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1. Chuyên mục đăng tin: Bản tin pháp luật số 12 năm 2020. 

2. Nội dung tin bài: Văn bản có hiệu lực từ tháng 12 năm 2020. 

Trong tháng 12/2020 các chính sách mới có thay đổi liên quan trực tiếp đến hoạt 
động sản xuất kinh doanh của công ty gồm: 07 Luật, 02 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 

Luật  

1 
Bộ Luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 
20/11/2019 của Quốc hội. 

20/11/2019 01/01/2021 

2 
Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 
17/6/2020 của Quốc hội. 

17/6/2020 01/01/2021 

3 
 Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020 
ngày 17/6/2020 của Quốc hội. 

17/6/2020 01/01/2021 

4 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây 
dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc 
hội. 

17/6/2020 01/01/2021 

5 
Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 
64/2020/QH14 ngày 18/6/2020 của Quốc hội. 

18/6/2020 01/01/2021 

6 
Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án số 58/2020/QH14 
ngày 16/6/2020 của Quốc hội. 

16/6/2020 01/01/2021 

7 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật số 
63/2020/QH14 ngày 18/6/2020 của Quốc hội. 

18/6/2020 01/01/2021 

Nghị định 

BM01-01-01 
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01 

Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 về 
việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 
điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và 
quan hệ lao động. 

14/12/2020 01/02/2021 

02 

Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng 
cháy và chữa cháy 

24/11/2020 10/01/2021 

Thông tư 

01 
Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày  03/12/2020 
của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế. 

03/12/2020 17/01/2021 

02 

Thông tư số 13/2020/TT-BLĐTBXH ngày 
27/11/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội hướng dẫn việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp, 
cung cấp, công bố, đánh giá về tình hình tai nạn lao 
động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao 
động nghiêm trọng. 

27/11/2020 15/01/2021 

Tóm tắt và trích dẫn 
I. Luật 
1. Bộ Luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019 của Quốc hội. 

Từ 01/01/2021, không còn hợp đồng lao động theo thời vụ. 
Đây là một trong những điểm mới của Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 

được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2019. 
Cụ thể, trước đây theo quy định tại Bộ luật Lao động năm 2012, có 03 loại hợp 

đồng lao động (HĐLĐ) là: HĐLĐ không xác định thời hạn; HĐLĐ xác định thời hạn; 
HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng. 
Hiện nay, theo quy định mới thì chỉ còn 02 loại HĐLĐ. Từ ngày 01/01/2021, người 
sử dụng lao động không được ký kết hợp đồng thời vụ với người lao động. 

Mặt khác, Bộ luật cũng quy định người lao động có quyền đơn phương chấm 
dứt hợp đồng lao động mà không cần lý do, thậm chí trong một số trường hợp cụ thể, 
người lao động có thể đơn phương chấm dứt HĐLĐ mà không cần báo trước. Cụ thể: 
Người lao động không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc; Không 
được trả đủ lương hoặc trả lương không đúng thời hạn; Bị quấy rối tình dục tại nơi 
làm việc… 

Bên cạnh đó, Bộ luật còn quy định tăng tuổi nghỉ hưu đối với lao động nam làm 
việc trong điều kiện bình thường từ 60 tuổi lên 62 tuổi vào năm 2028 và tăng từ 55 
tuổi lên đến 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035. Bắt đầu từ năm 2021, tuổi 
nghỉ hưu của lao động nam trong điều kiện bình thường là 60 tuổi 03 tháng và nữ là 
55 tuổi 04 tháng. Sau đó, mỗi năm tuổi nghỉ hưu sẽ tăng thêm 03 tháng đối với lao 
động nam và 04 tháng đối với lao động nữ. 
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2. Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội 
Đây là nội dung mới được Quốc hội thông qua tại Luật Doanh nghiệp số 

59/2020/QH14 ngày 17/6/2020. 
Cụ thể, bổ sung thêm 01 nhóm đối tượng không được thành lập và quản lý 

doanh nghiệp tại Việt Nam, đó là: Tổ chức là pháp nhân thương mại bị cấm kinh 
doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định theo quy định của Bộ luật Hình 
sự. Bên cạnh đó, những người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi cũng 
thuộc nhóm đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp. 

Đáng chú ý, Quốc hội không quy định về hộ kinh doanh trong Luật Doanh 
nghiệp và giao Chính phủ quy định việc đăng ký và hoạt động của hộ kinh doanh. 

Đồng thời, Luật này cũng bỏ quy định cổ đông hoặc nhóm cổ đông phải sở hữu 
tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng như quy định cũ. 
Thay vào đó, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% (quy định cũ là 10%) tổng 
số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty 
có các quyền sau đây: 

Một là, xem xét, tra cứu, trích lục sổ biên bản và nghị quyết, quyết định của 
Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm, báo cáo của Ban kiểm 
soát, hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu 
liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của công ty. 

