BẢN TIN PHÁP CHẾ
TỪ 18/12/2020 ĐẾN 25/12/2020

NỘI DUNG CHÍNH:
Cung cấp các văn bản quy phạm pháp luật với nội dung tóm tắt, được ban
hành trong giai đoạn từ 18/12/2020 đến 25/12/2020 liên quan đến các lĩnh vực
hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.
I-

ĐIỆN LỰC- DẦU KHÍ

Quyết định 36/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bãi bỏ một
số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành.
Chính phủ bãi bỏ toàn bộ 22 văn bản quy phạm pháp luật.
Ngày 19/12/2020, Chính phủ ra Quyết định 36/2020/QĐ-TTg về việc bãi bỏ một
số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành.
Cụ thể, bãi bỏ toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật sau đây: quyết định
93/1999/QĐ-TTg về chế độ bồi dưỡng đối với kiểm soát viên đê điều tham gia trực
tiếp xử lý sự cố khi có báo động lụt, bão; Quyết định 10/2006/QĐ-TTg về phê duyệt
Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản đến năm 2010 và định hướng đến
năm 2020; Chỉ thị 29/2007/CT-TTg về việc thực hiện cải cách hành chính trong
công tác quản lý xuất cảnh, nhập cảnh của cán bộ, công chức, công dân;…
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Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 30/12/2020.
- Ngày ban hành: 19/12/2020.
- Ngày hiệu lực: 30/12/2020.
Xem chi tiết văn bản tại:https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanhchinh/Quyet-dinh-36-2020-QD-TTg-bai-bo-van-ban-quy-pham-phap-luat459855.aspx?tab=7
Thông tư 16/2020/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy
định kỹ thuật về công tác khai đào công trình và lấy mẫu địa chất, khoáng
sản tại công trình khai đào.
Bộ TNMT quy định kỹ thuật về công tác khai đào công trình
Ngày 18/12/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư
16/2020/TT-BTNMT quy định kỹ thuật về công tác khai đào công trình và lấy mẫu
địa chất, khoáng sản tại công trình khai đào.
Theo đó, yêu cầu chung trong khai đào công trình như sau: Công trình đào
phải có giải pháp bảo đảm an toàn thi công và bảo vệ môi trường theo quy định;
Có kế hoạch và tiến độ thi công; Các công trình hào, giếng có chiều sâu lớn hơn
2,0m và công trình lò phải chống chèn để đảm bảo an toàn; Các công trình khai
đào hào, giếng, lò đều phải thông gió đảm bảo cung cấp đủ lượng không khí sạch,
hạn chế nông độ bụi, khí độc, khí nổ bảo đảm an toàn;…
Ngoài ra, công tác lấy mẫu tại công trình khai đào phải đảm bảo các yêu
cầu sau đây: Việc lấy mẫu tại công trình khai đào phải tuân thủ thuyết minh đề án,
dự án, nhiệm vụ địa chất đã được duyệt; Phương pháp lấy mẫu phù hợp với đặc
điểm phân bố, tính chất của vật liệu đối tượng lấy mẫu; Mẫu được lấy tách riêng
khi phân biệt bằng mắt thường tại thực địa đối với các đối tượng địa chất, khoáng
sản có dấu hiệu khác nhau về thành phần, cấu tạo, kiến trúc, màu sắc và các đặc
điểm khác;…
Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 08/02/2021.
- Ngày ban hành: 18/12/2020.
- Ngày hiệu lực: 08/02/2021
Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyenMoi-truong/Thong-tu-16-2020-TT-BTNMT-quy-dinh-ky-thuat-ve-cong-tac-khaidao-cong-trinh-va-lay-mau-dia-chat-459758.aspx?tab=7
Quyết định 3320/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc kiểm tra hoạt
