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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3317/TCBC-BTP Hà Nội, ngày  10 tháng 9 năm 2020 

 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

Văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ  

ban hành trong tháng 8 năm 2020 

  

Thực hiện khoản 2, khoản 3 Điều 12 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ 

Tư pháp ra Thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ ban hành trong tháng 8 năm 2020 như sau: 

I. SỐ LƯỢNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐƯỢC BAN HÀNH 

Trong tháng 8 năm 2020, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 18 

văn bản quy phạm pháp luật, gồm 13 Nghị định của Chính phủ và 05 Quyết định 

của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể: 

Các Nghị định của Chính phủ: 

1. Nghị định số 89/2020/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội 

Việt Nam; 

2. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ 

quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; 

3. Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ 

quy định chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác; 

4. Nghị định số 92/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ 

quy định về cơ sở huấn luyện dự bị động viên cấp tỉnh; 

5. Nghị định số 93/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện; 

6. Nghị định số 94/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 8 năm 2020của Chính phủ 

quy định cơ chế, chính sách ưu đãi đối với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia; 

7. Nghị định số 95/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ 

hướng dẫn thực hiện về đấu thầu mua sắm theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và 

Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương; 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=200667
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=200667
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=200766
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=200773
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=200781
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=200797
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8. Nghị định số 96/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ quy 

định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; 

9. Nghị định số 97/2020/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ 

về tăng mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người vận chuyển trong 

vận chuyển bằng đường hàng không; 

10. Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ 

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn 

bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dung; 

11. Nghị định số 99/2020/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ 

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu 

và khí; 

12. Nghị định số 100/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ 

về kinh doanh hàng miễn thuế; 

13. Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 

năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của bộ, cơ quan ngang bộ. 

Các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: 

1. Quyết định số 21/2020/QĐ-TTg ngày 05 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang; 

2. Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng 

chính phủ về việc giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh 

hưởng bởi dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29 tháng 5 năm 

2020 của Chính phủ; 

3. Quyết đinh số 23/2020/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng 

chính phủ về Quy định việc điều chuyển, tiếp nhận vốn, tài sản và hoàn trả vốn đối 

với các dự án thành phần thuộc Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải 

đảo giai đoạn 2013 - 2020; 

4. Quyết định số 24/2020/QĐ-TTg ngày 27 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 28/2017/QĐ-TTg ngày 

03 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Lâm nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn; 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=200681
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=200742
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=200742
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=200742
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=200775
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=200775
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=200775
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5. Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 

31 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ 

tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ 

tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư. 

II. HIỆU LỰC THI HÀNH, SỰ CẦN THIẾT, MỤC ĐÍCH BAN HÀNH 

VÀ NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

1. Nghị định số 89/2020/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2020 của Chính 

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

xã hội Việt Nam 

a) Hiệu lực thi hành: Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 9 

năm 2020. 

Nghị định số 01/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt 

Nam hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành. 

Khoản 7 Điều 23 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm 

xã hội bắt buộc hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành. 

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành: Nghị định được ban hành nhằm thể 

chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng đã được nêu tại Nghị quyết số 28-

NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; Nghị quyết số 18/NQ-TW về tiếp 

tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu 

lực, hiệu quả. 

c) Nội dung chủ yếu: Nghị định gồm 04 chương 1 Điều quy định chi tiết về 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bảo hiểm xã hội Việt Nam, 

cụ thể: (1) Bảo hiểm xã hội; (2) Trách nhiệm, mối quan hệ giữa bảo hiểm xã hội 

Việt Nam với các Bộ, Ngành, các cơ quan, tổ chức ở địa phương; (3) Hội đồng 

quản lý bảo hiểm xã hội; (4) Hiệu lực thi hành. 

Nghị định này áp dụng đối với cơ quan,cá nhân, tổ chức có liên quan đến 

việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã 

hội Việt Nam. 

2. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Chính 

phủ quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=200667
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=200667
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bao-hiem/nghi-dinh-01-2016-nd-cp-quy-dinh-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-bao-hiem-xa-hoi-viet-nam-299717.aspx
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=200667
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=200667
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=200766
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a) Hiệu lực thi hành: Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 8 

năm 2020.  

Nghị định này bãi bỏ Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 

2015 của Chính phủ quy định về đánh giá và phân loại đối với cán bộ, công chức, 

viên chức; Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 

năm 2015 của Chính phủ quy định về đánh giá và phân loại đối với cán bộ, công 

chức, viên chức. 