Hai là, yêu cầu triệu tập cuộc họp Đại hội cổ đông. 
3. Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020 ngày 17/6/2020 của Quốc hội. 

Theo đó, từ ngày Luật này có hiệu lực, thêm 02 nhóm ngành, nghề sau đây cấm 
các hoạt động đầu tư, kinh doanh, đó là: Kinh doanh pháo nổ và kinh doanh dịch vụ 
đòi nợ thuê. 

Bên cạnh đó, Luật mới quy định cụ thể nhà đầu tư phải ký quỹ hoặc phải có 
bảo lãnh ngân hàng về nghĩa vụ ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án đề nghị Nhà nước 
giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, trừ 04 trường hợp sau 
đây: 

Thứ nhất, nhà đầu tư trúng đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư 
được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần 
cho cả thời gian thuê. 

Thứ hai, nhà đầu tư trúng đấu thầu thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất. 
Thứ ba, nhà đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trên cơ sở nhận 

chuyển nhượng dự án đầu tư đã thực hiện ký quỹ hoặc đã hoàn thành việc góp vốn, 
huy động vốn theo tiến độ quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy 
chứng nhận đăng ký đầu tư. 

Thứ tư, nhà đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án 
đầu tư trên cơ sở nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của 
người sử dụng đất khác. 
4. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 
17/6/2020 của Quốc hội. 

Ngày 17/6/2020, Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Xây dựng của Quốc hội số 62/2020/QH14. 
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Cụ thể, công trình xây dựng cấp IV, nhà ở riêng lẻ ở nông thôn có quy mô dưới 
07 tầng và thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức 
năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan Nhà 
nước có thẩm quyền phê duyệt không yêu cầu Giấy phép xây dựng. 

Bên cạnh đó, Quốc hội cũng quy định miễn Giấy phép xây dựng đối với công 
trình xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thông báo kết quả thẩm 
định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đủ điều kiện phê duyệt thiết kế xây 
dựng và đáp ứng các điều kiện về giấy phép xây dựng theo quy định của Luật. 

Ngoài ra, Luật cũng quy định máy, thiết bị, vật tư phục vụ thi công xây dựng có 
yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn phải được kiểm định trước khi đưa vào sử dụng. Nhà 
thầu thi công xây dựng có trách nhiệm xác định vùng nguy hiểm trong thi công xây 
dựng công trình; rà soát biện pháp bảo đảm an toàn định kỳ, đột xuất để điều chỉnh 
cho phù hợp với thực tế thi công trên công trường. 
5. Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14 ngày 18/6/2020 
của Quốc hội. 

Theo đó, 05 lĩnh vực được đầu tư theo phương thức PPP bao gồm: Giao thông 
vận tải; Lưới điện, nhà máy điện, trừ nhà máy thủy điện và các trường hợp Nhà nước 
độc quyền theo quy định của Luật Điện lực; Thủy lợi, cung cấp nước sạch, thoát nước 
và xử lý nước thải; Y tế, giáo dục-đào tạo; Hạ tầng công nghệ thông tin. 

Quy mô tổng mức đầu tư tối thiểu của dự án PPP đối với từng lĩnh vực như sau: 
Không thấp hơn 200 tỷ đồng đối với các dự án thuộc lĩnh vực: Giao thông vận tải; 
lưới điện; thủy lợi, cung cấp nước sạch, thoát nước và xử lý nước thải, xử lý chất thải 
và hạ tầng công nghệ thông tin; Không thấp hơn 100 tỷ đồng đối với các dự án thuộc 
lĩnh vực: Y tế, giáo dục - đào tạo. 

Bên cạnh đó, các thông tin phải được công bố trên Hệ thống mạng đấu thầu 
quốc gia bao gồm: Thông tin về quyết định chủ trương đầu tư, quyết định phê duyệt 
dự án PPP; Thông tin về lựa chọn nhà đầu tư; Nội dung chính của hợp đồng dự án 
PPP; Cơ sở dữ liệu về nhà đầu tư;… 

Ngoài ra, Luật cũng quy định sau khi có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn 
nhà đầu tư, nhà đầu tư chỉ được thành lập doanh nghiệp dự án PPP theo mô hình công 
ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần (không được là công ty đại chúng) và có 
mục đích duy nhất để ký kết, thực hiện hợp đồng dự án PPP. 
6. Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án số 58/2020/QH14 ngày 16/6/2020 của Quốc hội. 

