
MỘT SỐ CHÍNH SÁCH CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 9/2020 

(Kèm theo Hướng dẫn số 13/HĐ ngày 28/8/2020 của HĐPBGDPL thị xã) 
 

Trong tháng 9/2020 có 09 Nghị định, 02 Quyết định, 18 Thông tư chính 

thức có hiệu lực, sau đây là một số văn bản, chính sách quan trọng liên quan đến 

việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động và liên quan mật thiết đến đời sống của Nhân dân: 

1. Nghị định số 81/2020/NĐ-CP ngày 09/7/2020 của Chính phủ về việc 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 163/2018/NĐ-CP quy định về 

phát hành trái phiếu doanh nghiệp, có hiệu lực từ ngày 01/09/2020 

Theo quy định mới, doanh nghiệp phát hành chỉ cần công bố thông tin 

trước ngày dự kiến tổ chức đợt phát hành trái phiếu tối thiểu 03 ngày làm việc 

cho các nhà đầu tư đăng ký mua trái phiếu và gửi nội dung công bố thông tin 

cho Sở Giao dịch Chứng khoán thay vì phải công bố trước tối thiểu 10 ngày làm 

việc như quy định cũ. 

Bên cạnh đó, đối với doanh nghiệp phát hành trái phiếu cho nhiều đợt 

phát hành thì đợt phát hành lần đầu và đợt phát hành sau, việc công bố thông tin 

cũng chỉ cần trước tối thiểu 03 ngày làm việc (quy định cũ là 10 ngày). 

Chính phủ cũng bổ sung thêm 01 loại giấy tờ cần có khi nộp hồ sơ phát 

hành trái phiếu của doanh nghiệp đó là: Hợp đồng mua trái phiếu trong đó bao 

gồm cam kết của nhà đầu tư về việc đã tiếp cận đầy đủ nội dung công bố thông 

tin trước khi phát hành và hiểu rõ các rủi ro khi mua trái phiếu. 

2. Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ quy 

định xử phạt VPHC trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp, 

hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp có hiệu lực 

từ ngày 01/9/2020 

Theo đó, phạt tiền từ 20 - 30 triệu đồng đối với cá nhân có một trong các 

hành vi vi phạm quy định về công chứng hợp đồng, giao dịch sau: 

- Giả mạo, thuê hoặc nhờ người khác giả mạo người yêu cầu công chứng 

hoặc người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến hợp đồng, giao dịch để công 

chứng hợp đồng, giao dịch; 

- Giả mạo chữ ký của người yêu cầu công chứng; 

- Yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch giả tạo; 

- Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật để công chứng hợp đồng, giao 

dịch; 

- Cản trở hoạt động công chứng. 

Đồng thời, buộc tổ chức hành nghề công chứng đang lưu trữ hồ sơ công 

chứng thông báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền, nghĩa vụ liên quan về 

hành vi vi phạm trên (trừ hành vi cản trở hoạt động công chứng).  



Ngoài ra Nghị định còn quy định thêm một số nội dung khác như tăng 

mạnh mức phạt đối với các vi phạm về đăng ký khai sinh như: 

- Tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung giấy tờ đã được cấp để làm thủ 

tục đăng ký khai sinh: phạt từ 01 - 03 triệu đồng; 

- Cam đoan, làm chứng sai sự thật về việc sinh; cung cấp thông tin, tài 

liệu sai sự thật về nội dung khai sinh; sử dụng giấy tờ của người khác để đăng 

ký khai sinh: phạt từ 03 - 05 triệu đồng. 

Hay tăng mạnh mức phạt với người ngoại tình nếu vi phạm một trong các 

hành vi sau sẽ phạt từ 03 - 05 triệu đồng: 

- Đang có vợ hoặc đang có chồng mà kết hôn với người khác, chưa có vợ 

hoặc chưa có chồng mà kết hôn với người mà mình biết rõ là đang có chồng 

hoặc đang có vợ; 

- Đang có vợ hoặc đang có chồng mà chung sống như vợ chồng với người 

khác; 

- Chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà chung sống như vợ chồng với người 

mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ; 

 - Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa người đã từng là cha, mẹ 

nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con 

riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng… 

3. Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 quy định chi tiết một 

số điều của Luật Giáo dục, có hiệu lực từ ngày 01/9/2020 

Theo đó, Chính phủ đã có hướng dẫn mới về thời gian nghỉ hè của giáo 

viên các cấp. 