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành: Nghị định được ban hành nhằm khắc 

phục những hạn chế, vướng mắc trong thực tiễn triển khai thi hành Nghị định 

số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ quy định về đánh giá 

và phân loại đối với cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 88/2017/NĐ-

CP ngày 27 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ quy định 

về đánh giá và phân loại đối với cán bộ, công chức, viên chức. 

c) Nội dung chủ yếu: Nghị định gồm 04 chương và 26 Điều quy định chi 

tiết về nguyên tắc, tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục đánh giá, xếp loại chất 

lượng hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, cụ thể: (1) Quy định chung: 

Nguyên tắc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; Tiêu chí 

chung về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; (2) Tiêu chí 

xếp loại chất lượng cán bộ; (3) Tiêu chí xếp loại chất lượng công chức; (4)  Tiêu 

chí xếp loại chất lượng viên chức; (5) Thẩm quyền, trình tự, thủ tục, thời điểm, sử 

dụng kết quả, lưu trữ tài liệu đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên 

chức; (6) Điều khoản thi hành; 

Nghị định này áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, các đơn vị, cơ 

quan, tổ chức và các cá nhân có liên quan. 

Ban hành kèm theo Nghị định này Phụ lục các biểu mẫu, cụ thể: (1) Phiếu 

đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ; (2) Phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng công 

chức; (3) Phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức. 

3. Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Chính 

phủ quy định chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác 

a) Hiệu lực thi hành: Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 

10 năm 2020. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-56-2015-nd-cp-danh-gia-va-phan-loai-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-277514.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-88-2017-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-56-2015-nd-cp-danh-gia-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-357228.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-56-2015-nd-cp-danh-gia-va-phan-loai-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-277514.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-56-2015-nd-cp-danh-gia-va-phan-loai-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-277514.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-88-2017-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-56-2015-nd-cp-danh-gia-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-357228.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-88-2017-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-56-2015-nd-cp-danh-gia-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-357228.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-56-2015-nd-cp-danh-gia-va-phan-loai-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-277514.aspx
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=200773
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Nghị định này thay thế Nghị định số 90/2008/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 

2008 của Chính phủ về chống thư rác, Nghị định số 77/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 

10 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2008/NĐ-CP ngày 

13 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về chống thư rác. 

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành: Nghị định được ban hành nhằm khắc 

phục những hạn chế, vướng mắc trong thực tiễn triển khai thi hành Nghị định số 

90/2008/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về chống thư rác; Nghị 

định số 77/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 90/2008/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về 

chống thư rác. 

c) Nội dung chủ yếu: Nghị định gồm có 05 chương và 38 Điều quy định về 

thực hiện chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác và quy định về quảng 

cáo bằng tin nhắn (SMS, MMS, USSD), thư điện tử và gọi điện thoại; quyền và 

nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân và bổ sung quy định xử lý vi phạm hành 

chính về tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác, cụ thể: (1) Những quy định 

chung: Đối tượng áp dụng; Giải thích thuật ngữ; (2) Các biện pháp chống, ngăn 

chặn tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác; (3) Trách nhiệm của tổ chức, doanh 

nghiệp, người sử dụng; (4) Quy định quảng cáo qua việc gửi tin nhắn, thư điện tử, 

gọi điện thoại; (5) Hệ thống quản lí tên định danh; (6) Quy định về chế độ báo cáo; 

(7) Xử phạt vi phạm hành chính; (8) Điều khoản thi hành.  

Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có liên quan tới hoạt động về 

chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác và gửi tin nhắn quảng cáo, thư điện 

tử quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo tại Việt Nam. Cụ thể như sau:(1) Doanh 

nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, dịch vụ Internet; (2) Tổ chức thiết lập mạng 

viễn thông dùng riêng; (3) Doanh nghiệp, tổ chức cung cấp dịch vụ thư điện tử; (4) 

Người quảng cáo bằng tin nhắn, thư điện tử và gọi điện thoại; (5) Người sử dụng 

tin nhắn, thư điện tử, gọi điện thoại liên quan hoạt động quảng cáo; (6) Các tổ chức, 

cá nhân khác có liên quan. 

Ban hành kèm theo Nghị định này Phụ lục các biểu mẫu, cụ thể: (1) bản khai 

tên định danh; (2) Giấy chứng nhận tên định danh; (3) Giấy ủy quyền; (4) Báo cáo 

định kỳ của các tổ chức, cá nhân được cấp tên định danh; (5) Báo cáo định kỳ của 

Doanh nghiệp viễn thông được cấp tên định danh; (6) Báo cáo định kỳ về tin nhắn 

đối với doanh nghiệp viễn thông. 

4. Nghị định số 92/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2020 của Chính 

phủ quy định về cơ sở huấn luyện dự bị động viên cấp tỉnh 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=200781
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a) Hiệu lực thi hành: Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 18 tháng 8 

năm 2020.  

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành: Nghị định được ban hành nhằm thực 

hiện nhiệm vụ Chính phủ được giao quy định về cơ sở huấn luyện dự bị động viên 

cấp tỉnh, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật lực lượng dự bị động viên (có 

hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020). 

c) Nội dung chủ yếu: Nghị định có 04 chương và 14 Điều quy định cụ thể 

về cải tạo, đầu tư xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở huấn luyện dự bị động viên các 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cụ thể: (1) Quy định chung về: Nguyên tắc 

cải tạo, đầu tư xây dựng và quản lý, sử dụng cơ sở huấn luyện; Chức năng, nhiệm 

vụ của cơ sở huấn luyện; (2) Cải tạo, đầu tư xây dựng và quản lý, sử dụng cơ sở 

huấn luyện dự bị động viên cấp tỉnh; (3) Trách nhiệm của các bộ ngành, địa 

phương; (4) Điều khoản thi hành. 

