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BẢN TIN THÁNG 1/2020 

Nội dung: 
 

 Trang 

THUẾ  
 
11 khoản phụ cấp không tính thuế thu nhập cá nhân 2020 
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KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN 
 
Chương trình kiểm toán mẫu BCTC 2019 

Lập hai sổ kế toán sẽ bị coi là phạm pháp 

 

Cá nhân sẽ bị phạt tới 50 triệu đồng nếu vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán 

 

Tiêu chuẩn trình độ đào tạo các ngạch công chức chuyên ngành kế toán 
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LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG 
 
Giá nhân công xây dựng cao nhất 280.000 đồng/ngày 

 

Trường hợp nào không phải nộp tiền lãi chậm đóng BHXH? 
 
Nghỉ hưu trước tuổi có được cộng thêm phụ cấp không? 
 
Nghỉ việc, thẻ BHYT có còn giá trị sử dụng nữa không? 
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VẤN ĐỀ KHÁC 
 
Có thể bạn sẽ gặp rủi ro pháp lý nếu viết tắt năm 2020 

 

Hàng loạt chỉ đạo về phòng, chống dịch do vi rút Corona 

 

Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị 

 

36 Nghị định của Chính phủ hết hiệu lực thi hành từ 03/01/2020 

 

03 dự án không phải quyết định chủ trương đầu tư 
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TIN TỨC VỀ THUẾ 

11 khoản phụ cấp không tính thuế thu nhập cá 

nhân 2020 

 

Theo quy định tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC của 

Bộ Tài chính, nhiều khoản phụ cấp, trợ cấp được tính 

vào thu nhập chịu thuế và được xác định là thu nhập 

từ tiền lương, tiền công. Tuy nhiên, không phải phụ 

cấp nào cũng phải chịu thuế, dưới đây là toàn bộ phụ 

cấp không tính thuế thu nhập cá nhân năm 2020, 

người lao động cần biết để bảo vệ quyền lợi của bản 

thân: 

- Một là, trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hàng tháng và trợ 

cấp một lần theo quy định của pháp luật về ưu đãi 

người có công. 

- Hai là, trợ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần đối với 

các đối tượng tham gia kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, 

làm nhiệm vụ quốc tế, thanh niên xung phong đã 

hoàn thành nhiệm vụ. 

- Ba là, phụ cấp quốc phòng, an ninh; các khoản trợ 

cấp đối với lực lượng vũ trang. 

- Bốn là, phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với những 

ngành, nghề hoặc công việc ở nơi làm việc có yếu tố 

độc hại, nguy hiểm. 

- Năm là, phụ cấp thu hút, phụ cấp khu vực. 

- Sáu là, trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp tai nạn lao 

động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp một lần khi sinh con 

hoặc nhận nuôi con nuôi, mức hưởng chế độ thai 

sản, mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau 

thai sản, trợ cấp do suy giảm khả năng lao động, trợ 

cấp hưu trí một lần, tiền tuất hàng tháng, trợ cấp thôi 

việc, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thất nghiệp và các 

khoản trợ cấp khác theo quy định của Bộ luật Lao 

động và Luật Bảo hiểm xã hội. 

- Bảy là, trợ cấp đối với các đối tượng được bảo trợ 

xã hội theo quy định của pháp luật. 

- Tám là, phụ cấp phục vụ đối với lãnh đạo cấp cao. 

- Chín là, trợ cấp một lần đối với cá nhân khi chuyển 

công tác đến vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt 

khó khăn, hỗ trợ một lần đối với cán bộ công chức 

làm công tác về chủ quyền biển đảo theo quy định 

của pháp luật. 

- Mười là, phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, bản. 

- Mười một là, phụ cấp đặc thù ngành nghề.  

KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN 

Chương trình kiểm toán mẫu BCTC 2019 

Chương trình kiểm toán mẫu báo cáo tài chính 

(CTKTM-BCTC) 2019 đã chính thức có hiệu lực từ 

ngày 01/01/2020.  

Trong CTKTM-BCTC mới, Hội Kiểm toán viên hành 

nghề Việt Nam (VACPA) đã hướng dẫn, thêm mới 

các biểu mẫu với nội dung rất chi tiết nhằm tăng 

cường việc xác định, đánh giá rủi ro trong giai đoạn 

lập kế hoạch đồng thời khuyến khích KTV thực hiện 

các thủ tục kiểm tra tính hiệu quả của các hoạt động 

kiểm soát (thử nghiệm kiểm soát).  

