
Chính sách mới có hiệu lực từ 
tháng 1/2020 
Quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2020; chậm 
làm Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, chủ đầu tư sẽ bị phạt đến 1 tỷ đồng; bỏ quy định cấp chứng chỉ ngoại ngữ 
trình độ A, B, C;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2020. 

 

Ảnh minh họa 

Quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước 

Nghị định 73/2019/NĐ-CP ban hành ngày 05/09/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử 
dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020. 
Nghị định này quy định quản lý các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sau: Dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng 
kinh phí chi đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách nhà nước; các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí 
chi thường xuyên nguồn vốn ngân sách nhà nước. 

Hỗ trợ tu sửa, xử lý khẩn cấp đê, kè, cống không quá 3 tỷ đồng/1 công trình 

Nghị định 83/2019/NĐ-CP ban hành ngày 12/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 
17/10/2014 của Chính phủ quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai có hiệu lực thi hành từ ngày 
01/01/2020. 
Về nội dung chi của Quỹ phòng, chống thiên tai, Nghị định sửa đổi: Chi hỗ trợ các hoạt động phòng, chống thiên tai và ưu tiên 
hỗ trợ cho các hoạt động quy định tại điểm a, b, c khoản 3 Điều 10 Luật Phòng, chống thiên tai và hoạt động cứu trợ, hỗ trợ 
khắc phục hậu quả thiên tai: Cứu trợ khẩn cấp về lương thực, nước uống, thuốc chữa bệnh và các nhu cầu cấp thiết khác cho 
đối tượng bị thiệt hại do thiên tai; hỗ trợ tu sửa nhà ở, cơ sở y tế, trường học, xử lý vệ sinh môi trường vùng thiên tai, tu sửa 
nhà sơ tán phòng tránh thiên tai; tháo bỏ hạng mục, vật cản gây nguy cơ rủi ro thiên tai; tu sửa, xử lý khẩn cấp đê, kè, cống và 
công trình phòng chống thiên tai được hỗ trợ kinh phí tối đa không quá 3 tỷ đồng/1 công trình (quy định cũ nhỏ hơn 1 tỷ 
đồng/công trình). 

Quy định chi tiết 4 điều kiện sản xuất phân bón 

Nghị định 84/2019/NĐ-CP ban hành ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định về quản lý phân bón có hiệu lực thi hành từ ngày 
01/01/2020. 
Nghị định quy định chi tiết điều kiện sản xuất phân bón như sau: 1- Khu sản xuất có tường, rào ngăn cách với bên ngoài; có 
nhà xưởng kết cấu vững chắc; tường, trần, vách ngăn, cửa bảo đảm yêu cầu về kiểm soát chất lượng; 2- Dây chuyền, máy 
móc, thiết bị sản xuất phân bón phải phù hợp với quy trình sản xuất từng loại phân bón, dạng phân bón quy định tại Phụ lục II 
ban hành kèm theo Nghị định này; 3- Có phòng thử nghiệm được công nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO 17025 hoặc có hợp 
đồng với tổ chức thử nghiệm được chỉ định theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trừ các cơ sở chỉ 
hoạt động đóng gói phân bón; 4- Có hệ thống quản lý chất lượng được công nhận phù hợp với ISO 9001 hoặc tương đương, 
đối với cơ sở mới thành lập, muộn nhất sau 01 năm kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón. 

Thủ tục hành chính đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia 
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Nghị định số 85/2019/NĐ-CP ban hành ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một 
cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có hiệu lực thi hành từ 
ngày 1/1/2020. 
Nghị định quy định rõ việc thực hiện thủ tục hành chính đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; phương tiện vận tải 
xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia. 

Về thủ tục hành chính đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia, Nghị định 
quy định việc khai, sửa đổi, bổ sung thông tin khai có thể được thực hiện theo một trong hai hình thức tạo lập thông tin khai 
điện tử sau: 1- Tạo lập thông tin khai theo các tiêu chí, định dạng do các bộ quản lý ngành, lĩnh vực xây dựng theo chuẩn dữ 
liệu do Đơn vị quản lý Cổng thông tin một cửa quốc gia hướng dẫn; gửi đến Cổng thông tin một cửa quốc gia; 2- Khai trực tiếp 
trên Cổng thông tin một cửa quốc gia. 

