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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 5 năm 2020. 

2. Nội dung tin bài: Văn bản có hiệu lực từ tháng 5 năm 2020. 

Trong tháng 5/2020 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, 04 Thông tư và 01 Quyết 
định. 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 35/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của 
Chính phủ  hướng dẫn Luật Cạnh tranh. 

24/03/2020 15/5/2020 

02 
Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của 
Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản. 

24/03/2020 10/5/2020 

03 
Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của 
Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi 
trường điện tử. 

08/4/2020 22/5/2020 

Thông tư 

01 
Thông tư số 18/2020/TT-BTC ngày 31/3/202 của 
Bộ Tài chính hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài 
khoản tại Kho bạc Nhà nước. 

 
 

02 

Thông tư số 22/2020/TT-BTC ngày 10/4/2020 của 
Bộ Tài chính ban hành quy định về mức thu, chế độ 
thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử 
dụng dữ liệu về môi trường. 

10/4/2020 26/5/2020 
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03 

Thông tư số 24/2020/TT-BTC ngày 10/4/2020 của 
Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư 20/2016/TT-BTC 
ngày 03/02/2016 hướng dẫn thực hiện cơ chế quản 
lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo 
hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã 
hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. 

13/4/2020 30/5/2020 

04 

Thông tư số 17/2020/TT-BTC ngày 27/3/2020 của 
Bộ Tài chính và liên tịch ban hành về bãi bỏ văn 
bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực dự trữ nhà 
nước, quản lý giá, quản lý tài chính đầu tư và quản 
lý tài chính hành chính sự nghiệp. 
 

27/3/2020 15/5/2020 

Quyết định 

01 
Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg  ngày 06/4/2020 
của Thủ tướng Chính phủ ban hành về cơ chế 
khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam. 

06/4/2020 22/5/2020 

 
Tóm tắt và trích dẫn 
I. Nghị định 
1. Nghị định số 35/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ hướng dẫn Luật 
Cạnh tranh. 

Theo đó, các doanh nghiệp dự định tham gia tập trung kinh tế phải thông báo 
cho Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia trước khi thực hiện tập trung kinh tế nếu thuộc một 
trong các trường hợp sau đây: 

Thứ nhất, tổng tài sản trên thị trường Việt Nam của doanh nghiệp hoặc nhóm 
doanh nghiệp liên kết mà doanh nghiệp đó là thành viên đạt 3.000 tỷ đồng trở lên 
trong năm tài chính liền kề trước năm dự kiến thực hiện tập trung kinh tế. 

Thứ hai, tổng doanh thu bán ra hoặc doanh số mua vào trên thị trường Việt 
Nam của doanh nghiệp hoặc nhóm doanh nghiệp liên kết mà doanh nghiệp đó là 
thành viên đạt 3.000 tỷ đồng trở lên trong năm tài chính liền kề trước năm dự kiến 
thực hiện tập trung kinh tế. 

Thứ ba, giá trị giao dịch của tập trung kinh tế từ 1.000 tỷ đồng trở lên. 
Thứ tư, thị phần kết hợp của doanh nghiệp dự định tham gia tập trung kinh tế 

từ 20% trở lên trên thị trường liên quan trong năm tài chính liền kề trước năm dự 
kiến thực hiện tập trung kinh tế. 

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ thông báo tập trung kinh tế 
đầy đủ, hợp lệ, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia ra thông báo kết quả thẩm định sơ bộ 
việc tập trung kinh tế. 
3. Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt 
vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản. 

Cá nhân có hành vi khai thác, sử dụng tài nguyên nước không có giấy phép bị 
phạt đến 250 triệu đồng nếu sử dụng nước dưới đất cho hoạt động sản xuất, kinh 
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doanh dịch vụ với lưu lượng từ 12.000m3/ngày đêm trở lên; hoặc sử dụng nước mặt 
để phát điện với công suất lắp máy từ 50.000kW trở lên. Mức phạt này cũng được 
áp dụng cho hành vi khai thác, sử dụng nước biển phục kinh doanh trên đất liền với 
lưu lượng từ 2.000.000m3/ngày đêm trở lên. 

Tổ chức có những hành vi vi phạm này sẽ bị phạt với mức gấp đôi mức phạt 
nêu trên. Ngoài ra, cá nhân, tổ chức vi phạm còn phải nộp lại số lợi bất hợp pháp thu 
được từ hành vi trên và thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm, suy 
thoái, cạn kiệt nguồn nước nếu gây ô nhiễm, suy giảm chất lượng, số lượng nguồn 
nước. 