CTKTM-BCTC mới thay đổi hoàn toàn kết cấu 

chương trình kiểm toán các khoản mục trên BCTC 

nhằm tạo ra sự liên kết chặt chẽ giữa kết quả xác 

định, đánh giá rủi ro với việc thiết kế thủ tục kiểm 

toán, khắc phục hạn chế  tồn tại lâu nay là không thiết 

kế thủ tục kiểm toán phù hợp với rủi ro mà chỉ áp 

dụng các thủ tục có sẵn trong CTKTM-BCTC cho tất 

cả khách hàng.  

Ngoài ra, để hỗ trợ KTV, CTKTM-BCTC 2019 đã thêm 

mới các câu hỏi gợi ý trong chương trình kiểm toán 

từng khoản mục và Thư viện các thủ tục kiểm toán bổ 

sung tương ứng để xử lý các rủi ro đặc biệt. Đồng 

thời chương trình kiểm toán mới đã cụ thể hóa nhiều 

thủ tục kiểm toán và bổ sung các thủ tục còn thiếu so 

với trước.  

 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/Thong-tu-111-2013-TT-BTC-Huong-dan-Luat-thue-thu-nhap-ca-nhan-va-Nghi-dinh-65-2013-ND-CP-205356.aspx
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Lập hai sổ kế toán sẽ bị coi là phạm pháp 

 

Luật Kế toán 2015 đã bổ sung quy định về các hành 
vi bị cấm, bao gồm việc lập hai hệ thống sổ sách kế 
toán tài chính trở lên. 
 
Việc cấm hành vi lập nhiều hệ thống sổ kế toán tài 
chính là nhằm ngăn chặn tình trạng ngoài hệ thống 
sổ kế toán tài chính theo quy định, đơn vị kế toán 
còn lập sổ sách kế toán, báo cáo tài chính khác 
phản ánh không đúng tình hình tài chính của đơn vị 
để đối phó với các cơ quan quản lý nhà nước, sử 
dụng để làm hồ sơ vay vốn các tổ chức tín dụng, 
đấu thầu, … 
 
Vẫn liên quan đến các hành vi bị cấm, luật còn cấm 
cung cấp số liệu báo cáo tài chính không đồng nhất 
trong cùng kỳ kế toán; thuê, mượn, cho thuê, cho 
mượn chứng chỉ kế toán viên, giấy chứng nhận 
hành nghề kế toán; thuê cá nhân, tổ chức không đủ 
điều kiện hành nghề, điều kiện kinh doanh dịch vụ kế 
toán cung cấp dịch vụ kế toán cho đơn vị mình. 
 
Cá nhân sẽ bị phạt tới 50 triệu đồng nếu vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực kế toán 

 

Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định 

41/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập, với 

mức phạt tiền tối đa 50 triệu đồng đối với một hành 

vi vi phạm hành chính của cá nhân. 

Lập không đầy đủ các báo cáo tài chính theo quy 

định; áp dụng mẫu báo cáo tài chính khác với quy 

định của chuẩn mực và chế độ kế toán trừ trường 

hợp đã được Bộ Tài chính chấp thuận thì sẽ bị phạt 

tiền từ 10 – 20 triệu đồng. 

Phạt tiền từ 20 – 30 triệu đồng đối với một trong các 

hành vi sau: Không lập báo cáo tài chính theo quy 

định; lập báo cáo tài chính không đúng với số liệu 

trên sổ kế toán và chứng từ kế toán; lập và trình bày 

báo cáo tài chính không tuân thủ đúng chế độ kế 

toán và chuẩn mực kế toán. 

Phạt tiền từ 40 – 50 triệu đồng đối với một trong các 

hành vi sau: Giả mạo báo cáo tài chính, khai man số 

liệu trên báo cáo tài chính nhưng chưa đến mức truy 

cứu trách nhiệm hình sự; thỏa thuận hoặc ép buộc 

người khác giả mạo báo cáo tài chính,… 

Nghị định 41/2018/NĐ-CP đã có hiệu lực thi hành từ 

1/5/2018. 

Tiêu chuẩn trình độ đào tạo các ngạch công 

chức chuyên ngành kế toán 

 

Đây là nội dung tại Thông tư 77/2019/TT-BTC quy 

định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và 

xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên 

ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ (có hiệu lực từ 

ngày 01/01/2020). 

