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1. Chuyên mục đăng tin: Bản tin pháp luật số 11 năm 2021. 

2. Nội dung tin bài: Văn bản pháp luật có hiệu lực từ tháng 12 năm 2021. 

Trong tháng 12/2021 các chính sách mới ban hành có liên quan trực tiếp đến hoạt 

động sản xuất kinh doanh của Công ty gồm: 01 Nghị định, 01 Thông tư và 02 Quyết 

định. Bộ phận Thanh tra - Pháp chế thuộc 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 tác. 

 

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 97/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của 

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

số 23/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 của Chính phủ quy 

định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc 

08/11/2021 23/12/2021 

Thông tư 

01 

Thông tư số 13/2021/TT-BNNPTNT ngày 27/10/2021 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quy định 

bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, 

vận hành, sử dụng các khu khai thác khoáng sản, khai 

thác tài nguyên thiên nhiên khác, đô thị, du lịch, công 

nghiệp, di tích lịch sử; điểm du lịch; điểm dân cư nông 

thôn; công trình phòng, chống thiên tai, giao thông, điện 

lực, viễn thông và hạ tầng kỹ thuật khác 

27/10/2021 10/12/2021 

Nghị quyết, quyết định, văn bản pháp luật khác 

01 

Quyết định số 2602/QĐ-BCT ngày 18/11/2021 của Bộ 

Công Thương về ban hành Khung giá phát điện năm 

2021 

18/11/2021 18/11/2021 

BM01-01-01 
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STT Tên văn bản 
Ngày ban 

hành 

Hiệu lực 

văn bản 

02 
Quyết định số 32/2021/QĐ-TTg ngày 20/10/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ về hạn mức trả tiền bảo hiểm 
20/10/2021 12/12/2021 

 

Tóm tắt và trích dẫn 

I. Nghị định 

1. Nghị định số 97/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 của Chính phủ 

quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc. 

Cụ thể, doanh nghiệp bảo hiểm phải cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm cháy, nổ 

bắt buộc cho bên mua bảo hiểm. Giấy chứng nhận bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc do 

doanh nghiệp bảo hiểm chủ động thiết kế và phải bao gồm các nội dung sau: tên, địa 

chỉ của doanh nghiệp bảo hiểm, bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm; thuộc danh 

mục cơ sở; địa chỉ tài sản được bảo hiểm; tài sản được bảo hiểm;… 

Trường hợp cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử, doanh nghiệp bảo hiểm 

phải tuân thủ các quy định của Luật Giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn thi 

hành; Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử phải tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành 

và phản ánh đầy đủ các nội dung quy định. 

Ghi hạng nguy hiểm cháy, nổ đối với cơ sở công nghiệp có hạng nguy hiểm 

cháy, nổ A, B, C, D, E tại Biên bản nghiệm thu hoặc Biên bản kiểm tra an toàn về 

phòng cháy và chữa cháy trên cơ sở xác định hạng nguy hiểm cháy, nổ của cơ quan, 

tổ chức và cá nhân có cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ. 

Bên cạnh đó, hỗ trợ khen thưởng thành tích của tổ chức, cá nhân trực tiếp tham 

gia, phối hợp trong công tác phòng cháy, chữa cháy tối đa 5% (quy định cũ là 10%) 

số tiền thực tế thu được từ bảo hiểm cháy nổ, bắt buộc của các doanh nghiệp bảo 

hiểm trong năm tài chính;… 

 II. Thông tư 

1. Thông tư số 13/2021/TT-BNNPTNT ngày 27/10/2021 của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn về quy định bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong 

quản lý, vận hành, sử dụng các khu khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên thiên 

nhiên khác, đô thị, du lịch, công nghiệp, di tích lịch sử; điểm du lịch; điểm dân cư 

nông thôn; công trình phòng, chống thiên tai, giao thông, điện lực, viễn thông và hạ 

tầng kỹ thuật khác. 
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Theo đó, hoạt động bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai phải được chủ 

động thực hiện thường xuyên, liên tục, kịp thời và hiệu quả, không làm gia tăng rủi 

ro thiên tai, phát sinh thiên tai mới. Các biện pháp bảo đảm yêu cầu phòng, chống 

thiên tai phải được thực hiện đồng bộ, hài hòa theo phương châm bốn tại chỗ: chỉ 

huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ. 