động sản xuất, kinh doanh than năm 2020 trên địa bàn một số tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương.
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Bộ Công Thương kiểm tra hoạt động kinh doanh than năm 2020 tại 05
tỉnh
Ngày 18/12/2020, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 3320/QĐ-BCT về
việc kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh than năm 2020 trên địa bàn một số
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Theo đó, thành lập Đoàn kiểm tra gồm 19 thành viên trong đó ông Trịnh Đức
Duy – Phó Vụ trưởng, Vụ Dầu khí và Than, Bộ Công Thương làm trưởng đoàn.
Đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra hoạt động sane xuất, kinh doanh than năm 2020
trên địa bàn một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thời kỳ từ ngày
01/01/2020 tới thời điểm kiểm tra. Thời gian kiểm tra tại mỗi địa phương không
quá 05 ngày làm việc kể từ ngày công bố Quyết định kiểm tra.
Ngoài ra, Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra tình hình thực hiện sản xuất,
kinh doanh than năm 2020 trên địa bàn các tỉnh: Quảng Ninh, Bắc Giang, Hải
Dương, Thái Nguyên, Hải Phòng. Đồng thời, đề xuất biện pháp tăng cường công
tác quản lý trong hoạt động sản xuất, kinh doanh than, báo cáo Bộ trưởng Bộ
Công Thương xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Ngày ban hành: 18/12/2020.
- Ngày hiệu lực: 18/12/2020.
Xem chi tiết văn bản tại: https://luatvietnam.vn/cong-nghiep/quyet-dinh3320-qd-bct-kiem-tra-hoat-dong-san-xuat-kinh-doanh-than-nam-2020-195746d1.html#tomtat
Quyết định 2183/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt
nhiệm vụ lập Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thời kỳ 20212030, tầm nhìn đến năm 2050.
Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng
sản
Ngày 21/12/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 2183/QĐTTg về việc phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng
sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Theo đó, Quy hoạch bao gồm các nội dung theo quy định tại Luật Quy hoạch
ngày 24/11/2017 và Nghị định 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch (mục II, Phụ lục III quy định cụ thể
đối với nội dung Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản) gồm nội dung
chủ yếu sau đây:
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Thứ nhất, phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, hiện trạng điều tra cơ bản
địa chất về khoáng sản: Điều tra, thu thập, tổng hợp thông tin dữ liệu về tình hình
điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản một số nước trong khu vực, thế giới;…
Thứ hai, đánh giá tác động của hoạt động điều tra cơ bản địa chất về khoáng
sản tới kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và môi trường.
Thứ ba, phân tích, đánh giá chủ trương, định hướng phát triển kinh tế - xã
hội liên quan đến việc điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, bảo vệ môi trường
và các quy hoạch có liên quan đến hoạt động điều tra cơ bản địa chất về khoáng
sản.
Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
- Ngày ban hành: 21/12/2020.
- Ngày hiệu lực: 21/12/2020.
Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyenMoi-truong/Quyet-dinh-2183-QD-TTg-2020-lap-Quy-hoach-dieu-tra-co-ban-diachat-khoang-san-thoi-ky-2021-2030-459976.aspx?tab=7