Theo đó, quy định tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi 

dưỡng các ngạch công chức chuyên ngành thuế, 

đơn cử như tiêu chuẩn của kế toán viên (mã số 

06.031): 

+ Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên 

ngành kế toán, kiểm toán, tài chính; 

+ Có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng ngạch kế 

toán viên; 

+ Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương 

bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy 

định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT hoặc có 

chứng chỉ bồi dưỡng tiếng dân tộc do cơ sở đào tạo, 

bồi dưỡng có thẩm quyền cấp đối với công chức 

đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số; 

+ Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ 

năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy 

định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT hoặc chứng chỉ 

tin học ứng dụng tương đương. 

Đồng thời, Thông tư 77/2019/TT-BTC quy định các 

cơ quan quản lý, sử dụng công chức không thực 

hiện việc tuyển dụng công chức ngạch kế toán viên 

sơ cấp, không thực hiện chuyển ngạch công chức 

sang ngạch kế toán viên sơ cấp kể từ ngày 

01/01/2020.  

 

KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/ke-toan-kiem-toan/Luat-ke-toan-2015-298369.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/ke-toan-kiem-toan/Nghi-dinh-41-2018-ND-CP-quy-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-ke-toan-363484.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/ke-toan-kiem-toan/Nghi-dinh-41-2018-ND-CP-quy-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-ke-toan-363484.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Ke-toan-Kiem-toan/Thong-tu-77-2019-TT-BTC-tieu-chuan-chuyen-mon-nghiep-vu-xep-luong-doi-voi-cong-chuc-ke-toan-428573.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-01-2014-TT-BGDDT-Khung-nang-luc-ngoai-ngu-6-bac-Viet-Nam-220349.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-03-2014-TT-BTTTT-Chuan-ky-nang-su-dung-cong-nghe-thong-tin-223113.aspx
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Giá nhân công xây dựng cao nhất 280.000 đồng/

ngày 

 

Nguyên tắc, nội dung, phương pháp xác định đơn 
giá nhân công xây dựng được hướng dẫn tại Thông 
tư 15 năm 2019 của Bộ Xây dựng. Thông tư này sẽ 
có hiệu lực từ ngày 15/02/2020. 
 
Thông tư đặt ra khung đơn giá cho công nhân xây 
dựng, lái xe, vận hành máy và thiết bị thi công, kỹ sư 
khảo sát xây dựng theo từng vùng như sau: 
 
- Vùng I: Từ 213.000 - 280.000 đồng/ngày; 
- Vùng II: Từ 195.000 - 260.000 đồng/ngày; 
- Vùng III: Từ 180.000 - 246.000 đồng/ngày; 
- Vùng IV: Từ 172.000 - 237.000 đồng/ngày. 
 
Dựa trên khung đơn giá này, Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh sẽ quyết định đơn giá cho nhân công xây dựng 

trong tỉnh theo nguyên tắc: Phù hợp với trình độ tay 

nghề theo cấp bậc, điều kiện làm việc, đặc điểm, 

tính chất công việc; Phù hợp với mặt bằng giá nhân 

công xây dựng; Thời gian làm việc 08 giờ/ngày… 

Trường hợp nào không phải nộp tiền lãi chậm 
đóng BHXH? 
 
Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 138 Luật BHXH 

năm 2006, Khoản 3 Điều 122 Luật BHXH năm 2014, 

Khoản 3 Điều 49 Văn bản hợp nhất Luật BHYT số 

01/VNHN-VPQH ngày 10/7/2014, đơn vị chậm đóng 

BHXH, BHYT, BHTN từ 30 ngày trở lên thì ngoài 

việc phải đóng đủ số tiền chưa đóng, chậm đóng và 

bị xử lý theo quy định của pháp luật, còn phải nộp số 

tiền lãi tính trên số tiền và thời gian chậm đóng. 

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 

115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ, 

trường hợp sau 6 tháng kể từ ngày có quyết định 

điều chỉnh tăng tiền lương mới thực hiện truy đóng 

BHXH, BHTN thì số tiền truy đóng bao gồm số tiền 

phải đóng BHXH, BHTN và tiền lãi tính trên số tiền 

và thời gian truy đóng BHXH, BHTN. 

Đối chiếu quy định nêu trên, trường hợp đơn vị đã 

thực hiện trích, đóng vào quỹ BHXH, BHYT, BHTN 

đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật, 

nhưng chậm lập hồ sơ điều chỉnh số tiền đóng 

BHXH, BHYT, BHTN thì không phải nộp tiền lãi 

chậm đóng. 

 

Nghỉ hưu trước tuổi có được cộng thêm phụ cấp 
không? 
 