Cụ thể, yêu cầu ứng dụng công nghệ tiên tiến trong quản lý, vận hành, sử dụng 

khu khai thác khoáng sản, khu khai thác tài nguyên thiên nhiên khác, khu đô thị, khu 

du lịch, khu công nghiệp, khu di tích lịch sử; điểm du lịch... Hướng dẫn, phổ biến, 

huấn luyện, diễn tập kỹ năng phòng, chống thiên tai cho cán bộ, công nhân, người 

lao động và cộng đồng. 

Bên cạnh đó, cần tiến hành quan trắc, theo dõi, giám sát các dữ liệu về khí 

tượng, thủy văn, thủy văn công trình, các dữ liệu khác về thiên tai; cảnh báo nguy cơ 

xảy ra sự cố do thiên tai đối với công trình, hạng mục công trình hạ tầng và tại khu 

vực lân cận có khả năng làm gia tăng rủi ro thiên tai. 

III. Nghị quyết, quyết định, văn bản pháp luật khác 

1. Quyết định số 2602/QĐ-BCT ngày 18/11/2021 của Bộ Công Thương về ban 

hành Khung giá phát điện năm 2021. 

Cụ thể, mức trần của khung giá phát điện (chưa bao gồm thuế tài nguyên nước, 

tiền phí dịch vụ môi trường rừng, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước và thuế 

giá trị gia tăng) áp dụng cho các nhà máy thủy điện là 1.110 đồng/kWh. 

Bên cạnh đó, các thông số nhiên liệu sử dụng tính toán giá phát điện năm 2021 

cho nhà máy nhiệt điện than bao gồm: suất tiêu hao nhiệt tinh ở mức tải 85% là 

2.279,14 kcal/kWh (công suất tinh 2x600MW); nhiệt trị than (HHV) là 5.620 

kcal/kg; giá than (chưa bao gồm thuế VAT và chi phí vận chuyển) là 996.602,4 

đồng/tấn (than nhập khẩu). 

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

2. Quyết định số 32/2021/QĐ-TTg ngày 20/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

về hạn mức trả tiền bảo hiểm. 

Cụ thể, số tiền tối đa tổ chức bảo hiểm tiền gửi trả cho tất cả các khoản tiền 

gửi được bảo hiểm theo quy định của Luật Bảo hiểm tiền gửi (gồm cả gốc lẫn lãi) 

của một người tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi khi phát sinh nghĩa vụ trả 

tiền bảo hiểm là 125.000.000 đồng. Đối với các khoản tiền gửi đã phát sinh nghĩa vụ 

trả tiền bảo hiểm nhưng chưa được chi trả trước ngày Quyết định này có hiệu lực, 

hạn mức trả tiền bảo hiểm thực hiện theo quy định tại Quyết định 21/2017/QĐ-TTg 

ngày 15/6/2017. 
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Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 12/12/2021 và thay thế Quyết 

định số 21/2017/QĐ-TTg ngày 15/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ. 
 

 

 Biên tập viên 

(Đã ký) 

 

 

 

 

 

Lê Gia Lộc Sơn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

PHIẾU BIÊN TẬP TIN BÀI 

 

1. Biên tập viên: Lê Gia Lộc Sơn  

2. Ngày biên tập:  ngày 29/11/2021. 

3. Nội dung đăng tin: Văn bản pháp luật có hiệu lực từ tháng 12 năm 2021. 

Kiểm duyệt thông tin 

 

Thường trực BBT 
(Đã ký) 

 

 

Duyệt đăng tin 
(Đã ký) 
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