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Mục lục Trang 

 I. Quy định mới 4 

 Quy định mới ban hành trong tháng 6 năm 2021  

II. Điểm tin văn bản pháp luật 5 

 Nghị quyết 55/NQ-CP năm 2021 về phương án hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện (đợt 3) cho 

các khách hàng sử dụng điện do Chính phủ ban hành 

 Công văn 1669/UBND-ĐT về việc đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy 

nhiệt điện, hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong công trình xây 

dựng 

 Quyết định 20/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục và quy định 

việc quản lý, sử dụng vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai 

 Quyết định 701/QĐ-BKHĐT năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu 

tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

 Thông tư 37/2021/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 179/2012/TT-BTC quy định về ghi nhận, đánh giá, xử 

lý các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái trong doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành 

 Công văn 2059/TLĐ năm 2021 về lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn đối với các doanh nghiệp 

bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành 

 Quyết định 1078/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố Danh mục thủ tục 

hành chính tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục 

hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

 Quyết định 860/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định Quy 

hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 

 Quyết định 889/QĐ-TTg năm 2021 về Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ 

sung, ban hành mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành 

 Nghị định 57/2021/NĐ-CP bổ sung điểm g khoản 2 Điều 20 Nghị định 218/2013/NĐ-CP (đã được 

sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP) về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự 

án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ 

 Quyết định 2787/QĐ-BYT năm 2021 về "Hướng dẫn phương án phòng, chống dịch khi có trường 

hợp mắc COVID-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp" do Bộ Y tế ban hành 

 Quyết định 2435/QĐ-UBND về Phương án cứu trợ và đảm bảo đời sống Nhân dân khi có sự cố, 

thiên tai thành phố Hà Nội năm 2021 

 Công văn 3163/BCT-ĐTĐL năm 2021 về hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng sử 

dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 đợt 3 do Bộ Công thương ban hành 

 Chỉ thị 06/CT-BGTVT về đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2021 

do Bộ Giao thông vận tải ban hành 

 Thông tư 42/2021/TT-BTC về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên Mua bán nợ Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành 
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 Quyết định 705/QĐ-BXD năm 2021 công bố thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính 

được thay thế, sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực nhà ở, kinh doanh 

bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. 

 Quyết định 700/QĐ-BXD năm 2021 công bố thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính 

được thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức 

năng quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng. 

 Nghị quyết 02-NQ/TW 2021 Bộ Chính Trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt 

Nam trong tình hình mới. 

 Nghị định 58/2021/NĐ-CP quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng 

 Công văn 3324/BCT-ĐL năm 2021 về tăng cường công tác quản lý nhà nước tại địa phương trong 

lĩnh vực điện gió do Bộ Công thương ban hành 

 Quyết định 758/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động của Bộ Nội vụ 

 Quyết định 21/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, 

quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật 

 Nghị định 59/2021/NĐ-CP quy định về nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính, đánh giá hiệu 

quả hoạt động đối với Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng 

khoán Việt Nam 

 Kế hoạch 145/KH-UBND năm 2021 về thông tin, tuyên truyền Cải cách hành chính của thành phố 

Hà Nội giai đoạn 2021-2025 

 Kế hoạch 149/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng 

cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-

2030 

 Công văn 1942/UBND-KGVX năm 2021 về tiếp tục duy trì, thực hiện biện pháp phòng chống dịch 

COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong tình hình mới 

 Thông tư 45/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc áp dụng cơ chế Thỏa thuận trước 

về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) trong quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao 

dịch liên kết 
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QUY ĐỊNH MỚI 

1. Điện Lực  2. Đầu Tư – Xây Dựng 

 
Nghị quyết 55/NQ-CP năm 2021 về phương án hỗ 

trợ giảm giá điện, giảm tiền điện (đợt 3) cho các khách 
hàng sử dụng điện do Chính phủ ban hành 

Công văn 1669/UBND-ĐT về việc đẩy mạnh xử lý, 
sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, 
hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu 
xây dựng và trong công trình xây dựng 

Quyết định 860/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 
phủ về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định Quy hoạch 
tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030, 
tầm nhìn đến năm 2050 

Công văn 3163/BCT-ĐTĐL năm 2021 về hỗ trợ 
giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng 
điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 đợt 3  

Công văn 3324/BCT-ĐL năm 2021 về tăng cường 
công tác quản lý nhà nước tại địa phương trong lĩnh 
vực điện gió do Bộ Công thương ban hành 

 

 
Quyết định 701/QĐ-BKHĐT năm 2021 công bố thủ 

tục hành chính mới, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư tại Việt 
Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư 

Quyết định 509/QĐ-BXD năm 2021 công bố danh 
mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành 
chính được thay thế trong lĩnh vực quản lý chất lượng 
công trình, lĩnh vực quy hoạch kiến trúc thực hiện tiếp 
nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa của Bộ Xây 
dựng 

