
CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐT VÀ PT ĐIỆN SÊ SAN 3A 

PHÒNG TỔNG HỢP 

 

  

 
NỘI DUNG TIN BÀI ĐĂNG KÝ 

 
 

1. Chuyên mục đăng tin: Bản tin pháp luật số 06 năm 2022. 

2. Nội dung tin bài: Văn bản pháp luật mới ban hành có hiệu lực. 

Trong tháng 7/2022, các chính sách mới ban hành có hiệu lực liên quan đến hoạt 

động sản xuất kinh doanh của Công ty và người lao động gồm: 03 Nghị định và 02 

Thông tư. Phòng Tổng hợp tóm tắt trích dẫn, đăng tải các văn bản trên để người lao 

động trong Công ty được biết, tham khảo, phục vụ công việc. 

 

DANH SÁCH VÀ NỘI DUNG ĐĂNG BÀI  

BẢN TIN PHÁP LUẬT 

 

STT Tên văn bản 
Ngày ban 

hành 

Hiệu lực 

văn bản 

Nghị định 

01 
Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 

của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ 
19/10/2020 01/7/2022 

02 

Nghị định số 20/2022/NĐ-CP ngày 10/3/2022 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của 

Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt 

động đầu tư xây dựng 

10/3/2022 01/7/2022 

03 

Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của 

Chính phủ quy định về quy định mức lương tối 

thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng 

lao động 

12/6/2022 01/7/2022 

Thông tư 

01 

Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của 

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều 

của Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019, Nghị định 

số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính 

phủ quy định về hóa đơn, chứng từ 

17/9/2021 01/7/2022 

BM01-01-01 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bao-hiem/nghi-dinh-119-2015-nd-cp-quy-dinh-bao-hiem-bat-buoc-trong-hoat-dong-dau-tu-xay-dung-286180.aspx
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STT Tên văn bản 
Ngày ban 

hành 

Hiệu lực 

văn bản 

02 

Thông tư số 111/2021/TT-BTC ngày 14/12/2021 

của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế 

nội địa 

14/12/2021 01/7/2022 

 

Tóm tắt và trích dẫn 

I. Nghị định 

1. Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về 

hóa đơn, chứng từ 

Theo đó, thời điểm lập hóa đơn đối với một số trường hợp cụ thể như sau: đối 

với các trường hợp cung cấp dịch vụ với số lượng lớn, phát sinh thường xuyên, cần 

có thời gian đối soát số liệu giữa doanh nghiệp cung cấp dịch vụ và khách hàng, đối 

tác như trường hợp hoạt động cung cấp điện, thời điểm lập hóa đơn là thời điểm hoàn 

thành việc đối soát dữ liệu giữa các bên nhưng chậm nhất không quá ngày 07 của 

tháng sau tháng phát sinh việc cung cấp dịch vụ hoặc không quá 07 ngày kể từ ngày 

kết thúc kỳ quy ước. Kỳ quy ước để làm căn cứ tính lượng hàng hóa, dịch vụ cung 

cấp căn cứ thỏa thuận giữa đơn vị bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ với người mua; 

đối với hoạt động bán điện của các công ty phát điện trên thị trường điện thì thời 

điểm lập hóa đơn điện tử được xác định căn cứ thời điểm về đối soát số liệu thanh 

toán giữa đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện, đơn vị phát điện và đơn 

vị mua điện theo quy định của Bộ Công Thương hoặc hợp đồng mua bán điện đã 

được Bộ Công Thương hướng dẫn, phê duyệt nhưng chậm nhất là ngày cuối cùng 

của thời hạn kê khai, nộp thuế đối với tháng phát sinh nghĩa vụ thuế theo quy định 

pháp luật về thuế. 

Trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế không phải trả 

tiền dịch vụ trong thời hạn 12 tháng kể từ khi bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử gồm: 

- Thứ nhất, doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ, cá nhân kinh doanh tại 

địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội 

đặc biệt khó khăn. Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều 

kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thực hiện theo Danh mục địa bàn ưu đãi đầu 

tư ban hành kèm theo Nghị định 118/2015/NĐ-CP. 

