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CÔNG TY CỔ PHẦN 
ĐT VÀ PT ĐIỆN SÊ SAN 3A 

PHÒNG TỔNG HỢP 
 

 

 
NỘI DUNG TIN BÀI ĐĂNG KÝ 

 
 

1. Chuyên mục đăng tin: Bản tin pháp luật số 4 năm 2020. 

2. Nội dung tin bài: Văn bản có hiệu lực từ tháng 4 năm 2020. 

Trong tháng 4/2020 các chính sách mới có thay đổi liên quan trực tiếp đến hoạt 
động sản xuất kinh doanh của công ty gồm: 05 Nghị định, 02 Thông tư. Bộ phận 
Thanh tra - Pháp chế thuộc phòng Tổng hợp tóm tắt trích dẫn, đăng tải các văn bản 
trên để người lao động trong Công ty được biết, tham khảo, phục vụ công tác. 
 

DANH SÁCH VÀ NỘI DUNG ĐĂNG BÀI 
BẢN TIN PHÁP LUẬT 

 

STT Tên văn bản 
Ngày ban 

hành 
Hiệu lực 
văn bản 

Nghị định 

01 

Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các 
Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh 
doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 
Công thương. 

05/02/2020 22/03/2020 

02 
Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020  của 
Chính phủ về kiểm tra xử lý kỷ luật trong thi hành 
pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 

12/02/2020 31/3/2020 

03 
Nghị định số 30/2020/NĐ- CP ngày 05/3/2020 của 
Chính phủ quy định về công tác Văn thư. 

05/3/2020 05/3/2020 

04 
Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của 
Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số 
điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư. 

28/02/2020 20/4/2020 

05 
Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của 
Chính phủ về việc gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền 
thuê đất. 

08/4/2020 08/4/2020 

Thông tư 

BM01-01-01 
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06 

Thông tư số 16/2019/TT-BTTTT  của Bộ Thông tin 
và Truyền thông ban hành quy định về Danh mục 
tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch 
vụ chứng thực chữ ký số theo mô hình ký số trên 
thiết bị di động và ký số từ xa. 

01/4/2020 01/4/2020 

07 

Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020 của  
Bộ Tư pháp hướng dẫn Nghị định 23/2015/NĐ-CP 
về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản 
chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, 
giao dịch.  

03/3/2020 20/4/2020 

Tóm tắt và trích dẫn 
I. Nghị định 
1. Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc 
lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương. 

Sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Nghị định số 137/2013/NĐ-
CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 
Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực và Nghị định 
số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/ 01/2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên 
quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ 
Công thương 

A. Hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực 
1. Điều kiện hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực chỉ áp dụng đối với các 

hạng mục công trình liên quan trực tiếp đến chuyên ngành điện, các hạng mục công 
trình xây dựng khác áp dụng theo quy định pháp luật về xây dựng. 

2. Hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực bao gồm: Tư vấn thiết kế công 
trình điện và tư vấn giám sát thi công công trình điện. 

3. Công trình điện bao gồm: 
a) Nhà máy điện: Thủy điện, điện gió, điện mặt trời, nhiệt điện (than, khí, 

dầu, sinh khối, chất thải rắn); 
  b) Công trình đường dây và trạm biến áp. 

B. Thẩm quyền cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực 

1. Thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động điện lực  

a) Bộ Công Thương cấp giấy phép hoạt động điện lực đối với hoạt động 
truyền tải điện và hoạt động phát điện đối với nhà máy điện lớn, có ý nghĩa đặc biệt 
quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trong danh mục được Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt; 

b) Cục Điều tiết điện lực cấp giấy phép hoạt động điện lực đối với hoạt động 
phân phối điện, bán buôn điện, bán lẻ điện, tư vấn chuyên ngành điện lực và hoạt 
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động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất từ 03 MW trở lên không 
thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này;  

c) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép hoạt động điện lực cho tổ chức, 
cá nhân có hoạt động điện lực với quy mô nhỏ trong phạm vi địa phương theo 
hướng dẫn của Bộ Công Thương. 

