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 Bản tin tháng 5 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 

1 58/NQ-CP 

Nghị quyết 58/NQ-CP của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành 
động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ 
Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, 
hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030 

Tóm tắt #1 

2 68/NQ-CP 
Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ về việc ban hành Chương trình cắt giảm, 
đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 
2025 

Tóm tắt #10 

3 67/NQ-CP 
Nghị quyết 67/NQ-CP của Chính phủ về việc phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy 
hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 

Tóm tắt #11 

4 
56/2020/NĐ-CP 

 
Nghị định 56/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ 
phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài 

Tóm tắt #29 

▪ BẤT ĐỘNG SẢN -  XÂY DỰNG 

1 53/2020/NĐ-CP 
Nghị định 53/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định phí bảo vệ môi 
trường đối với nước thải 

Tóm tắt #6 

2 36/2020/TT-BTC 

Thông tư 36/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, nộp phí 
thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước 
thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan trung 
ương thực hiện và phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy 
văn 

Tóm tắt #7 

3 34/2020/TT-BTC 
Thông tư 34/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, nộp 
phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng 

Tóm tắt #9 

▪ CHỨNG KHOÁN 
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4 37/2020/TT-BTC 
Thông tư 37/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, nộp 
phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán 

Tóm tắt #2 

▪ DOANH NGHIỆP & MUA BÁN SÁP NHẬP 
 

1 35/2020/TT-BTC 
Thông tư 35/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, nộp phí 
thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh 
doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch 

Tóm tắt #8 

2 10/2020/TT-BTTTT 

Thông tư 10/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa 
đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 30/2011/TT-BTTTT ngày 
31/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về chứng 
nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành 
thông tin và truyền thông 

Tóm tắt #15 

3 11/2020/TT-BTTTT  
Thông tư 11/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy 
định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách 
nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông 

Tóm tắt #16 

4 
 

814/QĐ-BKHĐT 

Quyết định 814/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố Danh 
mục thủ tục hành chính bổ sung mới trong lĩnh vực đầu tư thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

(Về thủ tục Quyết định chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền thủ tướng 
Chính phủ đối với dự án sân gôn) 

Tóm tắt #22 

5 
 

75/NQ-CP 
 

Nghị quyết 75/NQ-CP của Chính phủ về việc xử lý vướng mắc đối với một số 
dự án đầu tư của các doanh nghiệp do Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại 
doanh nghiệp làm đại diện chủ sở hữu 

Tóm tắt #23 

6 13/2020/TT-BGDĐT 
Thông tư 13/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành 
Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học 
cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học 

Tóm tắt #24 

7 
1/2020/TT-BVHTTDL 

 

Thông tư 1/2020/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc 
quy định các mẫu văn bản thông báo thành lập, sáp nhập, hợp nhất chia, 
tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện 

Tóm tắt #32 

8 
07/2020/TT-BNNPTNT 

 

Thông tư 07/2020/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị cấp 
Giấy phép tiếp cận nguồn gen để nghiên cứu vì mục đích thương mại, phát 
triển sản phẩm thương mại thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn 

Tóm tắt #33 

▪ ĐẤU THẦU – CẠNH TRANH 
 

    

▪ LAO ĐỘNG 
 

1 58/2020/NĐ-CP 
Nghị định 58/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định mức đóng bảo 
hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 

Tóm tắt #20 
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2 
04/2020/TT-BLĐTBXH 

 

Thông tư 04/2020/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về 
việc hướng dẫn thực hiện quy định về đơn giá khoán, quỹ tiền lương thực 
hiện của người lao động và Ban điều hành quy định tại Điều 7 và Điều 8 Nghị 
định 20/2020/NĐ-CP ngày 17/02/2020 của Chính phủ thực hiện thí điểm 
quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, 
tổng công ty Nhà nước 

Tóm tắt #31 

▪ SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
 

1 31/2020/TT-BTC 

Thông tư 31/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư 263/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở 
hữu công nghiệp 

Tóm tắt #4 

2 45/2020/TT-BTC 

 
Thông tư 45/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, nộp phí 
đăng ký (xác nhận) sử dụng mã số mã vạch nước ngoài và lệ phí sở hữu công 
nghiệp 

Tóm tắt #21 

▪ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG 
 

1 33/2020/TT-BTC 
Thông tư 33/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, nộp lệ 
phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng, tổ chức tín dụng phi 
ngân hàng 

Tóm tắt # 5 

2 918/QĐ-NHNN 

Quyết định 918/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 

Tóm tắt #12 

3 919/QĐ-NHNN 

Quyết định 919/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về mức lãi suất 
tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức 
tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư 
07/2014/TT-NHNN ngày 17/3/2014 

Tóm tắt #13 

4 920/QĐ-NHNN 

Quyết định 920/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về mức lãi suất 
cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh 
ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục 
vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư 39/2016/TT-
NHNN ngày 30/12/2016 

Tóm tắt #14 

▪ THUẾ - KẾ TOÁN 
 

1 39/2020/TT-BTC 
Thông tư 39/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung chế độ 
báo cáo tại một số Thông tư trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập 

Tóm tắt #26 

2 
40/2020/TT-BTC 

 

Thông tư 40/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ báo cáo 
trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập tại Nghị định 174/2016/NĐ-CP ngày 
30/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán và 
Nghị định 17/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kiểm toán độc lập 

Tóm tắt #27 

3 57/2020/NĐ-CP 

Nghị định 57/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế 
xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế 
tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị 
định 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định 122/2016/NĐ-CP 

Tóm tắt #28 

▪ THƯƠNG MẠI - VẬN TẢI 
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1 09/2020/TT-BCT 
Thông tư 09/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về lộ trình áp dụng 
cửa khẩu nhập khẩu, xuất khẩu đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái 
xuất, kinh doanh chuyển khẩu, gửi kho ngoại quan 

Tóm tắt #17 

2 16/2020/QĐ-TTg 
Quyết định 16/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy 
chế quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia 

Tóm tắt #18 

3 46/2020/TT-BTC 
Thông tư 46/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, nộp 
phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không 

Tóm tắt #25 

4 44/2020/TT-BTC 

Thông tư 44/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, nộp phí 
thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch 
vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép 
thành lập Sở Giao dịch hàng hóa 

Tóm tắt #34 

5 43/2020/TT-BTC 

Thông tư 43/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, nộp phí 
thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh để cấp giấy phép xuất bản, lệ 
phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh, lệ phí đăng ký 
nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh 

Tóm tắt #35 

6 47/2020/TT-BTC 

Thông tư 47/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định về thời điểm nộp 
chứng từ chứng nhận xuất xứ và hình thức chứng từ chứng nhận xuất xứ đối 
với hàng hóa nhập khẩu áp dụng trong giai đoạn dịch viêm đường hô hấp cấp 
gây ra bởi virus Corona (COVID-19) 

Tóm tắt #36 

▪ Y TẾ - SỨC KHỎE 
 

    

▪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHUYÊN NGÀNH KHÁC 
 

    

▪ TỐ TỤNG - TRANH CHẤP 

1 30/2020/TT-BTC 

Thông tư 30/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều 
của Nghị định 30/2018/NĐ-CP ngày 07/3/2018 của Chính phủ quy định chi 
tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ 
tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự và Nghị định 97/2019/NĐ-CP ngày 
23/12/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 
30/2018/NĐ-CP 

