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1. Chuyên mục đăng tin: Bản tin pháp luật số 09 năm 2021. 

2. Nội dung tin bài: Văn bản có hiệu lực từ tháng 10 năm 2021. 

Trong tháng 10/2021 các chính sách mới ban hành có liên quan trực tiếp đến 

hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gồm: 03 Nghị định, 07 Thông tư và 04 

văn bản pháp luật. 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 79/2021/NĐ-CP ngày 16/8/2021 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 về cho vay lại 

vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ 

16/8/2021 01/10/2021 

02 

Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính 

phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 

số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 

26/8/2021 15/10/2021 

03 

Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính 

phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ 

sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính 

sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch 

vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo 

27/8/2021 15/10/2021 

Thông tư 

01 

Thông tư số 64/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ 

Tài chính về việc hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử 

dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước phục 

vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và 

vừa 

29/7/2021 01/10/2021 

BM01-01-01 
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STT Tên văn bản 
Ngày ban 

hành 

Hiệu lực 

văn bản 

02 

Thông tư số 70/2021/TT-BTC ngày 12/8/2021 của Bộ 

Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 

miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ 

12/8/2021 01/10/2021 

03 

Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT ngày 12/8/2021 của 

Bộ Giao thông Vận tải quy định về kiểm định an toàn kỹ 

thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ 

giới đường bộ 

12/8/2021 01/10/2021 

04 

Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 của Bộ 

Xây dựng về việc hướng dẫn một số điều và biện pháp 

thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 

và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của 

Chính phủ 

25/8/2021 15/10/2021 

05 

Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ 

Xây dựng về việc hướng dẫn một số nội dung xác định 

và quản lý chi phí đầu tư xây dựng 

31/8/2021 15/10/2021 

06 
Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ 

Xây dựng về việc ban hành Định mức xây dựng 
31/8/2021 15/10/2021 

07 

Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ 

Xây dựng về việc hướng dẫn phương pháp xác định các 

chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình 

31/8/2021 15/10/2021 

Quy định, nghị quyết, công văn 

01 

Quy định số 32-QĐ/TW ngày 16/9/2021 của Ban Chấp 

hành Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, 

chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo 

Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 

16/9/2021 16/9/2021 

02 

Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính 

phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử 

dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ 

Quỹ bảo hiểm thất nghiệp 

24/9/2021 24/9/2021 

03 

Công văn số 2685/TTGSNH5 ngày 06/8/2021 của Cơ 

quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam hướng dẫn báo cáo giao dịch chuyển tiền 

điện tử theo quy định tại Luật phòng, chống rửa tiền. 

06/8/2021 06/8/2021 

04 

Công văn số 8228/BYT-MT ngày 30/9/2021 của Bộ Y tế 

về việc hướng dẫn xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với cơ 

sở sản xuất, kinh doanh 

30/9/2021 30/9/2021 
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Tóm tắt và trích dẫn 

I. Nghị định 

1. Nghị định số 79/2021/NĐ-CP ngày 16/8/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 về cho vay lại 

vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ. 

Cụ thể, đối với địa phương có tỷ lệ bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương 

so với tổng chi cân đối ngân sách địa phương từ 70% trở lên, tỷ lệ cho vay lại giảm 

từ 30% theo quy định cũ xuống 10% vốn vay ODA, vay ưu đãi. Đối với địa 

phương có tỷ lệ bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương so với tổng chi cân đối 

ngân sách địa phương từ 50% đến dưới 70%, tỷ lệ cho vay lại là 30% vốn vay 

ODA, vay ưu đãi (thay vì 40% như quy định cũ). 

Bên cạnh đó, đối với một số chương trình, dự án liên quan đến phát triển bền 

vững thích ứng với biến đổi khí hậu của một số địa phương vùng Đồng bằng sông 

Cửu Long mà Chính phủ cần hỗ trợ theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 

41/NQ-CP sẽ do Chính phủ quyết định tỷ lệ cho vay lại nhưng không thấp hơn 

10%. 

