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1. Chuyên mục đăng tin: Bản tin pháp luật số 11 năm 2020. 

2. Nội dung tin bài: Văn bản có hiệu lực từ tháng 11 năm 2020. 

Trong tháng 11/2020 các chính sách mới có thay đổi liên quan trực tiếp đến hoạt 
động sản xuất kinh doanh của công ty gồm: 06 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 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 
của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm 
hành chính về thuế, hóa đơn. 

19/10/2020 05/12/2020 

02 
Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 
Luật Quản lý thuế. 

19/10/2020 05/12/2020 

03 
Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành Luật Khiếu nại.  

19/10/2020 10/12/2020 

04 

Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 20/10/2020 
của Chính phủ ban hành Nghị định về kiểm soát tài 
sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn 
trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

30/10/2020 20/12/2020 

05 
Nghị định số 133/2020/NĐ-CP ngày 09/11/2020  
của Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết 
thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự. 

09/11/2020 25/12/2020 

06 
Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 
của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu. 

18/11/2020 01/01/2021 

BM01-01-01 
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Thông tư 

01 

Thông tư số 08/2020/TT-BLĐTBXH ngày 
15/10/2020 của Bộ Lao động Thương binh và Xã 
hội hướng dẫn về bảo vệ việc làm của người tố cáo 
là người làm việc theo hợp đồng lao động 

15/10/2020 01/12/2020 

02 

Thông tư số 85/2020/TT-BTC ngày 01/10/2020 của 
Bộ Tài chính về quy định việc quản lý, sử dụng 
kinh phí phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung 
ương về phòng, chống thiên tai và Ban Chỉ huy 
phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các 
cấp. 

01/10/2020 01/12/2020 

Tóm tắt và trích dẫn 
I. Nghị định 
1. Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ về việc quy định xử 
phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn. 

Ngày 19/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 125/2020/NĐ-CP về việc 
quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn. 

Cụ thể, phạt tiền từ 02 - 05 triệu đồng đối với hành vi chuyển dữ liệu hóa đơn 
điện tử cho cơ quan thuế quá thời hạn từ 01 đến 05 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời 
hạn theo quy định. Nếu chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế quá thời hạn 
từ 11 ngày làm việc hoặc không chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế theo 
thời hạn quy định sẽ bị phạt từ 10 - 20 triệu đồng. 

Ngoài ra, phạt tiền 01 lần số thuế trốn đối với người nộp thuế có từ một tình tiết 
giảm nhẹ trở lên khi thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau: Không nộp hồ sơ 
đăng ký thuế, không nộp hồ sơ khai thuế hoặc nộp hồ sơ khai thuế sau 90 ngày, kể từ 
ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế hoặc kể từ ngày hết thời hạn gia hạn nộp hồ sơ 
khai thuế; Sử dụng không hợp pháp hóa đơn để khai thuế làm giảm số thuế phải nộp 
hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, số tiền thuế được miễn, giảm;... 

Bên cạnh đó, đối với các hành vi thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế quá 
thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên làm thay đổi giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc 
thông báo mã số thuế hoặc không thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký 
thuế sẽ bị phạt tiền từ 05 - 07 triệu đồng. 
2. Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 Chính phủ quy định chi tiết một số 
điều của Luật Quản lý thuế. 
  Theo đó, người nộp thuế cần chú ý những quyền và nghĩa vụ sau trong thời 
gian tạm ngừng hoạt động, kinh doanh: 
Trước hết, người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai thuế, trừ trường hợp người nộp 
thuế tạm ngừng hoạt động, kinh doanh không trọn tháng, quý, năm dương lịch hoặc 
năm tài chính thì vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế tháng, quý; hồ sơ quyết toán năm. 
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Tiếp theo, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp 
khoán tạm ngừng hoạt động, kinh doanh được cơ quan thuế xác định lại nghĩa vụ thuế 
khoán theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

Bên cạnh đó, người nộp thuế không được sử dụng hóa đơn và không phải nộp 
báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. Trường hợp người nộp thuế được cơ quan thuế 
chấp thuận sử dụng hóa đơn theo quy định của pháp luật về hóa đơn thì phải nộp hồ 
sơ khai thuế, nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quy định. 