Tóm tắt #3 

2 28/2020/TT-BCA 
Thông tư 28/2020/TT-BCA của Bộ Công an về việc quy định trình tự, thủ tục 
tiếp nhận, phân loại, xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị 
khởi tố của lực lượng Công an nhân dân 

Tóm tắt #19 
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3 
55/2020/NĐ-CP 

 
Nghị định 55/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều 
của Luật Thi hành án hình sự về thi hành án đối với pháp nhân thương mại 

Tóm tắt #30 

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

    

TÓM TẮT CÁC VĂN BẢN 

▪ #1: Nghị quyết 58/NQ-CP 

1 

Chương trình hành động nâng cao hiệu quả đầu tư nước ngoài đến năm 2030 
 
Ngày 27/4/2020, Chính phủ đã ra Nghị quyết 58/NQ-CP về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ 
thực hiện Nghị quyết 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, 
nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030. 
Cụ thể, nhằm đạt được mục tiêu Nghị quyết 50-NQ/TW khóa XII đề ra, trong thời gian tới, bên cạnh các nhiệm vụ 
thường xuyên, các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương cần cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau đây: 
 
Thứ nhất, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần nghiên cứu bổ sung quy định “điều kiện về quốc phòng, an ninh” trong quá 
trình xem xét, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (hoặc các văn bản có giá trị pháp lý tương đương) đối với dự án 
đầu tư mới và quá trình xem xét, chấp thuận đối với hoạt động đầu tư thông qua hình thức góp vốn, mua cổ phần, 
phần vốn góp. Bộ cần nghiên cứu, xây dựng các quy định khắc phục tình trạng “vốn mỏng”, đầu tư “chui”, đầu tư 
“núp bóng”. 
 
Thứ hai, Chính phủ giao nhiệm vụ cho Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành nghiên cứu hướng dẫn Luật 
Quản lý thuế và sửa đổi, bổ sung các quy định về chống chuyển giá trong quản lý thuế. Bên cạnh đó, Bộ Công 
Thương chủ trì hoàn thiện các quy định về chống độc quyền phù hợp với thông lệ quốc tế. 
 
Ngoài ra, các Bộ, ngành và địa phương cần xử lý nghiêm tình trạng thực hiện thể chế, chính sách thiếu thống nhất 
giữa trung ương và địa phương, giữa các địa phương; Nghiêm cấm việc cấp, điều chỉnh, quản lý, đàm phán dự án 
đầu tư nước ngoài, ban hành quy định ưu đãi, hỗ trợ đầu tư… trái thẩm quyền. Đồng thời, xử lý dứt điểm các dự án 
gây ô nhiễm môi trường, sử dụng đất không hiệu quả, kinh doanh thua lỗ nhiều năm. 

▪ #2:  Thông tư 37/2020/TT-BTC 

1 

Từ 07/5 - 31/12/2020, giảm 50% nhiều khoản thu phí lĩnh vực chứng khoán 
 
Ngày 07/5/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 37/2020/TT-BTC về việc quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong 
lĩnh vực chứng khoán. 
Cụ thể, kể từ ngày 07/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020, nộp phí, lệ phí bằng 50% mức thu các khoản phí, lệ phí quy 
định tại Biểu mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán ban hành kèm theo Thông tư 272/2016/TT-BTC. 
 
Riêng mức thu lệ phí cấp mới, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận hành nghề chứng khoán cho cá nhân hành nghề 
chứng khoán tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán và 
phí giám sát hoạt động chứng khoán thực hiện theo quy định tại Biểu mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán 
ban hành kèm theo Thông tư 272/2016/TT-BTC. 
 
Kể từ ngày 01/01/2021 trở đi, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán theo quy định tại Biểu mức thu phí, lệ phí 
ban hành kèm theo Thông tư 272/2016/TT-BTC. 
 
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 07/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020. 
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▪ #3: Thông tư 30/2020/TT-BTC 

1 

Phải thông báo việc từ chối thành lập Hội đồng định giá trong 05 ngày làm việc 
 
Ngày 17/4/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 30/2020/TT-BTC về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 
30/2018/NĐ-CP ngày 07/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá 
tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự và Nghị định 97/2019/NĐ-CP ngày 23/12/2019 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 30/2018/NĐ-CP. 
 
Theo đó, trong trường hợp từ chối thành lập Hội đồng định giá, cơ quan nhận được yêu cầu định giá phải thông báo 
cho cơ quan có thẩm quyền tố tụng bằng văn bản trong vòng 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu định 
giá. Đối với trường hợp không đủ hồ sơ, cơ quan được yêu cầu định giá phải gửi văn bản yêu cầu bổ sung đầy đủ hồ 
sơ tài liệu cho cơ quan có thẩm quyền tố tụng trong vòng 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu 
định giá. 
 
Trước khi tiến hành định giá tài sản, Hội đồng định giá phải lập kế hoạch bao gồm các nội dung: Xác định nội dung, 
yêu cầu định giá tài sản; Xác định chính sách, văn bản pháp luật, phương pháp định giá áp dụng; Xác định thời hạn 
cần thiết, trình tự thực hiện các nhiệm vụ phục vụ việc định giá và tiến độ thực hiện; Lập phương án phân công 
nhiệm vụ; Lập dự toán chi phí định giá tài sản, chương trình, kế hoạch tổ chức họp Hội đồng… 
 
Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/6/2020. 
 
Thông tư này làm hết hiệu lực Thông tư 43/2018/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 30/2018/NĐ-CP quy định chi tiết việc 
thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự. 

▪ #4: Thông tư 31/2020/TT-BTC 

1 

Tổ chức thu phí chỉ được giữ lại 50% tiền thu được để trang trải kinh phí hoạt động 
 
Ngày 04/5/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 31/2020/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 
263/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp. 
 
Theo đó, giảm số tiền phí thu được mà tổ chức thu phí được để lại để trang trải các chi phí cho việc thực hiện công 
việc và dịch vụ thu phí từ 85% xuống còn 50%. Số tiền còn lại sẽ được nộp vào Ngân sách Nhà nước theo quy định. 
Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng bổ sung mức phí thực hiện thủ tục đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp có nguồn gốc 
Việt Nam là 02 triệu đồng (chưa bao gồm các khoản phí phải nộp cho Văn phòng quốc tế). 
 
Bên cạnh đó, quy định về mức thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp cũng được bổ sung như sau: Trong trường hợp 
mức phí sở hữu công nghiệp quy định trong điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia khác với quy định tại Thông tư 
này thì thực hiện theo quy định của điều ước quốc tế. 
 
Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/7/2020. 
 
Thông tư này sửa đổi, bổ sung Thông tư 263/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 
phí, lệ phí sở hữu công nghiệp. 

▪ #5: Thông tư 33/2020/TT-BTC  

1 

Từ 05/5 - 31/12/2020, giảm 50% lệ phí cấp phép thành lập ngân hàng 
 
Ngày 05/5/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 33/2020/TT-BTC về việc quy định mức thu, nộp lệ phí cấp giấy 
phép thành lập và hoạt động của ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng. 
Cụ thể, tổ chức được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng, giấy 
phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng nộp lệ phí như sau: 
 
Theo đó, từ ngày 05/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020, nộp lệ phí bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại điểm a và 
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điểm b Mục 1 Biểu mức thu lệ phí tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 150/2016/TT-BTC. 
 
Đồng thời, trong thời gian có hiệu lực của Thông tư này, không nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của 
ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng theo mức quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 150/2016/TT-BTC. 
 
