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ni dung 

Tom tat ni dung Ngày có hiu Iirc 

Nghj djnh s 01/2020/ND-CP 
ngãy 01/01/2020 cüa ChInh phü 
süa di, b sung mt s diu cüa 
Nghj djnh so 84/2015/ND-CP 
ngày 30/9/2015 cüa ChInh phü 
ye giám sat và dánh giá dâU tu 

Nghj djnh nay süa dôi, b sung mt so diêu cüa Nghj djnh si 
84/2015/ND-CP. Ci,i th: 

- Sira di, b sung mt s diu nhu khoân 4 Diu 11 (Dánh giá hiu 
qua du tu chung trInh du tix cong); khoân 4 Diu 18 (Dánh giá hiu 
qua cttu ti.r dir an du tu công); khoân 3, 4, 6 Diu 26 (Trách nhim 
giám sat dir an); khoân 1 Diu 27 (Ni dung giám sat cüa co quan duçic 
giao chuân bj dâu tu dir an) 

- Bãi bO khoàn 1 Diêu 30 (Ni dung giám sat cüa co' quan cap Giy 

chüng thin  clang k) du tu và co' quan quãn 1 nhà nuOc v du tu) và 
Chuang IX (Diu kin näng lirc cüa t chirc, cá nhân thirc hin tu vn 
dánh giá dir an dtu tu) 

Theo do: 

- Süa quy djnh v các chü th thirc hin giám sat và dánh giá du tu: 
BO chü th là "cci quan cp Giy chirng nhn clang k dtu tix". 

01/01/2020 



Dng th?yi, b sung quy djnh v tiêu chI dánh giá hiu qua du tix d%r an 
d.0 tu công: 

- Müc d dt duçic miic tiêu du ti.r dir an theo quyt dinh Mu tu dã 
duçic phé duyt; 

- Chi s khai thác, vn hành thirc t cüa dir an so vâi các chi s khai 
thác, vn hành cüa dir an dã duçic phê duyt; 

- T sut hoàn vn nôi bô (EIRR); 

- Các tác dng kinh t - xã hi, môi trumg và các miic tiêu phát trin 
dc thu khác (xóa dói giâm nghèo, bInh Mng giâi, hO chInh sách, di 
tuçmg uu tiên); 

- Các bin pháp d giám thiu ti da các tác dng tiêu circ v xã hôi, 
môi tnn1ng duçc thirc hin 

2 Nghj djnh so 02/2020/ND-CP 
ngày 01/01/2020 cüa ChInh phü 
s1ra di, b sung mOt  s diu cüa 
Nghj djnh sO 13 1/2015/NDCP 
ngày 25/12/2015 cüa ChInh phü 
hithng Mn ye dir an quan tr9ng 
quOc gia 

Nghj djnh nay sira di, bô sung mOt  s diu cüa Nghj djnh s 
131/2015/ND-CP. Cu th: 

- Sira dM, b sung mOt  s diu nhu: khoãn 1 Diu 3 (Djnh nghia v dir 
an quan tr9ng quc gia; Diu 13 (H s trInh thm djnh cüa chü M tu 
hotc do'n vj trirc thuOc cci quan duçc giao chun bj Mu tu); Diu 14 
(H so' trInh thm djnh cüa Co quan chü quân chü Mu tu hoc co quan 
duçic giao nhim vi1 chun bj Mu tu);... 

- Bô sung Miic 4a (H soya nOi  dung thm djnh diu chinh chü truong 
Mu tu dr an quan trçng quc gia sü ding vn Mu tu cOng). 

Theo do: ho so và nOi  dung thm djnh diu chinh chili trixang Mu tu dir 
an quan tr9ng quc gia sà diing vn Mu tu cOng, bao gm các h so' 
sau: 

- Ho so trInh thm djnh diu chinh chili trixang Mu tu cilia chili Mu tu 
hotc don vj tri1c thuOc Co quan duçic giao thim vii chun bj Mu tu: 

01/01/2020 
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Th trInh thm djnh; Báo cáo nghiên cru tiên khá thi diu chinh hoc 
Báo cáo nghiên ciru khã thi diu chinh; Báo cáo giám sat, dánh giá diu 
chinh dir an d.0 tix; Tài lieu khác có lien quan. 

