BẢN TIN PHÁP CHẾ
TỪ 31/07/2020 ĐẾN 07/08/2020

NỘI DUNG CHÍNH:
Cung cấp các văn bản quy phạm pháp luật với nội dung tóm tắt, được ban
hành trong giai đoạn từ 31/07/2020 đến 07/08/2020 liên quan đến các lĩnh vực
hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.
I-

ĐIỆN LỰC

Nghị quyết 116/2020/QH14 của Quốc hội về việc giảm thuế thu nhập
doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn
vị sự nghiệp và tổ chức khác.
Quốc hội quyết định giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020
Ngày 19/6/2020, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 116/2020/QH14 về việc
giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp,
hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác.
Cụ thể, giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020
đối với trường hợp doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ
đồng.
Trong đó, Nghị quyết áp dụng đối với người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế
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theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, bao gồm: Doanh nghiệp
được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam; Tổ chức được thành lập
theo Luật Hợp tác xã; Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp
luật Việt Nam; tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam
có hoạt động sản xuất, kinh doanh có thu nhập.
Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 03/8/2020 và áp dụng cho kỳ tính thuế
năm 2020.
- Ngày ban hành: 19/06/2020
- Ngày hiệu lực: 03/08/2020
Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanhnghiep/Nghi-quyet-116-2020-QH14-giam-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-phai-nopcho-Hop-tac-xa-447371.aspx?tab=7
Nghị quyết 979/2020/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc
sửa đổi, bổ sung tiểu mục 2 mục I Biểu thuế bảo vệ môi trường quy định tại
khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 579/2018/UBTVQH14 ngày 26/9/2018 của Ủy ban
Thường vụ Quốc hội về Biểu thuế bảo vệ môi trường.
Theo đó, mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay là 2.100 đồng/lít
được áp dụng từ ngày 01/8/2020 đến hết 31/12/2020. Mức thuế bảo vệ môi trường
đối với nhiên liệu bay là 3.000 đồng/lít áp dụng từ ngày 01/01/2021.
Mức thuế bảo vệ môi trường đối với các loại hàng hoá khác tại Nghị quyết
579/2014/UBTVQH14 vẫn được giữ nguyên như hiện tại, đơn cử như:
+ Xăng (trừ etanol): 4.000 đồng/lít.
+ Dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn: 2.000 đồng/lít.
+ Dầu hỏa: 1.000 đồng/lít.
+ Than nâu, than mỡ và than đá khác: 15.000 đồng/tấn.
+ Thuốc trừ mối thuộc loại hạn chế sử dụng, thuốc bảo quản lâm sản thuộc
loại hạn chế sử dụng, thuốc khử trùng kho thuộc loại hạn chế sử dụng: 1.000
đồng/kg…
- Ngày ban hành: 27/7/2020
- Ngày hiệu lực: 01/08/2020
Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-LePhi/Nghi-quyet-979-2020-UBTVQH14-sua-doi-579-2018-UBTVQH14-ve-Bieuthue-bao-ve-moi-truong-449001.aspx
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II-