- Thứ hai, doanh nghiệp nhỏ và vừa khác theo đề nghị của Ủy ban nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gửi Bộ Tài chính trừ doanh nghiệp hoạt động 

tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao. 

Tổng cục Thuế thực hiện hoặc ủy thác cho tổ chức cung cấp dịch vụ về hóa 

đơn điện tử thực hiện cung cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế không phải 

trả tiền dịch vụ cho các đối tượng nêu trên. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bao-hiem/nghi-dinh-119-2015-nd-cp-quy-dinh-bao-hiem-bat-buoc-trong-hoat-dong-dau-tu-xay-dung-286180.aspx
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Ngoài ra, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh không 

thuộc 02 đối tượng trên khi sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, sử dụng 

hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ 

hóa đơn điện tử thực hiện trả tiền dịch vụ theo Hợp đồng ký giữa các bên. 

2. Nghị định số 20/2022/NĐ-CP ngày 10/3/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính 

phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng 

Theo quy định mới, từ ngày 01/7/2022, nhà thầu thi công xây dựng ngoài việc 

phải mua bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường, còn phải mua 

bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba. 

Thời hạn bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự với bên thứ ba là khoảng thời 

gian cụ thể, tính từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc thời gian xây dựng căn cứ vào 

hợp đồng xây dựng và được ghi trong hợp đồng bảo hiểm. 

Về bảo hiểm bắt buộc dân sự đối với bên thứ ba, số tiền bảo hiểm tối thiểu với 

thiệt hại về sức khỏe, tính mạng là 100 triệu đồng/người/vụ và không giới hạn số vụ 

tổn thất. 

Trường hợp công trình có giá trị dưới 1.000 tỷ đồng, số tiền bảo hiểm tối thiểu 

đối với thiệt hại về tài sản và chi phí pháp lý có liên quan là 10% giá trị công trình 

cho cả thời hạn bảo hiểm và không giới hạn số vụ tổn thất. Trường hợp công trình 

có giá trị từ 1.000 tỷ đồng trở lên thì số tiền bảo hiểm tối thiểu là 100 tỷ đồng cho cả 

thời hạn bảo hiểm và không giới hạn số vụ tổn thất. 

Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm bồi thường cho nhà thầu thi công xây 

dựng những khoản tiền mà theo quy định của pháp luật nhà thầu thi công xây dựng 

có trách nhiệm bồi thường cho bên thứ ba đối với những thiệt hại ngoài hợp đồng về 

sức khỏe, tính mạng, tài sản phát sinh trực tiếp trong quá trình thi công xây dựng và 

chi phí có liên quan. 

3. Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ quy định về 

quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao 

động 

Theo đó, mức lương tối thiểu tháng đối với người lao động làm việc cho người 

sử dụng lao động theo vùng tăng lên mức như sau: 4.680.000 đồng với vùng I; 

4.160.000 đồng với vùng II; 3.640.000 đồng với vùng III; và 3.250.000 đồng với 

vùng IV. 

Nghị định cũng quy định mức lương tối thiểu giờ đối với người lao động làm 

việc cho người sử dụng lao động theo vùng như sau: 22.500 đồng với vùng I; 20.000 

đồng với vùng II; 17.500 đồng với vùng III; và 15.600 đồng với vùng IV. 

Với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo tuần hoặc theo ngày hoặc 

theo sản phẩm hoặc lương khoán thì mức lương của các hình thức trả lương này nếu 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bao-hiem/nghi-dinh-119-2015-nd-cp-quy-dinh-bao-hiem-bat-buoc-trong-hoat-dong-dau-tu-xay-dung-286180.aspx
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https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bao-hiem/nghi-dinh-119-2015-nd-cp-quy-dinh-bao-hiem-bat-buoc-trong-hoat-dong-dau-tu-xay-dung-286180.aspx


4 

 

 

quy đổi theo tháng hoặc theo giờ không được thấp hơn mức lương tối thiểu tháng 

hoặc mức lương tối thiểu giờ. Cụ thể: 

- Mức lương quy đổi theo tháng bằng mức lương theo tuần nhân với 52 tuần 

chia cho 12 tháng; hoặc mức lương theo ngày nhân với số ngày làm việc bình thường 

trong tháng; hoặc mức lương theo sản phẩm, lương khoán thực hiện trong thời giờ 

làm việc bình thường trong tháng. 

