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1. Chuyên mục đăng tin: Bản tin pháp luật số 12 năm 2021. 

2. Nội dung tin bài: Văn bản pháp luật có hiệu lực từ tháng 01 năm 2022. 

Trong tháng 01/2022 các chính sách mới ban hành có liên quan đến hoạt động sản 

xuất kinh doanh của Công ty và người lao động gồm: 04 Luật, 04 Nghị định, 06 

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 

Luật 

01 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh 

mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê, số 

01/2021/QH15 

12/11/2021 01/01/2022 

02 
Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước 

ngoài theo hợp đồng, số 69/2020/QH14 
13/11/2020 01/01/2022 

03 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi 

phạm hành chính, số 67/2020/QH14 
13/11/2020 01/01/2022 

04 Luật Bảo vệ môi trường, số 72/2020/QH14 17/11/2020 01/01/2022 

Nghị định 

01 

Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của 

Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán 

dự án sử dụng vốn đầu tư công 

11/11/2021 01/01/2022 

02 

Nghị định số 100/2021/NĐ-CP ngày 15/11/2021 của 

Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 95/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của 

Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực thống kê 

15/11/2021 01/01/2022 

BM01-01-01 
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STT Tên văn bản 
Ngày ban 

hành 

Hiệu lực 

văn bản 

03 

Nghị định số 102/2021/NĐ-CP ngày 16/11/2021 của 

Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan; kinh doanh bảo 

hiểm, kinh doanh xổ số; quản lý, sử dụng tài sản công; 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; 

kho bạc Nhà nước; kế toán, kiểm toán độc lập 

16/11/2021 01/01/2022 

04 

Nghị định số 108/2021/NĐ-CP ngày 07/12/2021 của 

Chính phủ về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo 

hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng 

07/12/2021 20/01/2022 

Thông tư 

01 

Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ 

Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 

Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 

19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều của Luật Quản lý thuế 

29/9/2021 01/01/2022 

02 

Thông tư số 85/2021/TT-BTC ngày 05/10/2021 của 

Bộ Tài chính về hướng dẫn một số nội dung về thu, 

nộp khoản lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn 

Nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp 

05/10/2021 01/01/2022 

03 

Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của 

Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng 

trong công tác quyết toán 

11/11/2021 01/01/2022 

04 

Thông tư số 100/2021/TT-BTC ngày 15/11/2021 của 

Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021 của Bộ 

Tài chính hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu 

nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, 

cá nhân kinh doanh 

15/11/2021 01/01/2022 

05 

Thông tư số 17/2021/TT-NHNN ngày 16/11/2021 của 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-NHNN 

ngày 30/6/2016 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

quy định về hoạt động thẻ ngân hàng 

16/11/2021 01/01/2022 

06 

Thông tư số 18/2021/TT-BCT ngày 19/11/2021 của 

Bộ Công Thương về việc sửa đổi bổ sung một số điều 

của Thông tư số 40/2019/TT-BCT ngày 10/10/2019 

của Bộ Công Thương hướng dẫn thi hành công tác thi 

đua, khen thưởng trong ngành Công Thương 

19/11/2021 19/01/2022 



3 

 

 

STT Tên văn bản 
Ngày ban 

hành 

Hiệu lực 

văn bản 

Nghị quyết, quyết định, văn bản pháp luật khác 

01 

Quyết định số 3226/QĐ-TLĐ ngày 20/9/2021 của 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành 

Quy định chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn 

20/9/2021 01/01/2022 

02 

Quyết định số 3308/QĐ-TLĐ ngày 01/10/2021 của 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Quy 

định về nguyên tắc xây dựng và giao dự toán tài chính 

công đoàn năm 2022 

01/10/2021 01/01/2022 

 

Tóm tắt và trích dẫn 

I. Luật 

1. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê 

quốc gia của Luật Thống kê, số 01/2021/QH15. 

Ngày 12/11/2021, Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và 

Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê, số 01/2021/QH15. 