Cụ thể, giáo viên mầm non, giáo viên các cấp phổ thông, trường chuyên 

biệt được nghỉ hè 08 tuần bao gồm cả nghỉ phép hằng năm. 

Giáo viên trường trung cấp và giảng viên cao đẳng được nghỉ hè 06 tuần 

gồm cả nghỉ phép hằng năm. 

Riêng trường hợp đột xuất, khẩn cấp để phòng, chống thiên tai, dịch bệnh 

hoặc cấp bách, thời gian nghỉ hè của các đối tượng trên sẽ do Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội quyết định 

theo thẩm quyền. 

4. Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy 

định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến, có hiệu lực 

từ ngày 15/9/2020 

Theo đó, cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử là Cơ sở dữ liệu được lập trên cơ sở 

tin học hóa công tác đăng ký hộ tịch, nhằm lưu giữ thông tin hộ tịch của cá nhân 

được đăng ký theo quy định pháp luật, bằng thiết bị số, trong môi trường mạng, 

thông qua Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung. 



Cụ thể, người có yêu cầu đăng ký hộ tịch trực tuyến truy cập Cổng dịch 

vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công cấp tỉnh để đăng ký tài khoản, xác thực 

người dùng theo hướng dẫn. Sau khi đăng nhập tài khoản thành công, người có 

yêu cầu đăng ký hộ tịch trực tuyến cung cấp thông tin theo biểu mẫu tương tác, 

đính kèm bản chụp hoặc bản sao điện tử các giấy tờ, tài liệu theo quy định; nộp 

phí, lệ phí thông qua chức năng thanh toán trực tuyến. 

Sau khi hoàn tất việc nộp hồ sơ, người có yêu cầu đăng ký hộ tịch trực 

tuyến được cấp 01 mã số hồ sơ thủ tục hành chính để theo dõi, tra cứu tiến độ 

giải quyết hồ sơ hoặc truy cập để hoàn thiện hồ sơ khi có yêu cầu của cơ quan 

đăng ký hộ tịch. 

Ngay trong ngày làm việc, khi nhận được hồ sơ yêu cầu đăng ký hộ tịch 

trực tuyến, cơ quan đăng ký hộ tịch có thẩm quyền chịu trách nhiệm kiểm tra 

tính đầy đủ, phù hợp với quy định pháp luật của hồ sơ… 

Nghị định này làm hết hiệu lực một phần Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch. 

5. Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ Quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh 

lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc, có hiệu 

lực từ ngày 15/9/2020 

Theo đó, Nghị định mức hỗ trợ kinh phí khám bệnh nghề nghiệp bằng 

50% chi phí khám bệnh nghề nghiệp, tính theo biểu giá khám bệnh nghề nghiệp 

tại thời điểm người lao động khám, sau khi được bảo hiểm y tế chi trả, nhưng 

không quá 800.000 đồng/người/lần khám (Theo quy định cũ, mức hỗ trợ vẫn 

bằng 50% chi phí khám bệnh nghề nghiệp theo quy định sau khi được bảo hiểm 

y tế chi trả, nhưng không quá 1/3 mức lương cơ sở/người/lần khám). 

6. Nghị định số 89/2020/NĐ-CP ngày 04/8/2020 của Chính phủ về việc 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm 

xã hội Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 20/9/2020  

Theo đó, Không tổ chức đơn vị BHXH huyện tại nơi có trụ sở BHXH tỉnh 

đóng. Cụ thể, Bảo hiểm xã hội Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ có chức 

năng tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo 

hiểm y tế; tổ chức thu, chi chế độ bảo hiểm thất nghiệp; quản lý và sử dụng các 

quỹ: BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; thanh tra chuyên ngành việc 

đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật. 

Bảo hiểm xã hội Việt Nam được tổ chức và quản lý theo hệ thống dọc, tập 

trung, thống nhất từ trung ương đến địa phương, gồm có: Ở trung ương là Bảo 

hiểm xã hội Việt Nam; Ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là BHXH tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Ở 

huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là 



BHXH huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương trực thuộc BHXH tỉnh. 

Đáng chú ý, không tổ chức đơn vị BHXH huyện tại đơn vị hành chính là 

thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh, nơi có trụ sở BHXH cấp tỉnh đóng trên địa bàn. 

Bảo hiểm xã hội Việt Nam có Tổng Giám đốc và không quá 05 Phó Tổng Giám 

đốc. 