- Mức lương quy đổi theo giờ bằng mức lương theo tuần, theo ngày chia cho 

số giờ làm việc bình thường trong tuần, trong ngày; hoặc mức lương theo sản phẩm, 

lương khoán chia cho số giờ làm việc trong thời giờ làm việc bình thường để sản 

xuất sản phẩm, thực hiện nhiệm vụ khoán. 

II. Thông tư 

1. Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn 

thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019, Nghị định 

số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ 

Cụ thể, doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê 

khai có hoạt động cung cấp hàng hoá, dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng theo mô 

hình kinh doanh được lựa chọn sử dụng hoá đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính 

tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử có mã, 

hóa đơn điện tử không có mã. 

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử bao gồm: hộ kinh 

doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai phải sử dụng hóa đơn 

điện tử; hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán nếu 

có yêu cầu sử dụng hóa đơn thì cơ quan thuế cấp lẻ hóa đơn điện tử theo từng lần 

phát sinh; hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh khai thuế theo từng lần phát sinh nếu 

có yêu cầu sử dụng hóa đơn thì cơ quan thuế cấp lẻ hóa đơn điện tử theo từng lần 

phát sinh. 

Bên cạnh đó, tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan 

thuế và không có mã cho người bán và người mua phải đáp ứng các tiêu chí sau: là 

tổ chức hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin được thành lập theo pháp luật 

Việt Nam; thông tin về dịch vụ hóa đơn điện tử được công khai trên trang thông tin 

điện tử của tổ chức; có tối thiểu 5 nhân sự trình độ đại học chuyên ngành về công 

nghệ thông tin; có hạ tầng kỹ thuật, thiết bị công nghệ thông tin, hệ thống phần mềm 

đáp ứng yêu cầu;… 

2. Thông tư số 111/2021/TT-BTC ngày 14/12/2021 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn kế toán nghiệp vụ thuế nội địa 

Theo đó, chứng từ kế toán thuế được lập trong trường hợp cơ quan thuế phải 

điều chỉnh số liệu thu ngân sách Nhà nước theo đề nghị của Kho bạc Nhà nước hoặc 

cơ quan có thẩm quyền mà thông tin điều chỉnh chỉ ảnh hưởng đến dữ liệu báo cáo 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/ke-toan-kiem-toan/nghi-dinh-123-2020-nd-cp-quy-dinh-hoa-don-chung-tu-445980.aspx
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kế toán thuế, không làm thay đổi nghĩa vụ thuế của người nộp thuế trên Phân hệ quản 

lý nghĩa vụ người nộp thuế; và trong trường hợp thay đổi về chính sách dẫn đến phải 

điều chỉnh dữ liệu báo cáo kế toán thuế mà không làm thay đổi nghĩa vụ thuế của 

người nộp thuế. 

Chứng từ kế toán thuế phải thực hiện theo đúng nội dung, phương pháp lập, 

ký chứng từ quy định tại Luật Kế toán và có đầy đủ các thông tin theo hướng dẫn. 

Chứng từ kế toán thuế phản ánh thông tin số phải thu, đã thu, còn phải thu, phải hoàn, 

đã hoàn, còn phải hoàn, miễn, giảm, khoanh nợ, xóa nợ. 

Bên cạnh đó, trường hợp sai, sót tại các phân hệ nghiệp vụ quản lý thuế, bộ 

phận nghiệp vụ hồ sơ nghiệp vụ quản lý thuế theo quy trình nghiệp vụ được ban 

hành, cập nhật hồ sơ nghiệp vụ quản lý thuế điều chỉnh vào phân hệ nghiệp vụ quản 

lý thuế làm cơ sở cho Phân hệ quản lý nghĩa vụ người nộp thuế chuẩn bị thông tin 

đầu vào cho Phân hệ kế toán thuế theo quy định. 

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/7/2022, áp dụng từ kỳ kế toán thuế năm 2022. 
 

 Biên tập viên 

(Đã ký) 
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