Ngoài ra, các trường hợp không yêu cầu bảo đảm tiền vay bao gồm: cho Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh vay lại; các khoản vay do Ban quản lý dự án thuộc các Bộ 

nhận nợ, sau đó chuyển cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

2. Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ về việc quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ 

và vừa. 

Theo đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa được Chính phủ hỗ trợ công nghệ như 

sau: hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn chuyển giao công nghệ phù hợp với 

doanh nghiệp nhưng không quá 100 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp; hỗ trợ 

tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp về 

quy trình kinh doanh, quản trị, sản xuất, công nghệ và chuyển đổi mô hình kinh 

doanh nhưng không quá 50 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp đối với doanh 

nghiệp nhỏ và 100 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp đối với doanh nghiệp 

vừa;… 

Đồng thời, hỗ trợ 100% tổng chi phí của một khóa đào tạo về khởi sự kinh 

doanh và tối đa 70% tổng chi phí của một khóa quản trị doanh nghiệp cho doanh 

nghiệp nhỏ và vừa; miễn phí truy cập và tham gia các bài giảng trực tuyến có sẵn 

trên hệ thống đào tạo trực tuyến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh;… 

Ngoài ra, doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và doanh nghiệp 

nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị được ngân sách Nhà nước hỗ 

trợ lãi suất khi vay vốn trung và dài hạn tại các tổ chức tín dụng để thực hiện 

phương án, dự án sản xuất - kinh doanh. Mức chênh lệch lãi suất được ngân hàng 
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Nhà nước cấp bù cho các khoản vay của doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng 

tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị thông qua 

các tổ chức tín dụng là 2%/năm. 

3. Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về 

cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc 

dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh 

vực giáo dục, đào tạo. 

Theo đó, khi xảy ra thiên tai, dịch bệnh, các sự kiện bất khả kháng do cơ 

quan có thẩm quyền công bố; tùy theo mức độ và phạm vi thiệt hại, Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định không thu học 

phí trong thời hạn nhất định đối với trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông 

công lập, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục 

phổ thông thuộc vùng bị thiên tai, dịch bệnh, vùng xảy ra các sự kiện bất khả 

kháng. 

Mức thu học phí được xây dựng theo nguyên tắc chia sẻ giữa nhà nước và 

người học, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của từng địa bàn dân cư, khả năng 

đóng góp thực tế của người dân và tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng 

trưởng kinh tế hàng năm, lộ trình tính giá dịch vụ giáo dục đào tạo theo quy định và 

bảo đảm chất lượng giáo dục… 

Bên cạnh đó, giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo được xác định theo 

các quy định của pháp luật về giá và quy định của Chính phủ về cơ chế tự chủ tài 

chính của đơn vị sự nghiệp công lập. Giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo 

được điều chỉnh theo lộ trình phù hợp tương xứng với chất lượng dịch vụ giáo dục, 

đào tạo nhưng tỷ lệ tăng mức giá dịch vụ không quá 15%/năm. 

 II. Thông tư 

1. Thông tư số 64/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ Tài chính về việc 

hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà 

nước phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

Cụ thể, các nội dung chi gồm: chi xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai 

thác và sử dụng các dữ liệu, cơ sở dữ liệu phục vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 

nhỏ và vừa; chi hoạt động cung cấp thông tin pháp luật trong nước, thông tin pháp 

luật nước ngoài, pháp luật quốc tế, cảnh báo rủi ro pháp lý và chính sách của 

ngành, lĩnh vực, địa phương liên quan đến lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp 

nhỏ và vừa; chi hoạt động bồi dưỡng kiến thức pháp luật;… 

Bên cạnh đó, đối với chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của các 

Bộ, cơ quan ngang Bộ, chính quyền địa phương cấp tỉnh, các cơ quan, đơn vị lập 

dự toán kinh phí từ ngân sách Nhà nước thực hiện hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp 

nhỏ và vừa và tổng hợp chung trong kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa hàng 
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năm theo quy định; gửi cơ quan chủ quản cấp trên trực tiếp tổng hợp, gửi đơn vị dự 

toán cấp I để gửi cơ quan tài chính cùng cấp tổng hợp trình các cấp có thẩm quyền. 