Từ ngày 01/01/2021 trở đi, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng, tổ chức tín dụng phi 
ngân hàng theo mức quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 150/2016/TT-BTC như cũ. 
 
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 05/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020. 

▪ #6: Nghị định 53/2020/NĐ-CP 

1 

Từ 2021, phí BVMT đối với nước thải công nghiệp tối thiểu 2,5 triệu đồng/năm 
 
Ngày 05/5/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 53/2020/NĐ-CP về việc quy định phí bảo vệ môi trường đối với 
nước thải. 
Cụ thể, mức phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt là 10% trên giá bán của 1 m3 nước sạch chưa bao 
gồm thuế giá trị gia tăng. Trường hợp cần áp dụng mức phí cao hơn, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương quyết định mức phí cao hơn đối với từng đối tượng chịu phí. 
 
Bên cạnh đó, mức phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp của cơ sở có tổng lượng nước thải trung 
bình trong năm dưới 20 m2/ngày (24 giờ) áp dụng phí cố định tính theo khối lượng nước thải (không áp dụng mức 
phí biến đổi) như sau: 
 
Thứ nhất, áp dụng mức phí 1,5 triệu đồng cho năm 2020. 
 
Thứ hai, kể từ ngày 01/01/2021 trở đi, áp dụng theo Biểu sau: Lưu lượng nước thải bình quân từ 10 - 20 m3/ngày có 
mức phí là 04 triệu đồng/năm; Từ 5 – 10 m3/ngày có mức phí 03 triệu đồng/năm; Dưới 5 m3/ngày có mức phí 2,5 
triệu đồng/năm. 
 
Đáng chú ý, Chính phủ quy định 07 trường hợp được miễn phí bảo vệ môi trường đối với nước thải đó là: Nước xả ra 
từ các nhà máy thủy điện; Nước biển dùng vào sản xuất muối xả ra; Nước thải sinh hoạt của tổ chức, hộ gia đình, cá 
nhân ở các xã; Nước thải từ nước mưa tự nhiên chảy tràn; Nước thải từ các phương tiện đánh bắt thủy sản của ngư 
dân;… 
 
Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/7/2020. 
 
Nghị định này làm hết hiệu lực Nghị định 154/2016/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải. 

▪ #7: Thông tư 36/2020/TT-BTC 

1 

Giảm 20% phí thẩm định cấp phép khai thác nước 
 
Ngày 05/5/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 36/2020/TT-BTC về việc quy định mức thu, nộp phí thẩm định cấp 
phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất 
do cơ quan trung ương thực hiện và phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn. 
 
Theo đó, tổ chức, cá nhân chỉ phải nộp phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả 
nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan trung ương thực hiện bằng 80% mức phí 
được quy định, trong thời gian từ 05/5/2020 - 31/12/2020. Từ ngày 01/01/2021 trở đi, tổ chức, cá nhân nộp phí 
theo mức bình thường. 
 
Ngoài ra, cũng trong thời gian này, cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia cung 
cấp thông tin, dữ kiệu khí tượng thủy văn chỉ phải nộp 70% mức phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu khí tượng 
thủy văn đã được quy định trước đó. 
 
Thông tư có hiệu lực từ ngày 05/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020 
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▪ #8: Thông tư 35/2020/TT-BTC 

1 

Từ nay đến hết 31/12/2020, giảm 50% phí thẩm định cấp phép kinh doanh dịch vụ lữ hành 
 
Ngày 05/5/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 35/2020/TT-BTC về việc quy định mức thu, nộp phí thẩm định 
cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp 
thẻ hướng dẫn viên du lịch 
Cụ thể, tổ chức, cá nhân khi nộp hồ sơ đề nghị cơ quan quản lý Nhà nước về du lịch cấp Giấy phép kinh doanh dịch 
vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa và thẻ hướng dẫn viên du lịch nộp phí như sau: 
 
Trước hết, kể từ ngày 05/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020, nộp phí bằng 50% mức thu phí quy định tại khoản 1 và 
khoản 2 Điều 4 Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ 
thu, nộp và quản lý phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ 
lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại 
Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài. 
 
Kể từ ngày 01/01/2021 trở đi, nộp phí thẩm định Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh 
doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch theo mức quy định tại khoản 1 và 
khoản 2 Điều 4 Thông tư số 33/2018/TT-BTC. 
 
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 05/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020. 

▪ #9: Thông tư 34/2020/TT-BTC 

1 

Giảm 50% nhiều loại phí trong lĩnh vực xây dựng 
 
Ngày 05/5/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 34/2020/TT-BTC về việc quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong 
lĩnh vực xây dựng. 
 
Theo đó, tổ chức, cá nhân chỉ phải nộp lệ phí cấp Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, Chứng chỉ hành nghề hoạt 
động xây dựng; phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở; phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, 
dự toán xây dựng bằng 50% mức phí đã được quy định, trong thời gian từ 05/5/2020 - 31/12/2020. Từ ngày 
01/01/2021, các loại phí này được nộp bình thường theo mức quy định. 
 
Thông tư có hiệu lực từ ngày 05/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020. 

▪ #10: Nghị quyết 68/NQ-CP 

1 

Từ 2020-2025, cắt giảm ít nhất 20% quy định về hoạt động kinh doanh 
 
Ngày 12/5/2020, Chính phủ thông qua Nghị quyết 68/NQ-CP về việc ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa 
quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025. 
 
Theo đó, Chính phủ đề ra mục tiêu từ năm 2020-2025 cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% số quy định và cắt giảm ít 
nhất 20% chi phí tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh đang có hiệu lực thi hành (tính đến hết 
31/5/2020 được các Bộ, cơ quan thống kê chi phí và công bố lần đầu trước 31/10/2020). Đồng thời, Chính phủ cũng 
dự định giảm tối đa số lượng và kiểm soát chặt chẽ việc ban hành các văn bản có quy định liên quan đến hoạt động 
kinh doanh. 
 
Để thực hiện được mục tiêu trên, Chính phủ đề ra các nhiệm vụ chính như sau: Thực hiện kế hoạch cắt giảm, đơn 
giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh hàng năm; Cập nhật thường xuyên các quy định liên quan 
đến hoạt động kinh doanh bị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ; Tiếp nhận, thu thập, tổng hợp ý kiến, phản ánh, kiến 
nghị của doanh nghiệp, người dân và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế các quy định 
không còn phù hợp… 
 
Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. 
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▪ #11: Nghị quyết 67/NQ-CP 

1 

Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia 
 
Ngày 12/5/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 67/NQ-CP về việc phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch sử dụng 
đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 
Theo đó, phạm vi ranh giới quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch 
sử dụng đất quốc gia 05 năm (2021 - 2025) được thực hiện trên phạm vi toàn bộ diện tích đất tự nhiên cả nước. 
 
Với quan điểm đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, Quy hoạch sử dụng đất nhằm cụ thể hóa quy hoạch tổng 
thể về phân bổ và khoanh vùng đất đai cho các ngành, lĩnh vực và các địa phương; sử dụng đất đúng mục đích, tiết 
kiệm, hiệu quả; bảo vệ môi trường sinh thái, phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền 
vững nhằm phát huy tối đa tiềm năng, nguồn lực về đất đai, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an 
ninh của đất nước. 
 
Chính phủ yêu cầu thời hạn lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia đến thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 
không quá 30 tháng tính từ ngày nhiệm vụ lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia đến thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 
đến năm 2050 được phê duyệt. 