- H so' trInh thm djnh diu chinh chü truong du tu cüa co quan chü 
quail chü du tu hoc cci quan &rçic giao nhim v1i chun bj du tu. 

- so' cüa HOi  dng thm djnh nhà nuâc trInh ChInh phü và cüa ChInh 
phü trInh Quc hi. 

3 Nghj djnh s 20/2020/ND-CP 
ngày 17/02/2020 cüa ChInh phü 
v thirc hin thI dim quân l lao 
dng, tin luong, tin thu&ng 
di vci mt s tp doàn kinh t, 
tng cong ty nba nucc 

Nghj djnh nay quy djnh vic thirc hin thI dim v quán l lao dng, 
xây dirng thang hang, bang luang; tin hang, tin thu&ng cüa nguYi 
lao dng và Tng giám d&, Phó Tong giám dc, K toán trtthng; tin 
hang, thu lao, tin thu&ng cüa Thành viên Hi dng thành viên, Hi 
dng quãn trj, Trueing ban kim soát, Kim soát viên nãm 2020 t?i  mt 
s tp doàn, tng cong ty sau: Tp doàn Bixu chInh Vin thông Vit 
Nam, Tng cong ty Hang không Vit Nam — CTCP, Tng cong ty Quãn 
1 bay Vit Nam. 

Ni dung thrc hin thi dim bao gm: Quân l lao dng, xây drng 
thang luang, bang luo'ng; Tin luo'ng, thu&ng cüa ngui lao dng vá 
Tng giám dc, Phó Tong giám d&, Ké toán tru&ng; Tiên luang, thu 
lao, thuâng cüa thánh viên HDTV, HDQT, Tru&ng ban kim soát, 
Kim soát viên. Các quy djnh v tin hang, thu&ng, thu lao trên së 
duçic thirc hin t1r ngày 0 1/01/2020 dn ht ngày 3 1/12/2020. 

01/4/2020 

4 Nghj djnh s 21/2020/ND-CP 
ngày 17/02/2020 cüa ChInh phü 
süa dôi, ho sung mt sO diêu cüa 
Nghj djnh sO 139/2017/ND-CP 
ngày 27/11/2017 cüa ChInh phü 

Nghj djnh nay sua di, b sung mt s diu cüa Nghj djnh 
sM39/2017/ND-CP . Ci th& 

- Sua di, b sung mt s diu nhu dim g khoán 1 Diu 7; dim a, 
dim d khoãn 2 Diu 63, dim c khoân 2 Diu 64, dim a khoân 4 Diu 
67. 

0 1/4/2020 
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quy djnh xü pht vi phm hành 
chIthtronghotdngdutxxây 
dmg; khai thác, ch bin, kinh 
doanh khoáng san lam 4t 1iu 
xay dirng, san xut, kinh doanh 
vt lieu xay dimg; quàn l) cong 
trInh ht tang k5 thut; kinh 
doanh bat dng san, phát triên 
nhà &, quãn 1 sir dung flhâ V. 
cong Sâ 

- Bãi bó các quy djnh ti dim c, dim d khoân 1 Diu 7; dim d, dim 
d khoân 2; dim d khoân 3; dim d, dim d, dim i, khoân 5 Diu 23; 
khoãn 3, dim b khoân 4 Diu 38; khoán 1 Diu 39; dim a khoân 1 
Diu 60; dim a, dim b khoãn 1 Diu 61. 

Theo do, di vói nhüng hành vi vi phim thuc các diu khoân si'ra di, 
bô sung, bài bô nêu trên xày ra trithc ngày 01/4/2020, dã có quyt dinh 
xü pht vi phim hành chInh cüa ngsOi có thm quyn nhung chua thrc 
hin thI tip tiic thirc hin theo quy djnh. Trti&ng hçip các hành vi vi 
phm nêu trén dã bj 1p biên bàn vi phm hành chinh hoc ducic phát 
hin sau ngày 01/4/2020 thI không xü pht vi phm hành chInh. 

