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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 9 năm 2020. 

2. Nội dung tin bài: Văn bản có hiệu lực từ tháng 9 năm 2020. 

Trong tháng 9/2020 các chính sách mới có thay đổi liên quan trực tiếp đến hoạt 
động sản xuất kinh doanh của công ty gồm: 03 Nghị định, 05 Thông tư và 01 Công 
văn. 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 81/2020/NĐ-CP ngày 09/7/2020 của 
Chính phủ sửa đổi Nghị định số 163/2018/NĐ-CP 
ngày 04/12/2018 quy định về phát hành trái phiếu 
doanh nghiệp. 

09/7/2020 01/9/2020 

02 

Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của 
Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao 
động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề 
nghiệp bắt buộc. 

28/7/2020 15/9/2020 

03 
Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14/8/2020 của 
Chính phủ về việc chống tin nhắn rác, thư điện tử 
rác, cuộc gọi rác. 

14/8/2020 01/10/2020 

Thông tư 

01 
Thông tư số 03/2020/TT-BXD ngày 28/7/2020 của 
Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ thiết kế kiến trúc 
và mẫu chứng chỉ hành nghề kiến trúc.  

28/7/2020 15/9/2020 

BM01-01-01 
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02 

Thông tư số 05/2020/TT-BKHĐT ngày 30/6/2020 
của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-
BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ 
thống mạng đấu thầu Quốc gia. 

30/6/2020 01/9/2020 

03 

Thông tư số 06/2020/TT-BLĐTBXH ngày 
30/8/2020 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội 
về việc ban hành Danh mục công việc có yêu cầu 
nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động. 

30/8/2020 05/10/2020 

04 
Thông tư số 52/2020/TT-BCA ngày 26/5/2020 của 
Bộ Công an về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về Trạm bơm nước chữa cháy. 

26/5/2020 04/10/2020 

05 

Thông tư số 77/2020/TT-BTC ngày 14/8/2020 của 
Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung 
của Nghị định số 81/2020/NĐ-CP ngày 09/7/2020 
của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 
của Chính phủ quy định về phát hành trái phiếu 
doanh nghiệp. 

14/8/2020 28/9/2020 

 
Công Văn 

01 

Công văn số 5081/BNV-CCVC ngày 26/9/2020 của 
Bộ Nội vụ về việc thực hiện quy định liên quan đến 
tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật Lao động 
năm 2019. 

26/9/2020 26/9/2020 

Tóm tắt và trích dẫn 
I. Nghị định 
1. Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ về việc quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo 
hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc. 

Theo đó, người sử dụng lao động được hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề để chuyển 
đổi nghề nghiệp cho người lao động khi có đủ các điều kiện sau: Suy giảm khả năng 
lao động do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ 31% trở lên; Được người sử 
dụng lao động sắp xếp công việc mới thuộc thẩm quyền quản lý phù hợp với sức 
khỏe; Đang tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định. 

Bên cạnh đó, người lao động được hỗ trợ khám bệnh nghề nghiệp khi có đủ các 
điều kiện: Thời gian đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đủ từ 12 
tháng trở lên; Được phát hiện bệnh nghề nghiệp tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
nghề nghiệp. Mức hỗ trợ bằng 50% chi phí khám bệnh nghề nghiệp tính theo biểu giá 
khám. 
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Ngoài ra, người sử dụng lao động được nhận kinh phí hỗ trợ tối đa một lần 
trong vòng 24 tháng với mức 70% chi phí huấn luyện thực tế cho từng đối tượng đủ 
điều kiện, cụ thể: Không quá 150.000 đồng/người với đối tượng được huấn luyện là 
an toàn vệ sinh viên; Không quá 300.000 đồng/người với đối tượng được huấn luyện 
là người quản lý phụ trách an toàn, vệ sinh lao động và người làm công tác y tế. 
2. Nghị định số 81/2020/NĐ-CP ngày 09/7/2020 của Chính phủ sửa đổi Nghị định số 
163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp. 
  Quy định mới, doanh nghiệp phát hành chỉ cần công bố thông tin trước ngày dự 
kiến tổ chức đợt phát hành trái phiếu tối thiểu 03 ngày làm việc cho các nhà đầu tư 
đăng ký mua trái phiếu và gửi nội dung công bố thông tin cho Sở Giao dịch Chứng 
khoán thay vì phải công bố trước tối thiểu 10 ngày làm việc như quy định cũ. 
Bên cạnh đó, đối với doanh nghiệp phát hành trái phiếu cho nhiều đợt phát hành thì 
đợt phát hành lần đầu và đợt phát hành sau, việc công bố thông tin cũng chỉ cần trước 
tối thiểu 03 ngày làm việc (quy định cũ là 10 ngày). 
Chính phủ cũng bổ sung thêm 01 loại giấy tờ cần có khi nộp hồ sơ phát hành trái 
phiếu của doanh nghiệp đó là: Hợp đồng mua trái phiếu trong đó bao gồm cam kết 
của nhà đầu tư về việc đã tiếp cận đầy đủ nội dung công bố thông tin trước khi phát 
hành và hiểu rõ các rủi ro khi mua trái phiếu. 
3. Nghị định số 91/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc chống tin nhắn rác, thư điện 
tử rác, cuộc gọi rác. 