▪ #12: Quyết định 918/QĐ-NHNN 

1 

Lãi suất tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là 4,5%/năm 
 
Ngày 12/5/2020, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định 918/QĐ-NHNN 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. 
 
Theo đó, các mức lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được quy định như sau: lãi suất tái cấp vốn là 
4,5%/năm; lãi suất tái chiết khấu là 3,0%/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 Việt Nam đối với các ngân hàng là 
5,5%/năm. 
 
Quyết định có hiệu lực từ ngày 13/5/2020. 

▪ #13: Quyết định 919/QĐ-NHNN 

1 

Giảm 0,5% mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi kỳ hạn từ 1-6 tháng 
 
Ngày 12/5/2020, Ngân hàng Nhà nước ban hành Quyết định 919/QĐ-NHNN về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi 
bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại 
Thông tư 07/2014/TT-NHNN ngày 17/3/2014. 
 
Theo đó, mức lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng là 0,2%/năm, giảm 0,3% 
so với quy định cũ là 0,5%/năm. 
 
Bên cạnh đó, mức lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng giảm 0,5% xuống 
mức 4,25%/năm; riêng Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô áp dụng mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi 
có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng là 4,75%/năm. 
 
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 13/5/2020. 

▪ #14: Quyết định 920/QĐ-NHNN 

 
Mức lãi suất cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam tối đa là 6,0%/năm 
 
Ngày 12/5/2020, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định 920/QĐ-NHNN về mức lãi suất cho vay ngắn 
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hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp 
ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư 39/2016/TT-NHNN ngày 
30/12/2016. 
 
Theo đó, mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam quy định tại Khoản 2 Điều 13 Thông tư 
39/2016/TT-NHNN mà tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (trừ Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài 
chính vi mô) được áp dụng là 5,0%/năm. Riêng đối với Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô thì mức lãi 
suất tối đa được áp dụng trong trường hợp này là 6,0%/năm. 
 
Đối với các hợp đồng tín dụng, thỏa thuận cho vay đã ký kết trước đó, lãi suất được áp dụng theo quy định tại hợp 
đồng, thỏa thuận đã ký nếu không trái với quy định của pháp luật tại thời điểm ký kết. 
 
Quyết định có hiệu lực từ ngày 13/5/2020. 

▪ #15: Thông tư 10/2020/TT-BTTTT  

 

03 trường hợp phải tiến hành công bố hợp quy lại 
 
Ngày 07/5/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 10/2020/TT-BTTTT về việc sửa đổi, bổ sung một 
số nội dung của Thông tư 30/2011/TT-BTTTT ngày 31/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định 
về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành thông tin và truyền thông. 
 
Theo đó, tổ chức, cá nhân phải thực hiện lại việc công bố hợp quy nếu: Thiết kế kỹ thuật của sản phẩm, hàng hóa đã 
công bố thay đổi làm thay đổi chỉ tiêu kỹ thuật của sản phẩm; Nội dung của hồ sơ công bố hợp quy đã đăng ký thay 
đổi; Giấy chứng nhận hợp quy hết hiệu lực.  
 
Ngoài ra, Thông tư cũng quy định hồ sơ công bố hợp quy nếu không được bổ sung đầy đủ trong vòng 15 ngày, kể từ 
ngày Cục Viễn thông yêu cầu bổ sung sẽ bị hủy bỏ việc xử lý. Trong trường hợp hồ sơ đầy đủ, Cục Viễn thông tiến 
hành tổ chức kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ trong vòng 05 ngày làm việc, từ khi nhận đủ hồ sơ. Thời hạn của Thông 
báo tiếp nhận Bản công bố hợp quy là 03 năm, kể từ ngày ký hoặc theo thời hạn của Giấy chứng nhận hợp quy. 
 
Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/7/2020. 
 
Thông tư này làm hết hiệu lực một phần Thông tư 30/2011/TT-BTTTT và Thông tư 15/2018/TT-BTTTT. 

▪ #16: Thông tư 11/2020/TT-BTTTT 

 

Danh mục sản phẩm, hàng hóa bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy 
 
Ngày 14/5/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 11/2020/TT-BTTTT về việc quy định Danh mục 
sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông. 
Cụ thể, Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải chứng nhận 
hợp quy và công bố hợp quy gồm: Thiết bị đầu cuối viễn thông vô tuyến; Thiết bị phát, thu – phát sóng vô tuyến điện 
có băng tần nằm trong khoảng 9 kHz đến 400 GHz và có công suất phát từ 60 mW trở lên; Thiết bị phát, thu-phát vô 
tuyến cự ly ngắn;… 
 
Bên cạnh đó, Bộ cũng ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông 
bắt buộc phải công bố hợp quy gồm: Máy tính cá nhân để bàn (Desktop computer); Máy tính xách tay (Laptop and 
portable computer); Máy tính bảng (Tablet); Thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình (Set Top Box);… 
 
Lưu ý, sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc đối tượng áp dụng của hai hay nhiều 
quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thì phải thực hiện chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy theo quy định của các quy 
chuẩn kỹ thuật đó. 
 
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/7/2020. 
 
Thông tư này làm hết hiệu lực Thông tư 05/2019/TT-BTTTT quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây 
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mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

▪ #17: Thông tư 09/2020/TT-BCT  

 

Phải nhập khẩu hàng hóa qua biên giới đất liền tại cửa khẩu quốc tế/chính 
 
Ngày 14/5/2020, Bộ Công Thương ban hành Phải nhập khẩu hàng hóa qua biên giới đất liền tại cửa khẩu quốc 
tế/chính 
 
Ngày 14/5/2020, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 09/2020/TT-BCT quy định về lộ trình áp dụng cửa khẩu nhập 
khẩu, xuất khẩu đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu, gửi kho ngoại quan. 
 
Theo đó, hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, kinh doanh, chuyển khẩu, nếu nhập khẩu vào hoặc tái xuất ra khỏi 
Việt Nam qua biên giới đất liền thì việc nhập khẩu, tái xuất đó chỉ được thực hiện qua các cửa khẩu quốc tế, cửa 
khẩu chính được mở theo quy định tại Nghị định 112/2014/NĐ-CP. Quy định này được áp dụng cho cả hàng hóa 
nước ngoài tạm nhập tái xuất gửi kho ngoại quan nếu hàng hóa được nhập khẩu vào hoặc tái xuất ra khỏi Việt Nam 
qua biên giới đất liền. 
 
Thông tư có hiệu lực từ ngày 30/6/2020. Quy định trên được áp dụng từ 0h00’ ngày 01/01/2021.quy định về lộ trình 
áp dụng cửa khẩu nhập khẩu, xuất khẩu đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu, gửi 
kho ngoại quan. 
 
Theo đó, hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, kinh doanh, chuyển khẩu, nếu nhập khẩu vào hoặc tái xuất ra khỏi 
Việt Nam qua biên giới đất liền thì việc nhập khẩu, tái xuất đó chỉ được thực hiện qua các cửa khẩu quốc tế, cửa 
khẩu chính được mở theo quy định tại Nghị định 112/2014/NĐ-CP. Quy định này được áp dụng cho cả hàng hóa 
nước ngoài tạm nhập tái xuất gửi kho ngoại quan nếu hàng hóa được nhập khẩu vào hoặc tái xuất ra khỏi Việt Nam 
qua biên giới đất liền. 
 