5 Nghj djnh so 22/2020/ND-CP 
ngày 24/02/2020 cüa ChInh phO 
s1ra dM, bô sung mt s diu cüa 
Nghj djnh so 139/20161ND-CP 
ngày 04/10/20 16 cüa ChInh phü 
quy djnh v 1 phi mOn bài 

Nghj djnh nay süa di, b sung mt sE, diu cüa Nghi djnh s' 
139/2016/ND-CP ngày 04/10/20 16 cüa ChInh phü quy djnh v 1 phi 
mon bài. Cu th& süa di, b sung mt so diêu nhu cac khoãn 6, 7, 8, 
9, 10 Diêu 3 (Min 1 phi mon bài); dim d khoân 2, khoân 3, khoãn 5 
Diêu 4 (Mic l phi mon bài); các khoán 1, 4 Diu 5 (Khai, np lé phi 
mOn bài). 

Theo do, bô sung dOi tuçing duçc min 1 phi mOn bài trong nãm du 
thành 1p  hoc ra hoat dng san XUtt, kinh doanh nhu: 

- T chüc thành 1pmi (&rcc cp ma s thus mdi, ma s doanh nghip 

- Ho gia dInh, cá nhân, nhóm cá nhân ltn du ra hot dng san xutt, 
kinh doanh; 

- Chi nhánh, van phOng dii din, dja dim kinh doanh cüa 02 di tuçlng 
trên thành ltp trong thii gian dixqc min 1 phi mon bài. 

Ngoài ra, c s& giáo diic ph thông cong 1p và co s giáo dc mm 
non cOng 1p cüng duc min 1 phi mOn bài. 

25/02/2020 
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6 Nghj djnh s' 24/20201ND-CP 
ngày 24/02/2020 cüa ChInh phü 
quy djnh chi ti& mOt  s diu cüa 
Luât Phông, cMng tác hai cUa 
ruçcu, bia 

Nghj djnh nay quy djnh chi tit mt so diu cüa Lut Phông, chng tác 

hai  cüa rtxqu, bia v& mOt  s bin pháp giám müc tiêu thii và quân 1 
vic cung cp nrqu, bia bao gm dja dim cong cong không duçic ung 
rixqu, bia; h?n  ch sir dicing hInh ânh din viên ung ruqu, bia trong tác 
phm din ânh, san khu, truyn hInh; quàn 1 vic quãng cáo nrqu có 
dt cn duâi 15 d và bia; vic thirc hin bin pháp ngän ngüa ngu?ñ 
chua dü 18 tu,i tip can, truy cap, tim kim thông tin và mua rixçiu, bia 
trong hot dng ban risçiu, bia theo hinh thüc thrnng mai  diên tà; nôi 
dung, mtrc chi cho hoat  dng phông, chng tác hi cüa ruqu, bia; trách 
thim thirc hin thông tin, giáo diic, truyn thông và trách nhim quán 
1 nhà nuc v phông, cMng tác hai  cüa ruçiu, bia. 

24/02/2020 

7 Nghj djnh s 25/2020/ND-CP 
ngày 28/02/2020 cüa ChInh phü 
quy djnh chi tit thi hành mt s 
diu cüa Lut Du thu v 1ira 
ch9n nhà du tu 

Nghj djnh nay quy djnh chi tiêt thi hành mt sO diêu cüa LuQ.t Dtu thu 
v lira ch9n nhà dtu tu thrc hin dir an, bao gm: Di,r an dtu tu theo 
hInh thüc di tác cong tu (PPP) theo quy djnh cüa pháp 1ut v du tu 
PPP; Dir an du tu có sü diing dt d xây dirng nhà a thucing mai;  cong 
trinh thuang mi, djch vii; cong trinh da nàng, t hçip da nãng cho mic 
dIch kinh doanh; Dir an khác phâi t chüc du thu theo quy djnh cüa 
pháp 1ut chuyên ngành, pháp 1utt ye xã hi boa. 

