
Chính sách mới có hiệu lực từ 
tháng 12/2020 
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản; trốn thuế sẽ bị phạt 
tiền từ 1 - 3 lần số thuế trốn; kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ;... là những 
chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2020. 

 

Ảnh minh họa 

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản 

Nghị định 119/2020/NĐ-CP ban hành ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi 
phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản có hiệu lực từ ngày 01/12/2020. 
Trong đó, vi phạm quy định về trang thông tin điện tử tổng hợp bị phạt đến 200 triệu đồng; hành vi 
lợi dụng tư cách nhà báo, phóng viên để trục lợi bị phạt tiền từ 20-40 triệu đồng; cung cấp thông tin 
không trung thực, sai sự thật cho báo chí bị phạt tiền từ 10-15 triệu đồng; ... 

Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập 

Nghị định 120/2020/NĐ-CP ban hành ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ 
chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập có hiệu lực từ ngày 01/12/2020. 
Nghị định nêu rõ: Các đơn vị sự nghiệp công lập mới phải tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu 
tư (trừ trường hợp phải thành lập mới để cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu). Riêng 
đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo về chi thường xuyên 
và chi đầu tư, khi thành lập mới phải tự đảm bảo về chi thường xuyên và chi đầu tư. 

Đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động không hiệu quả thì tổ chức lại hoặc giải thể. Việc tổ chức lại 
đơn vị sự nghiệp công lập không được làm tăng thêm số lượng người hưởng lương từ ngân sách 
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nhà nước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm thực hiện đúng quy định về số lượng 
cấp phó của đơn vị và thực hiện tinh giản biên chế theo quy định. 

Quy định mới về khiếu nại và giải quyết khiếu nại 

Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ban hành ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại có hiệu lực thi hành từ ngày 10/12/2020 và thay thế Nghị 
định số 75/2012/NĐ-CP ngày 3/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu 
nại. 
Nghị định số 124/2020/NĐ-CP quy định một số biện pháp thi hành Luật Khiếu nại gồm: hình thức 
khiếu nại; khiếu nại lần hai; đại diện thực hiện việc khiếu nại; trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại; 
xem xét việc giải quyết khiếu nại vi phạm pháp luật; xử lý hành vi vi phạm. 

Trốn thuế sẽ bị phạt tiền từ 1 - 3 lần số thuế trốn 

Có hiệu lực từ ngày 05/12/2020, Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ban hành ngày 19/10/2020 của 
Chính phủ quy định xử phạt hành chính về thuế, hóa đơn; trong đó quy định phạt tiền từ 1 đến 3 lần 
số thuế trốn đối với hành vi trốn thuế. 
Tiêu chí khai thuế GTGT, thuế TNCN theo quý 

Có hiệu lực từ ngày 05/12/2020, Nghị định 126/2020/NĐ-CP ban hành ngày 19/10/2020 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, trong đó quy định tiêu chí khai thuế theo 
quý đối với thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân. 
Quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực hải quan 

Có hiệu lực từ ngày 10/12/2020, Nghị định số 128/2020/NĐ-CP ban hành ngày 19/10/2020 của 
Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan. 
Trong đó, đối với vi phạm quy định về kiểm tra hải quan, thanh tra, Nghị định quy định phạt tiền từ 8 
– 12 triệu đồng đối với hành vi không chấp hành quyết định kiểm tra, thanh tra của cơ quan hải 
quan. 

Phạt tiền từ 20 – 30 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau: Đánh tráo hàng hóa đã 
kiểm tra hải quan với hàng hóa chưa kiểm tra hải quan; không cung cấp hồ sơ, chứng từ, tài liệu, dữ 
liệu điện tử liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập 
cảnh cho cơ quan hải quan theo quy định của pháp luật. 

Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ 

Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ban hành ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu 
nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị có hiệu lực từ ngày 
20/12/2020. 
Nghị định nêu rõ, những người có nghĩa vụ kê khai theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 36 của 
Luật Phòng, chống tham nhũng bao gồm: 

1- Các ngạch công chức và chức danh sau: Chấp hành viên; điều tra viên; kế toán viên; kiểm lâm 
viên; kiểm sát viên; kiểm soát viên ngân hàng; kiểm soát viên thị trường; kiểm toán viên; kiểm tra 
viên của Đảng; kiểm tra viên hải quan; kiểm tra viên thuế; thanh tra viên; thẩm phán. 

2- Những người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý từ Phó trưởng phòng và tương đương trở lên công 
tác trong một số lĩnh vực được xác định trong danh mục tại Phụ lục III được ban hành kèm theo 
Nghị định này. 

3- Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp. 
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Quy định mới về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết 

Nghị định 132/2020/NĐ-CP ban hành ngày 05/11/2020 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối 
với doanh nghiệp có giao dịch liên kết, có hiệu lực từ ngày 20/12/2020 và áp dụng từ kỳ tính thuế 
thu nhập doanh nghiệp năm 2020. 
Nghị định quy định cụ thể về xác định chi phí để tính thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết. 
Trong đó nêu rõ tổng chi phí lãi vay được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp 
đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết: Tổng chi phí lãi vay sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay 
phát sinh trong kỳ của người nộp thuế được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh 
nghiệp không vượt quá 30% của tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong kỳ cộng chi phí 
lãi vay sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay phát sinh trong kỳ cộng chi phí khấu hao phát sinh trong 
kỳ của người nộp thuế. 

Chế độ, chính sách đối với phạm nhân 

Có hiệu lực từ ngày 25/12/2020, Nghị định số 133/2020/NĐ-CP ban hành ngày 09/11/2020 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự; trong đó quy định cụ 
thể chế độ ăn, mặc, tư trang, chăm sóc y tế đối với phạm nhân; chế độ đối với phạm nhân nữ có 
thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi và chế độ đối với trẻ em ở cùng mẹ trong trại giam. 
Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2, lớp 6 từ năm học 2021-2022 

Thông tư số 43/2020/TT-BGDĐT và 44/2020/TT-BGDĐT  của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định 
danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2, lớp 6, được áp dụng từ năm học 2021-2022 có hiệu lực từ 
ngày 19/12/2020. 
Hướng dẫn xếp lương viên chức phát thanh viên, quay phim 

Thông tư 30/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn bổ nhiệm, xếp lương đối 
với chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay 
phim, được áp dụng từ 12/12/2020. 

Hướng dẫn bảo vệ việc làm cho người tố cáo 

Thông tư 08/2020/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về bảo vệ 
việc làm của người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động có hiệu lực từ ngày 1/12/2020. 

Thông tư này quy định về trình tự, thủ tục bảo vệ việc làm của người tố cáo là người làm việc theo 
hợp đồng lao động, thân nhân của người tố cáo bao gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ 
nuôi, con đẻ, con nuôi của người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động (người được bảo 
vệ); trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc bảo vệ việc làm của người được bảo vệ. 

Nguồn: baochinhphu.vn 
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