Quyết định 705/QĐ-BXD năm 2021 công bố thủ tục 
hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính được thay 
thế, sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ 
trong lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản thuộc 
phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng 
     Quyết định 700/QĐ-BXD năm 2021 công bố thủ tục 
hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính được thay 
thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động 
xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước 
của Bộ Xây dựng 

3. Tài chính-Thuế   4. Doanh Nghiệp  

     Thông tư 37/2021/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 
179/2012/TT-BTC quy định về ghi nhận, đánh giá, xử 
lý các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái trong doanh 
nghiệp do Bộ Tài chính ban hành 

Nghị định 57/2021/NĐ-CP bổ sung điểm g khoản 
2 Điều 20 Nghị định 218/2013/NĐ-CP (đã được sửa 
đổi, bổ sung tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP) về ưu đãi 
thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án sản xuất 
sản phẩm công nghiệp hỗ trợ 

Chỉ thị 06/CT-BGTVT về đẩy nhanh tiến độ thực 
hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2021 do 
Bộ Giao thông vận tải ban hành 

Thông tư 42/2021/TT-BTC về Điều lệ tổ chức và 
hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một 
thành viên Mua bán nợ Việt Nam do Bộ Tài chính ban 
hành 

Nghị định 58/2021/NĐ-CP quy định về hoạt động 
cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng 

Nghị định 59/2021/NĐ-CP quy định về nội dung 
đặc thù về cơ chế quản lý tài chính, đánh giá hiệu quả 
hoạt động đối với Sở Giao dịch chứng khoán Việt 
Nam, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán 
Việt Nam  

Thông tư 45/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính 
hướng dẫn việc áp dụng cơ chế Thỏa thuận trước về 
phương pháp xác định giá tính thuế (APA) trong quản 
lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết 

 

  
  Quyết định 20/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ về việc ban hành Danh mục và quy định việc quản 
lý, sử dụng vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên 
dùng phòng, chống thiên tai 

Công văn 2059/TLĐ năm 2021 về lùi thời điểm đóng 
kinh phí công đoàn đối với các doanh nghiệp bị ảnh 
hưởng bởi dịch Covid-19 do Tổng Liên đoàn lao động 
Việt Nam ban hành 

Quyết định 1078/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường về việc công bố Danh mục thủ tục hành 
chính tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng Tiếp nhận 
và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường 

Quyết định 889/QĐ-TTg năm 2021 về Danh mục văn 
bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, ban hành 
mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành 

Quyết định 2435/QĐ-UBND về Phương án cứu trợ và 
đảm bảo đời sống Nhân dân khi có sự cố, thiên tai thành 
phố Hà Nội năm 2021 

Nghị quyết 02-NQ/TW 2021 Bộ Chính Trị về đổi mới tổ 
chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình 
hình mới. 

Quyết định 758/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban 
hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao động của Bộ Nội vụQuyết định 21/2021/QĐ-
TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần 
và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, 
giáo dục pháp luật                
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Phương án hỗ trợ giảm giá điện, giảm 

tiền điện (đợt 3) cho các khách hàng sử 

dụng điện  

 
Nghị quyết 55/NQ-CP năm 2021 về phương án hỗ trợ 

giảm giá điện, giảm tiền điện (đợt 3) cho các khách 

hàng sử dụng điện do Chính phủ ban hành 

Chính phủ thống nhất phương án hỗ trợ giảm giá điện, 

giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh 

hưởng của dịch Covid-19 (đợt 3) như đề xuất của Bộ 

Công Thương 

Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị quyết 55/NQ-CP 

ngày 02/6/2021 về phương án hỗ trợ giảm giá điện, giảm 

tiền điện (đợt 3) do ảnh hưởng Covid-19. Theo đó, Chính 

phủ thống nhất phương án hỗ trợ giảm giá điện, giảm 

tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng 

của dịch Covid-19 (đợt 3) như đề xuất của Bộ Công 

Thương. Đồng thời, giao Bộ Công Thương chủ trì, phối 

hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan tổ chức: 

 - Triển khai theo đúng trình tự, thủ tục và quy định pháp 

luật, bảo đảm chặt chẽ, đúng đối tượng, không để trục 

lợi chính sách; 

- Chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung, số liệu báo cáo 

và đề xuất. 

Trước đó, tại Nghị quyết 180/NQ-CP ngày 17/12/2020, 

Chính phủ cũng đã thống nhất giảm giá điện, giảm tiền 

điện đợt 2 cho nhiều đối tượng chịu tác động của Covid-

19. 