Theo do thai gian thrn djnh ké hoach hra chn nhà du tu ti da là 20 
ngày k tü ngày nhtn duçc dy dü h si trinh duyt. Nhu vy, thai 
gian thm djnh k hoach lira chçn nba du tu diâ ducc rut ngn 10 ngày 
so vâi quy djnh hin hành ti Nghj djnh 30/2015/ND-CP. Thai gian 
trong qua trInh 1ra chçn nhà du tu d& vâi mt s ni dung khác vk 
duçc giü nguyen, nhu: Thai gian phê duyt k hoch 1ira ch9n nba du 
tu ti da là 10 ngày k tü ngày nhn duçic báo cáo thm djnh; Thai gian 
chun bj h so dr so tuyn tM thiu là 30 ngày, k tü ngày du tiên 
phát hành h so mai so tuyn cho dn ngày có thai dim dóng thu. 

20/4/2020 

- Thay th Nghj djnh 
30/201 5/ND-CP 

ngày 17/3/2015 cüa 
ChInh phü quy djnh 
chi tit thi hành môt 
s diu cüa Luât Du 
thu v lira chon nhà 
dAu tu 
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8 Nghj djnh s 2612020/ND-CP 
ngày 28/02/2020 cüa ChInh phü 
quy djnh chi tit mt s diu cüa 
Lust Báo v bI m.t nhà nuâc 

Nghj djnh nay quy djnh chi tiêt mt s diu cüa Lu,t Bâo ye bI mat nhà 
nuâc v xác ctjnh bI mt nhà nuóc và d mt cüa bI mt nha nithc; sao, 
chip tài 1iu, vt chüa bI mt nba nuóc; giao, nhn tài 1iu, vQtt chira bI 
mt nba nithc; mang tài 1iu, vt chüa bI mt nhà nithc ra khÔi f101 lint 
gilt; dja dim t chüc, phuong an bâo v và slt diing phucing tin, thit 
bj ti hi nghj, hi thão, cuc h9p có ni dung bI mitt nhà nithc; ch do 
báo cáo v cong tác bão v bI mtt nhà nuóc và phân cong ngu?ñ thrc 
hién nhiêm vu báo ye bI mt nba nuc. 

01/7/2020 

Nghj djnh s6 
32/2002/ND-CP ngáy 
28/3/2002 ht hiêu luc 
k ti ngày 01/7/2020 

9 Nghj djnh s 30/2020/ND-CP 
ngày 05/3/2020 cüa ChInh phü 
v cong tác van thu 

Nghj djnh nay quy djnh v cong tác van thu và quán 1 nhà nuc ye 
cong tác van thu. Cong tác van thu duçyc quy djnh tii Nghj djnh nay 
bao gm: Sotn tháo, k ban bath van ban; quãn 1 van ban; 1p  h so 
và np luu h so, tài 1iu vào Luu trlt Co quan; quán l và sü diing con 
du, thit bj kru khóa bI mt trong cong tác van thu. 

Nghj djnh nay áp ditng di vi co quan, t chüc nhà nuc và doanh 
nghip nhà nuic 

05/3/2020 

Nghj djnh so 
110/20041ND-CP ngày 
08/4/2004 và Nghj 
dith s 09/2010/ND- 
CP ht hiu hrc tiir ngày 
05/3/2020 

10 Thông tu so 07/2020/TT- 
BGTVT ngày 12/3/2020 cüa Bô 
Giao thông vn tái v vic sira 
dôi, b sung mt s diu Thông 
tu s 33/20 1 8/TT-BGTVT ngáy 
15/5/20 18 quy djnh v tiêu 
chuân, thim vii, quyên hn dôi 
vâi các churc danb nhân viên 
dung sat trirc tiêp phçic vi chy 
tàu; ni dung, chuong trInh dào 
tao chüc dath nhân viên du?ing 
sat trirc tiêp phiic vi chay tàu; 

Thông tu nay vic slta dôi, b sung mt s diu Thông tu s 
33/2018/TT-BGTVT ngày 15/5/2018 quy djnh v tiêu chun, thim 
v, quyn hin di vâi các chüc danh nhân viên dithng stt trrc tip phiic 

vii chy tàu; ni dung, chucing trInh dào tao  chirc danh nhân viên dithng 
sat trijc tiêp phiic vv chy tàu; diu kin, ni dung, quy trInh sat hach 
và cap, cap lai,  thu hOi giây phép lái tàu trên dung st. Cii th& 

