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1. Chuyên mục đăng tin: Bản tin pháp luật số 08 năm 2021. 

2. Nội dung tin bài: Văn bản có hiệu lực từ tháng 9 năm 2021. 

Trong tháng 9/2021 các chính sách mới có thay đổi liên quan trực tiếp đến hoạt 

động sản xuất kinh doanh của công ty gồm: 02 Nghị định và 05 Thông tư. 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 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của 

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

định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính 

phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công. 

15/7/2021 01/9/2021 

02 

Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của 

Chính phủ về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống 

thiên tai 

01/8/2021 15/9/2021 

Thông tư 

01 

Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 

30/6/2021 01/9/2021 

02 

Thông tư số 06/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07/7/2021 

của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 59/2015/TT-

BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã 

hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc. 

07/7/2021 01/9/2021 

BM01-01-01 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-167-2017-nd-cp-quy-dinh-viec-sap-xep-lai-tai-san-cong-358573.aspx
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03 

Thông tư số 60/2021/TT-BTC ngày 21/7/2021 của Bộ 

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

Thông tư 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 hướng 

dẫn một số điều của Nghị định 89/2013/NĐ-CP ngày 

06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật giá về thẩm định giá  

21/7/2021 03/9/2021 

04 

Thông tư số 05/2021/TT-BCT ngày 02/8/2021 của Bộ 

Công Thương về việc quy định chi tiết một số nội 

dung về an toàn điện 

02/8/2021 22/9/2021 

05 

Thông tư số 06/2021/TT-BCT ngày 06/8/2021 của Bộ 

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

của Thông tư 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 của 

Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá 

bán điện 

06/8/2021 25/9/2021 

 

Tóm tắt và trích dẫn 

I. Nghị định 

1. Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của 

Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công. 

Cụ thể, 07 trường hợp (thay vì 06 trường hợp như quy định cũ) thu hồi nhà, 

đất bao gồm: Đất, tài sản gắn liền với đất thuộc đất thu hồi để sử dụng vào mục 

đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng 

theo quy định được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư thuộc 

trường hợp thu hồi đất; Chuyển nhượng, bán, tặng cho, góp vốn, sử dụng nhà, đất 

để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự không đúng quy định, trừ nhà, đất thuộc vụ 

việc đã được tòa án nhân dân có thẩm quyền thụ lý;… 

Bên cạnh đó, trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày cấp có thẩm quyền ban hành 

quyết định thu hồi, cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp có nhà, đất thu hồi có 

trách nhiệm bàn giao theo quyết định thu hồi của cơ quan, người có thẩm quyền, 

thực hiện hạch toán giảm tài sản, giá trị tài sản thu hồi. 

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền xem xét, phê duyệt phương 

án và ban hành quyết định bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất 

theo hình thức đấu giá đối với nhà, đất có nguyên giá tài sản trên đất và giá trị 

quyền sử dụng đất từ 500 tỷ đồng trở lên tính trên một cơ sở nhà, đất thuộc Trung 

ương quản lý theo đề nghị của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương và ý kiến của Bộ Tài chính, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có nhà, đất bán. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-167-2017-nd-cp-quy-dinh-viec-sap-xep-lai-tai-san-cong-358573.aspx
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2. Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ về thành lập 

và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai 

Theo đó, Quỹ phòng, chống thiên tai là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân 

sách, có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà 

nước và các ngân hàng thương mại hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Quỹ phòng, 

chống thiên tai trung ương (Quỹ trung ương) do Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn quản lý và Quỹ phòng, chống thiên tai cấp tỉnh do UBND tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương quản lý. 

Bên cạnh đó, Hội đồng quản lý Quỹ trung ương có không quá 9 thành viên, 

gồm Chủ tịch Hội đồng là Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 2 

Phó Chủ tịch và các Ủy viên do Chủ tịch Hội đồng bổ nhiệm hoặc phê duyệt theo 

đề nghị của cơ quan quản lý Quỹ. Ban kiểm soát Quỹ trung ương có không quá 05 

thành viên, gồm Trưởng Ban kiểm soát, do Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ bổ 

nhiệm hoặc phê duyệt theo đề nghị của Hội đồng quản lý Quỹ, và các thành viên. 