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với bộ, ngành và 

địa phương thực hiện các nhiệm vụ sau: xây dựng, trình Chính phủ ban hành nội 

dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên 

soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương; định kỳ 05 năm, rà soát quy mô tổng sản phẩm 

trong nước báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội xem xét, quyết định về việc đánh 

giá lại quy mô tổng sản phẩm trong nước; hướng dẫn, kiểm tra tình hình và báo cáo 

kết quả thực hiện hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia. 

Ngoài ra, tách nhóm chỉ tiêu trật tự, an toàn xã hội và tư pháp thành nhóm chỉ 

tiêu trật tự, an toàn xã hội và nhóm chỉ tiêu tư pháp. Tổng số nhóm chỉ tiêu của Danh 

mục chỉ tiêu thống kê quốc gia là 21 nhóm (thay vì 20 nhóm như quy định cũ). Đồng 

thời, tổng số chỉ tiêu là từ 230 chỉ tiêu (quy định cũ 222 chỉ tiêu) trong đó, bổ sung 

10 chỉ tiêu; bỏ 4 chỉ tiêu và tách 2 chỉ tiêu thành các chỉ tiêu độc lập. 

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính của 

Quốc hội, số 67/2020/QH14. 

Ngày 13/11/2020, Quốc hội đã ban hành Luật số 67/2020/QH14 về việc sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính. 

Cụ thể, so với Luật Xử lý vi phạm hành chính hiện hành, mức phạt tiền tối đa 

trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
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Xử lý vi phạm hành chính được thay đổi theo hướng: tăng mức phạt tiền tối đa của 

10 lĩnh vực bao gồm Giao thông đường bộ; Phòng, chống tệ nạn xã hội; Cơ yếu; 

Quản lý và bảo vệ biên giới quốc gia; Giáo dục; Điện lực; Bảo vệ quyền lợi người 

tiêu dùng; Thủy lợi; Báo chí; Kinh doanh bất động sản. 

Bên cạnh đó, Luật này cũng bổ sung quy định mức phạt tiền tối đa của một số 

lĩnh vực như: Tín ngưỡng; Đối ngoại; Cứu nạn; Cứu hộ; In; An ninh mạng; An toàn 

thông tin mạng; Kiểm toán Nhà nước; Cản trở hoạt động tố tụng. 

Đồng thời, Luật đã sửa đổi, bổ sung quy định về hoãn, giảm, miễn tiền phạt 

tại Điều 76 và Điều 77 Luật Xử lý vi phạm hành chính theo hướng bổ sung quy định 

tổ chức cũng được hoãn, giảm miễn tiền phạt để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho tổ 

chức/doanh nghiệp khi gặp khó khăn về tài chính do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất 

ngờ (khoản 37, 38 Điều 1 Luật 67/2020/QH14). 

Ngoài ra, Luật bổ sung một số chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành 

chính thuộc các lực lượng (Cơ quan) như: Kiểm ngư (Điều 43a); Ủy ban Cạnh tranh 

quốc gia (Điều 45a); Kiểm toán Nhà nước (Điều 48a)… 

Luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2022. 

Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020: 

- Sửa đổi, bổ sung Luật Thi hành án dân sự năm 2008, Luật Hải quan năm 

2014 và Luật Thủy sản năm 2017; 

- Làm hết hiệu lực một phần Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012. 

3. Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, số 

69/2020/QH14. 

Ngày 13/11/2020, Quốc hội đã thông qua Luật Người lao động Việt Nam đi 

làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, số 69/2020/QH14. 

Đáng chú ý, lần đầu tiên Quốc hội quy định các quyền của người lao động Việt 

Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, trong đó người lao động được đơn 

phương chấm dứt hợp đồng khi bị người sử dụng lao động ngược đãi, cưỡng bức lao 

động hoặc có nguy cơ rõ ràng đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe hoặc bị quấy 

rối tình dục trong thời gian làm việc ở nước ngoài. 