Cần lưu ý, người nộp thuế phải chấp hành các quyết định, thông báo của cơ 
quan quản lý thuế về đôn đốc thu nợ, cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về 
quản lý thuế, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế và xử lý hành vi vi 
phạm hành chính về quản lý thuế. 
Ngoài ra, Chính phủ cũng hướng dẫn nhiều nội dung quan trọng khác liên quan đến 
khai thuế, tính thuế; Hoàn thuế; Khoanh tiền thuế nợ; Xóa nợ tiền thuế, tiền chậm 
nộp, tiền phạt; Cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế;… trong 
Nghị định này. 
3. Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại. 

Theo đó, chậm nhất là 05 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định giải quyết khiếu 
nại có hiệu lực pháp luật, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, người giải 
quyết khiếu nại có trách nhiệm áp dụng các biện pháp để thực hiện hoặc có văn bản 
chỉ đạo cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức thi hành quyết định giải quyết 
khiếu nại có hiệu lực pháp luật. 

Đáng chú ý, Chính phủ cũng quy định các hình thức kỷ luật áp dụng đối với 
người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, bao gồm: 

Trước hết, áp dụng hình thức kỷ luật khiển trách đối với người có hành vi bao 
che cho người bị khiếu nại; Sách nhiễu, cản trở, gây khó khăn, phiền hà; Đe dọa trả 
thù, trù dập người khiếu nại, người được ủy quyền khiếu nại, người bị khiếu nại. 
Tiếp theo, áp dụng hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với người cố ý không thụ lý giải 
quyết khiếu nại đối với vụ việc khiếu nại đủ điều kiện thụ lý thuộc thẩm quyền; Cố ý 
bỏ qua các bằng chứng, bỏ lọt các thông tin, tài liệu hoặc làm sai lệch hồ sơ vụ việc; 
Cố ý không ban hành quyết định giải quyết khiếu nại. 

Đặc biệt, người nào vi phạm nghiêm trọng trong việc thực hiện trình tự, thủ tục 
giải quyết khiếu nại; Cố ý ban hành quyết định giải quyết khiếu nại trái pháp luật gây 
mất ổn định nghiêm trọng về an ninh, trật tự xã hội hoặc gây hậu quả chết người thì sẽ 
bị kỷ luật giáng chức hoặc cách chức. 
4. Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 20/10/2020 của Chính phủ ban hành Nghị 
định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, 
tổ chức, đơn vị. 

Ngày 30/10/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 130/2020/NĐ-CP về việc 
kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, 
đơn vị. 
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Cụ thể, người có nghĩa vụ kê khai mà tẩu tán, che dấu tài sản, thu nhập, cản trở 
hoạt động kiểm soát tài sản, thu nhập, không nộp bản kê khai sau 02 lần được đôn đốc 
bằng văn bản thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý bằng một trong các 
hình thức cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức, bãi nhiệm, buộc thôi việc, 
giáng cấp bậc quân hàm, giáng cấp bậc hàm. 

Bên cạnh đó, người đứng đầu Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập, Tổ trưởng 
và thành viên Tổ xác minh tài sản, thu nhập có hành vi vi phạm trong việc tiếp nhận 
bản kê khai, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về kiểm soát tài sản, thu nhập, tiến hành 
xác minh, kết luận xác minh, công khai kết quả xác minh thì tùy theo tính chất, mức 
độ mà bị xử lý kỷ luật bằng một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng 
chức, cách chức. 