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 02/6/2021 

- Ngày ban hành: 02/6/2021 

- Ngày hiệu lực : 02/6/2021 

Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Thuong-mai/Nghi-quyet-55-NQ-CP-2021-phuong-

an-ho-tro-giam-gia-dien-cho-cac-khach-hang-su-dung-

dien-476284.aspx 

 

 

Đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch 

cao của các nhà máy nhiệt điện, hóa 

chất, phân bón làm nguyên liệu sản 

xuất vật liệu xây dựng và trong công 

trình xây dựng 

 
Công văn 1669/UBND-ĐT về việc đẩy mạnh xử lý, sử 

dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, 

hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu 

xây dựng và trong công trình xây dựng 

Ngày 31/5/2021, UBND TP.Hà Nội đã ra Công văn số 

1669/UBND-ĐT về việc đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, 

thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, hóa chất, phân 

bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong 

công trình xây dựng. 

Theo đó, UBND thành phố giao Sở Xây dựng liên hệ với 

Bộ Xây dựng để được hướng dẫn về các tiêu chuẩn kỹ 

thuật, quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật, định mức 

kinh tế kỹ thuật về việc xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao 

làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và sử dụng 

trong các công trình xây dựng để áp dụng thực hiện trên 

địa bàn thành phố. 

Sở Tài Nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, 

phối hợp với cơ quan chức năng của Bộ Công Thương 

trong việc hướng dẫn chuyển đổi mục đích sử dụng đất 

đối với diện tích bãi chứa chất thải vượt quá 2 năm sản 

xuất phù hợp với quy mô, công suất dự án; chủ trì xem 

xét việc cấp diện tích bãi thải cho các dự án nhà máy 

sản xuất nhiệt điện, phân bón, hóa chất với dung lượng 

chứa tối đa cho 2 năm sản xuất theo công suất thiết kế. 

Đặc biệt, không cấp phép mở rộng các bãi thải tro, xỉ, 

thạch cao đã được phê duyệt trước đây. 

Sở Khoa học và Công nghệ ưu tiên nhiệm vụ khoa học 

công nghệ cấp tỉnh về nghiên cứu sử dụng tro, xỉ, thạch 

cao làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và sử 

dụng trong công trình xây dựng; tạo điều kiện thuận lợi, 

khuyến khích các doanh nghiệp trên địa bàn tham gia xử 

lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao làm nguyên liệu sản xuất 

vật liệu xây dựng và trong công trình xây dựng. 

- Ngày ban hành : 31/5/2021 

- Ngày hiệu lực : 31/5/5/2021 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-quyet-55-NQ-CP-2021-phuong-an-ho-tro-giam-gia-dien-cho-cac-khach-hang-su-dung-dien-476284.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-quyet-55-NQ-CP-2021-phuong-an-ho-tro-giam-gia-dien-cho-cac-khach-hang-su-dung-dien-476284.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-quyet-55-NQ-CP-2021-phuong-an-ho-tro-giam-gia-dien-cho-cac-khach-hang-su-dung-dien-476284.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-quyet-55-NQ-CP-2021-phuong-an-ho-tro-giam-gia-dien-cho-cac-khach-hang-su-dung-dien-476284.aspx
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Xem chi tiết văn bản tại: https://luatvietnam.vn/xay-

dung/cong-van-1669-ubnd-dt-xu-ly-su-dung-tro-xi-

thach-cao-cua-cac-nha-may-de-san-sx-lieu-xay-dung-

203037-d2.html 

 

Danh mục và quy định việc quản lý, sử 

dụng vật tư, phương tiện, trang thiết bị 

chuyên dùng phòng, chống thiên tai 

 

Quyết định 20/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ về việc ban hành Danh mục và quy định việc 

quản lý, sử dụng vật tư, phương tiện, trang thiết bị 

chuyên dùng phòng, chống thiên tai 

Ngày 03/6/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 

20/2021/QĐ-TTg về việc ban hành Danh mục và quy 

định việc quản lý việc quản lý, sử dụng vật tư, phương 

tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai. 

Theo đó, Danh mục vật tư, phương tiện, trang thiết bị 

chuyên dùng phòng, chống thiên tai bao gồm: Xe trang 

bị các thiết bị chuyên dùng giám sát, phân tích thiên tai 

phục vụ các đoàn công tác tiền phương và chỉ đạo tại 

hiện trường đáp ứng yêu cầu đối với các tình huống 

thiên tai như bão, lũ; Thiết bị di động theo dõi diễn biến, 

phân tích thiên tai; Thiết bị cảnh báo động đất, sóng thần; 

Trạm cảnh báo dông, lốc, sét;… 

Bên cạnh đó, vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên 

dùng phòng, chống thiên tai phải được quản lý, sử dụng 

theo đúng quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài 

sản công. Trong quá trình sử dụng, bảo quản, cất giữ 

vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, 

chống thiên tai, các cơ quan, tổ chức, cá nhân được giao 

quản lý, sử dụng phải kiểm tra tình trạng kỹ thuật, bảo 

dưỡng, sửa chữa và báo cáo cấp có thẩm quyền xem 

xét, quyết định với trường hợp vật tư, phương tiện bị 

mất, hư hỏng,… 

Quyết định có hiệu lực từ ngày 20/7/2021. 