- Slta dOi, bO sung mt s diu thu Diu 2 (DM tuqng áp dung); dim 
c khoãn 1 Diu 12 (Tiêu chun, thim vi, quyn han  cüa trung dn); 
khoân 2, kboán 3 Diu 14 (Tiêu cbun, thim v1t, quyn han  cüa nbân 
viên ghép nôi du may, toa xc); khoán 2 Diu 18 (Dam thim chüc 
danh nhân viên throng st tWc  tip ph%lc vii chy táu trén thrOng st 

01/5/2020 
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diu kin, nOi  dung, quy trInh 
sat hach  và cp, cp 'at,  thu hi 
giy phép lái tàu trên &r&ng st 

quc gia, dithng s.t chuyên dung); khoân 2 Diu 21 (Tiêu chun, nhim 
vii, quyn h?n  cüa lái tàu); khoàn 2 Diu 24 (Dam nhân churc danh nhân 
viên du&ng st trrc tip phiic vi chay tàu trên du?mg st do thj); dim 
d khoãn 4 Diu 27 (Giy phép lái tàu); dim d khoân 3 Diu 30 (T sat 
hich); khoân 1 Diu 31 (T chüc k' sat hach,  dja dim sat hach, 
phuong tin và trang thit bj phiic vi sat bach);  khoân 6 Diu 78 (Trách 
nhim cüa doanh nghip kinh doanh dumg st). 

Theo do, süa dôi quy djnh ye t chüc kr sat hch nhu sau: 

- Can cü kt qua thrn djnh h so d nghj sat bach,  Ciic tnthng Ciic 
Dung st Vit Nam ban hânh các Quyt djnh t chüc k' sat hach  cp 
giy phép lái tàu tai  doanh nghip có nhu cu sat bach; 

- Can cü vao Quyt djnh t chrc kS'  sat  hach  cüa Ciic Du&ng st Vit 
Nam, Doanh nghip t chirc sat hach  theo các ni dung quy djnh tai 
khoân 1 Diêu31. 

Ngoài ra, Thông tu nay cOn b sung them trách nhim cüa doanh 
nghip kinh doanh duing sat, do là chju trách nhim tnric pháp 1ut 
ye viêc: 

- Lira chçn lái tàu d hurng dn cho nhân viên thirc hành lái tàu dã có 
bang hotc chirng chi lái tàu duing st do thj theo quy djnh tai  dim b 
khoân 2 Diêu 21; 

- D xut các sat hach  viên tham gia T sat bach  bào dam tieu chun 
sat hach  viên theo quy djnh tai  khoãn 3 Diu 30. 

11 Nghj djnh s 35/2020/ND-CP 
ngày 24/3/2020 cüa ChInh phü 
quy djnh chi tit mt s diu cüa 
Lut Canh  tranh 

Nghj djnh nay quy djnh chi tiêt mt s diu cüa Lut Canh  tranh 
nhu: Diu 9 (Xác djnh thj trung lien quan); Diu 10 (Xác djnh thj 
phn và thj phn k& hqp); Diu 13 (Dánh giá tác dng hotc khã näng 
gay tác dng han  chê  canh  tranh mt each dáng k cüa thOa thun hn 

15/5/2020 
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ch ctnh tranh); Diu 26 (Xác djnh sue manh  thj tnrng dáng k); Diu 
31 (Dánh giá tác dng hoc khâ näng gay tác dng han  ch  canh  tranh 
mt each dáng k cüa vic tp trung kinh t)... 