Đối với kinh phí để thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 

nhỏ và vừa của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, chính quyền địa phương cấp tỉnh năm 

2021 do các Bộ, cơ quan ngang Bộ và chính quyền địa phương cấp tỉnh bố trí, sắp 

xếp trong phạm vi dự toán đã được cơ quan có thẩm quyền giao để thực hiện. 

2. Thông tư số 70/2021/TT-BTC ngày 12/8/2021 của Bộ Tài chính về việc 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ. 

 Theo đó, phí sử dụng đường bộ tính theo năm, tháng hoặc theo chu kỳ đăng 

kiểm của xe. Mức thu phí sử dụng đường bộ của 1 tháng với một số phương tiện 

như sau: 130.000 đồng với xe chở người dưới 10 chỗ đăng ký tên cá nhân, hộ kinh 

doanh; 270.000 đồng đối với xe chở người từ 10 chỗ đến dưới 25 chỗ; 390.000 

đồng với xe chở người từ 25 chỗ đến dưới 40 chỗ; 1.430.000 đồng với xe đầu kéo 

có khối lượng bản thân cộng khối lượng cho phép kéo theo từ 40.000 kg trở lên… 

Xe ô tô thuộc đối tượng chịu phí sẽ không phải chịu phí sử dụng đường bộ 

trong các trường hợp như: bị hủy hoại do tai nạn hoặc thiên tai; bị tịch thu hoặc bị 

thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe; bị tai nạn đến mức không thể tiếp 

tục lưu hành phải sửa chữa từ 30 ngày trở lên; đăng ký, đăng kiểm tại Việt Nam 

nhưng hoạt động tại nước ngoài liên tục từ 30 ngày trở lên; bị mất trộm trong thời 

gian từ 30 ngày trở lên;… 

Ngoài ra, Bộ cũng quy định miễn phí sử dụng đường bộ đối với người nộp 

phí cho các phương tiện: xe cứu thương; xe chữa cháy; xe chuyên dùng phục vụ 

tang lễ; xe chuyên dùng phục vụ quốc phòng; xe chuyên dùng của các đơn vị thuộc 

hệ thống tổ chức của công an nhân dân… 

3. Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT ngày 12/8/2021 của Bộ Giao thông Vận 

tải quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao 

thông cơ giới đường bộ.  

Theo đó, xe cơ giới phải được kiểm định trên dây chuyền kiểm định. Trường 

hợp xe cơ giới quá khổ, quá tải không vào được dây chuyền kiểm định thì được 

kiểm tra sự làm việc và hiệu quả phanh trên đường thử ngoài dây chuyền. Các xe 

cơ giới hoạt động tại vùng đảo không có đường bộ để di chuyển đến đơn vị đăng 

kiểm; xe cơ giới hoạt động tại các khu vực bảo đảm về an toàn, an ninh, quốc 

phòng không đủ điều kiện đưa xe tới đơn vị đăng kiểm; xe cơ giới đang thực hiện 

nhiệm vụ cấp bách (phòng chống thiên tai, dịch bệnh)…thì được kiểm định ngoài 

đơn vị đăng kiểm theo quy định. 

Thêm đó, các khiếm khuyết, hư hỏng của xe cơ giới trong kiểm định được 

phân thành 3 mức. Với khiếm khuyết, hư hỏng không quan trọng là hư hỏng không 

gây mất an toàn kỹ thuật, ô nhiễm môi trường khi tham gia giao thông, xe cơ giới 

vẫn được cấp Giấy chứng nhận kiểm định. Trường hợp khiếm khuyết, hư hỏng 
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quan trọng là hư hỏng có thể gây mất an toàn kỹ thuât, ô nhiễm môi trường khi 

tham gia giao thông, xe cơ giới không được cấp Giấy chứng nhận kiểm định và 

phải sửa chữa các hư hỏng để kiểm định lại. 