Bên cạnh đó, người lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội hoặc thuế thu 

nhập cá nhân hai lần ở Việt Nam và ở nước tiếp nhận lao động nếu Việt Nam và 

nước đó đã ký hiệp định về bảo hiểm xã hội hoặc hiệp định tránh đánh thuế hai lần. 

Quốc hội cũng nghiêm cấm người lao động đi làm việc ở nước ngoài hoặc đưa 

người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài đối với các công việc: mát xa tại 

nhà hàng, khách sạn hoặc trung tâm giải trí; công việc tiếp xúc thường xuyên với 

https://luatvietnam.vn/an-ninh-trat-tu/luat-thi-hanh-an-dan-su-2008-39054-d1.html
https://luatvietnam.vn/xuat-nhap-khau/luat-hai-quan-2014-87932-d1.html
https://luatvietnam.vn/xuat-nhap-khau/luat-hai-quan-2014-87932-d1.html
https://luatvietnam.vn/nong-nghiep/luat-thuy-san-2017-118855-d1.html
https://luatvietnam.vn/vi-pham-hanh-chinh/luat-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-2012-71744-d1.html
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chất nổ, chất độc hại trong luyện quặng kim loại màu (đồng, chì, thủy ngân, bạc, 

kẽm), tiếp xúc thường xuyên với măng gan, đi ô xít thủy ngân; công việc săn bắt thú 

dữ, cá sấu, cá mập;… 

Luật này có hiệu lực từ ngày 01/01/2022. 

Luật này làm hết hiệu lực Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước 

ngoài theo hợp đồng năm 2006. 

4. Luật Bảo vệ môi trường, số 72/2020/QH14. 

Theo đó, Luật bổ sung cộng đồng dân cư vào phạm vi điều chỉnh và đối tượng 

áp dụng nhằm khẳng định vị trí, vai trò của nhóm đối tượng quan trọng này trong 

công tác bảo vệ môi trường. Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động bảo vệ môi 

trường bao gồm: vận chuyển, chôn lấp, đổ, thải, đốt chất thải rắn, chất thải nguy hại 

không đúng quy trình kỹ thuật, quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; xả nước 

thải, xả khí thải chưa được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường ra môi trường;… 

Bên cạnh đó, thời hạn cấp giấy phép môi trường được tính từ ngày nhận được 

đầy đủ hồ sơ hợp lệ và được quy định như sau: không quá 45 ngày đối với giấy phép 

môi trường thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường; không quá 30 ngày đối với giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp giấy 

phép môi trường của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện;… 

Ngoài ra, tiêu chí về môi trường để phân loại dự án đầu tư bao gồm: quy mô, 

công suất, loại hình sản xuất; diện tích sử dụng đất, đất có mặt nước, khu vực biển, 

quy mô khai thác tài nguyên thiên nhiên; yếu tố nhạy cảm về môi trường gồm khu 

dân cư tập trung, nguồn nước được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt, khu bảo 

tồn thiên nhiên theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp, di sản văn hóa vật thể, di 

sản văn hóa thiên nhiên khác, đất trồng lúa nước từ 02 vụ trở lên;… 

Luật này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022. 

Luật này: 

- Sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư công năm 2019; 

- Làm hết hiệu lực Luật Bảo vệ môi trường năm 2014; 

- Làm hết hiệu lực một phần Luật Tài nguyên nước năm 2012, Luật Phí và Lệ 

phí năm 2015, Luật Thủy lợi năm 2017, Luật sửa đổi 37 Luật có liên quan đến 

quy hoạch năm 2018, Luật Đầu tư công năm 2019 và Luật Đầu tư năm 2020. 