Thông tư có hiệu lực từ ngày 30/6/2020. Quy định trên được áp dụng từ 0h00’ ngày 01/01/2021. 

▪ #18: Quyết định 16/2020/QĐ-TTg  

 

Không được dùng xăng dầu dự trữ quốc gia để kinh doanh 
 
Ngày 15/5/2020, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định 16/2020/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế quản lý xăng dầu 
dự trữ quốc gia. 
 
Theo đó, xăng dầu dự trữ quốc gia phải được quản lý chặt chẽ về số lượng và chất lượng, bảo đảm bí mật, an toàn; 
chủ động đáp ứng kịp thời yêu cầu, mục tiêu dự trữ quốc gia. Việc sử dụng xăng dầu dự trữ quốc gia phải thực hiện 
đúng mục đích, đúng quy định của pháp luật và không được sử dụng để kinh doanh. Xăng dầu dự trữ quốc gia sau 
khi xuất cấp phải được bù lại đầy đủ, kịp thời. Ngoài ra, các chi phí bảo quản xăng dầu dự trữ quốc gia hằng năm 
cũng phải được tính đúng, đủ theo quy định của pháp luật. 
 
Danh mục các loại xăng dầu dự trữ quốc gia bao gồm: xăng ô tô, dầu Diesel, dầu mazut, nhiên liệu dùng cho quân sự, 
nhiên liệu dùng cho máy bay dân dụng, dầu thô và các loại xăng dầu theo quy định của Chính phủ. Kế hoạch dự trữ 
xăng dầu quốc gia sẽ được các bộ, ngành quản lý xây dựng hằng năm, 05 năm và được tổng hợp chung vào kế hoạch 
dự trữ quốc gia. 
 
Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/7/2020. 

▪ #19: Thông tư 28/2020/TT-BCA  

 

Cơ quan điều tra phải tiếp nhận mọi tin báo về tội phạm 24/24 giờ 
 
Ngày 26/3/2020, Bộ Công an đã ban hành Thông tư 28/2020/TT-BCA về việc quy định trình tự, thủ tục tiếp nhận, 
phân loại, xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố của lực lượng Công an nhân dân. 
Cụ thể, Cơ quan điều tra của Công an nhân dân phải tổ chức trực ban hình sự 24/24 giờ để tiếp nhận đầy đủ mọi tố 



www.bfsc-law.com 12 
 

giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, người phạm tội tự thú, đầu thú; tiếp nhận hồ sơ giải quyết tố giác, tin 
báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, hồ sơ vụ án hình sự do các cơ quan, đơn vị khác chuyển đến. 
 
Bên cạnh đó, trường hợp người dưới 18 tuổi trực tiếp đến tố giác, báo tin về tội phạm thì cán bộ tiếp nhận phải lập 
biên bản tiếp nhận, trong quá trình làm việc, cán bộ tiếp nhận phải mời người giám hộ hoặc đại diện hợp pháp của 
người dưới 18 tuổi đến trụ sở làm việc để giám hộ. Trường hợp người giám hộ hoặc người đại diện hợp pháp không 
đến kịp thì mời người chứng kiến hoặc ghi âm, ghi hình có âm thanh. 
 
Ngoài ra, nếu xác định tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan 
mình thì cán bộ tiếp nhận báo cáo, đề xuất Thủ trưởng hoặc Phó Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra được phân 
công (hoặc được ủy quyền) chuyển ngay tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố đến Cơ quan điều tra có thẩm 
quyền giải quyết trong thời hạn không quá 24 giờ kể từ khi có căn cứ xác định. 
 
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/5/2020. 

▪ #20: Nghị định 58/2020/NĐ-CP 

 

Mức đóng Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tối thiểu là 0,3% 
 
Ngày 27/5/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 58/2020/NĐ-CP về việc quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt 
buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 
 
Theo đó, mức đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) cho người lao động vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề 
nghiệp bình thường là 0,5% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH (áp dụng đối với cả công chức, viên chức lực 
lượng vũ trang thuộc các cơ quan Đảng, Nhà nước...). Trong trường hợp doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện theo 
quy định thì có để áp dụng mức đóng thấp hơn là 0,3% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH. 
 
Doanh nghiệp được phép áp dụng mức đóng bảo hiểm xã hội thấp hơn mức đóng bình thường nếu trong 03 năm 
liền trước năm đề xuất: không bị xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền, không bị truy cứu trách 
nhiệm hình sự liên quan đến an toàn, vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội; báo cáo định kỳ tai nạn lao động, an toàn, 
vệ sinh lao động, chính xác, đầy đủ, đúng hạn và có tần suất tai nạn lao động giảm từ 15% trở lên so với trung bình 
của 03 năm liền trước năm đề xuất. 
 
Mức đóng thấp hơn mức quy định được thực hiện trong vòng 36 tháng, kể từ ngày quyết định áp dụng mức đóng có 
hiệu lực. Nếu người sử dụng lao động vẫn có nhu cầu tiếp tục đóng mức thấp hơn mức đóng bình thường vào Quỹ 
bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì phải lập hồ sơ đề xuất theo quy định và gửi trước khi hết hạn 60 
ngày. 
 
Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/07/2020. 
 
Nghị định này: 
 
- Làm hết hiệu lực Nghị định 44/2017/NĐ-CP quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn 
lao động, bệnh nghề nghiệp. 
 
- Làm hết hiệu lực một phần Nghị định 143/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn, vệ 
sinh lao động về bảo hiểm bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam. 

▪ #21: Thông tư 45/2020/TT-BTC 

 

Giảm 50% phí đăng ký sử dụng mã số mã vạch nước ngoài đến hết 31/12/2020 
 
Ngày 26/5/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 45/2020/TT-BTC về việc quy định mức thu, nộp phí đăng ký (xác 
nhận) sử dụng mã số mã vạch nước ngoài và lệ phí sở hữu công nghiệp. 
Theo đó, người nộp phí đăng ký (xác nhận) sử dụng mã số mã vạch nước ngoài thực hiện nộp phí như sau: 
 
Thứ nhất, kể từ ngày 26/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020, nộp phí bằng 50% mức thu phí quy định tại khoản 2 Điều 
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4 Thông tư 232/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016. 
 
Thứ hai, kể từ ngày 01/01/2021 trở đi, nộp phí đăng ký (xác nhận) sử dụng mã số mã vạch nước ngoài theo mức thu 
quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư 232/2016/TT-BTC. 
 
Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng quy định nộp lệ phí sở hữu công nghiệp bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại mục A 
Biểu mức thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp ban hành kèm theo Thông tư 263/2016/TT-BTC từ ngày 26/5/2020 đến 
hết ngày 31/12/2020. 
 
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 26/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020. 

▪ #22: Quyết định 814/QĐ-BKHĐT  

 

Công bố 02 thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư được bổ sung mới 
 
Ngày 25/5/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định 814/QĐ-BKHĐT về việc công bố Danh mục thủ tục 
hành chính bổ sung mới trong lĩnh vực đầu tư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 
 
Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố 02 thủ tục hành chính được bổ sung mới trong lĩnh vực đầu tư. Cụ thể là 
Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư đối với Dự án sân gôn thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ là 
dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thủ tục này đối với dự án thuộc diện cấp Giấy chứng 
nhận đăng ký đầu tư. 
 