Người lao động có 15 năm trở lên làm việc trong môi 

trường nặng nhọc, độc hại và đặc biệt nặng nhọc, 

độc hại, theo quy định nam từ đủ 55 tuổi trở lên nữ 

từ đủ 50 tuổi trở lên được nghỉ hưu trước tuổi; khi 

tính lương bình quân để làm cơ sở để tính lương 

hưu căn cứ vào quá trình tham gia đóng BHXH 

được ghi nhận trên sổ BHXH của người lao động và 

cách tính lương hưu theo quy định tại Thông tư số 

59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội. 

Trong quy định của Luật BHXH năm 2014 không có 

cộng thêm khoản phụ cấp nào khác vào lương hưu 

cho người lao động động nghỉ hưu trước tuổi khi làm 

công việc nặng nhọc, độc hại. 

 

Nghỉ việc, thẻ BHYT có còn giá trị sử dụng nữa 
không? 
 
Theo quy định tại Khoản 6 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật BHYT số 46/2014/QH13 

về đối tượng tham gia BHYT, cụ thể như sau: 

- Nhóm do người lao động và người sử dụng lao 

động đóng, bao gồm: Người lao động làm việc theo 

hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp 

đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; 

người lao động là người quản lý doanh nghiệp 

hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức; 

Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, 

thị trấn theo quy định của pháp luật. 

- Nhóm do tổ chức BHXH đóng. 

- Nhóm do ngân sách nhà nước đóng. 

- Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng. 

LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/Thong-tu-15-2019-TT-BXD-huong-dan-xac-dinh-don-gia-nhan-cong-xay-dung-427298.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/Thong-tu-15-2019-TT-BXD-huong-dan-xac-dinh-don-gia-nhan-cong-xay-dung-427298.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bao-hiem/Luat-bao-hiem-xa-hoi-2006-71-2006-QH11-12985.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bao-hiem/Luat-bao-hiem-xa-hoi-2006-71-2006-QH11-12985.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bao-hiem/Luat-Bao-hiem-xa-hoi-2014-259700.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Van-ban-hop-nhat-01-VBHN-VPQH-2014-hop-nhat-Luat-bao-hiem-y-te-243389.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Van-ban-hop-nhat-01-VBHN-VPQH-2014-hop-nhat-Luat-bao-hiem-y-te-243389.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bao-hiem/Nghi-dinh-115-2015-ND-CP-huong-dan-Luat-bao-hiem-xa-hoi-bat-buoc-279974.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bao-hiem/Nghi-dinh-115-2015-ND-CP-huong-dan-Luat-bao-hiem-xa-hoi-bat-buoc-279974.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bao-hiem/Thong-tu-59-2015-TT-BLDTBXH-huong-dan-Luat-bao-hiem-xa-hoi-ve-bao-hiem-xa-hoi-bat-buoc-299644.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bao-hiem/Thong-tu-59-2015-TT-BLDTBXH-huong-dan-Luat-bao-hiem-xa-hoi-ve-bao-hiem-xa-hoi-bat-buoc-299644.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bao-hiem/Luat-Bao-hiem-xa-hoi-2014-259700.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bao-hiem/Luat-Bao-hiem-y-te-sua-doi-2014-238506.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bao-hiem/Luat-Bao-hiem-y-te-sua-doi-2014-238506.aspx
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- Nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình. 

- Nhóm đối tượng khác. 

Như vậy, trường hợp người lao động đã chấm dứt 

hợp đồng lao động thì sẽ không thuộc đối tượng 

đóng BHYT bắt buộc tại công ty. Người lao động có 

thể liên hệ Đại lý thu BHYT các xã, phường theo địa 

chỉ thường trú hoặc tạm trú, hoặc liên hệ các điểm 

thu BHYT thuộc Bưu điện để đăng ký tham gia 

BHYT hộ gia đình. 

 

VẤN ĐỀ KHÁC 

Có thể bạn sẽ gặp rủi ro pháp lý nếu viết tắt năm 

2020 

Tuy nhiên, một số người quen viết tắt, ví dụ ngày 15 

tháng 7 năm 2019 viết tắt thành ngày 15/7/19 trong 

giấy tờ, đôi khi cơ quan, tổ chức vẫn chấp nhận. 

Song trong năm 2020 mọi người tuyệt đối không 

được viết tắt như trên, ví dụ ngày 15 tháng 7 năm 

2020 không được viết tắt thành ngày 15/7/20. 