- Ngày ban hành : 03/6/2021 

- Ngày hiệu lực : 20/7/2021 

Xem chi tiết văn bản tại:https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-20-2021-QD-

TTg-quan-ly-su-dung-trang-thiet-bi-chuyen-dung-

phong-chong-thien-tai-476469.aspx 

 

Thủ tục hành chính mới, bãi bỏ trong 

lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư  

 
Quyết định 701/QĐ-BKHĐT năm 2021 công bố thủ 

tục hành chính mới, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư tại 

Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư 

Công bố 55 thủ tục hành chính mới lĩnh vực đầu tư tại 

Việt Nam 

Ngày 02/6/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành 

Quyết định 701/QĐ-BKHĐT về việc công bố thủ tục hành 

chính mới, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư. 

Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố 55 thủ tục hành 

chính mới ban hành trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam 

bao gồm: Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ 

tướng Chính phủ; Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư thuộc 

thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ 

tướng Chính phủ; Thủ tục gia hạn thời hạn hoạt động 

của dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ 

trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ;… 

Bên cạnh đó, Danh mục các thủ tục hành chính bị bãi bỏ 

lĩnh vực đầu tư bao gồm: Quyết định chủ trương đầu tư 

của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc 

diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư); Quyết định 

chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự 

án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu 

tư); Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với 

dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tư);… 

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.   

- Ngày ban hành : 02/6/2021 

- Ngày hiệu lực : 02/6/2021 

Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Dau-tu/Quyet-dinh-701-QD-BKHDT-2021-cong-bo-

thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-dau-tu-tai-Viet-Nam-

476289.aspx 

 

https://luatvietnam.vn/xay-dung/cong-van-1669-ubnd-dt-xu-ly-su-dung-tro-xi-thach-cao-cua-cac-nha-may-de-san-sx-lieu-xay-dung-203037-d2.html
https://luatvietnam.vn/xay-dung/cong-van-1669-ubnd-dt-xu-ly-su-dung-tro-xi-thach-cao-cua-cac-nha-may-de-san-sx-lieu-xay-dung-203037-d2.html
https://luatvietnam.vn/xay-dung/cong-van-1669-ubnd-dt-xu-ly-su-dung-tro-xi-thach-cao-cua-cac-nha-may-de-san-sx-lieu-xay-dung-203037-d2.html
https://luatvietnam.vn/xay-dung/cong-van-1669-ubnd-dt-xu-ly-su-dung-tro-xi-thach-cao-cua-cac-nha-may-de-san-sx-lieu-xay-dung-203037-d2.html
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-20-2021-QD-TTg-quan-ly-su-dung-trang-thiet-bi-chuyen-dung-phong-chong-thien-tai-476469.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-20-2021-QD-TTg-quan-ly-su-dung-trang-thiet-bi-chuyen-dung-phong-chong-thien-tai-476469.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-20-2021-QD-TTg-quan-ly-su-dung-trang-thiet-bi-chuyen-dung-phong-chong-thien-tai-476469.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-20-2021-QD-TTg-quan-ly-su-dung-trang-thiet-bi-chuyen-dung-phong-chong-thien-tai-476469.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Quyet-dinh-701-QD-BKHDT-2021-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-dau-tu-tai-Viet-Nam-476289.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Quyet-dinh-701-QD-BKHDT-2021-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-dau-tu-tai-Viet-Nam-476289.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Quyet-dinh-701-QD-BKHDT-2021-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-dau-tu-tai-Viet-Nam-476289.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Quyet-dinh-701-QD-BKHDT-2021-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-dau-tu-tai-Viet-Nam-476289.aspx
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Quy định về ghi nhận, đánh giá, xử lý 

các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái 

trong doanh nghiệp  
 

Thông tư 37/2021/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 

179/2012/TT-BTC quy định về ghi nhận, đánh giá, xử 

lý các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái trong doanh 

nghiệp do Bộ Tài chính ban hành 

Bãi bỏ Thông tư số 179/2012/TT-BTC ngày 24/10/2012 

Ngày 27/5/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 

37/2021/TT-BTC về việc bãi bỏ Thông tư 179/2012/TT-

BTC ngày 24/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định về ghi nhận, đánh giá, xử lý các khoản chênh lệch 

tỷ giá hối đoái trong doanh nghiệp. 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tài chính doanh 

nghiệp, toàn bộ Thông tư 179/2012/TT-BTC ngày 24 

tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định 

về ghi nhận, đánh giá, xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá 

hối đoái trong doanh nghiệp bị bãi bỏ. Cục trưởng Cục 

Tài chính doanh nghiệp, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ 

Tài chính và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. 