Ngoài ra, với mức khiếm khuyết, hư hỏng nguy hiểm là hư hỏng gây nguy 

hiểm trực tiếp và tức thời khi xe cơ giới tham gia giao thông, xe cơ giới sẽ không 

được cấp Giấy chứng nhận kiểm định, không được tham gia giao thông và phải sửa 

chữa các hư hỏng để kiểm định lại. 

4. Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 của Bộ Xây dựng về việc 

hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 

26/01/2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ. 

Theo đó, việc quan trắc công trình trong quá trình thi công xây dựng do nhà 

thầu thi công xây dựng tổ chức thực hiện trong các trường hợp sau: theo quy định 

của chỉ dẫn kỹ thuật, thiết kế xây dựng đã được phê duyệt và thiết kế biện pháp thi 

công đã được chấp thuận; khi công trình có biểu hiện bất thường như công trình bị 

sụt, trượt, lún, nghiêng, nứt… cần phải được quan trắc nhằm đánh giá, xác định 

nguyên nhân để có biện pháp xử lý hoặc ngăn ngừa sự cố công trình trong quá trình 

thi công xây dựng. 

Việc quan trắc công trình trong quá trình khai thác, sử dụng được quy định 

trong quy trình bảo trì, bao gồm 2 nội dung chủ yếu: đối tượng quan trắc (các kết 

cấu chịu lực chính của công trình); thông số quan trắc và giá trị giới hạn của các 

thông số này; thời gian quan trắc; chu kỳ đo và các nội dung cần thiết khác. 

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thi công xây dựng công 

trình thì chủ đầu tư và các nhà thầu được quyền thỏa thuận thực hiện các nội dung 

sau: lựa chọn ứng dụng giải pháp công nghệ thông tin để quản lý thi công xây dựng 

công trình; sử dụng định dạng tập tin điện tử đối với nhật ký thi công xây dựng 

công trình, biên bản nghiệm thu công việc xây dựng và sử dụng chữ ký số trên các 

tài liệu này theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử. Khi sử dụng biên bản 

nghiệm thu công việc xây dựng dạng tập tin điện tử thì việc nghiệm thu công việc 

xây dựng vẫn phải thực hiện tại công trường và đảm bảo quy định tại Điều 21 Nghị 

định số 06/2021/NĐ-CP. 

 5. Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về việc 

hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 

Cụ thể, giá vật liệu xây dựng được công bố phải phù hợp với giá thị trường, 

tiêu chuẩn chất lượng, nguồn gốc xuất xứ, khả năng và phạm vi cung ứng vật liệu 

tại thời điểm công bố. Danh mục vật liệu xây dựng công bố được lựa chọn trên cơ 

sở danh mục vật liệu xây dựng có trong hệ thống định mức do cơ quan có thẩm 

quyền ban hành và danh mục vật liệu xây dựng có trên thị trường. 

Trường hợp cần thiết, Sở Xây dựng công bố giá vật liệu xây dựng theo tháng 

đối với những loại vật liệu xây dựng có biến động để đáp ứng yêu cầu quản lý chi 
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phí đầu tư xây dựng. Thời điểm công bố giá vật liệu xây dựng theo quý là trước 

ngày 15 tháng đầu quý sau, theo tháng là trước ngày 10 tháng sau. 

Bên cạnh đó, giá ca máy và thiết bị thi công được công bố phải phù hợp với 

chủng loại, công suất, các chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu và đặc điểm, tính chất của từng 

loại máy, thiết bị. Bộ cũng khuyến khích lựa chọn vật liệu xây dựng tiết kiệm tài 

nguyên khoáng sản, tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường khi lập báo cáo 

nghiên cứu khả thi, thiết kế xây dựng và xác định chi phí đầu tư xây dựng cho công 

trình, dự án nhưng phải đảm bảo hiệu quả đầu tư và đáp ứng yêu cầu của dự án. 

6. Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về việc 

ban hành định mức xây dựng. 