Theo do, kim soát, chi phi doanh nghip hotc mt ngành, ngh cüa 
doanh nghip khác là khi thuc mt trong các tril&ng hçp sau: Doanh 
nghip mua 'ai  giành duqc quyn si hftu trén 50% vn diu l hoc 
trên 50% c phn có quyn biu quyt cüa doanh nghip bj mua 
Doanh nghip mua iai  giành di.rçc quyn si htru hotc quyn sü diing 
trên 50% tài san cüa doanh nghip bj mua 'ai trong toàn b hoc mt 
ngành, ngh kinh doanh cüa doanh nghip bj mua 'a do; Doanh nghip 
mua lai có mt trong các quyn sau: Trrc tip hoc gián tip quyt djnh 
b nhim, min nhim hoc bãi nhim da s hoc ttt cà thành viên hôi 
dng quán trj, chü tjch hi dng thành viên, giám dc hoc tng giám 
dc cüa doanh nghip bj mua 'at, Quyt djnh süa dM, b sung diu 1 
cüa doanh nghip bj mua 'ai,  Quyt djnh các vn d quan tr9ng trong 
hoat dng kinh doanh cüa doanh nghip bj mua 'a  nhix là vic hra ch9n 
hInh thuc t chüc kinh doanh; 1ira ch9n ngành, ngh& dja bàn, hInh thiTrc 
kinh doanh... 

12 Nghj djnh si 4012020/ND-CP 
ngày 06/4/2020 cüa ChInh phü 
quy djnh chi tit mt s diu cüa 
Lust Dâu tu cOng 

Nghj djnh nay quy djnh chi tiêt thi hành mt s diu cüa Lutt Du tu 
cong nhu: Ho so, ni dung và thi gian thm dnh, quyt dinh chü 
trrnmg du tu, quyt djnh diu chinh chü tnrong du tis, các tnring hap 
diêu chinh chü truong du tu chuong trInh, dir an du tu cong nhóm A, 
B, C; H so, ni dung và thii gian thm djnh, quyt djnh chuong trInh, 
dir an; ni dung, trInh tir, thu tic lip, thm djnh diu chinh chuang 
trInh, dir an dtu tu cong thOrn A, B, C; Nguyen tc, thm quyên, trInh 
tir, thu tiic quyt djnh chü truang du tu; nguyen tic, thm quyên, fl1 
dung, trInh tir, thu tiic lap, thrn djnh, quy& djnh du tu dir an du tii 

06/4/2020 

Bâi bO quy djnh tai 
khoân 2 Diu 6, Diu 
46, Di 47 Nghj djnh 

7312019/ND-CP 
ngày 05/9/2019 cüa 
ChInh phü v quy 
djnh quân 1 du tu 
crng diing cOng ngh 
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cong nhóm A, B, C ti nithc ngoài; TrInh tir, thu tiic thçrc hin dAu tu 
d& vâi di tuqng cp bü lâi sut tin dicing uu dãi, phi quân 1; cp vn 
diu 1 cho các ngãn hang chinh sách, qu5 tài chinh nhà niic ngoài 
ngân sách; h trci du tu cho các dii tuqng chInh sách khác theo quyt 
djnh cüa Thu tithng Chinh phü; D6i tisqng, ni dung dánh giá sa b tác 
dng môi truèng d quyt djnh chü truong du Ui dir an; Quãn 1 thirc 
hin thim v1i chun bj du tu, nhim v1i quy hoch và dir an d.0 tu 
cong không có dtu phn xay dirng... 

Theo do, quy djnh th?i gian thm djnh chuoiig trInh, dir an du tu cOng 
khOng có cu phn xây dirng k t1r ngày cci quan chü trI thm djnh thin 
dü h so hcp 1 nhu sau: 

- Chucmg trInh m11c tiêu qu& gia: KhOng qua 60 ngày; 

- Chucmg trInh d.0 tu cOng (không bao gm chucmg trInh miic tiêu 
quc gia): Không qua 45 ngày; 

- D,r an nhóm A: Không qua 45 ngày; 

- Dr an nhóm B, C: KhOng qua 30 ngày. 

Thii gian thm djnh dir an du Ui cong có cu phn xây dirng thrc hin 
theo quy djnh pháp 1ut v xây dirng. Thñ gian thm djnh ni b do 
nguii dung du b, cci quan trung ung và Chu tjch Uy ban nhân dan 
các cp quy djnh. Tru&ng hçip cn gia hin thai gian thm djnh chrnmg 
trInh, dir an, Hi dng thm djnh hotc cor quan chü trI thm djnh phãi 
báo cáo cp có thm quyn quyt djnh du tu chuorng trInh, d%r an cho 
phép gia htn thi gian thm djnh. Thii gian gia htn khOng qua thai 
gian thm djnh tuorng 1rng duçic quy djnh nêu trên. 

thông tin sü diing 
ngun vn ngân sách 
nhà nithc 

13 Nghi dinh s 4112020/ND-CP 
ngày 08/4/2020 cüa Chinh phñ 

Nghj djnh nay quy djnh vic gia han  thai  han  np thu giá trj gia tang, 
thu thu nh.p doanh nghip, thu thu nhp cá nhân và tin thuê dt. 