Nghị định này áp dụng đối với: (1) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương; (2) Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí 

Minh, Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh; (3) Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên 

quan đến cơ sở huấn luyện dự bị động viên cấp tỉnh. 

5 Nghị định số 93/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2020 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thư viện. 

a) Hiệu lực thi hành: Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 

10 năm 2020. 

Nghị định số 72/2002/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2002 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thư viện; Nghị định số 02/2009/NĐ-CP ngày 06 

tháng 01 năm 2009 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của thư viện 

tư nhân có phục vụ cộng đồng; quy định của khoản 5 Điều 2 Nghị định số 

01/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, thay 

thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hết hiệu lực kể từ 

ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành. 

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành: Nghị định được ban hành thực hiện 

nhiệm vụ Chính phủ được giao quy định chi tiết một số điều của Luật thư viện (có 

hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020). 

c) Nội dung chủ yếu: Nghị định có 03 chương và 33 Điều quy định chi tiết 

một số điều của Luật thư viện, cụ thể: (1) Thư viện công lập có vai trò quan trọng 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=200781
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=200781
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=200797
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=200797
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được nhà nước ưu tiên đầu tư; (2) Tài liệu cổ, quý hiếm, bộ sưu tập tài liệu có giá 

trị đặc biệt; (3) Không gian đọc, phòng đọc cơ sở; (4) Điều kiện thành lập thư viện; 

(5) Trình tự, thủ tục đình chỉ, chấm dứt hoạt động thư viện; (6) Liên thông thư viện; 

(7) Điều khoản thi hành; 

Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, 

cá nhân nước ngoài tham gia hoạt động thư viện hoặc có liên quan đến hoạt động 

thư viện trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

6. Nghị định số 94/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 8 năm 2020 của Chính 

phủ quy định cơ chế, chính sách ưu đãi đối với Trung tâm Đổi mới sáng tạo 

Quốc gia 

a) Hiệu lực thi hành: Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 

10 năm 2020. 

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành: Nghị định được ban hành nhằm thực 

hiện nhiệm vụ Chính phủ được giao quy định cơ chế, chính sách ưu đãi đối với 

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia. 

c) Nội dung chủ yếu: Nghị định gồm có 03 chương, 15 Điều quy định cơ 

chế, chính sách ưu đãi đối với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, cụ thể: (1) Cơ 

chế, chính sách ưu đãi chung; (2) Cơ chế, chính sách ưu đãi đối với trung tâm; (3) 

Cơ chế, chính sách ưu đãi đối với cá nhân, tổ chức khởi nghiệp sáng tạo hoạt động 

tại trung tâm; (4) Tổ chức thực hiện. 

Nghị định này áp dụng đối với: (1) Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia và 

các cơ sở hoạt động của Trung tâm trong phạm vi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam; (2) Tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài hoạt động tại 

Trung tâm; (3) Đối tác hỗ trợ đổi mới sáng tạo của Trung tâm; (4) Các tổ chức, cá 

nhân có liên quan khác. 

7. Nghị định số 95/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2020 của Chính 

phủ hướng dẫn thực hiện về đấu thầu mua sắm theo Hiệp định Đối tác Toàn 

diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương 

a) Hiệu lực thi hành: Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 24 tháng 8 

năm 2020. 

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành: Nghị định được ban hành nhằm thực 

hiện nhiệm vụ Chính phủ được giao hướng dẫn thực hiện về đấu thầu mua sắm theo 

Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương. 
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c) Nội dung chủ yếu: Nghị định gồm có 11 chương, 103 Điều hướng dẫn 

thực hiện về đấu thầu mua sắm theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên 

Thái Bình Dương, cụ thể: (1) Quy định chung về: Đấu thầu nội khối, đấu thầu quốc 

tế; Nguyên tắc chung; Tư cách hợp lệ của nhà thầu; Bảo đảm cạnh tranh trong đấu 

thầu; Trách nhiệm cung cấp thông tin theo yêu cầu của một Nước thành viên; 

Thông tin về đấu thầu và trách nhiệm đăng tải thông tin; Nội dung đăng tải thông 

tin về đấu thầu; Ngôn ngữ sử dụng trong đấu thầu; Bảo đảm dự thầu; Thời gian 

trong quá trình lựa chọn nhà thầu; Chi phí trong lựa chọn nhà thầu; Biện pháp trong 

thời kỳ chuyển đổi; Ưu đãi đối với hàng hóa, nhà thầu trong nước; Ưu đãi đối với 

hàng hóa, nhà thầu nội khối khi đấu thầu quốc tế; Lưu trữ hồ sơ; Hủy thầu; (2) 

Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu; (3) Kế hoạch lựa chọn nhà thầu; (4) 

Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu; xét duyệt trúng thầu; (5) Quy trình đấu thầu 

rộng rãi đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ xây dựng, mua sắm hàng hóa, 

hỗn hợp theo phương thức một giai đoạn; (6) Quy trình đấu thầu rộng rãi đối với 

gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn; (7) Quy trình đấu thầu rộng rãi đối với gói thầu 

mua sắm hàng hóa, dịch vụ xây dựng, hỗn hợp theo phương thức hai giai đoạn; (8) 

Quy trình chỉ định thầu; (9) Hợp đồng; (10) Xử lý tình huống; xử lý vi phạm, giải 

quyết kiến nghị và tranh chấp trong đấu thầu; (11) Điều khoản thi hành. 

Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan 

đến hoạt động đấu thầu quy định tại khoản 1 Điều 1 của Nghị định này. 

Ban hành kèm theo Nghị định này 07 Phụ lục, cụ thể: (1) Ngưỡng giá gói 

thầu; (2) Danh sách cơ quan mua sắm cấp trung ương; (3) Danh sách các cơ quan 

mua sắm khác; (4) Danh mục dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn; (5) Danh mục 

dịch vụ xây dựng; (6) Danh mục hàng hóa; (7) Gói thầu không thuộc phạm vi điều 

chỉnh. 

8. Nghị định số 96/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2020 của Chính 

phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên 

giới quốc gia 

a) Hiệu lực thi hành: Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 

10 năm 2020. 

Nghị định này thay thế Nghị định số 169/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 

năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản 

lý, bảo vệ biên giới quốc gia. 

https://m.thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=169/2013/N%C4%90-CP&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
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b) Sự cần thiết, mục đích ban hành: Nghị định được ban hành nhằm khắc 

phục những hạn chế, vướng mắc trong thực tiễn triển khai thi hành Nghị định 

số 169/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. 

c) Nội dung chủ yếu: Nghị định gồm có 04 chương, 28 Điều quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, cụ thể: 

(1) Quy định chung về: Hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả; Mức phạt 

tiền và thẩm quyền phạt tiền trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; (2) 

Hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả; 

(3) Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính; (4) Điều khoản chuyển tiếp và trách 

nhiệm thi hành. 

Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân 

nước ngoài thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong lãnh thổ Việt Nam; người 

có thẩm quyền lập biên bản và người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính 

quy định tại Nghị định này. Hộ kinh doanh đăng ký kinh doanh theo quy định của 

pháp luật, hộ gia đình thực hiện hành vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị định 

này bị xử phạt vi phạm như đối với cá nhân. 

9. Nghị định số 97/2020/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Chính 

phủ về tăng mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người vận 

chuyển trong vận chuyển bằng đường hàng không 

a) Hiệu lực thi hành: Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 

10 năm 2020. 

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành: Nghị định được ban hành nhằm thực 

hiện chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về tăng mức giới hạn trách 

nhiệm bồi thường thiệt hại của người vận chuyển trong vận chuyển bằng đường 

hàng không. 

c) Nội dung chủ yếu: Nghị định gồm có 04 Điều quy định về tăng mức giới 

hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người vận chuyển trong vận chuyển bằng 

đường hàng không quy định tại khoản 1 Điều 166 Luật Hàng không dân dụng Việt 

Nam ngày 29 tháng 6 năm 2006, cụ thể: (1) Đối với vận chuyển hành khách, mức 

giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại về tính mạng, sức khỏe của hành khách 

tăng từ một trăm nghìn (100.000) đơn vị tính toán lên thành một trăm hai mươi tám 

nghìn tám trăm hai mươi mốt (128.821) đơn vị tính toán cho mỗi hành khách; (2) 

https://m.thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=169/2013/N%C4%90-CP&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
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Đối với vận chuyển hành khách, mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại do 

vận chuyển chậm tăng từ bốn nghìn một trăm năm mươi (4.150) đơn vị tính toán 

lên thành năm nghìn ba trăm bốn mươi sáu (5.346) đơn vị tính toán cho mỗi hành 

khách; (3) Đối với vận chuyển hành lý, bao gồm cả hành lý ký gửi và hành lý xách 

tay, mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại do mất mát, thiếu hụt, hư hỏng 

hoặc do vận chuyển chậm tăng từ một nghìn (1.000) đơn vị tính toán lên thành một 

nghìn hai trăm tám mươi tám (1.288) đơn vị tính toán cho mỗi hành khách; (4) Đối 

với vận chuyển hàng hóa, mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại do mất 

mát, thiếu hụt, hư hỏng hoặc do vận chuyển chậm tăng từ mười bảy (17) đơn vị 

tính toán lên thành hai mươi hai (22) đơn vị tính toán cho mỗi kilôgam hàng hóa. 

Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc 

vận chuyển hành khách, hàng hóa, hành lý bằng tàu bay vì mục đích thương mại, 

hoặc vận chuyển hành khách, hàng hóa, hành lý bằng tàu bay không vì mục đích 

thương mại do hãng hàng không thực hiện. 

10. Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Chính 

phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản 

xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 

a) Hiệu lực thi hành: Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 

10 năm 2020. 

Nghị định này thay thế: Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 

năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động 

thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu 

dùng;  Nghị định số 124/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 

năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động 

thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu 

dùng;  Nghị định số 141/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử lý vi phạm pháp luật 

trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. 

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành: Nghị định được ban hành nhằm khắc 

phục những hạn chế, vướng mắc trong thực tiễn triển khai thi hành Nghị định 

số 185/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt 

vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng 

cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Nghị định số 124/2015/NĐ-CP ngày 19 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-185-2013-nd-cp-xu-phat-hanh-chinh-hoat-dong-thuong-mai-san-xuat-bao-ve-nguoi-tieu-dung-213915.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-124-2015-nd-cp-sua-doi-185-2013-nd-cp-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-san-xuat-buon-ban-hang-gia-cam-295892.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-185-2013-nd-cp-xu-phat-hanh-chinh-hoat-dong-thuong-mai-san-xuat-bao-ve-nguoi-tieu-dung-213915.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-141-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-xu-ly-vi-pham-kinh-doanh-da-cap-365872.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-185-2013-nd-cp-xu-phat-hanh-chinh-hoat-dong-thuong-mai-san-xuat-bao-ve-nguoi-tieu-dung-213915.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-124-2015-nd-cp-sua-doi-185-2013-nd-cp-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-san-xuat-buon-ban-hang-gia-cam-295892.aspx
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tháng 11 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 185/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt 

vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng 

cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Nghị định số 141/2018/NĐ-CP ngày 08 

tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định 

quy định xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. 

c) Nội dung chủ yếu: Nghị định gồm có 04 chương, 91 Điều quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, 

hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, cụ thể: (1) Quy định chung về: Các 

hình thức xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả; Xác định 

giá trị tang vật, phương tiện vi phạm hành chính làm căn cứ xác định khung tiền 

phạt, thẩm quyền xử phạt; (2) Hành vi vi phạm về hoạt động kinh doanh theo giấy 

phép kinh doanh; (3) Hành vi kinh doanh dịch vụ cấm, sản xuất và buôn bán hàng 

giả, hàng cấm; (4) Hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu; hàng hóa lưu thông 

trong nước bị áp dụng biện pháp khẩn cấp; hàng hóa quá hạn sử dụng, không rõ 

nguồn gốc, xuất xứ và có vi phạm khác; (5) Hành vi vi phạm về kinh doanh thuốc 

lá; (6) Hành vi vi phạm về kinh doanh rượu, bia; (7) Hành vi đầu cơ hàng hóa và 

găm hàng; (8) Hành vi vi phạm về hoạt động xúc tiến thương mại; (9) Hành vi vi 

phạm về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ liên quan đến xuất khẩu, nhập 

khẩu hàng hóa; (10) Hành vi vi phạm về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; (11) 

Hành vi vi phạm về thương mại điện tử; (12) Hành vi vi phạm về thành lập và hoạt 

động thương mại của thương nhân nước ngoài và người nước ngoài tại Việt Nam; 

(13) Các hành vi vi phạm khác trong hoạt động thương mại; (14) Thẩm quyền lập 

biên bản vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính; (15) Điều khoản 

chuyển tiếp và trách nhiệm thi hành. 

Nghị định này áp dụng đối với cá nhân, tổ chức Việt Nam hoặc cá nhân, tổ 

chức nước ngoài thực hiện hành vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị định này 

trên lãnh thổ Việt Nam. Hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật; 

hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng 

rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, làm dịch vụ có thu nhập thấp 

không phải đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật vi phạm các quy định 

tại Nghị định này bị xử phạt như đối với cá nhân vi phạm. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-185-2013-nd-cp-xu-phat-hanh-chinh-hoat-dong-thuong-mai-san-xuat-bao-ve-nguoi-tieu-dung-213915.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-141-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-xu-ly-vi-pham-kinh-doanh-da-cap-365872.aspx
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11. Nghị định số 99/2020/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Chính 

phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh 

xăng dầu và khí 

a) Hiệu lực thi hành: Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 11 tháng 

10 năm 2020. 

Nghị định số 67/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy 

định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và 

khí hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành. 

Thương nhân phân phối khí, thương nhân là tổng đại lý, đại lý có Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện còn hiệu lực được cấp trước thời điểm Nghị định 

số 87/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí có 

hiệu lực thực hiện các hành vi vi phạm trong quá trình hoạt động bị xử phạt như đối 

với hành vi vi phạm của thương nhân kinh doanh mua bán khí. 

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành: Nghị định được ban hành nhằm khắc 

phục những hạn chế, vướng mắc trong thực tiễn triển khai thi hành Nghị định 

số 67/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí. 

c) Nội dung chủ yếu: Nghị định gồm có 06 chương, 65 Điều quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí, cụ 

thể: (1) Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả; 

(2) Hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả 

trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí; (3) Hành vi vi phạm quy định về điều 

kiện kinh doanh xăng dầu; (4) Hành vi vi phạm quy định về kinh doanh xăng dầu; 

(5) Hành vi vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh khí; (6) Hành vi vi phạm 

quy định về kinh doanh khí; (7) Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và 

xử phạt vi phạm hành chính; (8) Trách nhiệm thi hành. 