Theo đó, mỗi người quảng cáo không được phép gửi quá 03 tin nhắn quảng cáo 
tới 01 số điện thoại, 03 thư điện tử quảng cáo tới 01 địa chỉ thư điện tử, 01 cuộc gọi 
điện thoại quảng cáo tới 01 số điện thoại trong vòng 24 giờ trừ trường hợp đã có thỏa 
thuận khác với người sử dụng. 

Bên cạnh đó, chỉ được gửi tin nhắn trong khoảng thời gian từ 07 giờ đến 22 giờ 
mỗi ngày, gọi điện quảng cáo từ 08 giờ đến 17 giờ mỗi ngày trừ trường hợp đã có 
thỏa thuận khác với Người sử dụng. Chỉ được gửi tin nhắn quảng cáo, gọi điện thoại 
quảng cáo khi đã được cấp tên định danh và không được phép sử dụng số điện thoại 
để gửi tin nhắn quảng cáo hoặc gọi điện thoại quảng cáo. 

Cụ thể, phạt từ 20 – 30 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Thực hiện quá 
01 cuộc gọi quảng cáo tới 01 số điện thoại trong vòng 24 giờ; Gọi điện thoại quảng 
cáo ngoài khoảng thời gian từ 08 giờ đến 17 giờ mỗi ngày mà không có thỏa thuận 
khác với người sử dụng. Đặc biệt, phạt đến 100 triệu đồng nếu gửi tin nhắn quảng cáo 
hoặc gọi điện thoại quảng cáo đến các số điện thoại nằm trong Danh sách không 
quảng cáo. 
II. Thông tư 
1. Thông tư số 03/2020/TT-BXD ngày 28/7/2020 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ 
thiết kế kiến trúc và mẫu chứng chỉ hành nghề kiến trúc.  

Cụ thể, hồ sơ thiết kế kiến trúc gồm 05 loại sau: Hồ sơ thiết kế kiến trúc sơ bộ 
là nội dung kiến trúc trong thiết kế sơ bộ ở giai đoạn báo cáo nghiên cứu tiền khả thi; 
Hồ sơ thiết kế kiến trúc cơ sở là nội dung kiến trúc trong thiết kế cơ sở ở giai đoạn 
báo cáo nghiên cứu khả thi; Thiết kế kiến trúc kỹ thuật là nội dung kiến trúc trong 
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thiết kế kỹ thuật ở giai đoạn sau thiết kế cơ sở; Thiết kế kiến trúc bản vẽ thi công là 
nội dung kiến trúc trong thiết kế bản vẽ ở giai đoạn sau thiết kế cơ sở; Các hồ sơ thiết 
kế ở các bước thiết kế khác. 

Bên cạnh đó, thiết kế kiến trúc được điều chỉnh phải lập hồ sơ thiết kế kiến trúc 
điều chỉnh gồm các bản vẽ được điều chỉnh phải đảm bảo các yêu cầu sau: Nêu rõ nội 
dung, thời gian, lần điều chỉnh, có sự thống nhất của chủ nhiệm thiết kế và chủ đầu tư; 
Tổ chức thiết kế và chủ đầu tư phải ký xác nhận và chịu trách nhiệm trước pháp luật 
về nội dung sửa đổi trong khung tên bản vẽ. 