Chính phủ cũng quy định, Bản kê khai của người có nghĩa vụ kê khai thuộc sở, 
ngành cấp tỉnh, phòng, ban cấp huyện được niêm yết tại trụ sở cơ quan hoặc công 
khai tại cuộc họp bao gồm toàn thể cán bộ, công chức, viên chức… Bản kê khai phải 
được công khai chậm nhất là 05 ngày kể từ ngày cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử 
dụng người có nghĩa vụ kê khai bàn giao bản kê khai cho Cơ quan kiểm soát tài sản, 
thu nhập. Thời gian niêm yết bản kê khai là 15 ngày. Vị trí niêm yết phải bảo đảm an 
toàn, thuận tiện cho việc đọc các bản kê khai. 
5. Nghị định số 133/2020/NĐ-CP ngày 09/11/2020  của Chính phủ ban hành Nghị 
định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự. 

Ngày 09/11/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 133/2020/NĐ-CP về việc quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự. 

Cụ thể, Giám thị trại giam trích 14% kết quả lao động, học nghề để bổ sung 
mức ăn cho phạm nhân nhưng không được tăng thêm quá 1/6 lần tiêu chuẩn ăn hằng 
tháng mà pháp luật quy định cho mỗi phạm nhân. Đối với phạm nhân lao động làm 
thêm giờ, lao động ngày nghỉ được hưởng tiêu chuẩn ăn bằng 02 lần tiêu chuẩn ăn 
ngày thường cho mỗi phạm nhân. Trích 12% chi trả một phần công lao động cho 
phạm nhân trực tiếp tham gia lao động sản xuất, chi hỗ trợ cho phạm nhân bị tai nạn 
lao động. 

Bên cạnh đó, giáo viên, cán bộ, chiến sĩ dạy văn hóa, giáo dục pháp luật, công 
dân, tuyên truyền, phổ biến pháp luật và thành viên Hội đồng xét công nhận hoàn 
thành chương trình xóa mù chữ, phổ cập tiểu học, thi tốt nghiệp trung học cơ sở cho 
phạm nhân được bồi dưỡng trong môi trường đặc biệt. Mức chi bồi dưỡng một buổi 
(04 giờ) bằng 0,25 mức lương cơ sở. 

Ngoài ra, quy mô của nhà giam được quy định như sau: đối với nhà giam 
chung, mỗi buồng giam giữ không quá 50 phạm nhân; giam giữ không quá 08 phạm 
nhân/buồng giam đối với nhà giam riêng; giam giữ tối đa 02 phạm nhân bị kỷ 
luật/buồng giam tại nhà kỷ luật. 
6. Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ quy định về tuổi 
nghỉ hưu. 
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Theo đó, người lao động thuộc các trường hợp dưới đây có thể nghỉ hưu ở tuổi 
thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi so với người lao động trong điều kiện bình thường 
tại thời điểm nghỉ hưu: 

- Thứ nhất, người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc nặng 
nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh 
mục do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành. 

- Thứ hai, người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện 
kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp 
khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01/01/2021. 

- Thứ ba, người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên. 
- Thứ tư, người lao động có tổng thời gian làm nghề, công việc nặng nhọc, độc 

hại, nguy hiểm và thời gian làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó 
khăn từ đủ 15 năm trở lên. 

Lộ trình điều chỉnh tuổi nghỉ hưu của người lao động quy định tại khoản 1 Điều 
này được thực hiện theo bảng dưới đây: 

Lao động nam Lao động nữ 

Năm nghỉ hưu Tuổi nghỉ hưu Năm nghỉ hưu Tuổi nghỉ hưu 

2021 60 tuổi 3 tháng 2021 55 tuổi 4 tháng 

2022 60 tuổi 6 tháng 2022 55 tuổi 8 tháng 

2023 60 tuổi 9 tháng 2023 56 tuổi 

2024 61 tuổi 2024 56 tuổi 4 tháng 

2025 61 tuổi 3 tháng 2025 56 tuổi 8 tháng 

2026 61 tuổi 6 tháng 2026 57 tuổi 

2027 61 tuổi 9 tháng 2027 57 tuổi 4 tháng 

Từ năm 2028 trở đi 62 tuổi 2028 57 tuổi 8 tháng 

    2029 58 tuổi 

    2030 58 tuổi 4 tháng 

    2031 58 tuổi 8 tháng 

    2032 59 tuổi 
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    2033 59 tuổi 4 tháng 