II. Nghị định 

1. Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về 

quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công. 

https://luatvietnam.vn/linh-vuc-khac/luat-lao-dong-o-nuoc-ngoai-2006-29202-d1.html
https://luatvietnam.vn/linh-vuc-khac/luat-lao-dong-o-nuoc-ngoai-2006-29202-d1.html
https://luatvietnam.vn/dau-tu/luat-dau-tu-cong-2019-175007-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-nguyen/luat-bao-ve-moi-truong-2014-87933-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-nguyen/luat-tai-nguyen-nuoc-2012-71745-d1.html
https://luatvietnam.vn/thue/luat-phi-va-le-phi-2015-101327-d1.html
https://luatvietnam.vn/thue/luat-phi-va-le-phi-2015-101327-d1.html
https://luatvietnam.vn/nong-nghiep/luat-thuy-loi-2017-115517-d1.html
https://luatvietnam.vn/dat-dai/luat-sua-doi-37-luat-co-lien-quan-den-quy-hoach-nam-2018-169347-d1.html
https://luatvietnam.vn/dat-dai/luat-sua-doi-37-luat-co-lien-quan-den-quy-hoach-nam-2018-169347-d1.html
https://luatvietnam.vn/dau-tu/luat-dau-tu-cong-2019-175007-d1.html
https://luatvietnam.vn/dau-tu/luat-dau-tu-2020-186270-d1.html
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Theo đó, đối với các hợp đồng có giá trị tạm ứng hợp đồng lớn hơn 01 tỷ đồng 

yêu cầu phải có bảo lãnh tạm ứng. Giá trị của bảo lãnh tạm ứng hợp đồng sẽ được 

giảm trừ tương ứng với giá trị tiền tạm ứng đã thu hồi qua mỗi lần thanh toán giữa 

bên giao thầu và bên nhận thầu. Đáng chú ý, có 05 trường hợp không yêu cầu bảo 

lãnh tạm ứng bao gồm: 

Thứ nhất, hợp đồng có giá trị tạm ứng hợp đồng nhỏ hơn hoặc bằng 01 tỷ 

đồng, hợp đồng đơn giản, quy mô nhỏ thì thực hiện theo thỏa thuận tại hợp đồng phù 

hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu và xây dựng. 

Thứ hai, các công việc thực hiện không thông qua hợp đồng và công tác bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư (trừ trường hợp công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định 

cư phải xây dựng các công trình)… 

Ngoài ra, Chính phủ cũng quy định, đối với các công việc được thực hiện 

thông qua hợp đồng (bao gồm hợp đồng xây dựng và hợp đồng của dự án không có 

cấu phần xây dựng) thì tổng mức vốn tạm ứng trên cơ sở đề nghị của chủ đầu tư đảm 

bảo không được vượt quá 30% giá trị hợp đồng (Bao gồm cả dự phòng nếu có). 

2. Nghị định số 100/2021/NĐ-CP ngày 15/11/2021 của Chính phủ về việc sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của 

Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê. 

Cụ thể, phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi trích 

dẫn không đúng nguồn thông tin thống kê khi phổ biến, đăng tải trên các phương tiện 

thông tin đại chúng hoặc các ấn phẩm. Đối với hành vi để hư hỏng từ 50% số lượng 

chỉ tiêu thông tin thống kê trở lên trong phiếu, biểu điều tra, báo cáo thống kê trong 

thời hạn lưu trữ theo quy định, nhưng còn khả năng khôi phục phạt tiền từ 500.000 

đồng đến 1.000.000 đồng. 

Bên cạnh đó, đối với các biện pháp khắc phục hậu quả buộc hủy bỏ báo cáo 

thống kê; buộc cải chính nguồn thông tin thống kê đã trích dẫn, phổ biến, đăng tải; 

buộc cải chính thông tin thống kê sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn đã phổ biến; buộc 

đính chính những thông tin thống kê đã phổ biến, đăng tải, ghi trên các ấn phẩm sai 

sự thật, thời hạn thi hành biện pháp khắc phục hậu quả là 10 ngày làm việc, kể từ 

ngày cá nhân, tổ chức nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính. 