Ngoài ra, chứng chỉ hành nghề kiến trúc được quản lý bằng số gồm 02 nhóm ký 
hiệu. Chứng chỉ bao gồm thông tin cơ bản của cá nhân được cấp chứng chỉ; tên cơ 
quan cấp, chữ ký và đóng dấu; lĩnh vực hành nghề và thời hạn hành nghề đối với từng 
lĩnh vực được cấp. 
2. Thông tư số 05/2020/TT-BKHĐT ngày 30/6/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về 
việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 
15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ 
thống mạng đấu thầu Quốc gia. 

Theo quy định mới được bổ sung, đối với gói thầu xây lắp, nhà thầu có thể đính 
kèm chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng công trình hoặc không đính kèm chứng 
chỉ này trong E-HSDT, kể cả trường hợp E-HSDT có yêu cầu nhà thầu phải có chứng 
chỉ này. Việc nhà thầu không đính kèm chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng công 
trình không phải lý do loại bỏ nhà thầu. 

Nhà thầu vẫn được tiếp tục xem xét, đánh giá và xét duyệt trúng thầu. Trường 
hợp nhà thầu trúng thầu, nhà thầu phải xuất trình chứng chỉ năng lực hoạt động xây 
dựng công trình trước khi trao hợp đồng. 

Bên cạnh đó, E-HSMT được phát hành miễn phí trên Hệ thống ngay sau khi 
Bên mời thầu đăng tải thành công E-TBMT trên Hệ thống. Nhà thầu phải chịu mọi 
chi phí liên quan đến việc chuẩn bị E-HSDT. Chi phí nộp E-HSDT đối với đấu thầu 
rộng rãi là 330.000 đồng (đã bao gồm thuế), đối với chào hàng cạnh tranh là 220.000 
đồng (đã bao gồm thuế). Trong mọi trường hợp, Bên mời thầu không chịu trách 
nhiệm về các chi phí liên quan đến việc tham dự thầu của nhà thầu. 
3. Thông tư số 06/2020/TT-BLĐTBXH ngày 30/8/2020 của Bộ Lao động Thương binh 
và Xã hội về việc ban hành Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, 
vệ sinh lao động. 

Danh mục 32 công việc yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động đó là: 
Thứ nhất, làm việc trên cao cách mặt bằng làm việc từ 2m trở lên, trên sàn công 

tác di động, nơi cheo leo nguy hiểm. 
Thứ hai, làm việc trong không gian hạn chế hoặc có khả năng phát sinh các khí 

độc như hầm, đường hầm, bể, giếng, đường cống và các công trình ngầm; vận hành, 
bảo dưỡng các loại đường ống khí; các công việc làm vệ sinh công nghiệp, vệ sinh 
môi trường, vệ sinh chuồng trại, xử lý nước thải, rác thải, thông tắc cống. 

Thứ ba, trực tiếp nấu, chế biến thực phẩm tại các bếp ăn tập thể từ 300 suất ăn 
một ngày trở lên. 
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Thứ tư, khám, chữa bệnh; chăm sóc người khuyết tật, người bệnh; giải phẫu 
bệnh, giám định pháp y, xét nghiệm vi sinh vật; các công việc trong lĩnh vực dược 
phẩm… 

Bên cạnh đó, những công việc như: diễn viên xiếc, xiếc thú; vận động viên 
chuyên nghiệp, huấn luyện viên thể dục, thể thao chuyên nghiệp; trực tiếp làm hỏa 
táng, địa táng; trực tiếp vận hành sản xuất, chế biến bia, rượu, nước giải khát, thuốc 
lá, dầu ăn, bánh kẹo, sữa;… cũng yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động. 
4. Thông tư số 52/2020/TT-BCA ngày 26/5/2020 của Bộ Công an về việc ban hành 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trạm bơm nước chữa cháy. 

Cụ thể, ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trạm 
bơm nước chữa cháy, mã số QCVN 02:2020/BCA. Quy chuẩn này quy định về yêu 
cầu an toàn, kỹ thuật đối với trạm bơm nước chữa cháy cố định trong các giai đoạn 
thiết kế, lắp đặt, vận hành, nghiệm thu, kiểm tra, bảo dưỡng, quản lý. 