08/4/2020 
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v vic gia hn th?yi h?n  np 
thu Va tin thuê dt 

Nghj djnh nay áp dung di vi nhiu d& tixqng trong do có Doanh 
nghip hot dng kinh doanh trong các ngành kinh t: Vn tâi kho bãi 
(trong do có vn tài du?ing sat, b& xp hang boa ga dix0ng sit). 

Thii gian gia hn thii hn np thug di vói s thu giá trj gia tang phát 
sinh phài np cüa kS'  tInh thu tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6 näm 
2020 (d6i vâi tri.thng hçip ké khai thu giá trj gia tang theo tháng) va 
kS' tInh thu qu 1, qu 2 11am 2020 (di vâi trisông hqp kê khai thu 
giá trj gia tang theo qu) cüa các di tuçmg diiçc gia htn là 05 tháng, 
k tir ngày kt thüc thñ htn np thu giá trj gia tang theo quy djnh cüa 
pháp 1ut v quàn l thu. 

Thai gian gia htn thai htn np thu di vói s thug thu nhp doanh 
nghip con phài np theo quyt toán cüa kS'  tInh thu näm 2019 và s 
thu thu nhp doanh nghip tim np qu 1, qu 2 cOa kS'  tInh thu näm 
2020 cña doanh nghip, t, chüc là ngui np thu thu nhtp doanh 
nghip thuc di tuqng duc gia htn duc quy djnh là 05 tháng, k tir 
ngày kt thüc thii hin np thu thu nhtp doanh nghip theo quy djnh 
cüa pháp lut v quàn 1 thu. 

Gia hin thii hin np tin thuê dt di vi s tin thuê dt phài np kS' 
dtu näm 2020 cüa doanh nghip, t chüc, h gia dInh, Ca nhân thuc 
d& tuçmg duçic gia htn dang drqc Nhà nrnfrc cho thuê dt trrc tip theo 
Quy& djnh, Hqp dng cüa c quan nhà nuórc có thm quyn dthi hInh 
thüc trà tin thuê dt hang nàm. 

14 Thông tu s 29/2020/TT-BTC 
ngày 17/4/2020 cüa Bô Tài 
chInh huOng dn thirc hin vic 
xir pht vi phim hành chInh 

Thông tu nay hrncng dan thrc hin vic xr pht vi phm hành chInh 
trong 11th virc quàn 1, sü dicing tài san cong theo quy djnh ti Nghj 
djnh so 63/2019/ND-CP ngày 11/7/ 2019 cüa ChInh phü quy djnh xü 
pht vi phtm hành chInh trong llnh virc quàn 1, sü diing tài san công; 
thirc hành tit kim chng lang phi; dr tnt quc gia; kho bac nhà nuc. 

02/6/2020 

Thay th Thông tu s 
07/2014/TT-BTC 
ngày 14/01/2014 cüa 
B Tài chInh 
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trong lTnh vrc quãn 1, sü diing Trong do có quy djnh müc xir ph.t hành chInh di vci mOt  so hành vi 
tài san Cong vi phm nhu: Vi phm quy djnh v giao, sr d%ing tâi san cüa các dr an 

sü ditng vn nhà nhxcc; Vi phm quy djnh v xr 1 tài san cüa các dr 

an sü diing vn nhà nithc. 

Noinhân: 
- HDTV (dé b/c); 
- Ban TGD (dê b/c); 
- DUDS, CDDS, DTN TCT; 
- VP va các ban; 
- Các dcin vi triic thuôc; 
- Ngiri dui din phân von cüa 
TCT DSVN tai các DN khác; 
- Lxu: VT, KTKT (2b). 
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