Bên cạnh đó, cũng quy định cá nhân có hành vi cho mượn, cho thuê giấy 
phép; hành nghề khoan nước dưới đất không có giấy phép; hành nghề khoan nước 
dưới đất khi giấy phép đã hết hạn có thể bị phạt từ 40-50 triệu đồng. Đối với cá nhân 
cố tình tiếp tục khoan giếng khi gây sụt lún đất hoặc gây sự cố ảnh hưởng đến công 
trình xây dựng, đời sống nhân dân hoặc không xử lý khắc phục khi có các sự cố này 
có thể bị phạt đến 60 triệu đồng. 
4. Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục 
hành chính trên môi trường điện tử. 

Việc thực hiện đăng ký tài khoản thực hiện thủ tục hành chính trên môi 
trường điện tử được thực hiện tại Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công 
cấp bộ, cấp tỉnh hoặc sử dụng danh tính điện tử do các tổ chức cung cấp định danh 
điện tử kết nối, tích hợp với Nền tảng trao đổi định danh điện tử trên Cổng dịch vụ 
công quốc gia. 

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử của cơ quan có thẩm quyền có 
giá trị pháp lý như kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng bản giấy. Trường hợp 
kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử đã hủy hiệu lực vẫn được lưu trữ phục 
vụ việc tra cứu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo thời hạn lưu trữ quy định 
của pháp luật chuyên ngành. 

Tổ chức, cá nhân có thể in hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử 
do tổ chức, cá nhân đó khởi tạo từ hệ thống thông tin để lưu, đối chiếu thông tin 
hoặc xuất trình cho cơ quan có thẩm quyền kiểm tra… Văn bản giấy được chuyển 
đổi từ hồ sơ, kết quả điện tử phải đáp ứng một số điều kiện theo quy định. 

Đối với giấy tờ, tài liệu chưa được số hóa, lưu trữ, kết nối thông tin với Cổng 
dịch vụ công quốc gia, tùy theo nhu cầu, tổ chức cá nhân có thể yêu cầu cấp bản sao 
điện tử theo hai cách: Yêu cầu cấp bản sao điện tử từ sổ gốc; yêu cầu chứng thực 
bản sao điện tử từ bản chính giấy tờ, tài liệu. 
II. Thông tư 
1. Thông tư số 18/2020/TT-BTC ngày 31/3/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn đăng 
ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước. 

Cụ thể, các đơn vị, tổ chức lập và gửi hồ sơ đăng ký sử dụng tài khoản; đăng 
ký thay đổi mẫu dấu, chữ ký; đăng ký sử dụng bổ sung tài khoản; thay đổi hồ sơ 
pháp lý về đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước gửi qua dịch vụ công 
“Đăng ký và sử dụng tài khoản tại KBNN”. 
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Tiếp theo, trong trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cán bộ giao dịch lập 02 liên 
Phiếu giao nhận hồ sơ đăng ký và sử dụng tài khoản (Ký hiệu 03/MTK) và gửi đơn 
vị, tổ chức đăng ký sử dụng tài khoản 01 liên; chuyển 01 liên cùng hồ sơ tiếp nhận 
đến Kế toán trưởng hoặc người được Kế toán trưởng ủy quyền xử lý… 

Đáng chú ý, Kho bạc Nhà nước không hoàn trả lại khoản phí dịch vụ thanh 
toán đã thu trong trường hợp đơn vị, tổ chức yêu cầu hủy bỏ dịch vụ thanh toán hoặc 
dịch vụ thanh toán không thực hiện được vì những sai sót, sự cố không phải do lỗi 
của Kho bạc Nhà nước gây ra. Đồng thời, Kho bạc Nhà nước không tự ý khấu trừ số 
tiền thanh toán của đơn vị, tổ chức để thu phí dịch vụ thanh toán. 

2. Thông tư số 22/2020/TT-BTC ngày 10/4/2020 của Bộ Tài chính ban hành quy 
định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ 
liệu về môi trường. 

Theo đó, mức phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường dao động từ 
12.000 - 9.145.000 đồng. Mức phí cao nhất là 9,145 triệu đồng được áp dụng cho 
việc khai thác cơ sở dữ liệu chuyên đề môi trường tỷ lệ 1/250.000; 1/500.000; 
1/1.000.000. Mức phí thấp nhất là 12.000 đồng được áp dụng khi tổ chức, cá nhân 
khai thác thông số khí tượng thuộc dữ liệu kết quả quan trắc không khí của trạm 
quan trắc tự động cố định liên tục. 

Việc nộp loại phí nói trên sẽ được người, tổ chức tiến hành nộp trực tiếp cho 
tổ chức thu phí hoặc nộp vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách của tổ chức thu phí 
mở tại Kho bạc Nhà nước. Ngoài ra, tổ chức, cá nhân cũng có thể thực hiện nộp phí 
qua hình thức không dùng tiền mặt. Muộn nhất là ngày 05 hàng tháng, số tiền phí đã 
được thu tháng trước phải được tổ chức thu phí gửi về tài khoản phí chờ nộp ngân 
sách của mình. 