Trong đó, trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư đối với Dự án sân gôn thuộc thẩm quyền của Thủ tướng 
Chính phủ trong trường hợp dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư như sau: 
 
Đầu tiên, Nhà đầu tư nộp hồ sơ Dự án sân gôn cho Cơ quan đăng ký đầu tư, lúc này Cơ quan đăng ký đầu tư sẽ gửi 
hồ sơ lấy ý kiến của các Bộ, cơ quan liên quan về nội dung của Dự án. Sau khi các Bộ, cơ quan có ý kiến bằng văn bản 
về Dự án, Cơ quan đăng ký tổng hợp và báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, có ý kiểm thẩm định hồ sơ dự án 
gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tiếp đó, Bộ Kế hoạch đầu tư sẽ tiến hành thẩm định hồ sơ và báo cáo Thủ tướng Chính 
phủ quyết định. 
 
Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. 

▪ #23: Nghị quyết 75/NQ-CP  

 

Hướng dẫn xử lý vướng mắc một số dự án đầu tư của doanh nghiệp 
 
Ngày 21/5/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 75/NQ-CP về việc xử lý vướng mắc đối với một số dự án đầu tư 
của các doanh nghiệp do Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp làm đại diện chủ sở hữu. 
 
Cụ thể, đối với dự án nhóm A, trước khi lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, doanh nghiệp lập báo cáo 
nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng. 
 
Bên cạnh đó, đối với dự án có giá trị không quá 50% vốn chủ sở hữu và không quá mức vốn của dự án nhóm B quy 
định tại điểm a khoản 1 Điều 24 Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh 
nghiệp, Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty quyết định đầu tư dự án theo điều kiện và thủ tục quy định tại 
Luật này. 
 
Đồng thời, các Bộ là cơ quan chủ quản, quyết định đầu tư đối với dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương để hình 
thành tài sản công và giao cho doanh nghiệp quản lý, nhưng chưa tính thành phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. 
 
Ngoài ra, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu theo quy định tại Luật 
Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và Nghị định 131/2018/NĐ-CP. 
 
Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. 
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▪ #24: Thông tư 13/2020/TT-BGDĐT 

 

Công trình phục vụ hoạt động chăm sóc trẻ em cao tối đa 03 tầng 
 
Ngày 26/5/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Thông tư 13/2020/TT-BGDĐT về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn cơ 
sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp 
học. 
 
Theo đó, các hạng mục công trình phục vụ trực tiếp cho hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em tại trường 
mầm non chỉ được cao tối đa 03 tầng và phải bảo đảm điều kiện cho trẻ em khuyết tật sử dụng được. Tổng diện tích 
đất sử dụng để xây trường sẽ được xác định dựa trên số nhóm, lớp, số trẻ em với mức bình quân là 12m2/trẻ. Trong 
trường hợp quỹ đất hạn chế tại các khu vực miền núi, trung tâm đô thị thì mức tối thiểu là 10m2/trẻ. 
 
Mặt khác, Thông tư cũng quy định trường mầm non phải có quy mô tối thiểu là 09 nhóm, lớp và tối đa là 20 nhóm, 
lớp. Đối với các khu vực khó khăn, vùng sâu, xa thì trường phải có quy mô tối thiểu là 05 nhóm, lớp. Các điểm trường 
có thể được bố trí tại các địa bàn khác nhau, tùy thuộc vào điều kiện thực tế của địa phương. Tuy nhiên một địa 
phương chỉ được bố trí tối đa là 05 điểm trường, đối với các xã thuộc vùng khó khăn thì được bố trí tối đa 08 điểm 
trường. 
 
Thông tư có hiệu lực từ ngày 11/7/2020. 

▪ #25: Thông tư 46/2020/TT-BTC  

 

Giảm hàng loạt mức thu, nộp phí, lệ phí hàng không 
 
Ngày 27/5/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 46/2020/TT-BTC quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh 
vực hàng không nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong ứng phó với dịch Covid-19. 
 
Theo đó, mức thu, nộp phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay; mức thu, nộp phí hải quan và lệ phí 
ra, vào cảng hàng không, sân bay đối với chuyến bay của nước ngoài đến Cảng hàng không Việt Nam bằng 90% mức 
thu phí hiện hành. 
 
Đối với mức thu phí đăng ký giao dịch đảm bảo đối với tàu bay và phí thẩm định cấp giấy chứng chỉ, giấy phép, giấy 
chứng nhận trong hoạt động hàng không dân dụng; cấp giấy phép ra vào khu vực hạn chế tại cảng hàng không, sân 
bay bằng 80% mức phí hiện hành. 
 
Mức giảm trên được áp dụng từ ngày 27/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020. Từ ngày 01/01/2021 trở đi, thực hiện 
thu, nộp mức phí theo quy định hiện hành. 

▪ #26: Thông tư 39/2020/TT-BTC 

 

Sửa đổi một số quy định về báo cáo trong kế toán, kiểm toán độc lập 
 
Ngày 15/5/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 39/2020/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung chế độ báo cáo tại một số 
Thông tư trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập. 
 
Theo đó, Bản tổng hợp giải pháp khắc phục sai sót phải được doanh nghiệp kiểm toán gửi cho cơ quan kiểm tra, 
đồng thời thực hiện kiến nghị của Đoàn kiểm tra trong 30 ngày, kể từ ngày Báo cáo kết quả kiểm tra được ký (quy 
định cũ là Báo cáo giải pháp khắc phục sai sót). Bản tổng hợp giải pháp khắc phục sai sót và việc thực hiện kiến nghị 
của Đoàn kiểm tra được sử dụng làm tài liệu tham chiếu khi tiến hành kiểm tra chất lượng dịch vụ kiểm toán lần sau. 
 
Ngoài ra, Bộ cũng sửa đổi quy định về trách nhiệm gửi Báo cáo kết quả tự kiểm tra chất lượng dịch vụ kiểm toán của 
doanh nghiệp tại Thông tư 157/2014/TT-BTC. Cụ thể, bổ sung các nội dung phải có trong Báo cáo này, bao gồm: 
Thông tin chung về doanh nghiệp kiểm toán, tổ chức và nhân sự của doanh nghiệp tại 31/12 năm báo cáo, việc đào 
tạo và cập nhật kiến thức cho nhân viên/kiểm toán viên, giá dịch vụ, khách hàng và dịch vụ cung cấp… 
 
Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/7/2020. 
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Thông tư này sửa đổi, bổ sung Thông tư 199/2011/TT-BTC hướng dẫn thực hiện việc tổ chức bồi dưỡng và cấp 
Chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng; Thông tư 150/2012/TT-BTC hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kiểm 
toán viên đăng ký hành nghề kiểm toán; Thông tư 203/2012/TT-BTC trình tự, thủ tục cấp, quản lý, sử dụng Giấy 
chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán… 

▪ #27: Thông tư 40/2020/TT-BTC  

 

Hướng dẫn chế độ báo cáo trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập 
 
Ngày 15/5/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 40/2020/TT-BTC về việc hướng dẫn chế độ báo cáo trong lĩnh 
vực kế toán, kiểm toán độc lập tại Nghị định 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một 
số điều của Luật Kế toán và Nghị định 17/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một số điều của Luật Kiểm toán độc lập. 
Cụ thể, thời hạn gửi báo cáo tình hình thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ kế toán qua biên giới chậm nhất là ngày 
31/7 năm báo cáo đối với báo cáo 6 tháng đầu năm; chậm nhất là ngày 31/01 năm sau đối với báo cáo 6 tháng cuối 
năm. Bên cạnh đó, thời hạn chốt số liệu 6 tháng đầu năm được tính từ ngày 01/01 đến ngày 30/6 của năm báo cáo, 
thời hạn chốt số liệu 6 tháng cuối năm được tính từ ngày 01/7 đến ngày 31/12 của năm báo cáo. 
 
