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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 8 năm 2020. 

2. Nội dung tin bài: Văn bản có hiệu lực từ tháng 8 năm 2020. 

Trong tháng 8/2020 các chính sách mới có thay đổi liên quan trực tiếp đến hoạt 
động sản xuất kinh doanh của công ty gồm: 01 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 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của 
Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của 
Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng 
và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ. 

30/6/2020 15/8/2020 

Thông tư 

01 
Thông tư số 13/2020/TT-BCT ngày 30/6/2020 của 
Bộ Công thương sửa đổi quy định về điều kiện đầu 
tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước.  

30/6/2020 03/8/2020 

02 

Thông tư số 18/2020/TT-BCT ngày 17/7/2020 của 
Bộ Công thương quy định về phát triển dự án và 
hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho dự án 
điện mặt trời. 

17/7/2020 31/8/2020 

03 

Thông tư số 75/2020/TT-BQP ngày 19/6/2020 của 
Bộ Quốc phòng về quy định việc áp dụng các hình 
thức kỷ luật, trình tự, thủ tục, thời hiệu, thời gian và 
thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với Dân quân tự vệ. 

19/6/2020 05/8/2020 
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04 

Thông tư  số 01/2020/TT-TANDTC ngày 
18/6/2020 của Tòa án nhân dân tối cao quy định 
về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Tòa án nhân 
dân. 

18/6/2020 10/8/2020 

 
Quyết định 

01 
Quyết định số 01/2020/QĐ-KTNN ngày 26/6/2020 
của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Hệ 
thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán. 

26/6/2020 09/8/2020 

Tóm tắt và trích dẫn 
I. Nghị định 
1. Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ về việc quy định 
chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế 
độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ. 

Theo đó, phụ cấp chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ được chi trả theo theo 
tháng, mức hưởng như sau: Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự cấp 
xã; Chỉ huy, chính trị viên, Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức là 357.600 đồng; 
Thôn đội trưởng là 178.800 đồng và hưởng thêm 29.800 đồng khi kiêm nhiệm chức 
vụ tiểu đội trưởng, hoặc 35.760 đồng khi kiêm nhiệm chức vụ trung đội trưởng dân 
quân tại chỗ;… 

Thời điểm được hưởng phụ cấp chức vụ tính từ ngày có quyết định bổ nhiệm 
và thực hiện cho đến ngày có quyết định thôi giữ chức vụ đó, trường hợp giữ chức 
vụ từ 15 ngày trở lên trong tháng thì được hưởng phụ cấp cả tháng, giữ chức vụ 
dưới 15 ngày trong tháng thì được hưởng 50% phụ cấp chức vụ của tháng đó. 

Bên cạnh đó, mức hưởng phụ cấp hằng tháng, trợ cấp một lần đối với thôn 
đội trưởng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết 
định nhưng không thấp hơn 745.000 đồng; Mức phụ cấp đặc thù quốc phòng, quân 
sự của Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã, các chức vụ chỉ huy đơn vị 
dân quân cơ động, dân quân thường trực được tính bằng 50% tổng phụ cấp hiện 
hưởng. 
II. Thông tư 
1. Thông tư số 13/2020/TT-BCT ngày 30/6/2020 của Bộ Công thương sửa đổi quy 
định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước.  

Bổ sung, bãi bỏ một số điều khoản của Thông tư số 43/2018/TT-BCT ngày 
15/11/2018 của Bộ Công thương quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc 
trách nhiệm của Bộ Công thương  

1. Bãi bỏ Điều 4, Điều 5. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận, Thủ tục quy 
trình cấp giấy chứng nhận 

2. Bãi bỏ mẫu số 01a, 01b, 02a, 02b, 3a, 3b, 04, 05a, 05b, 05c của Phụ lục 
ban hành kèm theo Thông tư số 43/2018/TT-BCT. 