Ngoài ra, đối với biện pháp khắc hậu quả buộc hủy bỏ phiếu, biểu điều tra 

thống kê và buộc hủy kết quả điều tra thống kê; buộc khôi phục lại phiếu, biểu điều 

tra, báo cáo thống kê còn khả năng khôi phục, thời hạn thi hành biện pháp khắc phục 

hậu quả là 30 ngày làm việc, kể từ ngày cá nhân, tổ chức nhận được quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính. 
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3. Nghị định số 102/2021/NĐ-CP ngày 16/11/2021 của Chính phủ về việc sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực thuế, hóa đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; quản lý, sử 

dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc 

Nhà nước; kế toán, kiểm toán độc lập 

Theo đó, bổ sung hành vi lập hóa đơn không ghi đầy đủ các nội dung bắt buộc 

trên hóa đơn theo quy định vào nhóm các hành vi vi phạm quy định về lập hóa đơn 

khi bán hàng hóa, dịch vụ bị phạt tiền từ 04 - 08 triệu đồng. Đồng thời, bổ sung thêm 

trường hợp làm mất, cháy, hỏng hóa đơn bị xử phạt 04 - 08 triệu đồng: hành vi làm 

mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập nhưng chưa khai thuế. 

Bên cạnh đó, mức miễn, giảm tiền phạt tối đa bằng số tiền phạt trong quyết 

định xử phạt và không quá giá trị tài sản, hàng hóa bị thiệt hại, sau khi trừ đi giá trị 

được bảo hiểm, bồi thường (nếu có). Theo quy định hiện hành, mức miễn tiền phạt 

tối đa bằng số tiền phạt còn lại trong quyết định xử phạt và không quá giá trị tài sản, 

hàng hoá bị thiệt hại, sau khi trừ đi giá trị được bảo hiểm, bồi thường (nếu có). 

Ngoài ra, Nghị định cũng sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong các lĩnh vực hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ 

số; kế toán, kiểm toán độc lập; dự trữ quốc gia; kho bạc Nhà nước… 

4. Nghị định số 108/2021/NĐ-CP ngày 07/12/2021 của Chính phủ về việc điều 

chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng. 

Cụ thể, từ ngày 01/01/2022, điều chỉnh tăng thêm 7,4% trên mức lương hưu, 

trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) và trợ cấp hàng tháng của tháng 12/2021 đối với 

các đối tượng sau: cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động; quân 

nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng 

tháng; cán bộ xã, phường, thị trấn; người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng 

tháng;… 

Bên cạnh đó, đối với các đối tượng nghỉ hưu trước ngày 01/01/1995, sau khi 

đã thực hiện điều chỉnh lương hưu như trên mà có mức lương hưu, trợ cấp BHXH, 

trợ cấp hằng tháng dưới 2,5 triệu đồng/tháng thì điều chỉnh tăng thêm từ ngày 

01/01/2022 như sau: tăng thêm 200.000 đồng/người/tháng với người mức lương hưu, 

trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng từ 2,3 triệu đồng trở xuống; tăng lên bằng 2,5 

triệu đồng/người/tháng với người mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng 

từ 2,3 triệu đồng đến dưới 2,5 triệu đồng. 

Ngoài ra, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng sau khi 

điều chỉnh là căn cứ để tính điều chỉnh lương hưu, trợ cấp ở những lần điều chỉnh 

tiếp theo. 
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 III. Thông tư 

1. Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn 

thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 

19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế. 

Theo đó, hồ sơ đề nghị miễn tiền chậm nộp do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, 

hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ (sự việc) gồm: văn bản đề nghị theo mẫu; tài liệu xác nhận 

thời gian, địa điểm xảy ra sự việc của cơ quan có thẩm quyền; văn bản xác định thiệt 

hại vật chất của cơ quan tài chính/cơ quan giám định độc lập; văn bản về trách nhiệm 

của tổ chức, cá nhân phải bồi thường thiệt hại (nếu có); các chứng từ liên quan đến 

bồi thường thiệt hại (nếu có). 