DOANH NGHIỆP

Nghị định 87/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ
tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến.
Ngày 28/7/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 87/2020/NĐ-CP quy định
về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến.
Theo đó, cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử là Cơ sở dữ liệu được lập trên cơ sở
tin học hóa công tác đăng ký hộ tịch, nhằm lưu giữ thông tin hộ tịch của cá nhân
được đăng ký theo quy định pháp luật, bằng thiết bị số, trong môi trường mạng,
thông qua Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung.
Cụ thể, người có yêu cầu đăng ký hộ tịch trực tuyến truy cập Cổng dịch vụ
công quốc gia, Cổng dịch vụ công cấp tỉnh để đăng ký tài khoản, xác thực người
dùng theo hướng dẫn. Sau khi đăng nhập tài khoản thành công, người có yêu cầu
đăng ký hộ tịch trực tuyến cung cấp thông tin theo biểu mẫu tương tác, đính kèm
bản chụp hoặc bản sao điện tử các giấy tờ, tài liệu theo quy định; nộp phí, lệ phí
thông qua chức năng thanh toán trực tuyến.
Sau khi hoàn tất việc nộp hồ sơ, người có yêu cầu đăng ký hộ tịch trực
tuyến được cấp 01 mã số hồ sơ thủ tục hành chính để theo dõi, tra cứu tiến độ
giải quyết hồ sơ hoặc truy cập để hoàn thiện hồ sơ khi có yêu cầu của cơ quan
đăng ký hộ tịch.
Ngay trong ngày làm việc, khi nhận được hồ sơ yêu cầu đăng ký hộ tịch
trực tuyến, cơ quan đăng ký hộ tịch có thẩm quyền chịu trách nhiệm kiểm tra tính
đầy đủ, phù hợp với quy định pháp luật của hồ sơ…
Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/9/2020.
Nghị định này làm hết hiệu lực một phần Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch.
- Ngày ban hành: 28/07/2020
- Ngày hiệu lực: 15/09/2020
Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dansu/Nghi-dinh-87-2020-ND-CP-quy-dinh-Co-so-du-lieu-ho-tich-dien-tu-dang-kyho-tich-truc-tuyen-449041.aspx?tab=7
Quyết định 1188/QĐ-TTG năm 2020 về thành lập Ban chỉ đạo tổng kết
thi hành Luật đất đai và xây dựng Dự án luật đất đai (sửa đổi) do Thủ tướng
Chính phủ ban hành.
Theo đó, Ban Chỉ đạo có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: chức năng tham
mưu, giúp Thủ tướng Chính phủ:
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- Chỉ đạo các Bộ, ngành và địa phương tổ chức thực hiện đánh giá việc thi hành
Luật Đất đai và xây dựng Dự án Luật Đất đai (sửa đổi).
- Đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện tổng kết thi hành Luật Đất đai.
- Tổ chức tổng kết, đánh giá việc thi hành Luật Đất đai, xây dựng Báo cáo tổng
kết để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
- Chỉ đạo việc xây dựng Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) theo yêu cầu của Ban Chấp
hành Trung ương và Quốc hội.
- Ngày ban hành: 04/08/2020
- Ngày hiệu lực: 05/08/2020
Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanhchinh/Quyet-dinh-1188-QD-TTg-2020-thanh-lap-Ban-Chi-dao-tong-ket-thi-hanhLuat-Dat-dai-449136.aspx
III-

DỊCH COVID-19

Công văn 2841/BTTTT-THH Bộ Thông tin và Truyền thông ngày
01/8/2020 về việc triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone.
Theo đó, Bộ Thông tin và Truyền thông đã xác định 10 biện pháp tuyên
truyền để triển khai, đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện. Cụ thể như
sau:
- Các cơ quan nhà nước vận động tuyên truyền phòng dịch, yêu cầu toàn
bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nếu có điện thoại thông minh thì
phải cài đặt Bluezone. Cơ quan, đơn vị cử người ghi nhận các hoạt động ra vào
trụ sở, yêu cầu mọi người đến làm việc biết, cài đặt và chạy ứng dụng.
- Chính quyền cơ sở, các tổ chức đoàn thể, tổ dân phố đi từng nhà phát tờ
rơi tuyên truyền hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng.
- Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ phát động phong trào cài đặt và hỗ trợ người
dân cài Bluezone.
- Các cơ sở đào tạo yêu cầu học sinh, sinh viên có điện thoại di động thông
minh cài đặt cho mình và cho người thân.
- Hiển thị thông báo đề nghị cài đặt Bluezone và thông tin hướng dẫn cài
đặt trên các kênh wifi công cộng, bến tàu xe, sân bay, bến cảng, phương tiện giao
thông vận tải. Khách du lịch đến địa bàn cần nhận được ngay thông báo cài đặt
Bluezone trên điện thoại.
- Các nhà hàng, khách sạn, tổ chức, doanh nghiệp,... trên địa bàn phổ biến,
khuyến nghị khách hàng cài Bluezone khi sử dụng dịch vụ hoặc ra vào trụ sở.
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- Triển khai nhắn tin trên Zalo và SMS cho người dân đề nghị cài đặt
Bluezone và định kỳ nhắc lại.
- Tổ chức đưa tin và định kỳ nhắc lại trên các phương tiện truyền hình, phát
thanh, các báo của địa phương.
- Triển khai tuyên truyền đến người dân trên địa bàn thông qua hệ thống
truyền thanh cơ sở (xã, phường) và định kỳ nhắc lại.
- Triển khai hình ảnh tuyên truyền bản in và dán nơi công cộng, điểm đông
người. Bản điện tử chiếu ở các bảng điện tử trong thang máy và các địa điểm
công cộng.
Thời gian triển khai: từ ngày 01/8/2020.
- Ngày ban hành: 01/08/2020
- Ngày hiệu lực: 01/08/2020
Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Cong-nghethong-tin/Cong-van-2841-BTTTT-THH-2020-trien-khai-tuyen-truyen-cai-dat-ungdung-Bluezone-449105.aspx

5