Quỹ trung ương chi cứu trợ, hỗ trợ các hoạt động ứng phó thiên tai khẩn cấp 

khi vượt quá khả năng ứng phó của địa phương; trong đó ưu tiên cứu trợ khẩn cấp 

về lương thực, nước uống, thuốc chữa bệnh và các nhu cầu cấp thiết khác, hỗ trợ tu 

sửa nhà ở, cơ sở y tế, trường học và xử lý vệ sinh môi trường vùng thiên tai; hỗ trợ 

các hoạt động khắc phục hậu quả thiên tai vượt quá khả năng khắc phục của địa 

phương; hỗ trợ các dự án khẩn cấp phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai… 

II. Thông tư 

1. Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.  

Theo đó, đối với trường hợp thửa đất mới phát sinh do tách thửa, hợp thửa 

thì hủy bỏ số thứ tự thửa đất cũ, số thửa mới được đánh số tiếp theo số thứ tự thửa 

đất lớn nhất trong mảnh bản đồ. Trường hợp Nhà nước thu hồi một phần thửa đất 

mà phần thu hồi không tạo thành thửa đất mới và phần diện tích còn lại không bị 

chia cắt thành nhiều thửa đất thì phần diện tích còn lại không thu hồi vẫn giữ 

nguyên số thứ tự thửa đất cũ. 

Khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, việc chỉnh lý số thứ tự mảnh bản đồ 

địa chính được thực hiện như sau: trường hợp nhập xã, số thứ tự các mảnh bản đồ 

địa chính của xã sau khi sáp nhập mà có trụ sở Ủy ban nhân dân xã mới được giữ 

nguyên, số thứ tự các mảnh bản đồ ghép vào được đánh lại tiếp theo số thứ tự mảnh 

bản đồ lớn nhất; trường hợp tách xã thành các xã riêng biệt thì thực hiện đánh lại 

hoặc giữ nguyên số thứ tự mảnh bản đồ địa chính theo từng xã mới;… 

Ngoài ra, bổ sung trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin 

phép cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhưng phải đăng ký biến động sau đây: 
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Chuyển đất thương mại, dịch vụ sang các loại đất khác thuộc đất sản xuất, kinh 

doanh phi nông nghiệp không phải là đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp. 

2. Thông tư số 06/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07/7/2021 của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh 

và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm 

xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc. 

Cụ thể, từ ngày 01/01/2021, điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả 

năng lao động của người lao động được thực hiện theo quy định tại Điều 55 của 

Luật Bảo hiểm xã hội được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 1 Điều 219 của Bộ 

luật Lao động năm 2019. Việc xác định mốc tuổi để tính số năm nghỉ hưu trước 

tuổi làm cơ sở tính giảm tỷ lệ hưởng lương hưu được thực hiện theo quy định tại 

khoản 3 Điều 7 Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020. 

Bên cạnh đó, bổ sung nội dung sau đây khi xác định mức lương hằng tháng: 

việc xác định số năm đóng bảo hiểm xã hội tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 

bằng 45% được căn cứ vào thời điểm bắt đầu hưởng lương hưu hằng tháng của 

người lao động. 

Ngoài ra, khi xác định tuổi của con để làm căn cứ giải quyết chế độ tử tuất 

trong trường hợp thân nhân thuộc diện hưởng trợ cấp tuất hằng tháng mà có nguyện 

vọng hưởng trợ cấp tuất một lần thì con dưới 6 tuổi được tính đến hết tháng liền kề 

trước tháng sinh của năm đủ 6 tuổi. 

3. Thông tư số 60/2021/TT-BTC ngày 21/7/2021 của Bộ Tài chính về việc 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 hướng 

dẫn một số điều của Nghị định 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá.  

Theo đó, hồ sơ đăng ký hành nghề thẩm định giá cho thẩm định viên về giá 

(TĐV) cần có bản sao chứng thực Giấy phép lao động cho người lao động nước 

ngoài do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp có thời gian phù hợp với thời 

hạn lao động tại hợp đồng lao động, với TĐV là người nước ngoài. Loại bỏ yêu cầu 

về giấy tờ chứng minh được phép cư trú tại Việt Nam theo quy định của pháp luật 

về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam còn thời hạn tối 

thiểu 02 tháng đối với đối tượng này trong hồ sơ. 