2. Giấy phép hoạt động điện lực được sửa đổi, bổ sung trong các trường hợp 
sau đây:  

a) Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép khi có sự thay đổi 
một trong các nội dung quy định trong giấy phép hoạt động điện lực; 

b) Trường hợp cần bảo vệ lợi ích kinh tế - xã hội và lợi ích công cộng, cơ 
quan cấp giấy phép có quyền sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực về 
truyền tải điện, phân phối điện. Việc sửa đổi hoặc bổ sung đó phải phù hợp với khả 
năng của đơn vị được cấp giấy phép. 

c) Trường hợp có sai sót về các nội dung ghi trong Giấy phép đã cấp, cơ 
quan cấp giấy phép có trách nhiệm sửa đổi Giấy phép đã cấp.”  

2. Nghị định số 19/2020/NĐ-CP  ngày 12/02/2020  của Chính phủ về kiểm tra xử lý 
kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. 
  Mục đích kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm 
hành chính 

1. Xem xét, đánh giá tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành 
chính; động viên, khen thưởng cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc 
thực hiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; phát hiện những hạn chế, vướng 
mắc, bất cập, sai sót, vi phạm trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 
để kịp thời chấn chỉnh, xử lý, khắc phục. 

2. Phòng, chống, ngăn chặn các vi phạm trong thi hành pháp luật về xử lý vi 
phạm hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong việc tổ chức thực 
hiện, áp dụng pháp luật nhằm bảo đảm hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật về xử 
lý vi phạm hành chính. 

3. Phát hiện các quy định chưa thống nhất, đồng bộ hoặc chưa phù hợp với 
thực tiễn để kịp thời sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản quy phạm 
pháp luật về xử lý vi phạm hành chính hoặc các văn bản quy phạm pháp luật khác 
có liên quan. 

Theo đó, trong quá trình xử lý VPHC, công chức, viên chức sẽ bị xử lý kỷ 
luật buộc thôi việc nếu có một trong các hành vi vi phạm sau: 

- Giữ lại vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm để xử lý vi phạm hành chính; 
- Giả mạo, làm sai lệch hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính, hồ sơ áp dụng 

biện pháp xử lý hành chính; 
- Chống đối, cản trở người làm nhiệm vụ kiểm tra, đe dọa, trù dập người 

cung cấp thông tin, tài liệu cho cơ quan kiểm tra, đoàn kiểm tra, gây khó khăn cho 
hoạt động kiểm tra; 
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- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sách nhiễu, đòi, nhận tiền, tài sản của 
người vi phạm; dung túng, bao che, hạn chế quyền của người vi phạm hành chính 
khi xử lý vi phạm hành chính. 

Nghị định số 19/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ 31/3/2020; riêng quy định tại 
Chương IV về xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý VPHC có hiệu lực từ 
ngày 01/7/2020. 

3. Nghị định số 30/2020/NĐ- CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ quy định về công 
tác Văn thư. 

Nghị định quy định rõ, khi ký ban hành văn bản hành chính bằng giấy, thì 
phải dùng bút có mực màu xanh, không dùng các loại mực dễ phai (Trong khi đó, 
trước đây Nghị định số 110/2004/NĐ-CP chỉ quy định khi ký không được dùng bút 
chì, không dùng mực đỏ hoặc mực dễ phai, dẫn đến người ký văn bản có thể dùng 
mực đen…). 

Đối với văn bản điện tử, người có thẩm quyền sẽ thực hiện ký số. 

Ngoài ra, Nghị định còn sửa đổi quy định về các loại văn bản hành chính, cụ 
thể bỏ các loại văn bản sau khỏi danh sách các loại văn bản hành chính: bản cam 
kết, giấy chứng nhận, giấy đi đường, giấy biên nhận hồ sơ. 

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Nghị định 
số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư và Nghị 
định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác 
văn thư hết hiệu lực từ ngày Nghị định này có hiệu lực pháp luật.  

4. Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ về việc quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư. 

Theo đó, đối với đấu thầu trong nước, mức giá bán (bao gồm cả thuế) của 
một bộ hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu không quá 20 triệu đồng; hồ sơ mời sơ tuyển 
không quá 05 triệu đồng. Đối với đấu thầu quốc tế, mức giá bán (bao gồm cả thuế) 
của một bộ hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu không quá 30 triệu đồng; hồ sơ mời sơ 
tuyển không quá 10 triệu đồng. 