Hồ sơ đề nghị miễn tiền chậm nộp do các trường hợp bất khả kháng khác theo 

quy định như sau: văn bản đề nghị theo mẫu; văn bản xác định giá trị thiệt hại vật 

chất của cơ quan tài chính/cơ quan giám định độc lập; tài liệu chứng minh rủi ro 

không thuộc nguyên nhân, trách nhiệm chủ quan của người nộp thuế mà người đó 

không có khả năng nguồn tài chính nộp ngân sách nhà nước; chứng từ liên quan đến 

bồi thường thiệt hại (nếu có). 

Số tiền chậm nộp được miễn trong các trường hợp trên là số tiền chậm nộp 

còn nợ tại thời điểm xảy ra sự việc hoặc tình trạng bất khả kháng khác và không vượt 

quá giá trị vật chất bị thiệt hại sau khi trừ các khoản được bồi thường, bảo hiểm theo 

quy định (nếu có). 

2. Thông tư số 85/2021/TT-BTC ngày 05/10/2021 của Bộ Tài chính về hướng 

dẫn một số nội dung về thu, nộp khoản lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn 

Nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp. 

Theo đó, lợi nhuận còn lại phải nộp ngân sách Nhà nước của doanh nghiệp do 

Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là lợi nhuận được xác định theo quy định pháp 

luật về kế toán sau khi trừ các khoản: bù đắp lỗ năm trước; trích Quỹ phát triển khoa 

học và công nghệ; thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp; các khoản phân phối, trích 

lập quỹ theo quy định. 

Cổ tức, lợi nhuận được chia từ các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu 

hạn hai thành viên trở lên có vốn góp của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% 

vốn điều lệ được xác định căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính 

và quyết định chia cổ tức, lợi nhuận của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng thành 

viên của công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. 

Bên cạnh đó, doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, công ty 

cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có vốn góp của Nhà 

nước do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ làm đại diện chủ sở 
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hữu nộp 100% vào ngân sách Trung ương đối với khoản lợi nhuận còn lại và cổ tức, 

lợi nhuận được chia phải nộp vào ngân sách Nhà nước. 

3. Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính quy định 

về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán. 

Theo đó, Thông tư ban hành các mẫu biểu và quy định việc sử dụng mẫu biểu 

trong công tác quyết toán, gồm 9 mẫu biểu thuộc Hệ thống mẫu biểu sử dụng trong 

công tác quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước theo năm ngân sách 

(quyết toán theo niên độ); và 15 mẫu biểu thuộc Hệ thống mẫu biểu sử dụng trong 

công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành (không gồm các dự án đầu tư 

theo phương thức đối tác công tư). 

Đối với quyết toán theo niên độ, chủ đầu tư đối chiếu, xác nhận số liệu quyết 

toán theo niên độ với cơ quan kiểm soát, thanh toán nơi giao dịch theo quy định, báo 

cáo theo mẫu gửi bộ, cơ quan trung ương, cơ quan cấp trên của chủ đầu tư (trường 

hợp được phân cấp quản lý), sở, phòng, ban thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp 

huyện theo phân cấp quản lý. 

Các bộ, cơ quan trung ương đối chiếu, xác nhận số liệu quyết toán theo niên 

độ với cơ quan kiểm soát, thanh toán cấp trung ương theo quy định, báo cáo theo 

mẫu gửi Bộ Tài chính. Sở, phòng, ban thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện 

theo phân cấp quản lý đối chiếu, xác nhận số liệu quyết toán theo niên độ với cơ quan 

kiểm soát, thanh toán cùng cấp, báo cáo theo mẫu gửi cơ quan tài chính cùng cấp. 

4. Thông tư số 100/2021/TT-BTC ngày 15/11/2021 của Bộ Tài chính về việc 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021 của 

Bộ Tài chính hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế 

đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. 