Ngoài ra, hồ sơ cũng phải có thêm danh sách ít nhất 10 bộ Chứng thư thẩm 

định giá và báo cáo kết quả thẩm định giá trong năm liền trước của TĐV hành nghề 

đã ký, trừ các trường hợp như: TĐV về giá hành nghề dưới 6 tháng trong năm liền 

trước; TĐV đã được Bộ Tài chính công bố đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá 

năm hiện tại… 
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Bên cạnh đó, Bộ cũng sửa đổi quy định về thời hạn lưu trữ tối thiểu đối với 

hồ sơ thẩm định giá là 10 năm kể từ ngày phát hành chứng thư thẩm định giá. Theo 

quy định hiện hành, thời hạn lưu trữ tối thiểu là 10 (mười) năm đối với hồ sơ thẩm 

định giá bằng giấy và lưu trữ vĩnh viễn đối với dữ liệu điện tử. 

4. Thông tư số 05/2021/TT-BCT ngày 02/8/2021 của Bộ Công Thương về 

việc quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện 

Cụ thể, việc cấp thẻ an toàn điện thực hiện trong 04 trường hợp sau: Sau khi 

người lao động được huấn luyện lần đầu và sát hạch đạt yêu cầu; Khi người lao 

động chuyển đổi công việc; Khi người lao động làm mất, làm hỏng thẻ; Khi người 

lao động thay đổi bậc an toàn. 

Bên cạnh đó, các đối tượng được huấn luyện, sát hạch, xếp bậc và cấp thẻ an 

toàn điện gồm: người làm công việc vận hành, thí nghiệm, xây lắp, sửa chữa đường 

dây dẫn điện hoặc thiết bị điện ở doanh nghiệp bao gồm cả treo, tháo, kiểm tra, 

kiểm định hệ thống đo, đếm điện năng; điều độ viên; Người lao động làm nghề vận 

hành, sửa chữa, dịch vụ điện cho các tổ chức, doanh nghiệp;… 

Ngoài ra, chậm nhất sau 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề 

nghị của chủ đầu tư xây dựng công trình, đơn vị quản lý vận hành lưới điện cao áp 

có trách nhiệm gửi văn bản cho chủ công trình thông báo về thời gian tiến hành 

khảo sát hiện trường để thực hiện thỏa thuận các biện pháp bảo đảm an toàn khi 

xây dựng mới hoặc cải tạo nhà ở, công trình trong hành lang bảo vệ an toàn đường 

dây cao áp trên không. 

5. Thông tư số 06/2021/TT-BCT ngày 06/8/2021 của Bộ Công Thương về 

việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 

của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện. 

Theo đó, đơn vị bán lẻ điện tại các khu công nghiệp kết hợp mua điện từ hệ 

thống điện quốc gia đồng thời với các nguồn điện khác để bán lẻ điện cho các 

khách hàng sử dụng điện trong khu công nghiệp có trách nhiệm xây dựng đề án giá 

bán điện cho các đối tượng khách hàng sử dụng điện trong khu vực gửi Sở Công 

Thương thẩm tra, sau đó trình UBND cấp tỉnh, thành phố phê duyệt hằng năm. 

Bên cạnh đó, giá bán buôn điện tại thanh cái 110 kV của trạm biến áp 110 

kV khu công nghiệp, cụm công nghiệp áp dụng đối với trường hợp đơn vị bán lẻ 

điện mua buôn điện tại thanh cái 110 kV của khu công nghiệp để bán lẻ cho khách 

hàng sử dụng điện trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Giá bán buôn điện áp 

dụng cho mỗi trạm biến áp 110 kV được xác định bằng cách tham chiếu theo tổng 

dung lượng của máy biến áp 110 kV lắp đặt tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp. 

Ngoài ra, giá bán buôn điện tại thanh cái 110 kV trạm biến áp 220 kV hoặc 

tại điểm rẽ nhánh của đường dây 110 kV vào khu công nghiệp, cụm công nghiệp áp 

dụng bằng mức giá bán điện tại cấp 110 kV trở lên đối với trường hợp đơn vị bán lẻ 
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điện mua buôn điện để bán lẻ điện cho khách hàng sử dụng điện trong khu công 

nghiệp, cụm công nghiệp tại cấp điện áp 110 kV. 
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