Nghị định này làm: 

- Hết hiệu lực Nghị định 01/2016/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. 

- Hết hiệu lực một phần Nghị định 115/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một 

số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc. 

7. Thông tư số 03/2020/TT-BNV ngày 21/7/2020 của Bộ Nội vụ quy 

định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công 

tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức, có hiệu lực từ ngày 

05/9/2020 

Theo đó, Thông tư quy định cán bộ, công chức, viên chức là người tố cáo 

sẽ được bảo vệ vị trí công tác. 

Cụ thể, sẽ không xử lý kỷ luật người tố cáo là cán bộ, công chức, viên 

chức trong thời gian được bảo vệ trừ trường hợp người đó có hành vi vi phạm 

không liên quan đến lĩnh vực tố cáo. 

Đồng thời, không thực hiện điều động, luân chuyển, biệt phái, chuyển đổi 

vị trí việc làm, phân công công việc khác với người tố cáo là cán bộ, công chức, 

viên chức trong thời gian được bảo vệ trừ trường hợp: 

- Được sự đồng ý của người đó;                                       

- Thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác; 

- Theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố 

cáo. 

8. Thông tư số 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 của Bộ Y tế về việc 

quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế 

công lập, có hiệu lực từ ngày 01/9/2020. 

Theo đó, ngoài việc tuân thủ các quy định của Luật Đấu thầu 

43/2013/QH13, Nghị định 63/2014/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn đấu thầu 

có liên quan, khi xây dựng hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đơn vị phải: 

Trước hết, thực hiện việc phân nhóm trang thiết bị y tế, trong đó một 

chủng loại trang thiết bị y tế có thể được phân thành 01 hoặc nhiều nhóm khác 

nhau phù hợp với yêu cầu chuyên môn, nhu cầu sử dụng và nguồn kinh phí. 

Tiếp theo, căn cứ vào yêu cầu chuyên môn, nhu cầu sử dụng để xây dựng 

yêu cầu kỹ thuật của trang thiết bị y tế; Yêu cầu nhà thầu cung cấp số phiếu tiếp 

https://luatvietnam.vn/bao-hiem/nghi-dinh-115-2015-nd-cp-chinh-phu-100289-d1.html


nhận công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế, số lưu hành hoặc số giấy 

phép nhập khẩu phù hợp với trang thiết bị y tế dự thầu. 

Đáng chú ý, không được đưa ra yêu cầu hoặc định hướng đối với việc nhà 

thầu tham dự thầu phải chào hàng hóa nhập khẩu khi hàng hóa trong nước đã 

sản xuất hoặc lắp ráp được đáp ứng yêu cầu chất lượng, số lượng, giá cả và phải 

tuân thủ quy định về nội dung ưu đãi (tiêu chí, cách tính giá trị ưu đãi và các tài 

liệu chứng minh) theo quy định của pháp luật về đấu thầu… 

9. Thông tư số 15/2020/TT-BGTVT ngày 22/7/2020 của Bộ Giao 

thông Vận tải quy đinh về hoạt động của trạm thu phí dịch vụ sử dụng 

đường bộ, có hiệu lực từ ngày 15/9/2020 

Theo đó, cái tên “Trạm thu giá” lại trở về tên “trạm thu phí” 

Trước đây, năm 2010, tại Thông tư 05, Bộ Giao thông Vận tải đã đặt tên 

cho nơi thực hiện việc thu phí phương tiện tham gia giao thông đường bộ là trạm 

thu phí đường bộ. 

Năm 2016, Bộ Giao thông Vận tải lại ban hành ra Thông tư 49, thay thế 

Thông tư 05. Trong đó đổi tên trạm thu phí thành trạm thu giá. 

Từ ngày 15/9/2020, Thông tư 15 của Bộ Giao thông Vận tải sẽ có hiệu 

lực, thay thế cho Thông tư 49 nêu trên. Theo quy định của Thông tư này, trạm 

thu giá sẽ được trở về với cái tên ban đầu của nó, là trạm thu phí. 

Cũng theo Thông tư này, trước khi thành lập trạm thu phí phải công khai 

vị trí đặt trạm. 

Trong suốt quá trình thu, đơn vị thu phải công khai các thông tin trên biển 

báo điện tử thông tin về tổng thời gian được thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ, 

thời điểm bắt đầu thu, doanh thu tháng trước của trạm thu phí số điện thoại để 

tiếp nhận thông tin phản ánh…. 
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