3. Bổ sung khoản 4 Điều 6 như sau:  
“4. Chủ cơ sở xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm theo Mẫu 01 

và Mẫu 02 tại Phụ lục I kèm theo Thông tư này”. 
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2. Thông tư số 18/2020/TT-BCT ngày 17/7/2020 của Bộ Công thương quy định về 
phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho dự án điện mặt trời. 

Theo đó, công suất của một phần hoặc toàn bộ dự án có ngày vận hành 
thương mại trước 01/01/2021 thuộc tổng công suất tích lũy không quá 2.000 MW 
được áp dụng giá bán điện quy định tại khoản 3 Điều 5 Quyết định số 13/2020/QĐ-
TTg. Cần lưu ý, diện tích sử dụng đất, mặt nước có thời hạn của dự án không quá 
1,2 ha/01 MWp. 

Bên cạnh đó, giá mua bán điện của hệ thống điện mặt trời mái nhà thực hiện 
theo quy định tại Điều 8 Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg đối với bên mua điện là 
Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Trường hợp bên mua điện không phải là Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam thì bên bán điện và bên mua điện tự thỏa thuận về giá mua bán 
điện. Hệ thống điện mặt trời mái nhà được miễn trừ giấy phép hoạt động điện lực 
3. Thông tư số 75/2020/TT-BQP ngày 19/6/2020 của Bộ Quốc phòng về quy định 
việc áp dụng các hình thức kỷ luật, trình tự, thủ tục, thời hiệu, thời gian và thẩm 
quyền xử lý kỷ luật đối với Dân quân tự vệ. 

Cụ thể, Dân quân tự vệ phải chịu một trong các hình thức kỷ luật sau khi có 
hành vi vi phạm: Khiển trách, cảnh cáo, tước danh hiệu Dân quân tự vệ đối với 
chiến sĩ Dân quân tự vệ; Khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức, tước danh 
hiệu Dân quân tự vệ đối với các chức vụ chỉ huy đơn vị Dân quân tự vệ. 

Bên cạnh đó, thời hiệu xử lý kỷ luật là 24 tháng và không áp dụng thời hiệu 
đối với các hành vi gồm: Vi phạm đến mức phải kỷ luật tước danh hiệu Dân quân 
tự vệ; Vi phạm quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ; Vi phạm xâm hại đến 
lợi ích quốc gia trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại; Sử dụng văn bằng, 
chứng chỉ, giấy chứng nhận, xác nhận giả hoặc không hợp pháp và Dân quân tự vệ 
là đảng viên bị kỷ luật bằng hình thức khai trừ. 

Đồng thời, thời hạn xử lý kỷ luật là 03 tháng. Trường hợp tình tiết phức tạp, 
cần có thời gian kiểm tra, xác minh làm rõ thì thời hạn được kéo dài nhưng không 
quá 05 tháng. 

Ngoài ra, Dân quân tự vệ được miễn trách nhiệm kỷ luật nếu thuộc một trong 
các trường hợp sau: Được cơ quan có thẩm quyền xác nhận tình trạng mất năng lực 
hành vi dân sự khi vi phạm; Phòng vệ chính đáng, tình thế cấp thiết và do điều kiện 
bất khả kháng; Chấp hành mệnh lệnh của người chỉ huy cấp trên hoặc phân công 
nhiệm vụ của người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật 
4. Thông tư  số 01/2020/TT-TANDTC ngày 18/6/2020 của Tòa án nhân dân tối cao 
quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Tòa án nhân dân. 

Theo đó, người giải quyết tố cáo trực tiếp tiến hành xác minh hoặc quyết 
định thành lập Đoàn xác minh tố cáo hoặc Tổ xác minh tố cáo. Quyết định thành 
lập Tổ xác minh phải có từ hai người trở lên, trong đó giao cho một người làm Tổ 
trưởng. 