Ngày 16/06/2020, Quốc hội đã thông qua Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án, số 
58/2020/QH14. 

Theo đó, bổ nhiệm Hòa giải viên phải đáp ứng các điều kiện sau: Đã là Thẩm 
phán, Thẩm tra viên Tòa án, Thư ký Tòa án, Kiểm sát viên; Có kinh nghiệm, kỹ năng 
hòa giải, đối thoại; Có sức khỏe bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao; Có chứng 
chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải, đối thoại;... 
Mỗi vụ việc do 01 Hòa giải viên tiến hành hòa giải, đối thoại; Người khởi kiện, người 
yêu cầu lựa chọn Hòa giải viên trong danh sách Hòa giải viên của Tòa án có thẩm 
quyền giải quyết vụ việc và phải thông báo họ, tên, địa chỉ của Hòa giải viên cho Tòa 
án đó. 
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Bên cạnh đó, Luật quy định Hòa giải viên phải từ chối khi được lựa chọn, chỉ 
định hoặc bị thay đổi khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: Là người có quyền 
lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ việc hòa giải, đối thoại; Có căn cứ rõ ràng cho rằng 
Hòa giải viên có thể không vô tư, khách quan trong khi thực hiện nhiệm vụ; Các bên 
thay đổi Hòa giải viên đã được chỉ định và thỏa thuận lựa chọn Hòa giải viên khác; 
Không thể tiến hành hòa giải, đối thoại vì sự kiện bất khả kháng; Bị miễn nhiệm hoặc 
bị thôi làm Hòa giải viên;... 

Ngoài ra, thời hạn hòa giải, đối thoại là 20 ngày kể từ ngày Hòa giải viên được 
chỉ định, đối với vụ việc phức tạp thời hạn có thể được kéo dài nhưng không quá 30 
ngày. Các bên có thể thống nhất kéo dài thời hạn hòa giải, đối thoại nhưng không quá 
02 tháng. 
7. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
số 63/2020/QH14 ngày 18/6/2020 của Quốc hội. 

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung 
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành Nghị quyết liên tịch để quy định chi tiết 
những vấn đề được Luật giao hoặc hướng dẫn một số vấn đề cần thiết trong công tác 
bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân thay vì chỉ có thẩm quyền ban 
hành Nghị quyết liên tịch để quy định chi tiết những vấn đề được Luật giao. 

Bên cạnh đó, Luật quy định tờ trình dự án, dự thảo phải nêu rõ sự cần thiết ban 
hành Luật, Pháp lệnh, Nghị quyết, mục đích, quan điểm xây dựng Luật, Pháp lệnh, 
Nghị quyết; quá trình xây dựng dự án, dự thảo; Bố cục, nội dung cơ bản của dự thảo 
văn bản; Tính thống nhất của dự thảo văn bản với các văn bản quy phạm pháp luật 
trong cùng lĩnh vực; Tính tương thích của dự thảo văn bản với điều ước quốc tế có 
liên quan. 

Ngoài ra, nội dung thẩm định dự thảo Nghị định cần tập trung vào các vấn đề 
sau: Sự cần thiết ban hành Nghị định; Sự phù hợp của nội dung dự thảo Nghị định với 
đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước; Sự phù hợp của nội dung 
dự thảo Nghị định với văn bản được quy định chi tiết đối với Nghị định quy định tại 
khoản 1 Điều 19 Luật này; Sự cần thiết, tính hợp lý, chi phí tuân thủ các thủ tục hành 
chính trong dự thảo Nghị định; Điều kiện bảo đảm về nguồn lực; Ngôn ngữ, kỹ thuật, 
trình tự soạn thảo. 
 
II. Nghị định 
1. Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 về việc quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao 
động. 

Ngày 14/12/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 145/2020/NĐ-CP về việc 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều 
kiện lao động và quan hệ lao động. 

Theo quy định mới, người sử dụng lao động sử dụng từ 1.000 lao động nữ trở 
lên thì phải lắp đặt phòng vắt, trữ sữa mẹ tại nơi làm việc. Đáng chú ý, Nghị định này 
quy định cụ thể các hành vi bị coi là quấy rối tình dục tại nơi làm việc, như là: Hành 
vi mang tính chất thể chất gồm hành động, cử chỉ, tiếp xúc, tác động vào cơ thể mang 
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tính tình dục hoặc gợi ý tình dục; Quấy rối tình dục bằng lời nói gồm lời nói trực tiếp, 
qua điện thoại hoặc qua phương tiện điện tử;… 

Cụ thể, khi xuất hiện khiếu nại, tố cáo về hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm 
việc, người sử dụng lao động phải kịp thời ngăn chặn, xử lý và có biện pháp bảo vệ bí 
mật, danh dự, uy tín, nhân phẩm, an toàn cho nạn nhân bị quấy rối tình dục, người 
khiếu nại, tố cáo và người bị khiếu nại, bị tố cáo. 