Cụ thể, Bộ Xây dựng công bố 08 định mức xây dựng, gồm có: định mức dự 

toán khảo sát xây dựng công trình; định mức dự toán xây dựng công trình; định 

mức dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình; định mức dự toán lắp đặt 

máy và thiết bị công nghệ; định mức dự toán thí nghiệm chuyên ngành xây dựng; 

định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng; định mức sử dụng 

vật liệu xây dựng; định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng. 

Trong đó, tập định mức dự toán xây dựng công trình bao gồm 13 chương 

được mã hóa thống nhất theo nhóm, loại công tác hoặc kết cấu xây dựng. Tập định 

mức dự toán khảo sát xây dựng bao gồm 10 chương được mã hóa thống nhất theo 

nhóm, loại công tác và các phụ lục kèm theo. Tập định mức dự toán xây dựng công 

trình bao gồm 04 chương được mã hóa thống nhất theo nhóm, loại công tác lắp 

đặt… 

7. Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về việc 

hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng 

công trình. 

Cụ thể, phương pháp xác định suất vốn đầu tư xây dựng gồm 04 bước: lập 

danh mục loại công trình xây dựng, xác định đơn vị tính suất vốn đầu tư; thu thập 

số liệu, dữ liệu có liên quan; xử lý số liệu, dữ liệu và xác định suất vốn đầu tư; tổng 

hợp kết quả tính toán, biên soạn suất vốn đầu tư. 

Cần lưu ý, khi xác định suất vốn đầu tư cho một nhóm, loại công trình xây 

dựng, thì thông tin cần thu thập tối thiểu phải từ 03 công trình xây dựng trở lên. 

Trường hợp không đủ số lượng công trình tối thiểu thì sử dụng tài liệu tổng kết, số 

liệu thống kê liên quan đến chi phí đầu tư xây dựng công trình hoặc kết hợp thông 

tin dữ liệu đã thu thập từ thực tế và khai thác từ hệ thống cơ sở dữ liệu hiện có các 

công trình, dự án để xác định suất vốn đầu tư. 

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng cũng quy định cụ thể về phương pháp xác định 

chỉ số giá xây dựng; phương pháp xác định định mức dự toán mới, điều chỉnh định 

mức dự toán và rà soát, cập nhật hệ thống định mức; phương pháp xác định đơn giá 
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nhân công xây dựng; phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây 

dựng; phương pháp đo bóc khối lượng công trình. 

III. Quy định, nghị quyết, công văn 

1. Quy định số 32-QĐ/TW ngày 16/9/2021 của Ban Chấp hành Trung ương 

về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ 

đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 

Theo đó, Ban Chỉ đạo Trung ương (Ban Chỉ đạo) về phòng, chống tham 

nhũng, tiêu cực do Bộ Chính trị thành lập, chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị, Ban 

Bí thư trong việc chỉ đạo, phối hợp, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác phòng, 

chống tham nhũng, tiêu cực trong phạm vi cả nước. 

Ban Chỉ đạo làm việc theo chương trình hằng năm, họp thường kỳ 6 tháng 

một lần, họp bất thường khi cần; kết luận các phiên họp của Ban Chỉ đạo, cuộc họp 

của Thường trực Ban Chỉ đạo được thông báo bằng văn bản đến các cấp ủy, tổ 

chức đảng, cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan để thực hiện. Trong 

thời gian Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo không họp, nếu có vấn đề phát 

sinh thuộc thẩm quyền của Ban Chỉ đạo hoặc Thường trực Ban Chỉ đạo cần phải 

giải quyết khẩn trương, kịp thời, Cơ quan Thường trực có trách nhiệm gửi văn bản 

xin ý kiến các thành viên Ban Chỉ đạo hoặc Thường trực Ban Chỉ đạo và tổng hợp, 

báo cáo Trưởng ban xem xét, quyết định; đồng thời thông báo kết quả tới các thành 

viên Ban Chỉ đạo hoặc Thường trực Ban Chỉ đạo. 

2. Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ về chính sách 

hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch 

COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. 