II-

DOANH NGHIỆP

Nghị định 148/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một
số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.
Bổ sung quy định về trình tự cho thuê đất tại cảng hàng không dân dụng
Ngày 18/12/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 148/2020/NĐ-CP về việc
sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.
Cụ thể, căn cứ để Cảng vụ hàng không giao đất, cho thuê đất gồm: Giấy
chứng nhận do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp cho Cảng vụ hàng không; Phân loại
và hình thức giao đất, cho thuê đất; Quy hoạch cảng hàng không, sân bay đã được
cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; Chủ đầu tư xây dựng cảng hàng không, sân
bay hoặc công trình tại cảng hàng không, sân bay được xác định theo quy định
của pháp luật; Hồ sơ đề nghị giao đất, cho thuê đất theo quy định;…
Ngoài ra, việc gia hạn thời gian thuê đất thực hiện trên cơ sở quy hoạch
cảng hàng không, sân bay đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và nhu cầu
sử dụng đất của tổ chức, cá nhân sử dụng đất. Trước khi hết thời hạn thuê đất tối
thiểu là 06 tháng, tổ chức, cá nhân sử dụng đất gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị gia hạn
thời gian thuê đất trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu điện hoặc bằng hình thức khác
đến Cảng vụ hàng không.

4

Bên cạnh đó, trong thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
hợp lệ (thay vì 30 ngày như quy định cũ), cơ quan tài nguyên và môi trường có
văn bản thẩm định gửi đến chủ đầu tư để lập hồ sơ xin giao đất, cho thuê đất,
chuyển mục đích sử dụng đất.
Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 08/02/2021.
Nghị định này:
- Sửa đổi, bổ sung Nghị định 47/2014/NĐ-CP,
- Làm hết hiệu lực một phần Nghị định 43/2014/NĐ-CP, Nghị định
01/2017/NĐ-CP.
- Ngày ban hành: 18/12/2020.
- Ngày hiệu lực: 08/02/2021.
Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanhchinh/Nghi-dinh-148-2020-ND-CP-sua-doi-mot-so-Nghi-dinh-huong-dan-LuatDat-dai-427504.aspx?tab=7
Công văn 199/TANDTC-PC của Toà án nhân dân tối cao về việc thông
báo kết quả giải đáp trực tuyến một số vướng mắc trong giải quyết phá sản.
Mới đây, TANDTC có Công văn 199/TANDTC-PC về việc thông báo kết quả
giải đáp trực tuyến một số vướng mắc trong giải quyết phá sản.
Theo đó, doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) bị xác định là mất khả năng thanh
toán theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Luật Phá sản khi có đủ các điều kiện sau
đây:
- Có khoản nợ cụ thể, rõ ràng:
+ Do các bên thừa nhận, thỏa thuận;
+ Hoặc được xác định thông qua bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp
luật của Tòa án, phán quyết của Trọng tài thương mại;
+ Hoặc được xác định trong quyết định của cơ quan có thẩm quyền và các
bên không có tranh chấp về khoản nợ này.
- Khoản nợ đến hạn thanh toán: Là khoản nợ đã được xác định rõ thời hạn
thanh toán, mà đến thời hạn đó doanh nghiệp, HTX phải có nghĩa vụ trả nợ;
Trong đó, thời hạn thanh toán:
+ Được các bên thừa nhận, thỏa thuận;
+ Hoặc được xác định thông qua bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp
luật của Tòa án, phán quyết của Trọng tài thương mại hoặc quyết định của cơ
quan có thẩm quyền.
- Doanh nghiệp, HTX không thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ trong
thời hạn 03 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán bao gồm 2 trường hợp:
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+ Doanh nghiệp, HTX không có tài sản để thanh toán các khoản nợ;
+ Doanh nghiệp, HTX có tài sản nhưng không thanh toán các khoản
nợ.Thông tin công bố phải được niêm yết công khai tại trụ sở của cơ sở và cấp
tổ, đội, phân xưởng…., tại hội nghị người lao động hằng năm của DN và đăng tải
trên trang thông tin điện tử của cơ sở (nếu có).
- Ngày ban hành: 18/12/2020.
- Ngày hiệu lực: 18/12/2020.
Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Doanhnghiep/Cong-van-199-TANDTC-PC-2020-ket-qua-giai-dap-truc-tuyen-vuongmac-trong-giai-quyet-pha-san-460204.aspx
Chỉ thị 44/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện
pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an
toàn, tiết kiệm.
Không để dịch COVID-19 bùng phát dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021
Ngày 21/12/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 44/CT-TTg về việc
tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi,
lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.
Cụ thể, để chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán
Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, đồng thời thúc đẩy mạnh
mẽ hoạt động sản xuất, kinh doanh trên các lĩnh vực, Thủ tướng yêu cầu các Bộ
trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp chủ
yếu sau đây:
Thứ nhất, Bộ Công Thương xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh hàng hóa
nhập lậu, hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng, vi phạm trong lĩnh vực xúc
tiến thương mại, thương mại điện tử, kinh doanh, bán hàng trên mạng. Đồng thời,
Bộ cần phối hợp với cơ quan truyền thông thông tin đầy đủ, công khai kết quả
kiểm tra, kiểm soát xử lý vi phạm của lực lượng quản lý thị trường trên các phương
tiện thông tin đại chúng.
Thứ hai, Bộ Y tế cần bảo đảm tuyệt đối an toàn các hoạt động lễ hội, tập trung
đông người; xử lý kịp thời các ổ dịch phát sinh, không để dịch bệnh bùng phát, lây
lan; Rà soát chặt chẽ giấy xác nhận âm tính với SARS-CoV-2 đối với tất cả các
trường hợp là chuyên gia nhập cảnh, du học sinh, Việt kiều trở về nước. Bên cạnh
đó, Bộ cần chỉ đạo các bệnh viện, cơ sở y tế ứng trực 24/24 giờ; dự trữ đủ cơ số
thuốc, máu, dịch truyền, vật tư, trang thiết bị y tế, hóa chất, đảm bảo công tác kiểm
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soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện, tuyệt đối không để lây nhiễn chéo trong bệnh
viện.
Thứ ba, Bộ Giao thông Vận tải không để xảy ra tình trạng người dân không
được về quê ăn Tết do không có tàu, xe; niêm yết công khai giá vé theo tuyến,
thời gian, loại hình dịch vụ, đẩy mạnh ứng dụng bán vé điện tử….
- Ngày ban hành: 21/12/2020.
- Ngày hiệu lực: 21/12/2020.
Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xahoi/Chi-thi-44-CT-TTg-2020-bao-dam-don-Tet-Nguyen-dan-Tan-Suu-vui-tuoilanh-manh-459988.aspx?tab=7
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