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1. Chuyên mục đăng tin: Bản tin pháp luật số 01 năm 2021. 

2. Nội dung tin bài: Văn bản có hiệu lực từ tháng 01 năm 2021. 

Trong tháng 01/2021 các chính sách mới có thay đổi liên quan trực tiếp đến hoạt 
động sản xuất kinh doanh của công ty gồm: 04 Nghị định, 05 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 

1 
Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của 
Chính phủ  về đăng ký doanh nghiệp. 

04/01/2021 04/01/2021 

2 

Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 
của Chính phủ quy định về người lao động nước 
ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý 
người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá 
nhân nước ngoài tại Việt Nam. 

30/12/2020 15/02/2021 

3 
Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 
của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành 
một số điều của Luật Chứng khoán. 

31/12/2020 01/01/2021 

4 

Nghị định số 159/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 
của Chính phủ về quản lý người giữ chức danh, 
chức vụ và người đại diện phần vốn Nhà nước tại 
doanh nghiệp. 

31/12/2020 31/12/2020 

Thông tư 

1 

Thông tư số 02/2021/TT-BTC ngày 08/01/2021 của 
Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện 
phòng cháy và chữa cháy. 

08/01/2021 15/02/2021 

BM01-01-01 
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2 
Thông tư số 04/2020/TT-BXD ngày 30/12/2020 
của Bộ Xây dựng đã ban hành về việc hướng dẫn 
công tác thi đua, khen thưởng ngành Xây dựng. 

30/12/2020 15/02/2021 

3 

Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH ngày 
31/12/2020 của Bộ Lao động Thương binh và Xã 
hội về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 
một số điều của Bộ luật Lao động về nội dung của 
hợp đồng lao động, Hội đồng thương lượng tập thể 
và nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng 
sinh sản, nuôi con. 

31/12/2020 01/01/2021 

4 

Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 
của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị 
công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị 
định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 
Chứng khoán. 

29/12/2020 15/02/2021 

5 

Thông tư số 145/2020/TT-BCA ngày 29/12/2020 
quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp 
bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân 
phẩm của người tố cáo về hành vi tham nhũng, lãng 
phí. 

29/12/2020 15/02/2021 

6 

Thông tư số 149/2020/TT-BCA  ngày 30/12/2020 
của Bộ Công an về việc 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 và Nghị định 
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

 

30/12/2020 20/02/2021 

Tóm tắt và trích dẫn 
I. Nghị định 
1. Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ  về đăng ký doanh 
nghiệp. 

Theo đó, từ ngày 04/01/2021, 04 thủ tục sau sẽ được liên thông thực hiện: Đăng 
ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện; Khai trình sử dụng lao 
động; Cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội; Đăng ký sử dụng hóa đơn của 
doanh nghiệp. 

Bên cạnh đó, Nghị định cũng quy định ngoài cách thanh toán phí, lệ phí trực 
tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh, người nộp lệ phí có thể chuyển tiền vào tài khoản 
của Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử. Tuy nhiên, 
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lệ phí này sẽ không được hoàn trả trong trường hợp doanh nghiệp không đủ điều kiện 
cấp Giấy đăng ký doanh nghiệp. 

Ngoài ra, việc thanh toán phí, lệ phí qua mạng điện tử cũng sẽ được hỗ trợ trên 
Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Tuy nhiên, phí sử dụng dịch vụ 
này sẽ không được tính trong lệ phí đăng ký doanh nghiệp, phí cung cấp và công bố 
thông tin. Trong trường hợp quá trình thanh toán điện tử xảy ra lỗi, tổ chức, cá nhân 
thanh toán phí, lệ phí cần tự liên hệ với tổ chức trung gian cung cấp dịch vụ để được 
giải quyết. 

 
2. Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ quy định về người 
lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động 
Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam. 

Một trong những nội dung nổi bật là quy định về cấp giấy phép cho lao động 
nước ngoài làm việc tại VN. Theo đó, người lao động nước ngoài là chủ sở hữu hoặc 
thành viên góp vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn có giá trị góp vốn từ 3 tỷ đồng 
trở lên; vào VN làm việc tại ví trí nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc 
lao động kỹ thuật có thời gian làm việc dưới 30 ngày và không quá 3 lần trong 01 
năm… sẽ thuộc diện không cấp giấy phép lao động. 