Theo đó, trạm bơm nước chữa cháy phải được đặt trong nhà, cách nhà và công 
trình khác tối thiểu 16 m (không quy định khoảng cách khi nhà đặt trạm bơm nước 
chữa cháy có bậc chịu lửa I và II hoặc giữa trạm bơm và công trình có tường ngăn 
cháy). Phải trang bị hệ thống chiếu sáng sự cố cho khu vực trạm bơm nước chữa cháy 
có nguồn điện dự phòng đảm bảo thời gian hoạt động tối thiểu là 3 giờ, nguồn điện dự 
phòng này không được lấy từ nguồn ắc quy khởi động bơm. 

Ngoài ra, động cơ máy bơm, bồn chứa nhiên liệu và tủ điều khiển các máy bơm 
nước chữa cháy phải được nối đất an toàn. Dây nối đất phải bằng đồng sợi hoặc đồng 
lá. Tiết diện dây nối đất đối với động cơ máy bơm không nhỏ hơn 25 mm2, đối với 
bồn chứa nhiên liệu không nhỏ hơn 10 mm2 và đối với tủ điều khiển không nhỏ hơn 5 
mm2. 
4. Thông tư số 77/2020/TT-BTC ngày 14/8/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn 
một số nội dung của Nghị định số 81/2020/NĐ-CP ngày 09/7/2020 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 của 
Chính phủ quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp. 

Cụ thể, Bộ Tài chính hướng dẫn 03 nội dung về phát hành trái phiếu doanh 
nghiệp bao gồm: Chế độ công bố thông tin của doanh nghiệp phát hành trái phiếu; 
Chế độ công bố thông tin trên Chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp; Chế 
độ báo cáo của Sở Giao dịch Chứng khoán, tổ chức tư vấn phát hành trái phiếu doanh 
nghiệp và tổ chức lưu ký trái phiếu. 

Theo đó, doanh nghiệp phát hành trái phiếu tại thị trường trong nước thực hiện 
công bố thông tin trước đợt phát hành cho các nhà đầu tư đăng ký mua trái phiếu và 
gửi nội dung công bố thông tin đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định 
tại Khoản 9 và Khoản 11 Điều 1 Nghị định số 81/2020/NĐ-CP ngày 09/7/2020. 

Ngoài ra, việc công bố thông tin định kỳ được thực hiện theo năm tài chính như 
sau: Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày kết thúc 06 tháng đầu năm tài chính, doanh 
nghiệp thực hiện công bố thông tin định kỳ 06 tháng; Trong thời hạn 90 ngày kể từ 
ngày kết thúc năm tài chính, doanh nghiệp thực hiện công bố thông tin định kỳ hàng 
năm. 
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III. Công Văn. 
  Công văn số 5081/BNV-CCVC ngày 26/9/2020 của Bộ Nội vụ về việc thực hiện 
quy định liên quan đến tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019. 

Theo quy định tại BLLĐ 2019, có hiệu lực từ 01/01/2021, thì trong điều kiện 
bình thường, nam nghỉ hưu khi đủ 60 tuổi 03 tháng, nữ thì đủ 55 tuổi 04 tháng và mỗi 
năm tăng thêm 03 tháng với nam và 04 tháng với nữ. 

Trong khi đó, công chức, viên chức được thông báo nghỉ hưu trước 06 tháng và 
nhận quyết định nghỉ hưu trước 03 tháng tính đến thời điểm công chức, viên chức 
nghỉ hưu. 

Do đó, Bộ Nội vụ hướng dẫn để thống nhất các quy định về tuổi nghỉ hưu áp 
dụng với công chức, viên chức như sau: 

- Trường hợp nghỉ hưu sau ngày 01/01/2021: Xem xét ra thông báo, quyết định 
nghỉ hưu trên cơ sở tuổi nghỉ hưu của công chức, viên chức theo BLLĐ 2019; nếu đã 
ra thông báo nghỉ hưu thì không phải thông báo lại, quyết định nghỉ hưu thì theo 
BLLĐ 2019; 

- Trường hợp nghỉ hưu trước ngày 01/01/2021 mà được lùi thời điểm nghỉ hưu: 
Không thuộc đối tượng áp dụng tuổi nghỉ hưu theo quy định của BLLĐ 2019; thời 
điểm ra thông báo và quyết định nghỉ hưu thực hiện theo quy định hiện hành./. 
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