Bởi lẽ, nếu viết ngày 15/7/20, nhiều khi kẻ xấu sẽ 

sửa đổi giấy tờ, tài liệu của bạn thành ngày 

15/7/2021 hoặc 15/7/2000 hay 15/7/2001 … theo 

chủ ý của họ. Đặc biệt, trong hợp đồng các bên cần 

kiểm tra kỹ vấn đề này ngay từ đầu rồi hãy đặt bút 

ký, có như vậy sẽ tránh được vướng mắc, tranh 

chấp, rủi ro pháp lý về sau. 

Hàng loạt chỉ đạo về phòng, chống dịch do vi rút 

Corona 

 

Nhằm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch 

bệnh do vi rút Corona gây ra, Chính phủ cùng các 

Bộ, ngành đã kịp thời đưa ra các văn bản chỉ đạo 

sau đây: 

Ngày 24/01/2020, Cục Quản lý khám, chữa bệnh 

ban hành Công văn 96/KCB-ĐD&KSNK về phòng và 

kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm phổi cấp do vi rút 

Corona trong bệnh viện. 

- Ngày 28/01/2020, Thủ tướng ban hành Chỉ thị 05/

CT-TTg để chỉ đạo các Bộ, ngành nhanh chóng thực 

hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; trong 

đó, chỉ đạo Bộ Công an cần xử lý nghiêm những 

người tung tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh. 

 

 

 

 

 

 

- Ngày 30/01/2020, Bộ Y tế ban hành Quyết 

định 225/QĐ-BYT về thành lập đội cơ động phản 

ứng nhanh chống dịch viêm đường hô hấp cấp do 

chủng mới của vi rút Corona (nCoV); trong đó, chỉ 

đạo thành lập 45 đội phản ứng nhanh. 

 

-Ngày 31/01/2020: 

+ Bộ GD&ĐT ban hành Công văn 260/BGDĐT-

GDTC về hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh viêm 

đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na 

gây ra trong trường học; trong đó, chỉ đạo các 

trường tùy tình huống có thể cho học sinh nghỉ học. 

 

+ Tổng cục Quản lý thị trường ban hành Công 

văn 149/TCQLTT-CNV về tăng cường phòng chống 

dịch nCoV; trong đó, chỉ đạo xử lý nghiêm việc tăng 

giá bán khẩu trang bất hợp lý. 

Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch 

xây dựng và quy hoạch đô thị 

 

Ngày 31/12/2019, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 

20/2019/TT-BXD thay thế Thông tư số 05/2017/TT-

BXD ngày 05/4/2017 hướng dẫn xác định, quản lý 

chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị. 

Theo đó, quy định chi phí lập đồ án quy hoạch bao 

gồm các chi phí sau: 

- Chi phí cho những người tham gia thực hiện lập đồ 

án. 

- Các chi phí khác: chi phí mua tài liệu, số liệu, bản 

đồ, văn phòng phẩm, phần mềm quy hoạch (nếu có), 

chi phí khấu hao thiết bị, chi phí đi lại, chi phí lưu trú, 

chi phí hội nghị, hội thảo và các khoản chi phí khác 

(nếu có). 

VẤN ĐỀ KHÁC 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=96%2fKCB-%c4%90D%26amp%3bKSNK&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=05%2fCT-TTg&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=05%2fCT-TTg&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=225%2fQ%c4%90-BYT&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=260%2fBGD%c4%90T-GDTC&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=260%2fBGD%c4%90T-GDTC&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=149%2fTCQLTT-CNV&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/Thong-tu-20-2019-TT-BXD-huong-dan-xac-dinh-quan-ly-chi-phi-quy-hoach-xay-dung-do-thi-433300.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/Thong-tu-20-2019-TT-BXD-huong-dan-xac-dinh-quan-ly-chi-phi-quy-hoach-xay-dung-do-thi-433300.aspx
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Chi phí lập đồ án quy hoạch xác định theo định mức 

được quy định tại Thông tư này chưa bao gồm chi 

phí để thực hiện các công việc sau: 

- Lập nhiệm vụ quy hoạch. 

- Khảo sát xây dựng phục vụ lập đồ án quy hoạch. 

- Mua hoặc lập các bản đồ địa hình phục vụ lập đồ 

án quy hoạch (nếu có). 

(Hiện hành có thêm 01 loại chi phí chưa bao gồm là 

“Chi phí thực hiện các công việc khác phục vụ công 

tác lập đồ án quy hoạch”). 

Thông tư 20/2019/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 

10/3/2020. 