Quy định mới về mức vốn pháp định của tổ chức tín dụng 

Nghị định số 86/2019/NĐ-CP ban hành ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định mức vốn pháp định của tổ chức tín dụng, chi 
nhánh ngân hàng nước ngoài có hiệu lực từ ngày 15/01/2020. 
Cụ thể, mức vốn pháp định đối với các loại hình ngân hàng, tổ chức tín dụng như sau: 1- Ngân hàng thương mại: 3.000 tỷ 
đồng; 2- Ngân hàng chính sách: 5.000 tỷ đồng; 3- Ngân hàng hợp tác xã: 3.000 tỷ đồng; 4- Chi nhánh ngân hàng nước ngoài: 
15 triệu đô la Mỹ (USD); 5- Công ty tài chính: 500 tỷ đồng; 6- Công ty cho thuê tài chính: 150 tỷ đồng; 7- Tổ chức tài chính vi 
mô: 05 tỷ đồng; 8- Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động trên địa bàn một xã, một thị trấn: 0,5 tỷ đồng; 9- Quỹ tín dụng nhân dân 
hoạt động trên địa bàn một phường; quỹ tín dụng nhân dân hoạt động trên địa bàn liên xã, liên xã phường, liên phường: 01 tỷ 
đồng. 

Quy định tuổi của tàu bay đã qua sử dụng nhập khẩu vào Việt Nam 

 Nghị định 89/2019/NĐ-CP ban hành ngày 15/11/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 
số 92/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng 
không dân dụng có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.Trong đó, Nghị định 89/2019/NĐ-CP bổ sung quy định tuổi của tàu bay đã qua 
sử dụng nhập khẩu vào Việt Nam. 
Tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2020 

Nghị định 90/2019/NĐ-CP ban hành ngày 15/11/2019 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động 
làm việc theo hợp đồng lao động có hiệu lực từ ngày 01/01/2020. 
Theo đó, từ ngày 1/1/2020, lương tối thiểu vùng sẽ tăng thêm từ 150.000 đồng đến 240.000 đồng so với mức áp dụng năm 
2019. 

Cụ thể, mức lương tối thiểu vùng I tăng từ 4.180.000 đồng/tháng lên 4.420.000 đồng/tháng; Vùng II tăng từ 3.710.000 
đồng/tháng lên 3.920.000 đồng/tháng; Vùng III tăng từ 3.250.000 đồng/tháng lên 3.430.000 đồng/tháng; vùng IV tăng từ 
2.920.000 đồng/tháng lên 3.070.000 đồng/tháng. 

Chậm làm Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, chủ đầu tư sẽ bị phạt đến 1 tỷ đồng 

Theo Nghị định 91/2019/NĐ-CP ban hành ngày 19/11/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
đất đai có hiệu lực từ ngày 05/01/2020, tổ chức thực hiện dự án kinh doanh bất động sản không nộp hồ sơ để làm thủ tục cấp 
Giấy chứng nhận cho người mua, thuê mua nhà, công trình xây dựng, người nhận chuyển quyền sử dụng đất sẽ bị phạt đến 1 
tỷ đồng. 
Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Việt Nam-Campuchia 

Nghị định số 92/2019/NĐ-CP ban hành ngày 20/11/2019 của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện 
Bản Thỏa Thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ 
Vương quốc Campuchia giai đoạn 2019-2020 có hiệu lực từ ngày 06/01/2020. 
Tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện 

Nghị định 93/2019/NĐ-CP ban hành ngày 25/11/2019 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý nhà nước về 
quỹ xã hội, quỹ từ thiện (Quỹ) được thành lập và hoạt động tại Việt Nam có hiệu lực từ ngày 15/01/2020. 
Theo đó, Quỹ được tổ chức và hoạt động nhằm mục đích hỗ trợ, khuyến khích phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục, thể 
thao, khoa học, công nghệ, cộng đồng và từ thiện, nhân đạo, không vì mục tiêu lợi nhuận. 

Quỹ được phối hợp với cá nhân, tổ chức để vận động quyên góp, vận động tài trợ cho quỹ hoặc để triển khai các đề án, dự án 
cụ thể của quỹ theo quy định của pháp luật; phối hợp với các địa phương, tổ chức, cá nhân cần sự trợ giúp để xây dựng và 
thực hiện các đề án tài trợ theo mục đích hoạt động của quỹ. 