             -  Ngày ban hành : 27/5/2021 

   -  Ngày hiệu lực: 27/5/2021 

Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-37-2021-TT-BTC-bai-bo-

Thong-tu-179-2012-TT-BTC-475869.aspx 

 

Lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn 

đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng 

bởi dịch Covid-19 

 
Công văn 2059/TLĐ năm 2021 về lùi thời điểm đóng 

kinh phí công đoàn đối với các doanh nghiệp bị ảnh 

hưởng bởi dịch Covid-19 do Tổng Liên đoàn lao 

động Việt Nam ban hành 

Ngày 28/5/2021, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã 

ra Công văn 2059/TLĐ năm 2021 về lùi thời điểm đóng 

kinh phí công đoàn đối với các doanh nghiệp bị ảnh 

hưởng bởi dịch Covid-19 lùi thời điểm đóng kinh phí 

công đoàn đến ngày 31/12/2021. 

Trước tình hình diễn biến phức tạp của đợt bùng phát 

dịch Covid-19 lần thứ 4 đã tác động mạnh mẽ đến hoạt 

động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, với tinh 

thần Công đoàn Việt Nam đồng hành cùng doanh nghiệp 

và Chính phủ, vì việc làm bền vững và thu nhập ngày 

càng cao của người lao động, góp phần nâng cao năng 

lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước, 

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam yêu 

cầu các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn 

ngành Trung ương và tương đương; Công đoàn Tổng 

Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn: 

Đồng ý cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh bị 

ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (doanh nghiệp có số lao 

động đang tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc từ 

50% trong tổng số lao dộng thuộc đối tượng tham gia 

BHXH bắt buộc trở lên) được lùi thời điểm đóng kinh phí 

công doàn đến ngày 31/12/2021. 

  -  Ngày ban hành : 28/5/2021 

  -  Ngày hiệu lực: 28/5/2021 

Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/cong-

van/Lao-dong-Tien-luong/Cong-van-2059-TLD-2021-

lui-thoi-diem-dong-kinh-phi-cong-doan-doi-voi-cac-

doanh-nghiep-475844.aspx 

 

Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận 

và trả kết quả tại Văn phòng Tiếp nhận 

và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành 

chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường 
 

Quyết định 1078/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về việc công bố Danh mục thủ tục hành 

chính tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng Tiếp 

nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

Ngày 31/5/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành 

Quyết định 1078/QĐ-BTNMT về việc công bố Danh mục 

thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng 

Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Cụ thể, danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận tại Văn 

phòng Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành 

chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường gồm: Thủ tục 

giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Bộ 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-37-2021-TT-BTC-bai-bo-Thong-tu-179-2012-TT-BTC-475869.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-37-2021-TT-BTC-bai-bo-Thong-tu-179-2012-TT-BTC-475869.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-37-2021-TT-BTC-bai-bo-Thong-tu-179-2012-TT-BTC-475869.aspx
https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Lao-dong-Tien-luong/Cong-van-2059-TLD-2021-lui-thoi-diem-dong-kinh-phi-cong-doan-doi-voi-cac-doanh-nghiep-475844.aspx
https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Lao-dong-Tien-luong/Cong-van-2059-TLD-2021-lui-thoi-diem-dong-kinh-phi-cong-doan-doi-voi-cac-doanh-nghiep-475844.aspx
https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Lao-dong-Tien-luong/Cong-van-2059-TLD-2021-lui-thoi-diem-dong-kinh-phi-cong-doan-doi-voi-cac-doanh-nghiep-475844.aspx
https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Lao-dong-Tien-luong/Cong-van-2059-TLD-2021-lui-thoi-diem-dong-kinh-phi-cong-doan-doi-voi-cac-doanh-nghiep-475844.aspx
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trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Thủ tục cung cấp 

dữ liệu đất đai; Thủ tục tính tiền cấp quyền khai thác tài 

nguyên nước đối với công trình đã vận hành; Thủ tục 

cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen;… 

Bên cạnh đó, 09 thủ tục hành chính giải quyết liên thông 

gồm: Thủ tục thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác 

động môi trường và thủ tục cấp giấy phép xả thải vào 

nguồn nước; Thủ tục cấp giấy xác nhận hoàn thành công 

trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự 

án và thủ tục cấp giấp phép xả nước thải vào nguồn 

nước; Thủ tục gia hạn giấy phép nhận chìm ở biển và 

gia hạn quyết định gia khu vực biển;… 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

- Ngày ban hành: 31/5/2021 

- Ngày hiệu lực: 31/5/2021 

Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-1078-QD-BTNMT-

2021-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-tai-Van-phong-Tiep-

nhan-476107.aspx 

 

Kiện toàn Hội đồng thẩm định Quy 

hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia 

thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 

2050 

 
Quyết định 860/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về 

việc kiện toàn Hội đồng thẩm định Quy hoạch tổng 

thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 

Kiện toàn Hội đồng thẩm định Quy hoạch tổng thể về 

năng lượng quốc gia. 

Ngày 04/6/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết 

định 860/QĐ-TTg về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định 

Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành sẽ là 

Chủ tịch Hội đồng thẩm định Quy hoạch tổng thể về năng 

lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 

2050 thay ông Trịnh Đình Dũng, nguyên Phó Thủ tướng 

Chính phủ, tại Quyết định 27/QĐ-TTg ngày 07/01/2021. 