 

36 Nghị định của Chính phủ hết hiệu lực thi hành 

từ 03/01/2020 

 

Đây là số lượng văn bản bị bãi bỏ được ghi nhận tại 

Nghị định 05/2020/NĐ-CP ban hành ngày 

03/01/2020. 

Theo đó, 36 Nghị định do Chính phủ ban hành sẽ bị 
bãi bỏ toàn bộ, đơn cử như sau: 
 
- Nghị định 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 quy định 
chi tiết thi hành Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư 
trú của người nước ngoài tại Việt Nam. 
 
- Nghị định 161/2004/NĐ-CP ngày 07/9/2004 về xử 
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán 
và thị trường chứng khoán. 
 
- Nghị định 159/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 về 
phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn. 
Bên cạnh đó, một số quy định bị bãi bỏ tại các văn 
bản sau: 
 
- Điều 2 Nghị định số 79/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ 
sung Nghị định 36/2008/NĐ-CP ngày 28/3/2008 và 
Nghị định 58/2010/NĐ-CP ngày 01/6/2010. 
 
- Điều 10 Nghị định 136/2018/NĐ-CP sửa đổi một số 
điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu 
tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi 
trường. 
 

 

 

 

 

 

 

 

03 dự án không phải quyết định chủ trương đầu 

tư 

 
Theo Luật Đầu tư công 2019 (có hiệu lực từ 
01/01/2020) thì 03 dự án sau đây không phải 
quyết định chủ trương đầu tư: 
 
- Dự án đầu tư công khẩn cấp (Là dự án đầu tư 
công nhằm kịp thời phòng, chống, khắc phục hậu 
quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh; nhiệm vụ cấp 
bách để bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại  
theo quyết định của cấp có thẩm quyền); 

 
- Dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia; 

 
- Dự án thành phần thuộc dự án đã được cấp có 
thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư. 
 
Ngoài ra, 02 nhiệm vụ sau đây cũng không phải 
quyết định chủ trương đầu tư: 
 
- Nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư; 
- Nhiệm vụ quy hoạch.  

 

VẤN ĐỀ KHÁC 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-05-2020-ND-CP-bai-bo-mot-so-van-ban-quy-pham-phap-luat-432440.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Luat-Dau-tu-cong-2019-362113.aspx
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LIÊN HỆ 

Xin trân trọng cảm ơn ! 

Những nội dung trên đây được chúng tôi tóm tắt từ các văn bản của cơ quan Nhà nước ban hành và chỉ có tính chất 

tham khảo. Người đọc cần liên hệ với chuyên viên tư vấn thuế trước khi sử dụng bất kỳ thông tin nào được trình bày 

ở trên. Trường hợp cần trợ giúp tư vấn về các vấn đề thuộc các lĩnh vực kiểm toán, kế toán, thuế…Quý vị vui lòng 

liên hệ với chúng tôi:  

 

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN QUỐC TẾ  

Tầng 15, Center Building - Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội. 

Điện thoại: 024. 666 42 777 Email: contact@icpa.vn  Website: http://www.icpa.vn  

 

Người liên hệ:  

Hoặc liên hệ với các Chi nhánh của chúng tôi 

Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh 

Địa chỉ:  Lầu 5, Tòa nhà Hải Âu TIC, 39B Trường Sơn, 

 P. 4, Q. Tân Bình, TP. HCM  

Điện thoại: 028. 7303 2007 

Email: saigon@icpa.vn 

Chi nhánh tại TP. Nghệ An 

Địa chỉ: Tầng 17, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An,  

 Số 7 Quang Trung, TP. Vinh, Tỉnh Nghệ An. 

Điện thoại:  0238. 268 2888 

Email: nghean@icpa.vn 

Chi nhánh tại Thanh Hóa 

Địa chỉ:  Tầng 9, Tòa nhà Viettel, Đại lộ Lê Lợi,  

 TP. Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa. 

Điện thoại: 0237.375 8959 

Email: mientrung@icpa.vn  

Ông Khúc Đình Dũng 

Tổng Giám đốc 

Điện thoại: 024. 666 42 777 - (máy lẻ: 202) 

Di động : 0903 276 204 

Email: dungkd@icpa.vn 

Ông Nguyễn Nam Cường 

Phó Tổng Giám đốc 

Điện thoại: 024. 666 42 777 - (máy lẻ: 204) 

Di động : 0912 371 814 

Email: cuongnn@icpa.vn 

http://www.ifcvietnam.com.vn