Bên cạnh đó, chi phí lập, thẩm định hồ sơ mời sơ tuyển; đánh giá hồ sơ dự sơ 
tuyển; thẩm định kết quả sơ tuyển cụ thể như sau: 
Thứ nhất, chi phí lập hồ sơ mời sơ tuyển được tính bằng 0,02% tổng mức đầu tư 
nhưng tối thiểu là 10 triệu đồng và tối đa là 100 triệu đồng. 

Thứ hai, chi phí thẩm định hồ sơ mời sơ tuyển được tính bằng 0,01% tổng 
mức đầu tư nhưng tối thiểu là 10 triệu đồng và tối đa là 50 triệu đồng… 
Ngoài ra, chi phí cho Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị của nhà đầu tư về kết 
quả lựa chọn nhà đầu tư là 0,02% tổng mức đầu tư của nhà đầu tư có kiến nghị 
nhưng tối thiểu là 20 triệu đồng và tối đa là 200 triệu đồng. 
5. Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về việc gia hạn 
thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất. 
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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 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. 
II. Thông tư. 
1. Thông tư số 16/2019/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hàn quy 
định về Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực 
chữ ký số theo mô hình ký số trên thiết bị di động và ký số từ xa. 

Theo đó, tiêu chuẩn áp dụng chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số theo 
mô hình ký số từ xa gồm 07 loại sau: 

- Tiêu chuẩn mật mã và chữ ký số; 

- Tiêu chuẩn thông tin dữ liệu; 

- Tiêu chuẩn chính sách và quy chế chứng thực chữ ký số; 

- Tiêu chuẩn giao thức lưu trữ và truy xuất chứng thư số; 

- Tiêu chuẩn kiểm tra trạng thái chứng thư số; 

- Tiêu chuẩn bảo mật cho HSM quản lý khóa bí mật của tổ chức cung cấp 
dịch vụ chứng thực chữ ký số; 

- Tiêu chuẩn hệ thống thiết bị quản lý khóa bí mật, chứng thư số và tạo chữ 
ký số của khách hàng. 

7. Thông tư số 01/2020/TT-BTP  ngày 03/3/2020 của Bộ Tư pháp hướng dẫn Nghị 
định số 23/2015/NĐ-Cpngày 16/02/2015  về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản 
sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.  
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Cụ thể, Thông tư này hướng dẫn thi hành một số điều về chứng thực bản sao 
từ bản chính; chứng thực chữ ký; phê duyệt danh sách cộng tác viên dịch thuật; 
chứng thực hợp đồng, giao dịch và thẩm quyền chứng thực tại các huyện đảo. 

Theo đó, lời chứng phải ghi ngay phía dưới chữ ký được chứng thực hoặc 
trang liền sau của trang giấy tờ, văn bản có chữ ký được chứng thực. Trường hợp 
lời chứng được ghi tại tờ liền sau của trang có chữ ký thì phải đóng dấu giáp lai 
giữa giấy tờ, văn bản chứng thực chữ ký và trang ghi lời chứng. 

Trường hợp giấy tờ, văn bản có nhiều người ký thì phải chứng thực chữ ký 
của tất cả những người đã ký trong giấy tờ, văn bản đó. 

Một quy định mới đáng chú ý đó là, hàng năm, Phòng Tư pháp có trách 
nhiệm rà soát lại danh sách cộng tác viên dịch thuật. Trường hợp cộng tác viên 
không còn đủ điều kiện, tiêu chuẩn hoặc không làm cộng tác viên dịch thuật tại 
Phòng Tư pháp đó từ 12 tháng trở lên mà không có lý do chính đáng thì Phòng Tư 
pháp có văn bản đề nghị Sở Tư pháp ra quyết định xóa tên người đó khỏi danh sách 
cộng tác viên dịch thuật. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biên tập viên 
(Đã ký) 

 
 
 
 
 

Bộ phận Thanh tra - Pháp Chế 
(Đã ký) 
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