Nghị định này áp dụng đối với: Tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá 

nhân nước ngoài thực hiện hành vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị định này 

trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; người có thẩm quyền lập 

biên bản vi phạm hành chính, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và 

các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan. Hộ kinh doanh, hộ gia đình thực 

hiện hành vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị định này bị xử phạt vi phạm 

như đối với cá nhân. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-67-2017-nd-cp-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-dau-khi-kinh-doanh-xang-dau-khi-329204.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-87-2018-nd-cp-hoat-dong-kinh-doanh-khi-341648.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-67-2017-nd-cp-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-dau-khi-kinh-doanh-xang-dau-khi-329204.aspx
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12. Nghị định số 100/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Chính 

phủ về kinh doanh hàng miễn thuế 

a) Hiệu lực thi hành: Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 

10 năm 2020. 

Nghị định này bãi bỏ Nghị định số 167/2016/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 

2016 của Chính phủ về kinh doanh hàng miễn thuế. 

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành: Nghị định được ban hành nhằm khắc 

phục những hạn chế, vướng mắc trong thực tiễn triển khai thi hành Nghị định 

số 167/2016/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh 

hàng miễn thuế. 

c) Nội dung chủ yếu: Nghị định gồm có 04 chương, 30 Điều quy định về 

kinh doanh hàng miễn thuế, cụ thể: (1) Chính sách quản lý đối với hoạt động kinh 

doanh hàng miễn thuế; (2) Thủ tục, công tác giám sát hải quan đối với hoạt động 

kinh doanh hàng miễn thuế; (3) Điều khoản chuyển tiếp và trách nhiệm thi hành. 

Nghị định này áp dụng đối với: (1) Người xuất cảnh, quá cảnh, nhập cảnh; 

(2) Đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam; (3) Thuyền viên 

làm việc trên tàu biển chạy tuyến quốc tế; (4) Hành khách trên các chuyến bay 

quốc tế đi và đến Việt Nam; (5) Doanh nghiệp đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn 

thuế theo quy định của pháp luật; (6) Cơ quan hải quan, công chức hải quan; (7) 

Đơn vị kinh doanh cảng biển, cảng hàng không dân dụng quốc tế, ga đường sắt liên 

vận quốc tế; (8) Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu đường bộ quốc tế, đơn vị được 

giao quản lý cửa khẩu đường bộ quốc tế; (9) Tổ chức có quyền và nghĩa vụ liên 

quan đến hoạt động kinh doanh bán hàng miễn thuế; (10) Các cơ quan khác của 

Nhà nước trong việc phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh hàng 

miễn thuế. 

Ban hành kèm theo Nghị định này 02 Phụ lục, cụ thể: (1) Quy định vị trí dán 

tem “viet nam duty not paid” đối với hàng hóa kinh doanh hàng miễn thuế; (2) Các 

mẫu: Phiếu thông báo hàng vượt định mức của khách mua hàng miễn thuế; Phiếu 

giao hàng đối với khách mua hàng miễn thuế trong nội địa; Công văn đề nghị cấp 

giấy phép nhập khẩu thuốc lá; Báo cáo tình hình nhập khẩu, tồn kho và tiêu thụ 

thuốc lá tại cửa hàng miễn thuế của...; Bảng kê lượng tiền mang vào/ra khu cách ly, 

khu hạn chế; Biên bản bàn giao hàng hóa miễn thuế vận chuyển chịu sự giám sát 

hải quan; Báo cáo quyết toán kinh doanh hàng miễn thuế; Phiếu giao nhận hàng 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-167-2016-nd-cp-kinh-doanh-hang-mien-thue-337142.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-167-2016-nd-cp-kinh-doanh-hang-mien-thue-337142.aspx
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hóa đối với hàng hóa vận chuyển giữa kho chứa hàng miễn thuế và tàu bay; Bảng 

kê lượng tiền mặt vận chuyển giữa kho chứa hàng miễn thuế và tàu bay; Danh sách 

hàng hóa đưa vào/đưa ra cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế; Bảng kê 

hàng hóa bán cho khách xuất cảnh; Bảng kê hàng mẫu, hàng thử, túi, bao bì nhập 

khẩu; Biên bản kiểm tra. 

13. Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 

tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ 

a) Hiệu lực thi hành: Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 

11 năm 2020. 

