
Chính sách mới có hiệu lực từ 
tháng 6/2020 
Quy định về cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại; tạo điều kiện thuận lợi 
cho người chấp hành xong hình phạt tù ổn định cuộc sống; quy định về tiếp nhận, quản lý và 
sử dụng viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai;... là những 
chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2020. 

 

Ảnh minh họa 

Quy định về cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại 

Nghị định 44/2020/NĐ-CP ban hành ngày 08/04/2020 của Chính phủ quy định về cưỡng chế thi 
hành án đối với pháp nhân thương mại có hiệu lực từ ngày 1/6/2020. 
Nghị định này quy định về nguyên tắc, biện pháp, trình tự, thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế 
thi hành án đối với pháp nhân thương mại được quy định tại Điều 163 Luật Thi hành án hình sự. 

Quy định về hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống ACTS 

Có hiệu lực từ ngày 01/06/2020, Nghị định 46/2020/NĐ-CP ban hành ngày 09/04/2020 quy định về 
thủ tục, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống quá cảnh Hải 
quan ASEAN (Hệ thống ACTS); chế độ ưu tiên đối với doanh nghiệp thực hiện hoạt động quá cảnh 
hàng hóa thông qua Hệ thống ACTS; bảo lãnh, đặt cọc và thu hồi nợ thuế hải quan đối với hàng hóa 
quá cảnh thông qua Hệ thống ACTS. 
Tạo điều kiện thuận lợi cho người chấp hành xong hình phạt tù ổn định cuộc sống 

Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/04/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi 
hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng có hiệu lực từ ngày 15/06/2020. 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=199752
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=199721
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=199863


Nghị định này quy định cụ thể các biện pháp chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng cho phạm nhân; các 
biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong hình phạt tù; trách nhiệm 
của các bộ, UBND các cấp và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện các 
biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng. 

Nghị định cũng quy định cụ thể về hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm cho người chấp hành xong hình 
phạt tù. 

Không tiếp nhận các khoản viện trợ gây ảnh hưởng xấu đến môi trường 

Nghị định số 50/2020/NĐ-CP ban hành ngày 20/04/2020 quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng 
viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai có hiệu lực từ ngày 15/06/2020. 
Nghị định nêu rõ, việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ phải công khai, minh bạch, đúng mục 
đích, kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng; có sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các bộ, ngành, địa 
phương, tổ chức và cá nhân có liên quan. 

Không tiếp nhận những hàng hóa không được phép nhập khẩu theo quy định của pháp luật, các 
khoản viện trợ gây ảnh hưởng xấu đến môi trường, sức khỏe cộng đồng, an ninh chính trị, trật tự an 
toàn xã hội, xâm hại đến lợi ích của nhà nước và của nhân dân. 

Điều kiện đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn 

Nghị định số 52/2020/NĐ-CP ban hành ngày 27/04/2020 của Chính phủ về đầu tư xây dựng và kinh 
doanh sân gôn có hiệu lực từ ngày 15/06/2020. Trong đó, Nghị định quy định cụ thể về điều kiện 
đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn. 
Cụ thể, sân gôn được xây dựng tại địa điểm đáp ứng các điều kiện sau: Phù hợp với nguyên tắc 
quy định và đáp ứng điều kiện về sử dụng đất theo quy định; phù hợp với định hướng phát triển, 
sắp xếp không gian và phân bổ nguồn lực cho các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, 
bảo vệ môi trường theo quy hoạch tỉnh, quy hoạch sử dụng đất cấp huyện và quy hoạch có liên 
quan; đáp ứng điều kiện xây dựng công trình cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật kết nối trong và ngoài khu 
vực sân gôn; phù hợp với yêu cầu lập hành lang bảo vệ nguồn nước, phòng, chống ô nhiễm, suy 
thoái, cạn kiệt nguồn nước theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước và các yêu cầu theo quy 
định của pháp luật về đê điều, phòng chống thiên tai, tài nguyên môi trường biển, hải đảo... 

Quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự 

Có hiệu lực từ ngày 05/06/2020, Nghị định số 59/2020/NĐ-CP ban hành ngày 27/05/2020 trong đó, 
quy định về xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự. 
Cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự do Bộ Công an thống nhất quản lý là một bộ phận của hệ cơ 
sở dữ liệu quốc gia về thông tin phòng, chống tội phạm nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước về 
thi hành án hình sự. 

Nghị định nêu rõ có 2 hình thức khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự gồm: 1- 
Qua mạng máy tính nội bộ; 2- Bằng văn bản hoặc phiếu đề nghị cung cấp. 

Cơ quan tham gia xây dựng, thu thập, cập nhật thông tin và duy trì cơ sở dữ liệu về thi hành án hình 
sự được quyền khai thác dữ liệu về thi hành án hình sự thuộc phạm vi quản lý của cơ quan mình. 

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có yêu cầu cung cấp thông tin về người, pháp nhân thương mại 
chấp hành án, chấp hành biện pháp tư pháp trong cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự phải tuân 
thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước và Luật Lưu trữ. 

Hướng dẫn mức chi xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=199864
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=199904
http://http/vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=200111


Thông tư 27/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu 
chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật có hiệu lực thi hành từ 5/6/2020, trong đó quy định chi công 
lao động thuê ngoài đối với cán bộ trực tiếp xây dựng dự thảo tiêu chuẩn Việt Nam, quy chuẩn kỹ 
thuật mức chi tối đa là 45.000.000 đồng/01 dự thảo. 

 

Nguồn: baochinhphu.vn 
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