Đồng thời, nội dung báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện liên danh với doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài trong 
việc cung cấp dịch vụ kiểm toán qua biên giới gồm: Thông tin về các bên liên danh; Danh sách kiểm toán viên hành 
nghề được giao phụ trách phần việc thuộc trách nhiệm của mỗi bên trong hợp đồng kiểm toán; Danh sách hợp đồng 
cung cấp dịch vụ kiểm toán qua biên giới giao kết trong giai đoạn 06 tháng. 
 
Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng hướng dẫn phương thức gửi, nhận báo cáo; đối tượng thực hiện báo cáo; cơ quan nhận 
báo cáo; tần suất thực hiện báo cáo; mẫu đề cương báo cáo; mẫu biểu số liệu báo cáo định kỳ khi cung cấp dịch vụ 
kế toán, kiểm toán qua biên giới… 
 
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/7/2020. 

▪ #28: Nghị định 57/2020/NĐ-CP 

 

Từ 10/7, áp dụng mức thuế suất ưu đãi 0% với nhiều linh kiện nhập khẩu lắp ráp ô tô 
 
Ngày 25/5/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 57/2020/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định 122/2016/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt 
đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định 125/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP. 
Cụ thể, tại thời điểm đăng ký tờ khai, người khai hải quan thực hiện kê khai, tính thuế đối với nguyên liệu, vật tư, 
linh kiện nhập khẩu theo mức thuế suất thuế nhập khẩu thông thường hoặc mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 
hoặc mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo quy định, chưa áp dụng mức thuế suất 0%. 
 
Việc áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 0% đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản 
xuất được để sản xuất, gia công (lắp ráp) các sản phẩm hỗ trợ ưu tiên phát triển cho ngành sản xuất, lắp ráp ô tô (gọi 
tắt là sản phẩm CNHT ô tô) dành cho các đối tượng sau: 
 
Thứ nhất, các doanh nghiệp sản xuất, gia công (lắp ráp) linh kiện, phụ tùng ô tô. 
 
Thứ hai, các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô tự sản xuất, gia công (lắp ráp) linh kiện, phụ tùng ô tô. 
 
Trong đó, doanh nghiệp sản xuất, gia công (lắp ráp) linh kiện, phụ tùng ô tô phải có hợp đồng mua bán sản phẩm 
CNHT ô tô với các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe ô tô có Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, lắp ráp ô tô do 
Bộ Công Thương cấp; … 
 
Nghị định này có hiệu lực từ ngày 10/7/2020. 

▪ #29: Nghị định 56/2020/NĐ-CP 
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Không sử dụng vốn vay nước ngoài để nộp thuế và trả các loại phí 
 
Ngày 25/5/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 56/2020/NĐ-CP về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển 
chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài. 
Cụ thể, vốn vay ODA, vay ưu đãi được sử dụng cho chi đầu tư phát triển, không sử dụng cho chi thường xuyên. 
Không sử dụng vốn vay nước ngoài để nộp thuế, trả các loại phí, lãi suất tiền vay, mua sắm ô tô (trừ ô tô chuyên 
dụng được cấp có thẩm quyền quyết định), vật tư, thiết bị dự phòng cho quá trình vận hành sau khi dự án hoàn 
thành; chi phí giải phóng mặt bằng, chi phí hoạt động của Ban Quản lý dự án. 
 
Bên cạnh đó, thời gian thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi chương trình, 
dự án kể từ ngày Hội đồng thẩm định hoặc cơ quan chủ trì thẩm định nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với Chương trình 
mục tiêu quốc gia không quá 60 ngày; Chương trình đầu tư công (không bao gồm chương trình mục tiêu quốc gia) 
không quá 45 ngày; Dự án nhóm A không quá 45 ngày. 
 
Ngoài ra, Chính phủ cũng hướng dẫn việc lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền và thời gian quyết định chủ trương đầu 
tư chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi; Trình tự, thủ tục thẩm định và quyết định phê duyệt Văn 
kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án;… 
 
Nghị định này có hiệu lực từ ngày 25/5/2020. 

▪ #30: Nghị định 55/2020/NĐ-CP 

 

Vẫn tổ chức thi hành án nếu người được triệu tập cố tình vắng mặt 
 
Đây là nội dung được Chính phủ ban hành tại Nghị định 55/2020/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều của 
Luật Thi hành án hình sự về thi hành án đối với pháp nhân thương mại ngày 22/5/2020. 
Theo đó, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định thi hành án, cơ quan thi hành án hình sự 
phải gửi giấy triệu tập đến người đại diện theo pháp luật của pháp nhân thương mại để thực hiện việc thông báo và 
yêu cầu thi hành án. 
 
Trường hợp người được triệu tập không thể có mặt theo yêu cầu triệu tập vì lý do bất khả kháng hoặc trở ngại khách 
quan thì phải báo cáo bằng văn bản và được cơ quan thi hành án hình sự chấp thuận bằng văn bản. Trong trường 
hợp này, cơ quan thi hành án hình sự lùi buổi làm việc sang thời điểm khác nhưng không được quá thời hạn 10 ngày 
kể từ ngày nhận được quyết định thi hành án. 
 
Đáng chú ý, trường hợp người được triệu tập cố tình không có mặt theo đúng thời hạn triệu tập thì cơ quan thi hành 
án hình sự lập biên bản vắng mặt và vẫn tiếp tục tổ chức thi hành án. 
 
Bên cạnh đó, cơ quan thi hành án hình sự phải lập hồ sơ thi hành án, mỗi pháp nhân thương mại lập 01 hồ sơ thi 
hành án riêng trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định thi hành án. 
 
Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/7/2020. 

▪ #31: Thông tư 04/2020/TT-BLĐTBXH  

 

Bổ sung tối đa 02 tháng lương bình quân vào Quỹ tiền lương thực hiện 2020 
 
Ngày 25/5/2020, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 04/2020/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn 
thực hiện quy định về đơn giá khoán, quỹ tiền lương thực hiện của người lao động và Ban điều hành quy định tại 
Điều 7, 8 Nghị định 20/2020/NĐ-CP ngày 17/02/2020 của Chính phủ về thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền 
lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước. 
 
Theo đó, Quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 của công ty được xác định bằng quỹ tiền lương theo đơn giá khoán. 
Nếu lợi nhuận thực hiện năm 2020 cao hơn so với thực hiện bình quân giai đoạn 2018 - 2019 thì: cứ vượt 1% lợi 
nhuận, bổ sung tối đa 2% quỹ tiền lương thực hiện, nhưng không quá 20% phần lợi nhuận vượt và không quá 02 
tháng tiền lương bình quân. 
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Đối với trường hợp lợi nhuận thực hiện của công ty thấp hơn thực hiện bình quân của giai đoạn 2018 - 2019 thì phải 
giảm trừ quỹ tiền lương. Quỹ tiền lương được giảm trừ bằng mức giảm theo tỷ lệ (%) giữa lợi nhuận thực hiện thấp 
hơn lợi nhuận thực hiện bình quân của giai đoạn 2018 - 2019 hoặc giảm trừ theo giá trị tuyệt đối bằng mức chênh 
lệch giữa lợi nhuận. Mức giảm trừ nói trên trên tối đa không được quá 02 tháng tiền lương bình quân thực hiện của 
tổng số lao động thực tế sử dụng bình quân năm 2020. 
 