Ngoài ra còn các trường hợp là các tình nguyện viên; thân nhân thành viên cơ 
quan đại diện nước ngoài tại VN hoặc trường hợp được Bộ Giáo dục và Đào tạo xác 
nhận người lao động nước ngoài vào VN để giảng dạy, nghiên cứu… 

Đối với các trường hợp cấp phép lao động thì thời hạn cấp phép không quá 2 
năm. Trường hợp cấp lại giấy phép lao động thì thời hạn của giấy phép cấp lại bằng 
thời hạn của giấy phép lao động đã được cấp trừ đi thời gian người lao động nước 
ngoài đã làm việc tính đến thời điểm đề nghị cấp lại giấy phép. Giấy phép được gia 
hạn 01 lần với thời hạn tối đa là 02 năm. 
2. Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán. 

Theo đó, cổ đông công ty đại chúng đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng, 
tổ chức phát hành phải mở 01 tài khoản phong tỏa nhận tiền mua chứng khoán của 
đợt chào bán, đợt phát hành tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, trừ 
trường hợp phát hành cổ phiếu để hoán đổi, phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát 
hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, phát hành cổ phiếu 
thưởng cho người lao động. 
Bên cạnh đó, điều kiện chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của công ty đầu tư 
chứng khoán đại chúng bao gồm: Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký chào bán tối thiểu 50 
tỷ đồng; Có phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào 
bán; Phải được giám sát bởi ngân hàng giám sát; Cổ phiếu chào bán ra công chúng 
phải được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán; 
Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán có tối thiểu 02 người điều hành;… 
Ngoài ra, biện pháp cấm thực hiện các hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng 
khoán có thời hạn hoặc vĩnh viễn  bao gồm: Cấm chào bán, phát hành chứng khoán có 
thời hạn hoặc vĩnh viễn; Cấm niêm yết, đăng ký giao dịch chứng khoán có thời hạn 
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hoặc vĩnh viễn; Cấm hoạt động kinh doanh, cung cấp dịch vụ về chứng khoán và thị 
trường chứng khoán; Cấm thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc 
lĩnh vực chứng khoán có thời hạn hoặc vĩnh viễn;… 
4. Nghị định số 159/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quản lý người 
giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. 

Cụ thể, trên cơ sở kết quả giới thiệu nguồn quy hoạch, đồng thời căn cứ vào 
tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng theo quy định, cơ quan tham mưu rà soát, tổng 
hợp, báo cáo tập thể lãnh đạo doanh nghiệp thỏa luận và bỏ phiếu kín quyết định nhân 
sự được quy hoạch cho từng chức danh và phải đảm bảo yêu cầu như sau: 01 chức 
danh phải quy hoạch từ 02-04 người, không quy hoạch 01 người cho 01 chức danh; 
Không quy hoạch 01 người vào quá 03 chức danh; Cơ cấu, độ tuổi phù hợp. 

Bên cạnh đó, người được bổ nhiệm phải đảm bảo các điều kiện gồm: Bảo đảm 
tiêu chuẩn chung theo quy định của Đảng, Nhà nước; Được quy hoạch vào chức danh 
bổ nhiệm đối với nguồn nhân sự tại chỗ hoặc được quy hoạch vào chức danh tương 
đương nếu là nguồn nhân sự từ nơi khác; Có hồ sơ, lý lịch cá nhân được xác minh, có 
bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định;… 

Ngoài ra, thời hạn giữ chức vụ cho mỗi nhiệm kỳ bổ nhiệm của người quản lý 
doanh nghiệp Nhà nước, Kiểm soát viên là 05 năm, tính từ thời điểm quyết định bổ 
nhiệm có hiệu lực (quy định cũ là 05 năm đối với người quản lý doanh nghiệp và 03 
năm đối với Kiểm soát viên). Trường hợp thời hạn giữ chức vụ dưới 05 năm thực hiện 
theo quyết định của cấp có thẩm quyền. 
II. Thông tư 
1. Thông tư số 02/2021/TT-BTC ngày 08/01/2021 của Bộ Tài chínhvề việc quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy 
và chữa cháy. 

