BẢN TIN PHÁP CHẾ
TỪ 17/04/2020 ĐẾN 24/04/2020

NỘI DUNG CHÍNH:
Cung cấp các văn bản quy phạm pháp luật với nội dung tóm tắt, được ban
hành trong giai đoạn từ 17/04/2020 đến 24/04/2020 liên quan đến các lĩnh vực
hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.
I-

Điện Lực

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.
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
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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.
- Ngày ban hành: 21/4/2020.
- Ngày hiệu lực: 21/4/2020.
Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghidinh-51-2020-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-14-2014-ND-CP-huong-dan-Luat-Dienluc-ve-an-toan-dien-367781.aspx
II-

DOANH NGHIỆP

Thông tư 29/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực
hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản
công.
Hướng dẫn xử phạt VPHC lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công.
Ngày 17/4/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 29/2020/TT-BTC về việc
hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử
dụng tài sản công.
Theo đó, giải thích một số quy định về đầu tư, mua sắm tài sản công. Cụ
thể, hành vi thực hiện mua sắm tài sản khi không có quyết định của cơ quan,
người có thẩm quyền được hiểu là tại thời điểm ký Hợp đồng mua sắm hoặc thời
điểm ghi trên Hóa đơn bán hàng không có quyết định về mua sắm tài sản công;
việc đầu tư, mua sắm tài sản vượt tiêu chuẩn, định mức là hành vi mua sắm, đầu
tư vượt quá diện tích, số lượng, mức giá so với quy định.
Ngoài ra, Thông tư cũng quy định cụ thể về các hành vi vi phạm quy định
về giao, sử dụng tài sản của các dự án sử dụng vốn Nhà nước. Cụ thể, hành vi
giao tài sản vượt tiêu chuẩn, định mức là hành vi bố trí tài sản dự án cho người
sử dụng đúng đối tượng nhưng vượt về diện tích, số lượng, mức giá; hành vi trao
đổi tài sản không đúng quy định là hành vi sử dụng tài sản công của tổ chức để
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đổi lấy tài sản của các nhân, tổ chức khác nhưng không được cấp có thẩm quyền
cho phép…
Thông tư có hiệu lực từ ngày 02/6/2020.
- Ngày ban hành: 17/04/2020
- Ngày hiệu lực: 02/06/2020
Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanhchinh/Thong-tu-29-2020-TT-BTC-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-linh-vuc-quan-lysu-dung-tai-san-cong-440580.aspx?tab=2
Quyết định 489/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Danh mục
dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của Bộ Xây dựng
Bộ Xây dựng công bố 20 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.
Ngày 17/4/2020, Bộ Xây dựng ra Quyết định 489/QĐ-BXD về việc ban hành
Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của Bộ Xây dựng.
Theo đó, Bộ Xây dựng ban hành danh mục gồm 20 dịch vụ công trực tuyến
mức độ 4 và 11 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.
Cụ thể, dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 bao gồm: Cấp Chứng chỉ năng
lực hoạt động xây dựng hạng I; Cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
hạng I; Chuyển đổi Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng I; Thuê nhà ở
công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của Chính phủ; Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm
quyền quản lý của Bộ Xây dựng…
Các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 bao gồm: Cấp mới, cấp lại, cấp bổ
sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành
xây dựng; Cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm chất lượng
sản phẩm, hàng hóa, vật liệu xây dựng; Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động
chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa, vật liệu xây dựng…
Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.
- Ngày ban hành: 17/4/2020
- Ngày hiệu lực: 17/4/2020
Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghethong-tin/Quyet-dinh-489-QD-BXD-2020-Danh-muc-dich-vu-cong-truc-tuyenmuc-do-3-va-muc-do-4-440706.aspx
Thông báo 164/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ
tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ
về phòng, chống dịch COVID-19.
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Ngày 23/4/2020, Văn phòng Chính phủ ra Thông báo 164/TB-VPCP về kết
luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực
Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó,
- Trong giai đoạn mới, cả nước cần tiếp tục thực hiện chủ trương: ngăn
chặn triệt để từ bên ngoài, dập dịch bên trong. Tiếp tục thực hiện cách ly tất cả
những người nhập cảnh vào nước ta và người bị nhiễm bệnh, người có nguy cơ
cao với hình thức cách ly linh hoạt, nhưng phải bảo đảm nghiêm túc, chặt chẽ.
Thường xuyên rà soát, kịp thời phát hiện ca bệnh để cách ly, điều trị hiệu quả; sử
dụng công nghệ thông tin để nhanh chóng truy vết, khoanh vùng dập dịch; vừa
thực hiện dãn cách xã hội, vừa tạo điều kiện cho lưu thông hàng hóa, phát triển
sản xuất kinh doanh, việc làm và đời sống người dân.
Trong khi chưa có vắc-xin và thuốc đặc trị COVID-19, phải thích nghi,
“chung sống” với dịch bệnh, tạo dần trạng thái bình thường mới trong điều kiện có
dịch bệnh.
- Các địa phương phải tiếp tục thực hiện cách ly xã hội đối với khu vực có
nguy cơ cao; vận động người dân thường xuyên rửa tay sát khuẩn, tạo thói quen
đeo khẩu trang và giữ khoảng cách tại nơi cộng cộng, kể cả trên phương tiện giao
thông công cộng; hạn chế ra ngoài nếu không cần thiết, hạn chế tập trung đông
người tại nơi công cộng, nhất là Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh;
người có dấu hiệu ốm, sốt nên ở nhà, không đến công sở, cơ quan, trường học,
nơi công cộng, phải liên hệ với bệnh viện, bác sỹ để được tư vấn và thực hiện
theo hướng dẫn của bác sỹ.
- Từ ngày 23 tháng 4 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương ngoài các biện pháp quy định tại điểm 3 nêu trên, chịu trách
nhiệm tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tương ứng với các mức
nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, bảo đảm các yêu cầu sau:
a) Tỉnh, thành phố có nguy cơ cao, địa bàn có nguy cơ cao tiếp tục thực
hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ
tướng Chính phủ.
b) Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có nguy cơ: Thành phố Hà Nội.
Các huyện Mê Linh, Thường Tín của Thành phố Hà Nội, huyện Đồng Văn của tỉnh
Hà Giang, huyện Yên Phong của tỉnh Bắc Ninh là địa bàn có nguy cơ cao.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương liên quan
xác định phạm vi khu vực nguy cơ cao và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng,
chống dịch theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
c) Các tỉnh, thành phố còn lại thuộc nhóm nguy cơ thấp: tiếp tục nới lỏng
các biện pháp hạn chế, từng bước khôi phục các hoạt động kinh tế-xã hội.
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Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.
- Ngày ban hành: 23/4/2020
- Ngày hiệu lực: 23/4/2020
Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xahoi/Thong-bao-164-TB-VPCP-ket-luan-Pho-Thu-tuong-Chinh-phu-Hoi-nghi-soket-xay-dung-nong-thon-moi-2016-316637.aspx?tab=2
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