Đáng chú ý, người giải quyết tố cáo hoặc thủ trưởng đơn vị có chức năng 
thanh tra hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân khác được giao nhiệm vụ xác minh nội 
dung tố cáo không giao cho những người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, 
mẹ nuôi, bố mẹ bên vợ hoặc bên chồng, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, 
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chị ruột, em ruột của người bị tố cáo hoặc có lợi ích liên quan trực tiếp với người bị 
tố cáo làm Tổ trưởng Tổ xác minh hoặc thành viên Tổ xác minh. 

Bên cạnh đó, người giải quyết tố cáo hoặc người được giao thực hiện nhiệm 
vụ xác minh nội dung tố cáo không được tiết lộ họ, tên, địa chỉ, bút tích của người 
tố cáo và những thông tin khác làm lộ danh tính người tố cáo. 
III. Quyết định. 
 Quyết định số 01/2020/QĐ-KTNN ngày 26/6/2020 của Kiểm toán Nhà nước về 
việc ban hành Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán. 

Theo đó, hệ thống mẫu biểu trong lĩnh vực kiểm toán ngân sách Nhà nước 
bao gồm: 01/KHKT-NSBN Kế hoạch kiểm toán; 01/BBKT-NSBN Biên bản kiểm 
toán; 01/BCKT-NSBN Báo cáo kiểm toán; 01/KHKT-NSĐP Kế hoạch kiểm toán; 
01/BBKT-NSĐP Biên bản kiểm toán; 02/BBKT-NSĐP Biên bản kiểm toán; 
03/BBKT-NSĐP Biên bản kiểm toán;... 

04 mẫu biểu trong lĩnh vực kiểm toán dự án đầu tư xây dựng gồm: 
01/KHKT-DAĐT Kế hoạch kiểm toán; 01/BBKT-DAĐT Biên bản kiểm toán; 
02/BBKT-DADT Biên bản kiểm toán; 01/BCKT-DAĐT Báo cáo kiểm toán. 

03 mẫu biểu trong lĩnh vực kiểm toán Chương trình mục tiêu gồm: 
01/KHKT-CTMT Kế hoạch kiểm toán; 01/BBKT-CTMT Biên bản kiểm toán 
Chương trình; 01/BCKT-CTMT Báo cáo kiểm toán Chương trình. 

Bên cạnh đó, Kiểm toán Nhà nước còn ban hành 29 mẫu biểu hồ sơ chung 
bao gồm: 01/KHKS-KTNN Đề cương khảo sát thu thập thông tin để lập Kế hoạch 
kiểm toán; 02/HSKT-KTNN Kế hoạch kiểm toán chi tiết của Tổ kiểm toán; 
03/HSKT-KTNN Thông báo kết luận của Lãnh đạo KTNN tại cuộc họp duyệt Kế 
hoạch kiểm toán; 04/HSKT-KTNN Nhật ký kiểm toán; 05/HSKT-KTNN Nhật ký 
công tác. 

Ngoài ra, hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán được áp dụng trong hoạt động 
kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước. Đoàn kiểm toán, kiểm toán viên nhà nước, tổ 
chức, cá nhân của kiểm toán Nhà nước, các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên 
quan đối với hoạt động kiểm toán phải tuân thủ các quy định của Hệ thống mẫu 
biểu hồ sơ kiểm toán trong hoạt động kiểm toán Nhà nước./. 
 

 

 

 

Biên tập viên 
(Đã ký) 

 
 
 
 

Đỗ Xuân Sơn 

Bộ phận Thanh tra - Pháp Chế 
(Đã ký) 

 
 
 
 

Dương Công Hoan 
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PHIẾU BIÊN TẬP TIN BÀI 

 
1. Biên tập viên: Đỗ Xuân Sơn  

2. Ngày biên tập:  28/8/2020. 

3. Nội dung đăng tin: Văn bản có hiệu lực từ tháng 08 năm 2020. 

 
Kiểm duyệt thông tin: 

  

              Thường trực BBT  Duyệt đăng tin  
                       (Đã ký)  (Đã ký) 
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