Theo đó, Bộ Tài chính quy định phí kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa 
cháy như sau: Xe chữa cháy, tàu, xuồng ca nô chữa cháy, xe thang chữa cháy có phí 
kiểm định là 130.000 đồng/xe; Máy bơm chữa cháy là 40.000 đồng/cái; Vòi chữa 
cháy có phí kiểm định là 20.000 đồng/cuộn, Lăng chữa cháy là 10.000 đồng/cái; Tủ 
điều khiển hệ thống chữa cháy có phí kiểm định là 30.000 đồng/bộ; Đầu báo cháy, nút 
ấn báo cháy, chuông báo cháy, đèn báo cháy, đèn chỉ dẫn thoát nạn, đèn chiếu sáng sự 
cố có phí kiểm định là 30.000 đồng/cái;… 

Bên cạnh đó, các chi phí nhiên liệu, công tác phí cần thiết phát sinh khi kiểm 
định phương tiện phòng cháy và chữa cháy, chi phí in và dán tem kiểm định do tổ 
chức, cá nhân yêu cầu kiểm định chi trả theo thực tế phát sinh, phù hợp quy định pháp 
luật. 

Ngoài ra, chậm nhất là ngày 05 hàng tháng, tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí 
đã thu của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc Nhà 
nước. Tổ chức thu phí được trích lại 90% số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho 
các nội dung chi. 
2. Thông tư số 04/2020/TT-BXD ngày 30/12/2020 của Bộ Xây dựng đã ban hành về 
việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Xây dựng. 
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Theo đó, danh hiêu “Cờ thi đua của Bộ Xây dựng” được xét tặng hàng năm cho 
tập thể đạt các tiêu chuẩn: Là tập thể tiêu biểu xuất sắc trong các lĩnh vực, cụm, khối 
thi đua thuộc ngành Xây dựng, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ 
được giao trong năm; Có nhân tố mới, mô hình mới có hiệu quả cho các tập thể khác 
trong cùng lĩnh vực học tập;… 

Bên cạnh đó, bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng xét tặng cho tập thể 
gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước 
và đạt một trong các tiêu chuẩn sau: Có thành tích xuất sắc được bình xét trong các 
phong trào thi đua do Bộ trưởng Bộ Xây dựng phát động; Lập được thành tích xuất 
sắc đột xuất, có phạm vi ảnh hưởng trong từng lĩnh vực ngành Xây dựng; Có 02 năm 
trở lên liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngay trước năm đề nghị khen thưởng. 

Ngoài ra, không xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” đối với một trong các 
trường hợp sau: Mới tuyển dụng dưới 10 tháng; Bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở 
lên. Các đơn vị gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng chậm nhất 15 ngày sau khi các tập thể, 
cá nhân lập được thành tích xuất sắc đột xuất hoặc sau khi kết thúc đợt thi đua, 
chuyên đề công tác. 
3. Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH ngày 31/12/2020 của Bộ Lao động Thương 
binh và Xã hội về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ 
luật Lao động về nội dung của hợp đồng lao động, Hội đồng thương lượng tập thể và 
nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản, nuôi con. 

Theo đó, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành danh mục gồm 55 
nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản và nuôi con của lao động 
nữ. Cụ thể: Trực tiếp nấu chảy và rót kim loại nóng chảy ở các lò; Cán kim loại nóng 
(trừ kim loại màu); Trực tiếp luyện quặng kim loại màu (đồng, chì, thiếc, thủy ngân, 
kẽm, bạc); Đốt lò luyện cốc; Hàn trong thùng kín, hàn ở vị trí có độ cao trên 10m so 
với mặt sàn công tác; Cậy bẩy đá trên núi; Khoan thăm dò giếng dầu và khí… 

Bên cạnh đó, Thông tư cũng nêu rõ người sử dụng lao động có trách nhiệm 
công bố công khai thông tin về nghề, công việc có ảnh hưởng xấu đến chức năng sinh 
sản và nuôi con đang có tại nơi làm việc. Ngoài ra, người sử dụng lao động còn phải 
cung cấp đầy đủ thông tin về tác hại, các biện pháp phòng, chống các yếu tố nguy 
hiểm, yếu tố có hại của các nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản 
và nuôi con để người lao động lựa chọn, quyết định làm việc. 
4. Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một 
số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 
155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 
điều của Luật Chứng khoán. 

Trong điều lệ Công ty cổ phần, cổ đông của Công ty được cấp giấy chứng nhận 
cổ phiếu tương ứng với số cổ phần và loại cổ phần sở hữu. Tất cả các cổ phần được tự 
do chuyển nhượng trừ khi Điều lệ của Công ty đại chúng và pháp luật có quy định 
khác. Với cổ phiếu niêm yết, đăng ký được chuyển nhượng. 