 Thông tư có hiệu lực từ ngày 10/7/2020. 

▪ #32: Thông tư 1/2020/TT-BVHTTDL  

 

05 mẫu văn bản liên quan đến hoạt động của thư viện 
 
Ngày 22/5/2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 1/2020/TT-BVHTTDL về việc quy định các mẫu 
văn bản thông báo thành lập, sáp nhập, hợp nhất chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện. 
 
Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành 05 mẫu văn bản về thông báo thành lập, sáp nhập, hợp nhất 
chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện. 
 
Cụ thể bao gồm các mẫu: Thông báo thành lập thư viện (Dành cho Thư viện cộng đồng/Thư viện tư nhân có phục vụ 
cộng đồng); Thông báo thành lập thư viện (Dành cho Thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người 
Việt Nam); Thông báo thành lập thư viện (Dành cho Thư viện của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cơ sở giáo dục); Thông 
báo sáp nhập/hợp nhất/chia/tách thư viện; Thông báo giải thể/chấm dứt hoạt động thư viện. 
 
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/7/2020. 

▪ #33: Thông tư 07/2020/TT-BNNPTNT  

 

Hội đồng thẩm định hồ sơ cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen phải có 7-9 thành viên 
 
Ngày 22/5/2020, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư 07/2020/TT-BNNPTNT 
quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen để 
nghiên cứu vì mục đích thương mại, phát triển sản phẩm thương mại thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn. 
Theo đó, Hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen để nghiên cứu vì mục đích thương 
mại, phát triển sản phẩm thương mại thuộc thẩm quyền cấp phép có số lượng thành viên là 07 - 09 người, trong đó: 
Chủ tịch Hội đồng là đại diện Lãnh đạo Cơ quan thường trực thẩm định; Phó Chủ tịch Hội đồng là đại diện Lãnh đạo 
Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường; Hai Ủy viên phản biện là các nhà khoa học có trình độ chuyên môn, kinh 
nghiệm trong lĩnh vực có liên quan. 
 
Bên cạnh đó, cuộc họp Hội đồng được tiến hành khi đáp ứng các yêu cầu sau: Có mặt ít nhất 2/3 số thành viên của 
Hội đồng (theo Quyết định thành lập Hội đồng) trong đó phải có Chủ tịch hoặc phó Chủ tịch, các ủy viên phản biện và 
ủy viên thư ký; Có sự tham gia của đại diện có thẩm quyền của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép tiếp cận 
nguồn gen hoặc người được ủy quyền bằng văn bản (nếu cần). 
 
Ngoài ra, Bộ trưởng cũng quy định Tổng cục Thủy sản là cơ quan thường trực thẩm định việc cấp, gia hạn và thu hồi 
Giấy phép tiếp cận nguồn gen giống thủy sản; Cục Trồng trọt là cơ quan thường trực thẩm định việc cấp, gia hạn và 
thu hồi Giấy phép tiếp cận nguồn gen giống cây trồng nông nghiệp;… 
 
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 06/7/2020. 

▪ #34: Thông tư 44/2020/TT-BTC  

 

Giảm tối thiểu 50% lệ phí thành lập Sở Giao dịch hàng hóa đến hết 2020 
 
Ngày 26/5/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 44/2020/TT-BTC về việc quy định mức thu, nộp phí thẩm định kinh 
doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại 
và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa. 
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Theo đó, trong thời gian từ 26/5/2020 đến hết 31/12/2020 tổ chức, cá nhân nộp phí thẩm định kinh doanh hàng 
hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp 
Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa thực hiện nộp phí như sau: 
 
Tổ chức, cá nhân tại khu vực thành phố trực thuộc trung ương và khu vực thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh nộp phí, 
lệ phí bằng 50% mức thu đã quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 168/2016/TT-BTC. Các tổ chức, cá nhân tại khu 
vực khác nộp phí, lệ phí bằng 50% mức thu đối với các tổ chức, cá nhân tại khu vực nói trên. Từ ngày 01/01/2021, tổ 
chức cá nhân thực hiện nộp các loại phí, lệ phí này theo mức thu đã quy định tại Thông tư 168/2016/TT-BTC. 
 
Thông tư có hiệu lực từ ngày 26/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020. 

▪ #35: Thông tư 43/2020/TT-BTC  

 

Giảm 50% phí thẩm định tài liệu cấp phép nhập khẩu xuất bản phẩm hết 31/12/2020 
 
Ngày 26/5/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 43/2020/TT-BTC về việc quy định mức thu, nộp phí thẩm định nội 
dung tài liệu không kinh doanh để cấp giấy phép xuất bản, lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh 
doanh, lệ phí đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh. 
 
Theo đó, từ 26/5/2020-31/12/2020, cơ quan, tổ chức nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh 
doanh hoặc Giấy phép nhập xuất bản phẩm không kinh doanh và đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh 
chỉ phải nộp phí, lệ phí bằng 50% mức quy định. Từ ngày 01/01/2021 trở đi, cơ quan, tổ chức nộp các loại phí, lệ phí 
trên bình thường theo mức thu quy định tại Điều 4 Thông tư 214/2016/TT-BTC. 
 
Thông tư có hiệu lực từ ngày  26/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020 

▪ #36: Thông tư 47/2020/TT-BTC  

 

Giai đoạn COVID-19: Nộp bản chụp, bản scan C/O vẫn có thể được thông quan 
 
Ngày 27/5/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 47/2020/TT-BTC về việc quy định về thời điểm nộp chứng từ 
chứng nhận xuất xứ và hình thức chứng từ chứng nhận xuất xứ đối với hàng hóa nhập khẩu áp dụng trong giai đoạn 
dịch viêm đường hô hấp cấp gây ra bởi virus Corona (COVID-19). 
Cụ thể, trường hợp hàng hóa nhập khẩu áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt, người khai hải quan nộp chứng từ chứng 
nhận xuất xứ như sau: 
 
Thứ nhất, Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) sử dụng chữ ký và con dấu điện tử (Cơ quan hải quan chấp nhận 
với điều kiện cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu có thông báo về việc cấp C/O sử dụng chữ ký, con dấu điện 
tử và cung cấp trang thông tin điện tử để tra cứu C/O hoặc phương thức tra cứu khác về C/O). 
 
Thứ hai, bản chụp/bản scan C/O (Cơ quan hải quan chấp nhận với điều kiện cơ quan có thẩm quyền nước xuất khẩu 
thông báo về việc sử dụng bản chụp/bản scan của bản chính C/O và cung cấp bản chụp/bản scan C/O hoặc trang 
thông tin điện tử hoặc phương thức kiểm tra khác cho cơ quan hải quan để xác định tính hợp lệ của C/O). 
 
Đáng chú ý, trường hợp hàng hóa nhập khẩu phải nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo quy định tại 
khoản 2 Điều 4 Thông tư 38/2018/TT-BTC, người khai hải quan được nộp bản chụp/bản scan C/O cho cơ quan hải 
quan để được thông quan hàng hóa. Người khai hải quan chịu trách nhiệm nộp lại 01 bản chính C/O trong thời hạn 
180 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu. 
 
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 23/01/2020, áp dụng cho các tờ khai hải quan nhập khẩu đăng ký từ ngày 
23/01/2020. 
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