 3. Thông tư số 24/2020/TT-BTC ngày 10/4/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư 
20/2016/TT-BTC ngày 03/02/2016 hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính về 
bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã 
hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. 

Theo quy định mới, công chức, viên chức thường xuyên phải đi kiểm tra, xác 
minh hồ sơ đối tượng hưởng BH TNLĐ, BNN tại khu dân cư mà tự túc bằng 
phương tiện cá nhân và không thuộc đối tượng phạm vi thanh toán chế độ công tác 
phí theo quy định thì được hỗ trợ theo phương thức thanh toán chế độ công tác phí 
gồm tiền nhiên liệu, khấu hao xe và chi phí gửi xe nhưng tối đa không quá 01 lần 
mức lương cơ sở/người/tháng. Mức khoán cụ thể do Thủ trưởng đơn vị quyết định 
trong phạm vi nguồn chi phí quản lý được sử dụng. 

Ngoài khoản chi cho cán bộ, viên chức, chi phí quản lý đối với BH TNLĐ, 
BNN còn hỗ trợ chi tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật; Hỗ trợ chi phí in 
ấn, văn phòng phẩm, phô tô tài liệu; chi phí bảo quản, lưu trữ tài liệu có liên quan; 
chi phí chuyển tiền chi phí quản lý BH TNLĐ, BNN cho Kho bạc Nhà nước. 

4. Thông tư số 17/2020/TT-BTC về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh 
vực dự trữ nhà nước, quản lý giá, quản lý tài chính đầu tư và quản lý tài chính hành 
chính sự nghiệp do Bộ Tài chính và liên tịch ban hành 
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Theo đó, Bộ Tài chính bãi bỏ 22 văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có: 06 
văn bản lĩnh vực dự trữ Nhà nước, 03 văn bản thuộc lĩnh vực quản lý giá, 05 văn 
bản thuộc lĩnh vực quản lý tài chính đầu tư và 08 văn bản thuộc lĩnh vực quản lý tài 
chính hành chính sự nghiệp. 

Cụ thể, các văn bản bị bãi bỏ bao gồm: Thông tư số 21/2013/TT-BTC ngày 
25/3/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về mức phí nhập, 
xuất và bảo quản hạt giống rau dự trữ quốc gia; Thông tư số 198/2014/TT-BTC 
ngày 15/02/2015 hướng dẫn phương pháp tính giá thành cá tra nguyên liệu; Thông 
tư số 157/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 quy định về khen thưởng thi đua trên 
công trường xây dựng Thủy điện Lai Châu; Thông tư số 174/2012/TT-BTC ngày 
22/10/2012 hướng dẫn quản lý tài chính đối với Quỹ trợ giúp pháp lý Việt Nam. 
III. Quyết định 
1. Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg  ngày 06/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban 
hành về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam 

Theo đó, thời hạn của hợp đồng mua bán điện đối với các dự án điện mặt trời 
nối lưới là 20 năm, kể từ ngày vận hành thương mại. Sau thời gian này các bên có 
thể gia hạn hoặc ký kết hợp đồng mới, theo quy định của pháp luật. Hợp đồng mua 
bán điện giữa bên bán điện và bên mua điện là Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoặc 
đơn vị thành viên được ủy quyền phải được thực hiện theo đúng mẫu hợp đồng cho 
các dự án điện mặt trời. 

Giá mua điện mặt trời dao động từ 1.644 - 1.943 đồng/kWh, đối với các dự án 
Điện mặt trời nổi, Điện mặt trời mặt đất và Hệ thống điện mặt trời mái nhà. Giá này 
chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và được áp dụng trong vòng 20 năm, kể từ ngày 
vận hành thương mại. 

Riêng đối với tỉnh Ninh Thuận, giá mua điện từ các dự án điện mặt trời nối 
lưới đã có trong quy hoạch phát triển điện lực các cấp và có ngày vận hành thương 
mại trước 01/01/2021, tổng công suất tích lũy tối đa là 2.000MW là 2.086 
đồng/kWh (chưa có thuế VAT)./. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Biên tập viên 
(Đã ký) 

 
 

Đỗ Xuân Sơn 

Bộ phận Thanh tra - Pháp Chế 
(Đã ký) 

 
 

Dương Công Hoan 
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3. Nội dung đăng tin: Văn bản có hiệu lực từ tháng 05 năm 2020. 
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              Thường trực BBT  Duyệt đăng tin  
                       (Đã ký)  (Đã ký) 
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