văn bản: Thông tư 105/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn 
xử lý rủi ro vốn tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước; Thông tư 35/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về 
việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 75/2011/NĐ-CP ngày 30/08/2011 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín 
dụng xuất khẩu của Nhà nước. 
 
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 02/06/2020. 
 
Thông tư này làm hết hiệu lực: 
 
 - Thông tư 105/2007/TT-BTC hướng dẫn xử lý rủi ro vốn tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước. 
 
- Thông tư 194/2009/TT-BTC hướng dẫn chào mua công khai cổ phiếu của công ty đại chúng, chứng chỉ quỹ của quỹ 
đầu tư chứng khoán đại chúng dạng đóng. 
 
- Thông tư 99/2011/TT-BTC hướng dẫn quản lý tài chính đối với việc thực hiện thí điểm bảo hiểm tín dụng xuất khẩu. 
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... 

▪ #14: Nghị định 51/2020/NĐ-CP 

 

Người sửa chữa thiết bị điện không bắt buộc phải có Thẻ an toàn điện 
 
Ngày 21/4/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 51/2020/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 
14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện. 
 
Theo đó, người lao động làm công việc xây dựng, vận hành, kiểm định và sửa chữa đường dây dẫn điện, thiết bị điện 
chỉ cần được huấn luyện, sát hạch về an toàn điện mà không cần phải có Thẻ an toàn điện như quy định cũ. Người 
sử dụng lao động có trách nhiệm tổ chức huấn luyện, sát hạch về an toàn điện cho người lao động. Việc cấp Thẻ an 
toàn điện cho người vận hành, sửa chữa điện ở nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo sẽ được thực hiện theo quy 
định của Luật Điện lực. 
 
Bên cạnh đó, Nghị định cũng sửa đổi quy định về bồi thường hỗ trợ đối với nhà ở, công trình ngoài hành lang bảo vệ 
an toàn lưới điện cao áp. Cụ thể, nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt nằm ngoài hành lang bảo vệ an toàn và giữa hai 
đường dây dẫn điện trên không điện áp 500 kV sẽ được bồi thường, hỗ trợ để di dời như đối với nhà ở, công trình 
phục vụ sinh hoạt nằm trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp phải giải tỏa. 
 
Nghị định có hiệu lực từ ngày ký. 
 
Nghị định này làm hết hiệu lực một phần Nghị định 14/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an 
toàn điện lực. 

▪ #15: Nghị định 49/2020/NĐ-CP 

 

Phạm nhân ra tù có thể được miễn phí học nghề dưới 03 tháng 
 
Ngày 17/4/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 49/2020/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành 
án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng. 
Theo đó, trong khoảng thời gian 02 tháng trước khi phạm nhân chấp hành xong án phạt tù hoặc sau khi có kết quả 
thẩm định nhất trí đề nghị đặc xá, tha tù trước thời hạn có điều kiện của cơ quan có thẩm quyền, các cơ sở giam giữ 
phạm nhân tổ chức tư vấn tâm lý, hỗ trợ các thủ tục pháp lý cho phạm nhân. 
 
Đồng thời, phạm nhân hết hạn chấp hành án phạt tù, được đặc xá, tha tù trước thời hạn có điều kiện trước khi trở 
về nơi cư trú được cấp hỗ trợ khoản tiền từ Quỹ hòa nhập cộng đồng của trại giam. 
 
Đáng chú ý, người chấp hành xong hình phạt tù tham gia đào tạo nghề nghiệp trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, 
dưới 03 tháng được miễn, giảm học phí, hưởng chính sách nội trú, được hỗ trợ chi phí đào tạo, tiền ăn và tiền đi lại 
nếu thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành. 
 
Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/6/2020. 
 
Nghị định này làm hết hiệu lực Nghị định 80/2011/NĐ-CP quy định các biện pháp đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng 
đối người chấp hành xong án phạt tù. 
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