Theo đó, hỗ trợ bằng tiền cho người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch 

COVID-19 từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp trên cơ sở thời gian đóng bảo hiểm 

thất nghiệp chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động. 

Đối tượng được hưởng hỗ trợ là người lao động đang tham gia bảo hiểm thất 

nghiệp tại thời điểm ngày 30/9/2021 (trừ một số đối tượng); người lao động đã 

dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng 

làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 30/9/2021 có thời 

gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định pháp luật về việc làm, 

không gồm người hưởng lương hưu hàng tháng. 

Cụ thể, mức hỗ trợ theo thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng trợ 

cấp thất nghiệp như sau: thời gian dưới 12 tháng: hỗ trợ 1.800.000 đồng/người; từ 

đủ 12 tháng đến dưới 60 tháng: 2.100.000 đồng/người; từ đủ 60 tháng đến dưới 84 

tháng: 2.400.000 đồng/người; từ đủ 84 tháng đến dưới 108 tháng: 2.650.000 

đồng/người; từ đủ 108 tháng đến dưới 132 tháng: 2.900.000 đồng/người; từ đủ 132 

tháng trở lên: 3.300.000 đồng/người. 
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Ngoài ra, người sử dụng lao động thuộc trường hợp quy định được giảm mức 

đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng 

của những người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp. 

3. Công văn số 2685/TTGSNH5 ngày 06/8/2021 của Cơ quan Thanh tra, 

giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn báo cáo giao dịch 

chuyển tiền điện tử theo quy định tại Luật phòng, chống rửa tiền. 

 Theo đó, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam hướng dẫn báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử bằng tệp (file) điện tử cụ thể 

như sau: yêu cầu về nội dung và định dạng của báo cáo giao dịch chuyển tiền điện 

tử trong nước (Báo cáo DWT) và báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử quốc tế 

(Báo cáo EFT); thời điểm gửi báo cáo theo yêu cầu tại công văn này được thực 

hiện từ ngày 01/12/2021; Đối tượng báo cáo phải chấp hành đúng các quy định về 

Báo cáo DWT và Báo cáo EFT. 

Công văn này thay thế công văn số 1313/TTGSNH11.m ngày 26/12/2014. 

4. Công văn số 8228/BYT-MT ngày 30/9/2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn 

xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh. 

Theo đó, để tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 và tạo điều 

kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh tại các địa phương trong tình hình 

mới; Bộ Y tế đề nghị các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh khẩn trương chỉ 

đạo triển khai quy định về xét nghiệm SARS-COV-2 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh 

(CSSXKD); thực hiện xét nghiệm sàng lọc đối với tất cả các trường hợp người lao 

động có biểu hiện nghi ngờ mắc COVID-19 như ho, sốt, khó thở... hoặc có yếu tố 

dịch tễ liên quan. 

Đối với các tỉnh, thành phố có nguy cơ cao và có nguy cơ: xét nghiệm 02 

tuần/lần tối thiểu cho 5-10% người lao động có nguy cơ cao (tổ trưởng tổ sản xuất, 

quản đốc phân xưởng, lãnh đạo công ty, lễ tân, ...) và xét nghiệm 02 tuần/lần cho 

toàn bộ người lao động cung cấp dịch vụ trực tiếp cho CSSXKD (cung cấp suất ăn, 

thực phẩm, nguyên vật liệu, dịch vụ bảo vệ, vệ sinh). 

Không thực hiện xét nghiệm định kỳ đối với người đã tiêm đủ liều vắc xin 

(liều cuối cùng tiêm trong thời gian ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng), hoặc 

đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 06 tháng (nếu có, chỉ khuyến khích, không bắt 

buộc). 
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2. Ngày biên tập:  ngày 02/10/2021. 

3. Nội dung đăng tin: Văn bản có hiệu lực từ tháng 10 năm 2021. 

Kiểm duyệt thông tin 

 

Thường trực BBT 
(Đã ký) 

 

 

Duyệt đăng tin 
(Đã ký) 
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