5 nguyên tắc cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại; Bãi bỏ nhiều văn bản trong lĩnh vực
kinh doanh bảo hiểm; Không tuyển sinh trình độ trung cấp sư phạm… là những chính sách nổi bật có hiệu
lực từ tháng 6-2020.
5 nguyên tắc cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại
Ngày 8-4-2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 44/2020/NĐ-CP về cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân
thương mại. Theo đó, từ ngày 1-6-2020, khi áp dụng cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại cần
đảm bảo 5 nguyên tắc sau đây: chỉ được thực hiện khi có quyết định cưỡng chế bằng văn bản của cơ quan thi
hành án hình sự có thẩm quyền; việc quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế phải căn cứ vào hình phạt, biện
pháp tư pháp áp dụng đối với pháp nhân thương mại, nội dung, tính chất, mức độ, điều kiện thi hành quyết định
cưỡng chế và tình hình thực tế ở địa phương; thời hạn áp dụng biện pháp cưỡng chế để bảo đảm thi hành án
không quá thời hạn chấp hành hình phạt theo bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật; thời hạn bảo
đảm thi hành biện pháp tư pháp được xác định khi biện pháp tư pháp được thi hành xong; pháp nhân thương mại
có thể bị áp dụng một hoặc một số biện pháp cưỡng chế trong cùng một thời điểm nếu việc áp dụng một biện pháp
cưỡng chế không đủ để bảo đảm thi hành án; đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của pháp nhân thương mại, tổ
chức, cá nhân có liên quan trong cưỡng chế thi hành án.
Bãi bỏ nhiều văn bản trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm
Để phù hợp với pháp luật hiện hành, ngày 17-4-2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 28 năm 2020 bãi bỏ một
số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực chứng khoán, kinh doanh bảo
hiểm và tài chính ngân hàng. Thông tư có hiệu lực từ ngày 02-6-2020.
Cụ thể, Thông tư này đã bãi bỏ một số văn bản trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm như:
Quyết định số 99/2005/QĐ-BTC về việc ban hành quy tắc, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách
nhiệm dân sự của người kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa dễ cháy và dễ nổ trên đường thủy nội địa.
Thông tư số 99/2011/TT-BTC hướng dẫn quản lý tài chính đối với việc thực hiện thí điểm bảo hiểm tín dụng xuất
khẩu.
Thông tư số 121/2011/TT-BTC hướng dẫn một số điều về thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 20112013...
Tự ý cho thuê xe ôtô công, phạt đến 20 triệu đồng
Để hướng dẫn cụ thể việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công, ngày 17-42020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 29/2020/TT-BTC. Khoản 1, Điều 6 thông tư nêu rõ, việc xử phạt hành
vi vi phạm quy định về sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính
trị xã hội - nghề nghiệp… vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết được thực hiện theo quy định tại
Điều 13 Nghị định số 63/2019/NĐ-CP.
Riêng đối với cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, cơ quan của tổ
chức chính trị - xã hội sử dụng tài sản công vào mục đích sản xuất - kinh doanh dịch vụ, cho thuê, liên doanh, liên
kết thì xử phạt theo Khoản 2, Điều 8 Nghị định số 63. Theo đó, cơ quan, tổ chức cho thuê xe ôtô công sẽ bị phạt
tiền từ 10-20 triệu đồng.
Với cùng hành vi vi phạm, nếu do cá nhân thực hiện sẽ bị phạt tiền bằng mức phạt đối với tổ chức. Do vậy, cá
nhân sẽ bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng. Mức phạt này cũng được áp dụng với hành vi tự ý cho thuê trụ sở làm việc.
Thông tư có hiệu lực từ ngày 2-6-2020.
Không tuyển sinh trình độ trung cấp sư phạm
Ngày 07-5-2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố Quy chế tuyển sinh đại học năm 2020 tại Thông tư 09 năm
2020. Thông tư có hiệu lực từ ngày 22-6-2020.
Một trong những nội dung đáng chú ý của Quy chế ban hành kèm theo Thông tư này chính là việc không tuyển
sinh trình độ trung cấp sư phạm.
Từ năm 2020, các trường đào tạo sư phạm sẽ không tuyển sinh trình độ trung cấp sư phạm, chỉ tuyển sinh trình
độ cao đẳng trở lên với ngành giáo dục mầm non.

Bởi theo Luật Giáo dục năm 2019 có hiệu lực từ ngày 01-7-2020, trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên tối
thiểu phải từ cao đẳng sư phạm trở lên đối với giáo viên mầm non.