Đối với cổ phần chưa được thanh toán đầy đủ không được chuyển nhượng và 
hưởng các quyền lợi liên quan như quyền nhận cổ tức, quyền nhận cổ phiếu phát hành 
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để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, quyền mua cổ phiếu mới chào bán và 
các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật. 

Trường hợp cổ đông không thanh toán đầy đủ và đúng hạn số tiền phải trả để 
mua cổ phiếu, Hội đồng quản trị thông báo và có quyền yêu cầu cổ đông thanh toán 
số tiền còn lại và chịu trách nhiệm tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần đã đăng ký 
mua đối với nghĩa vụ tài chính của Công ty phát sinh do việc không thanh toán đầy 
đủ. Trường hợp không thanh toán đầy đủ số cổ phần chưa thanh toán hết sẽ bị thu hồi. 
2. Thông tư số 145/2020/TT-BCA ngày 29/12/2020 quy định thẩm quyền, trình tự, thủ 
tục, biện pháp bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người tố 
cáo về hành vi tham nhũng, lãng phí. 

Cụ thể, những người được bảo vệ khi tố cáo hành vi tham nhũng theo Thông tư 
145/2020 gồm: 
- Người tố cáo về hành vi tham nhũng, lãng phí; 
- Vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người tố cáo về 
hành vi tham nhũng, lãng phí. 
Lưu ý: Người được bảo vệ đang sinh sống, làm việc, học tập tại nước ngoài không 
thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 145/2020/TT-BCA ngày 29/12/2020. 
Bên cạnh đó, quy định phạm vi, nội dung bảo vệ người được bảo vệ, gồm: 
- Bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm. 
- Tài sản được bảo vệ là tài sản thuộc quyền sở hữu của người được bảo vệ. 
- Tài sản của người được bảo vệ tại nước ngoài không thuộc phạm vi điều chỉnh của 
Thông tư số 145/2020/TT-BCA ngày 29/12/2020. 
Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2020 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn 
xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng. 

Theo đó, chi phí tư vấn được xác định dựa trên cơ sở mức tỷ lệ phần trăm 
tương ứng với quy mô chi phí xây dựng, quy mô chi phí thiết bị hoặc quy mô chi phí 
xây dựng và thiết bị. Đối với trường hợp lập hồ sơ bằng tiếng nước ngoài thì chi phí 
lập hồ sơ này được bổ sung vào chi phí tư vấn và xác định bằng lập dự toán nhưng tối 
đa bằng 15% chi phí tư vấn xác định theo định mức đã quy định. 

Trong trường hợp, thuê cá nhân, tổ chức tư vấn thực hiện một số yêu cầu của 
cơ quan quản lý Nhà nước trong quá trình kiểm tra công tác nghiệm thu công trình thì 
chi phí này được xác định bằng dự toán phù hợp với nội dung, công việc thực hiện. 
Đối với trường hợp thuê tổ chức tư vấn trong nước phối hợp với chuyên gia tư vấn 
nước ngoài thì chi phí thuê tư vấn được xác định bằng dự toán chi phí nhưng tối đa là 
02 lần mức chi phí theo quy định của pháp luật. 
6. Thông tư số 149/2020/TT-BCA  ngày 30/12/2020 của Bộ Công an về việc 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 và Nghị định 
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 có nguy cơ cháy, nổ cao nếu thuộc một trong 03 tiêu chí 
sau: Có làng nghề sản xuất, kinh doanh hàng hóa dễ cháy, nổ; Có tối thiểu 20% hộ gia 
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đình sinh sống kết hợp với sản xuát, kinh doanh hàng hóa, hóa chất dễ cháy, nổ trên 
tổng số nhà ở hộ gia đình; Có cơ sở chế biến, sản xuất, bảo quản dầu mỏ và sản phẩm 
dầu mỏ, khí đốt, hóa chất nguy hiểm về cháy, nổ; kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ, 
kho khí đốt, hóa chất nguy hiểm về cháy, nổ; cửa hàng kinh doanh xăng dầu. 

Ngoài ra, phương án chữa cháy của cơ sở theo quy định phải được tổ chức thực 
tập ít nhất một lần một năm và thực tập đột xuất khi có yêu cầu bảo đảm về an toàn 
phòng cháy và chữa cháy đối với các sự kiện đặc biệt về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã 
hội tổ chức ở địa phương. Mỗi lần thực tập phương án chữa cháy có thể thực tập một 
hoặc nhiều tình huống khác nhau, nhưng phải đảm bảo tất cả các tình huống trong 
phương án lần lượt được tổ chức thực tập./. 
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