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng quy định các trường hợp người giúp việc được tự 
ý nghỉ việc mà không cần báo trước đó là vì các lý do sau: Không được bố trí theo 
đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc theo 
thỏa thuận; Không được trả đủ lương hoặc trả lương không đúng thời hạn; Bị người 
sử dụng lao động đánh đập, nhược đãi hoặc có lời nói, hành vi nhục mạ; Bị cưỡng bức 
lao động, quấy rối tình dục tại nơi làm việc. 
2. Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy. 

Theo đó, khu dân cư phải bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa 
cháy (PCCC) sau đây: 

- Có phương án chữa cháy được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 
- Có lực lượng dân phòng được huấn luyện nghiệp vụ PCCC và tổ chức sẵn 

sàng chữa cháy đáp ứng yêu cầu chữa cháy tại chỗ. 
- Có nội quy về PCCC, về sử dụng điện, sử dụng lửa và các chất dễ cháy, nổ 

phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về PCCC hoặc theo quy định của Bộ 
Công an. 

- Có hệ thống giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy, giải pháp chống. 
cháy lan, phương tiện PCCC bảo đảm số lượng và chất lượng phù hợp với quy chuẩn, 
tiêu chuẩn kỹ thuật về PCCC hoặc theo quy định của Bộ Công an. 

Điều kiện an toàn về PCCC quy định như trên phải được Chủ tịch UBND cấp 
xã tổ chức thực hiện và duy trì trong suốt quá trình hoạt động. 

Như vậy, so với quy định hiện hành tại Điều 8 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP  
ngày 31/7/2014 thì không còn quy định một số nội dung như: 

- Hệ thống điện phải bảo đảm tiêu chuẩn an toàn về PCCC. 
- Có thiết kế và phải được thẩm duyệt thiết kế về PCCC đối với khu dân cư xây 

dựng mới. 
III. Thông tư 
1. Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày  03/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về 
đăng ký thuế. 

Theo đó, bên cạnh việc công khai thông tin đăng ký thuế của người nộp thuế 
trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế khi người nộp thuế ngừng hoạt động, 
đã hoặc chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế; Người nộp thuế không 
hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký;…. thì Bộ Tài chính mới bổ sung thêm trường hợp 
công khai đó là khi: Người nộp thuế tạm ngừng hoạt động, kinh doanh; Người nộp 
thuế có vi phạm pháp luật về đăng ký thuế. 
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Đồng thời, người nộp thuế trước khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế phải hoàn 
thành những nghĩa vụ sau: 
Trước hết, người nộp thuế nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quy định của 
pháp luật về hoá đơn. 

Tiếp theo, người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp hồ sơ khai thuế, nộp thuế 
và xử lý số tiền thuế nộp thừa, số thuế giá trị gia tăng chưa được khấu trừ (nếu có) 
theo quy định của Luật Quản lý thuế với cơ quan quản lý thuế. 

Ngoài ra, trường hợp đơn vị chủ quản có các đơn vị trực thuộc thì toàn bộ các 
đơn vị trực thuộc phải hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế trước khi 
chấm dứt hiệu lực mã số thuế của đơn vị chủ quản. 
2. Thông tư số 13/2020/TT-BLĐTBXH ngày 27/11/2020 của Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội hướng dẫn việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp, cung cấp, công bố, đánh 
giá về tình hình tai nạn lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động 
nghiêm trọng. 

Ngày 27/11/2020, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 
13/2020/TT-BLĐTBXH hướng dẫn việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp, cung cấp, công 
bố, đánh giá về tình hình tai nạn lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh 
lao động nghiêm trọng. 

Theo quy định, người sử dụng lao động phải tổ chức thu thập, lưu trữ thông tin 
về tình hình tại nạn lao động xảy ra tại cơ sở của mình, mở sổ thống kê tai nạn lao 
động và cập nhật đầy đủ, kịp thời vào phần mềm cơ sở dữ liệu của Bộ. Đối với lao 
động tự do, trách nhiệm nêu trên thuộc về UBND xã, phường, thị trấn. 

Định kỳ 06 tháng, hằng năm, người sử dụng lao động công bố tình hình tai nạn 
lao động xảy ra tại cơ sở cho người lao động biết. Thông tin phải được công bố trước 
01/7 đối với số liệu 06 tháng đầu năm và trước 15/01 năm sau với số liệu cả năm. 

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). 
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