- Lái xe uống rượu bia bị phạt tới 40 triệu, tước giấy phép lái xe 2 năm 

Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ban hành ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
giao thông đường bộ và đường sắt có hiệu lực từ 1/1/2020. 
Nghị định 100/2019/NĐ-CP thay thế Nghị  định 46/2016/NĐ-CP, quy định mức xử phạt cao hơn nhiều đối với nhiều vi phạm 
giao thông. 
Điểm đáng chú ý, Nghị định mới tăng mức xử phạt tối đa đối với các hành vi vi phạm quy định về nồng độ cồn. Cụ thể, đối với 
người điều khiển xe ô tô vi phạm nồng độ cồn ở mức cao nhất, phạt tiền từ 30 - 40 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép 
lái xe 22 - 24 tháng đối với người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 
0,4 miligam/1 lít khí thở (Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định xử phạt từ 16 - 18 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 4 - 6 
tháng)./. 

Bỏ quy định cấp chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A, B, C 

Thông tư 20/2019/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo bãi bỏ các quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo 
chương trình giáo dục thường xuyên tại Quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 6/6/2008 ban hành quy định về tổ chức đào 
tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên sẽ có hiệu lực từ ngày 
15/1/2020. 
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Những chứng chỉ ngoại ngữ đã cấp theo Quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT trước đó thì vẫn có giá trị sử dụng. 

Các khóa đào tạo, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên đang triển khai thực hiện 
trước ngày thông tư này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện việc đào tạo, kiểm tra và cấp chứng chỉ cho đến khi kết thúc. 

Hướng dẫn các biện pháp phòng vệ thương mại 

Thông tư 37/2019/TT-BCT  của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại, có 
hiệu lực thi hành từ 15/1/2020. 
Điều kiện bổ nhiệm Cảnh sát viên, Trinh sát viên Cảnh sát biển 

Thông tư 177/2019/TT-BQP của Bộ Quốc phòng quy định tiêu chuẩn, điều kiện, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách 
chức và mẫu Giấy chứng nhận Cảnh sát viên, Trinh sát viên của Cảnh sát biển Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 
16/01/2020. 
Cho phép người chấp hành án được thay đổi nơi cư trú 

Có hiệu lực thi hành từ ngày 22/01/2020, Thông tư 181/2019/TT-BQP của Bộ Quốc phòng quy định về giải quyết trường hợp 
người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người được hoãn chấp hành án phạt tù, người được hưởng án treo, người chấp 
hành án phạt cải tạo không giam giữ do quân đội quản lý, thi hành thay đổi nơi cư trú, nơi làm việc. 
Thông tư nêu rõ điều kiện thay đổi nơi cư trú, gồm: Bảo đảm các yêu cầu theo quy định của pháp luật về cư trú; được sự đồng 
ý bằng văn bản của cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Quốc phòng hoặc cơ quan thi hành án hình sự cấp quân 
khu. 

Lý do chính đáng phải thay đổi nơi cư trú, gồm: Đang sinh sống cùng gia đình mà gia đình chuyển đến nơi khác; chuyển đến ở 
với vợ hoặc chồng sau khi kết hôn; chuyển đến sinh sống cùng ông, bà, cha, mẹ, con để thực hiện nghĩa vụ chăm sóc, nuôi 
dưỡng trong trường hợp ông, bà, cha, mẹ, con bị bệnh hiểm nghèo, con chưa thành niên không có khả năng lao động hoặc tự 
nuôi dưỡng… 

Phạm nhân được nhận quà thân nhân gửi qua đường Bưu chính 2 lần/tháng 

Theo Thông tư 182/2019/TT-BQP của Bộ Quốc phòng quy định việc phạm nhân gặp thân nhân; nhận, gửi thư; nhận quà và liên 
lạc với thân nhân bằng điện thoại có hiệu lực từ ngày 22/1/2020, mỗi tháng phạm nhân được nhận quà do thân nhân gửi qua 
đường Bưu chính 02 lần, mỗi lần không quá 03 kg, nếu gửi 01 lần thì không quá 06 kg. 
Hướng dẫn mới về hải quan với hàng hóa xuất, nhập khẩu qua biên giới 

Thông tư 80/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục hải quan, quản lý thuế, phí và lệ phí đối với hàng hóa xuất 
khẩu, nhập khẩu theo Nghị định số 14/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới. Thông 
tư 80 có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2020, bãi bỏ Thông tư 217/2015/TT-BTC. 
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