Theo quy định mới, hộ khoán đã được cơ quan thuế thông báo số thuế khoán 

phải nộp từ đầu năm thì hộ khoán thực hiện nộp thuế theo thông báo. Trường hợp hộ 

khoán mới ra kinh doanh trong năm (kinh doanh không đủ 12 tháng trong năm dương 

lịch) thì hộ khoán thuộc diện phải nộp thuế GTGT, phải nộp thuế TNCN nếu có 

doanh thu kinh doanh trong năm trên 100 triệu đồng; hoặc thuộc diện không phải 

nộp thuế GTGT, không phải nộp thuế TNCN nếu có doanh thu kinh doanh trong năm 

từ 100 triệu đồng trở xuống. 

Đáng chú ý, cá nhân chỉ có hoạt động cho thuê tài sản và thời gian cho thuê 

không trọn năm, nếu phát sinh doanh thu cho thuê từ 100 triệu đồng/năm trở xuống 

thì thuộc diện không phải nộp thuế GTGT, không phải nộp thuế TNCN. 

Ngoài ra, trong trường hợp tổ chức là chủ sở hữu Sàn giao dịch thương mại 

điện tử không thực hiện khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân kinh doanh thông 
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qua Sàn trên cơ sở ủy quyền theo quy định của pháp luật dân sự thì Cục Thuế phối 

hợp với Sàn giao dịch thương mại điện tử trong việc chia sẻ và cung cấp thông tin 

của cá nhân kinh doanh thông qua Sàn theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế để quản 

lý thuế theo quy định. 

5. Thông tư số 17/2021/TT-NHNN ngày 16/11/2021 của Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-NHNN 

ngày 30/6/2016 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động thẻ ngân 

hàng. 

Theo đó, Thông tư đã bổ sung quy định cho phép phát hành thẻ bằng phương 

thức điện tử, theo đó, tổ chức phát hành thẻ (TCPHT) phải xây dựng, ban hành, công 

khai quy trình, thủ tục phát hành thẻ của cá nhân bằng phương thức điện tử phù hợp 

với quy định, pháp luật về phòng, chống rửa tiền, pháp luật về giao dịch điện tử, các 

quy định pháp luật liên quan về đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin khách hàng và 

an toàn hoạt động của TCPHT. 

Ngoài ra, TCPHT được quyết định biện pháp, hình thức, công nghệ để nhận 

biết và xác minh khách hàng phục vụ việc phát hành thẻ bằng phương thức điện tử; 

chịu trách nhiệm rủi ro phát sinh (nếu có). 

Bên cạnh đó, TCPHT căn cứ điều kiện công nghệ áp dụng khi nhận biết và 

xác minh khách hàng để đánh giá rủi ro, quyết định áp dụng hạn mức giao dịch của 

khách hàng mở bằng phương thức điện tử nhưng phải đảm bảo tổng hạn mức giao 

dịch (bao gồm rút tiền mặt, chuyển khoản, thanh toán) của thẻ ghi nợ hoặc thẻ trả 

trước định danh hoặc thẻ tín dụng của một khách hàng không vượt quá 100 triệu 

đồng trong một tháng và không thực hiện rút ngoại tệ tiền mặt tại nước ngoài, thanh 

toán quốc tế. 

6. Thông tư số 18/2021/TT-BCT ngày 19/11/2021 của Bộ Công Thương về 

việc sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2019/TT-BCT ngày 10/10/2019 

của Bộ Công Thương hướng dẫn thi hành công tác thi đua, khen thưởng trong ngành 

Công Thương. 