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. 

- Ngày ban hành: 04/6/2021 

- Ngày hiệu lực : 04/6/2021 

Xem chi tiết văn bản tại: https://luatvietnam.vn/co-cau-

to-chuc/quyet-dinh-860-qd-ttg-2021-kien-toan-hoi-dong-

tham-dinh-quy-hoach-nang-luong-quoc-gia-2021-2030-

203294-d1.html 

 

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật 

cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới  

 

Quyết định 889/QĐ-TTg năm 2021 về Danh mục văn 

bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, ban 

hành mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành 

Ngày 07/6/2021, Thủ tướng ban hành Quyết định 

889/QĐ-TTg về Danh mục văn bản quy phạm pháp luật 

cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới. 

Theo đó, danh mục 16 Luật sắp được sửa đổi, bổ sung, 

ban hành mới bao gồm: 

- Luật Đất đai 2013. 

- Luật Bảo hiểm xã hội 2014. 

- Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000 (sửa đổi, bổ sung 

2010, 2019). 

- Luật Thuế giá trị gia tăng 2008 (sửa đổi, bổ sung 2014). 

- Luật Giá 2012. 

- Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản 

xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp 2014. 

- Luật Thương mại 2005. 

- Luật Điện lực 2004. 

- Luật Giao dịch điện tử 2005. 

-  Luật Công nghiệp công nghệ số. 

- Luật Chính phủ số. 

- Luật Việc làm 2013. 

- Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015. 

- Luật Luật sư 2006 (sửa đổi, bổ sung 2012). 

- Luật Kinh doanh bất động sản 2014. 

- Luật Nhà ở 2014. 

Quyết định 889/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày ký ban hành 

- Ngày ban hành : 07/6/2021 

- Ngày hiệu lực : 07/6/2021 

Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-889-QD-TTg-2021-

Danh-muc-van-ban-quy-pham-phap-luat-can-sua-doi-

bo-sung-476851.aspx 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-1078-QD-BTNMT-2021-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-tai-Van-phong-Tiep-nhan-476107.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-1078-QD-BTNMT-2021-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-tai-Van-phong-Tiep-nhan-476107.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-1078-QD-BTNMT-2021-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-tai-Van-phong-Tiep-nhan-476107.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-1078-QD-BTNMT-2021-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-tai-Van-phong-Tiep-nhan-476107.aspx
https://luatvietnam.vn/co-cau-to-chuc/quyet-dinh-860-qd-ttg-2021-kien-toan-hoi-dong-tham-dinh-quy-hoach-nang-luong-quoc-gia-2021-2030-203294-d1.html
https://luatvietnam.vn/co-cau-to-chuc/quyet-dinh-860-qd-ttg-2021-kien-toan-hoi-dong-tham-dinh-quy-hoach-nang-luong-quoc-gia-2021-2030-203294-d1.html
https://luatvietnam.vn/co-cau-to-chuc/quyet-dinh-860-qd-ttg-2021-kien-toan-hoi-dong-tham-dinh-quy-hoach-nang-luong-quoc-gia-2021-2030-203294-d1.html
https://luatvietnam.vn/co-cau-to-chuc/quyet-dinh-860-qd-ttg-2021-kien-toan-hoi-dong-tham-dinh-quy-hoach-nang-luong-quoc-gia-2021-2030-203294-d1.html
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-889-QD-TTg-2021-Danh-muc-van-ban-quy-pham-phap-luat-can-sua-doi-bo-sung-476851.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-889-QD-TTg-2021-Danh-muc-van-ban-quy-pham-phap-luat-can-sua-doi-bo-sung-476851.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-889-QD-TTg-2021-Danh-muc-van-ban-quy-pham-phap-luat-can-sua-doi-bo-sung-476851.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-889-QD-TTg-2021-Danh-muc-van-ban-quy-pham-phap-luat-can-sua-doi-bo-sung-476851.aspx
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Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối 

với dự án sản xuất sản phẩm công 

nghiệp hỗ trợ 

Nghị định 57/2021/NĐ-CP bổ sung điểm g khoản 2 

Điều 20 Nghị định 218/2013/NĐ-CP (đã được sửa đổi, 

bổ sung tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP) về ưu đãi thuế 

thu nhập doanh nghiệp đối với dự án sản xuất sản 

phẩm công nghiệp hỗ trợ  

Thêm đối tượng được ưu đãi thuế thu nhập doanh 

nghiệp 

Ngày 04/6/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 

57/2021/NĐ-CP bổ sung điểm g khoản 2 Điều 20 Nghị 

định 218/2013/NĐ-CP về ưu đãi thuế thu nhập doanh 

nghiệp (TNDN) đối với dự án sản xuất sản phẩm công 

nghiệp hỗ trợ. 