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành: Nghị định được ban hành nhằm khắc 

phục những hạn chế, vướng mắc trong thực tiễn triển khai thi hành Nghị định số 

123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ. 

c) Nội dung chủ yếu: Nghị định gồm có 03 Điều sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang 

bộ, cụ thể: (1) Về tổ chức bộ máy, biên chế công chức và số lượng người làm việc 

trong đơn vị sự nghiệp công lập; (2) Về cán bộ, công chức, viên chức; (3) Vụ thuộc 

Bộ; (4) Tiêu chí thành lập phòng và tổ chức tương đương phòng, số lượng cấp phó 

của người đứng đầu phòng; (5) Tiêu chí thành lập chi cục và tương đương, số 

lượng cấp phó của người đứng đầu chi cục; (6) Văn phòng thuộc Bộ; (7) Thanh tra 

thuộc Bộ; (8) Cục thuộc Bộ; (9) Tổng cục thuộc Bộ; (10) Điều khoản chuyển tiếp. 

14. Quyết định số 21/2020/QĐ-TTg ngày 05 tháng 8 năm 2020 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên, tỉnh 

Kiên Giang 

a) Hiệu lực thi hành:  Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 

10 năm 2020. 

Bãi bỏ Quyết định số 158/1998/QĐ-TTg ngày 03 tháng 9 năm 1998 cùa Thủ 

tướng Chính phủ về việc áp dụng thí điểm một số chính sách tại khu vực cửa khẩu 

Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=200681
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=200681
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/quyet-dinh-158-1998-qd-ttg-ap-dung-thi-diem-mot-so-chinh-sach-tai-khu-vuc-cua-khau-ha-tien-tinh-kien-giang-41982.aspx
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b) Sự cần thiết, mục đích ban hành: Quyết định được ban hành nhằm thực 

hiện chủ trương của Chính phủ về việc thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên, 

tỉnh Kiên Giang. 

c) Nội dung chủ yếu: Quyết định gồm 3 Điều quy định chi tiết cụ thể chỉ 

đạo của Thủ tướng chính phủ về việc thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên, tỉnh 

Kiên Giang, cụ thể: (1) Thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang; 

(2) Hoạt động và các cơ chế, chính sách đối với Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên, tỉnh 

Kiên Giang thực hiện theo pháp luật về đầu tư, pháp luật về doanh nghiệp, Nghị 

định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định về 

quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế và các văn bản pháp luật có liên quan khác; 

(3) Điều khoản thi hành. 

15. Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2020 của Thủ 

tướng chính phủ về việc giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với các đối tượng 

bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29 tháng 

5 năm 2020 của Chính phủ. 

a) Hiệu lực thi hành: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (có 

hiệu lực từ ngày 10 tháng 8 năm 2020). 

 b) Sự cần thiết, mục đích ban hành: Quyết định ban hành nhằm thực hiện 

những chính sách của Đảng và Nhà nước về việc giảm tiền thuê đất của năm 2020 

đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 84/NQ-

CP ngày 29 tháng 05 năm 2020. 

c) Nội dung chủ yếu: Quyết định gồm có 06 Điều quy định việc giảm tiền 

thuê đất theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ, 

cụ thể: (1) Phạm vi điều chỉnh; (2) Đối tượng áp dụng; (3) Mức giảm tiền thuê đất; 

(4) Hồ sơ giảm tiền thuê đất; (5) Trình tự, thủ tục giảm tiền thuê đất; (6) Tổ chức 

thực hiện và hiệu Iực thi hành. 

Quyết định này áp dụng đối với: (1) Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá 

nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng 

của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm 

phải ngừng sản xuất kinh doanh từ 15 ngày trở lên do ảnh hưởng của dịch Covid-19 

(sau đây gọi là người thuê đất); (2) Cơ quan có thẩm quyền giải quyết hồ sơ giảm 

tiền thuê đất; các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-82-2018-nd-cp-quy-dinh-ve-quan-ly-khu-cong-nghiep-va-khu-kinh-te-332027.aspx
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=200742
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=200742
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=200742
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/nghi-quyet-84-nq-cp-2020-giai-phap-thao-go-kho-khan-cho-san-xuat-kinh-doanh-trong-boi-canh-covid-19-443850.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/nghi-quyet-84-nq-cp-2020-giai-phap-thao-go-kho-khan-cho-san-xuat-kinh-doanh-trong-boi-canh-covid-19-443850.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/nghi-quyet-84-nq-cp-2020-giai-phap-thao-go-kho-khan-cho-san-xuat-kinh-doanh-trong-boi-canh-covid-19-443850.aspx
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16. Quyết đinh số 23/2020/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Thủ 

tướng chính phủ về Quy định việc điều chuyển, tiếp nhận vốn, tài sản và hoàn 

trả vốn đối với các dự án thành phần thuộc Chương trình cấp điện nông thôn, 

miền núi và hải đảo giai đoạn 2013 - 2020 

a) Hiệu lực thi hành: Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 

10 năm 2020. 

 b) Sự cần thiết, mục đích ban hành: Quyết định ban hành nhằm Quy định 

việc điều chuyển, tiếp nhận vốn, tài sản và hoàn trả vốn đối với các dự án thành phần 

thuộc Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2013 - 2020. 