Theo đó, đơn vị được giao chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật 

(QPPL) không được xét tặng danh hiệu thi đua (trong năm đề nghị) khi để xảy ra một 

trong hai trường hợp sau: có từ 50% trở lên số văn bản trong Chương trình xây dựng 

văn bản QPPL của năm đó trình cấp có thẩm quyền ban hành bị chậm tiến độ theo 

kế hoạch từ 02 tháng trở lên mà không có lý do chính đáng; văn bản QPPL bị cơ 

quan có thẩm quyền kiểm tra và xử lý do có nội dung không phù hợp với quy định 

pháp luật. 
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Bên cạnh đó, Bộ cũng thay đổi thành phần Hội đồng Thi đua - Khen thưởng 

Bộ Công Thương. Theo quy định mới, Phó Chủ tịch Hội đồng là các đồng chí Thứ 

trưởng Bộ Công Thương và Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam, Ủy viên 

Thường trực là lãnh đạo đơn vị thuộc Bộ làm đầu mối về công tác thi đua, khen 

thưởng. 

Ngoài ra, Bộ không yêu cầu tổ chức Đảng, đoàn thể phải được đánh giá “Hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ” khi xét khen thưởng đối với tập thể có tổ chức Đảng, đoàn 

thể. 

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

1. Quyết định số 3226/QĐ-TLĐ ngày 20/9/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động 

Việt Nam về việc ban hành Quy định chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn.  

Theo đó, hệ số phụ cấp trách nhiệm cán bộ công đoàn cơ sở được xác định 

theo số lượng đoàn viên công đoàn nộp đoàn phí công đoàn của năm trước liền kề. 

Hệ số phụ cấp trên với chủ tịch công đoàn cơ sở dao động từ 0,15-1,00; với tổ phó 

tổ công đoàn, thành viên ban nữ công quần chúng, ủy viên ban chấp hành công đoàn 

bộ phận (nếu có) là từ 0,05-0,15. 

Bên cạnh đó, mức chi phụ cấp kiêm nhiệm đối với chủ tịch công đoàn cơ sở 

kiêm nhiệm là 10% mức lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội theo quy định; với 

phó chủ tịch công đoàn cơ sở kiêm nhiệm là 7% mức lương làm căn cứ đóng bảo 

hiểm xã hội theo quy định. 

Nếu khuyết một cán bộ chuyên trách thì chủ tịch hoặc phó chủ tịch công đoàn 

cơ sở được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm. Nếu khuyết nhiều hơn 01 cán bộ công đoàn 

chuyên trách thì cứ mỗi trường hợp còn khuyết tương ứng với 01 người được hưởng 

phụ cấp kiêm nhiệm, nhưng tối đa không quá 03 người hưởng trong một công đoàn 

cơ sở. 

2. Quyết định số 3308/QĐ-TLĐ ngày 01/10/2021 của Tổng Liên đoàn Lao 

động Việt Nam ban hành Quy định về nguyên tắc xây dựng và giao dự toán tài chính 

công đoàn năm 2022. 

Theo đó, trong năm 2022 công đoàn cơ sở được sử dụng 60% tổng số thu đoàn 

phí và 75% tổng số thu kinh phí công đoàn. Phần đoàn phí công đoàn thu tăng thêm 

so với quy định và nguồn thu khác được để lại 100% cho công đoàn cơ sở sử dụng. 

Bên cạnh đó, đối với công đoàn cấp trên cơ sở thì nguồn thu đoàn phí công 

đoàn và kinh phí công đoàn được sử dụng sau khi phân phối cho công đoàn cơ sở 

còn lại là 40% tổng số thu đoàn phí; và 25% tổng số thu kinh phí công đoàn sẽ thực 

hiện phân phối theo Quyết định 1908/QĐ-TLĐ. 
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Ngoài ra, nguồn thu khác phát sinh ở cấp nào, cấp đó được sử dụng. Tổng Liên 

đoàn có trách nhiệm giao số phải nộp về Tổng Liên đoàn, số cấp hỗ trợ hoặc giao tự 

cân đối tại Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành TW và tương 

đương, công đoàn Tổng Công ty trực thuộc trong dự toán 2022. 

Quyết định này có hiệu lực thực hiện trong năm tài chính 2022. 
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