Theo đó, bổ sung đối tượng doanh nghiệp được ưu đãi 

thuế TNDN khi đáp ứng các điều kiện sau: 

- Có dự án đầu tư (đầu tư mới và đầu tư mở rộng) sản 

xuất sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp 

hỗ trợ ưu tiên phát triển, thực hiện trước ngày 

01/01/2015. 

- Đáp ứng các điều kiện của dự án sản xuất sản phẩm 

công nghiệp hỗ trợ theo Luật sửa đổi các luật về thuế 

2014. 

- Được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận ưu 

đãi sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. 

Trước đó, Chính phủ đã có Nghị định 12/2015/NĐ-CP 

sửa đổi Nghị định 218/2013/NĐ-CP nhưng không quy 

định chuyển tiếp đối với dự án sản xuất sản phẩm công 

nghiệp hỗ trợ được cấp phép và hoạt động trước ngày 

01/01/2015. 

Do đó, Nghị định 57/2021/NĐ-CP được ban hành để giải 

quyết ưu đãi đầu tư về thuế TNDN đối với dự án sản 

xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ hoạt động trước ngày 

01/01/2015 đúng quy định của pháp luật. 

- Ngày ban hành : 04/6/2021 

- Ngày hiệu lực : 04/6/2021 

Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-dinh-57-2021-ND-CP-bo-

sung-Nghi-dinh-218-2013-ND-CP-uu-dai-thue-thu-

nhap-doanh-nghiep-455506.aspx 

 

Hướng dẫn phương án phòng, chống 

dịch khi có trường hợp mắc COVID-19 

tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu 

công nghiệp  

 
Quyết định 2787/QĐ-BYT năm 2021 về "Hướng dẫn 

phương án phòng, chống dịch khi có trường hợp 

mắc COVID-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu 

công nghiệp" do Bộ Y tế ban hành 

Ngày 05/6/2021, Bộ Y tế ra Quyết định 2787/QĐ-BYT về 

việc ban hành "Hướng dẫn các phương án phòng, chống 

dịch khi có trường hợp mắc COVID-19 tại cơ sở sản 

xuất, kinh doanh, khu công nghiệp"(CSSXKD, KCN). 

Khi chưa có trường hợp mắc COVID-19, CSSXKD cần 

tổ chức xét nghiệm sàng lọc cho người lao động (NLĐ) 

bằng xét nghiệm nhanh kháng nguyên hoặc xét nghiệm 

SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR mẫu gộp. 

Việc xét nghiệm này cần tiến hành tối thiểu 5-7 ngày/lần 

cho toàn bộ NLĐ tham gia cung cấp dịch vụ có tiếng xúc 

với NLĐ tại CSSXKD và tối thiểu 20% NLĐ tại CSSXKD 

có nguy cơ cao. 

Khi có trường hợp mắc tại 1 CSSXKD, KCN, phong tỏa 

tạm thời toàn bộ CSSXKD, KCN hoặc từng phân 

xưởng/dây chuyền sản xuất/tổ sản xuất /vị trí làm việc 

có trường hợp F0 theo tình hình thực tế. Cách ly trường 

hợp F0 tại chỗ tại CSSXKD, KCN; thông báo cơ quan y 

tế để chuyển cách ly, đồng thời tiến hành rà soát, truy 

vết, lập danh sách F1, F2 và phối hợp lấy mẫu xét 

nghiệm cho người lao động theo nguy cơ. 

Sau khi có kết quả xét nghiệm, tùy tình huống mà 

CSSXKD, KCN thực hiện các bước xử trí tiếp theo theo 

Hướng dẫn. Ngoài ra, các CSSXKD, KCN chỉ sử dụng 

NLĐ được xác nhận đã được kiểm soát nguy cơ lây 

nhiễm trong thời gian trước ngày dự kiến làm việc 28 

ngày và có 2 lần xét nghiệm RT-PCR có kết quả âm tính 

trước thời gian dự kiến làm việc 14 ngày. 

  -  Ngày ban hành : 05/6/2021 

  -  Ngày hiệu lực: 05/6/2021 

Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-2787-QD-BYT-2021-

phuong-an-phong-chong-dich-COVID-19-tai-co-so-san-

xuat-476663.aspx 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-dinh-57-2021-ND-CP-bo-sung-Nghi-dinh-218-2013-ND-CP-uu-dai-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-455506.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-dinh-57-2021-ND-CP-bo-sung-Nghi-dinh-218-2013-ND-CP-uu-dai-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-455506.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-dinh-57-2021-ND-CP-bo-sung-Nghi-dinh-218-2013-ND-CP-uu-dai-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-455506.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-dinh-57-2021-ND-CP-bo-sung-Nghi-dinh-218-2013-ND-CP-uu-dai-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-455506.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-2787-QD-BYT-2021-phuong-an-phong-chong-dich-COVID-19-tai-co-so-san-xuat-476663.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-2787-QD-BYT-2021-phuong-an-phong-chong-dich-COVID-19-tai-co-so-san-xuat-476663.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-2787-QD-BYT-2021-phuong-an-phong-chong-dich-COVID-19-tai-co-so-san-xuat-476663.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-2787-QD-BYT-2021-phuong-an-phong-chong-dich-COVID-19-tai-co-so-san-xuat-476663.aspx