    2034 59 tuổi 8 tháng 

    Từ năm 2035 trở đi 60 tuổi 

 
Việc đối chiếu tháng, năm sinh của người lao động tương ứng với tuổi nghỉ hưu quy 
định tại khoản này theo Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này. 

Do đó, tuổi nghỉ hưu thấp nhất của người lao động kể từ ngày 01/01/2021 là đủ 
55 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và 50 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ; sau đó, 
cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 57 tuổi vào năm 
2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 04 tháng đối với lao động nữ cho đến khi đủ 55 tuổi 
vào năm 2035. 
II. Thông tư 
1. Thông tư số 08/2020/TT-BLĐTBXH ngày 15/10/2020 của Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội hướng dẫn về bảo vệ việc làm của người tố cáo là người làm việc theo 
hợp đồng lao động.  

Đây là nội dung mới được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành tại 
Thông tư số 08/2020/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về bảo vệ việc làm của người tố cáo 
là người làm việc theo hợp đồng lao động ngày 15/10/2020. 

Cụ thể, người sử dụng người lao động không được phân biệt đối xử về việc làm 
đối với người được bảo vệ; Không được trả thù, trù dập, đe dọa làm ảnh hưởng đến 
việc làm, các khoản thu nhập và lợi ích hợp pháp khác từ việc làm của người được 
bảo vệ. 

Bên cạnh đó, trường hợp người sử dụng lao động không chấp hành biện pháp 
bảo vệ việc làm cho người được bảo vệ thì Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc tổ 
chức đại diện hợp pháp khác của người lao động tại cơ sở phải có ý kiến bằng văn bản 
với người sử dụng lao động, đồng thời báo cáo ngay sự việc với cơ quan ra quyết định 
áp dụng biện pháp bảo vệ và công đoàn cấp trên trực tiếp hoặc tổ chức đại diện hợp 
pháp cấp trên trực tiếp của người lao động (nếu có) để kịp thời xử lý và có biện pháp 
bảo vệ việc làm cho người được bảo vệ. 
2. Thông tư số 85/2020/TT-BTC ngày 01/10/2020 của Bộ Tài chính về quy định việc 
quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, 
chống thiên tai và Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp. 

Theo đó, nội dung chi đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về 
phòng, chống thiên tai bao gồm: Vật tư, văn phòng phẩm, nhiên liệu, thông tin, liên 
lạc và các dịch vụ công cộng khác; Thuê, mua sắm, sửa chữa tài sản, cơ sở vật chất, 
trang thiết bị, phương tiện tất yếu; Phụ cấp kiêm nhiệm, tiền lương, tiền công chuyên 
gia; Chi phí quản lý vận hành hệ thống, thuê dịch vụ công trong cung cấp, truyền tải 
thông tin phục vụ phòng;…. 
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Bên cạnh đó, mức chi phụ cấp kiêm nhiệm thực hiện theo quy định tại Thông 
tư số 78/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ Nội vụ, chi tiền lương làm thêm giờ 
thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 
05/01/2005, chi công tác phí, hội nghị triển khai thực hiện nhiệm vụ, công tác phòng, 
chống thiên tai thực hiện theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 
28/4/2017  của Bộ Tài chính. 

Ngoài ra, đối với nội dung chi của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống 
thiên tai, Ban Chỉ huy cấp Bộ từ nguồn ngân sách trung ương, Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ quyết định áp dụng mức chi của các nhiệm 
vụ, nội dung chi có tính chất tương tự đã được cấp có thẩm quyền quy định. 
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