Do vậy, để triển khai quy định này, Quy chế đã ghi nhận từ năm 2020, các trường đào tạo sư phạm sẽ không tuyển
sinh trình độ trung cấp sư phạm, chỉ tuyển sinh trình độ cao đẳng trở lên với ngành giáo dục mầm non.
Điều kiện dự tuyển vào Đại học năm 2020
Theo Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non (ban hành kèm
theo Thông tư 09/2020/TT-BGDĐT), điều kiện dự tuyển và Đại học năm 2020 như sau:
Thí sinh đã tốt nghiệp chương trình THPT của Việt Nam (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường
xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trình độ trung cấp (trong đó, người tốt nghiệp trình độ trung cấp nhưng chưa có bằng tốt
nghiệp THPT phải học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục
và các văn bản hướng dẫn thi hành) hoặc đã tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài (đã được nước sở tại
cho phép thực hiện, đạt trình độ tương đương trình độ THPT của Việt Nam) ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam (sau
đây gọi chung là tốt nghiệp THPT).
Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành. Đối với người khuyết tật được cấp có thẩm quyền công nhận
bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt và học tập thì hiệu trưởng các trường xem xét, quyết
định cho dự tuyển vào các ngành học phù hợp với tình trạng sức khỏe.
Trong độ tuổi quy định đối với những trường, ngành có quy định về tuổi.
Đạt các yêu cầu sơ tuyển, nếu đăng kí xét tuyển (ĐKXT) hoặc dự thi vào các trường có quy định sơ tuyển.
Có hộ khẩu thường trú thuộc vùng tuyển quy định, nếu ĐKXT hoặc dự thi vào các trường có quy định vùng tuyển.
Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân tại ngũ chỉ được dự tuyển vào những
trường do Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an quy định sau khi đã được cấp có thẩm quyền cho phép đi học; quân
nhân tại ngũ sắp hết hạn nghĩa vụ quân sự theo quy định, nếu được Thủ trưởng từ cấp trung đoàn trở lên cho
phép, thì được dự tuyển theo nguyện vọng cá nhân, nếu trúng tuyển phải nhập học ngay năm đó, không được bảo
lưu sang năm học sau.
Thông tư 09/2020/TT-BGDĐT có hiệu lực thi hành từ ngày 22-6-2020 và thay thế các Thông tư 05/2017/TT-BGDĐT
ngày 25-01-2017, Thông tư 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01-3-2018, Thông tư 02/2019/TT-BGDĐT ngày 28-02-2019.
Người mới ra tù dưới 18 tuổi được ưu tiên vay vốn, đào tạo nghề
Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị định số 49/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 17-4-2020. Theo nghị
định này, người chấp hành xong hình phạt tù dưới 18 tuổi được ưu tiên đào tạo nghề và hỗ trợ vay vốn để tạo việc
làm; trẻ em chấp hành xong hình phạt tù được thực hiện các biện pháp hỗ trợ, can thiệp, bảo vệ phù hợp theo quy
định của pháp luật.
Với đối tượng mới ra tù khác sẽ được tham gia đào tạo nghề nghiệp trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, dưới 3
tháng được miễn, giảm học phí, hưởng chính sách nội trú, được hỗ trợ chi phí đào tạo, tiền ăn và tiền đi lại nếu
thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp theo quy định hiện hành.
Trường hợp người chấp hành xong hình phạt tù không thuộc đối tượng hưởng các chính sách hỗ trợ theo quy định
của pháp luật, UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định chính sách hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp cho các đối tượng này.
Người chấp hành xong hình phạt tù được vay vốn đào tạo nghề nghiệp theo quy định của pháp luật về tín dụng
đối với học sinh, sinh viên; được vay vốn tạo việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm, được ưu tiên đăng ký tham gia
chính sách việc làm công... Nghị định có hiệu lực từ ngày 15-6-2020.
Từ 15/6, chính thức bãi bỏ Thông tư 01 về thể thức trình bày văn bản
Ngày 16/4/2020, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 01/2020/TT-BNV nhằm bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp
luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành. Thông tư này sẽ có hiệu lực từ ngày 15/6/2020 tới.
Cụ thể, Thông tư này bãi bỏ một số văn bản sau:
Thông tư 01/2011/TT-BNV hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính;

Thông tư 07/2012/TT-BNV hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan;
Thông tư 01/2019/TT-BNV vụ quy định về quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư,
chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức.
Hiện nay, thể thức và cách trình bày văn bản phải tuân thủ theo quy định tại Nghị định 30/2020/NĐ-CP có hiệu lực
từ ngày 05/3/2020.