c) Nội dung chủ yếu: Quyết định gồm có 03 chương, 13 Điều quy định việc 

điều chuyển, tiếp nhận vốn, tài sản và hoàn trả vốn đối với các dự án thành phần 

thuộc Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2013 – 2020, 

cụ thể: (1) Trình tự, thủ tục điều chuyển, tiếp nhận vốn, tài sản và hoàn trả vốn đối 

với các dự án cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo; (2) Xác định giá trị của tài 

sản giao nhận dự án cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo; (3) Nguyên tắc xử lý 

và hoàn trả vốn đầu tư của dự án cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo khi thực 

hiện điều chuyển; (4) Xử lý đất gắn liền với dự án cấp điện nông thôn, miền núi và 

hải đảo được điều chuyển; (5) Chi phí cho hoạt động giao nhận; (6) Trách nhiệm 

của Bên giao và Bên nhận; (7) Tổ chức thực hiện. 

Quyết định này áp dụng đối với: (1) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương là chủ đầu tư các dự án cấp điện nông thôn, miền núi và hải 

đảo; (2) Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng công ty Điện lực thuộc EVN và 

các Công ty điện lực được các Tông công ty Điện lực ủy quyền; (3) Các tổ chức, cá 

nhân có liên quan đến việc điều chuyển, tiếp nhận dự án cấp điện nông thôn, miền 

núi và hải đảo theo hướng dẫn tại Quyết định này. 

Ban hành kèm theo Quyết định này Phụ lục các biểu mẫu, cụ thể: (1) Biên 

bản giao nhận lưới điện công trình/hạng mục công trình/dự án cấp điện nông thôn, 

miền núi và hải đảo; (2) Danh mục hồ sơ gốc giao nhận tài sản thuộc dự án nông 

thôn theo chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo; (3) Bảng tổng hợp 

khối lượng và phân tích giá trị còn lại của tài sản dự án cấp điện nông thôn, miền 

núi và hải đảo; (4) Biên bản xác định cơ cấu các nguồn vốn để hoàn trả vốn theo 

giá trị còn lại của tài sản điều chuyển hình thành từ dự án cấp điện nông thôn, miền 

núi và hải đảo; (5) Báo cáo kết quả thực hiện điều chuyển, tiếp nhận vốn, tài sản và 

hoàn trả vốn đối với dự án cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo năm ...; (6) Báo 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=200775
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=200775
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=200775
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=200775
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=200775
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=200775
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cáo tổng hợp kết quả thực hiện điều chuyển, tiếp nhận vốn, tài sản và hoàn trả vốn 

đối với dự án cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo. 

17. Quyết định số 24/2020/QĐ-TTg ngày 27 tháng 8 năm 2020 của Thủ 

tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 28/2017/QĐ-

TTg ngày 03 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Lâm nghiệp thuộc 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

a) Hiệu lực thi hành: Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 

10 năm 2020. 

 b) Sự cần thiết, mục đích ban hành: Quyết định ban hành nhằm bổ sung 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Lâm nghiệp thuộc Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về quản lý CITIES Việt Nam (Công ước về Buôn 

bán Quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp). 

c) Nội dung chủ yếu: Quyết định gồm có 03 Điều sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quyết định số 28/2017/QĐ-TTg ngày 03 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng 

cục Lâm nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cụ thể: (1) Nhiệm 

vụ và quyền hạn (về thực hiện nhiệm vụ của Cơ quan CITES Việt Nam theo phân 

công của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn); (2) Cơ cấu tổ chức 

(bổ sung Cơ quan quản lý CITES Việt Nam và Đại diện CITES phía Nam tại 

Thành phố Hồ Chí Minh). 

18. Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2020 của Thủ 

tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 37/2018/QĐ-

TTg ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định 

tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo 

sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức 

danh giáo sư, phó giáo sư 

a) Hiệu lực thi hành: Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 31 tháng 

8 năm 2020. 

 b) Sự cần thiết, mục đích ban hành: Quyết định ban hành nhằm khắc phục 

những hạn chế, vướng mắc trong thực tiễn triển khai thi hành Quyết định số 

37/2018/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành 

quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh 
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giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức 

danh giáo sư, phó giáo sư. 

c) Nội dung chủ yếu: Quyết định gồm có 02 Điều sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và 

bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh 

và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư, cụ thể: (1) Tiêu chuẩn chức danh 

giáo sư; (2) Tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư. 

Ban hành kèm theo Quyết định này Phụ lục cách tính điểm các công trình 

khoa học quy đổi và danh mục chuyên ngành, tạp chí khoa học uy tín của ngành 

khoa học quân sự, khoa học an ninh. 

Trên đây là Thông cáo báo chí văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, 

Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 8 năm 2020, Bộ Tư pháp xin thông báo./. 

Nơi nhận:    
- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh (để báo cáo); 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; 

- Báo Điện tử Chính phủ; 

- Cục CNTT Bộ Tư pháp (để đăng tải); 

- Báo Pháp luật Việt Nam (để đăng tải);                                                                                                                                                 

- Lưu: VT, VP (TT). 

TL. BỘ TRƯỞNG 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Hoàn 
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