Bản tin Pháp chế    10 

 

 
Lưu hành nội bộ                                      Ban Pháp chế PV Power 

Phương án cứu trợ và đảm bảo đời 

sống Nhân dân khi có sự cố, thiên tai 

thành phố Hà Nội năm 2021 

 

Quyết định 2435/QĐ-UBND về Phương án cứu trợ và 

đảm bảo đời sống Nhân dân khi có sự cố, thiên tai 

thành phố Hà Nội năm 2021 

Ngày 04/6/2021, UBND Thành phố Hà Nội đã có Quyết 

định 2435/QĐ-UBND về Phương án cứu trợ và đảm bảo 

đời sống Nhân dân khi có sự cố, thiên tai thành phố Hà 

Nội năm 2021 

Thành phố Hà Nội với diện tích rộng, địa hình đa dạng, 

hệ thống đê điều, hồ đập và các công trình phòng, chống 

lụt, bão đã được đầu tư, tu bổ nhưng nhiều năm, chưa 

phải chịu thử thách với mưa, lũ, bão lớn. Vì vậy, yêu cầu 

nhiệm vụ đặt ra với công tác cứu trợ đảm bảo đời sống 

nhân dân khi có sự cố, thiên tai của Thành phố phải chi 

tiết, cụ thể, chủ động chuẩn bị sẵn sàng và triển khai 

đồng bộ từ Thành phố đến cơ sở, không để tình trạng 

lúng túng, bị động khi các tình hướng sự cố, thiên tai xảy 

ra. Để chủ động trong công tác phòng, chống thiên tai, 

cứu hộ, cứu nạn, UBND thành phố đã đưa ra các giải 

pháp cụ thể ứng phó với từng tình huống xảy ra. UBND 

thành phố yêu cầu người dân chủ động dự trữ lương 

thực, chất đốt, nước sạch, mắm muối, thực phẩm khô và 

thuốc y tế thông thường. Tuyên truyền, vận động Nhân 

dân nâng cao ý thức, chủ động sẵn sång ứng phó với 

các tình huống thiên tai…. bảo vệ tính mạng và tài sản 

cho nhân dân. 

  -  Ngày ban hành : 04/6/2021 

  -  Ngày hiệu lực: 04/62021 

Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-2435-QD-

UBND-2021-Phuong-an-cuu-tro-khi-co-su-co-thien-tai-

Ha-Noi-476799.aspx 

 

Hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho 

khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng 

của dịch COVID-19 đợt 3  

 

Công văn 3163/BCT-ĐTĐL năm 2021 về hỗ trợ giảm 

giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng 

điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 đợt 3 do Bộ 

Công thương ban hành 

Ngày 03/6/2021, Bộ Công Thương có Công văn 

3163/BCT-ĐTĐL về hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện 

cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng Covid-19 

đợt 3. 

Theo đó, đối tượng được giảm giá điện, giảm tiền điện 

đợt 3 bao gồm: 

- Giảm giá bán điện từ mức giá bán lẻ điện áp dụng cho 

kinh doanh bằng mức giá bán lẻ điện áp dụng cho các 

ngành sản xuất quy định tại Quyết định 648/QĐ-BCT 

ngày 20/3/2019 đối với các cơ sở lưu trú du lịch theo quy 

định tại Luật Du lịch và các văn bản pháp luật liên quan. 

- Giảm tiền điện (giá trị trước thuế) trực tiếp cho các cơ 

sở phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 không thu phí, 

mua điện từ Tổng công ty Điện lực/Công ty Điện lực 

thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị bán lẻ 

điện. 

Mức giảm tiền điện như sau: 

+ Giảm 100% tiền điện cho các cơ sở đang thực hiện 

làm nơi cách ly, khám bệnh tập trung bệnh nhân nghi 

nhiễm, đã nhiễm COVID-19. 

+ Giảm 20% tiền điện cho các cơ sở y tế đang được 

dùng để khám, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân nghi 

nhiễm, đã nhiễm COVID-19. 

Không thực hiện hỗ trợ giảm tiền điện đối với các cơ sở 

phục vụ phòng, chống bệnh COVID-19 thu phí cách ly y 

tế tập trung theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 

16/NQ-CP ngày 08/02/2021. 

Thời gian hỗ trợ giảm giá điện và giảm tiền điện cho 

khách hàng sử dụng điện theo quy định trên là 07 tháng 

kể từ kỳ hóa đơn tiền điện tháng 6/2021 đến kỳ hóa đơn 

tiền điện tháng 12/2021. 

- Ngày ban hành: 03/6/2021 

- Ngày hiệu lực : 03/6/2021 

Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/cong-

van/Tai-chinh-nha-nuoc/Cong-van-3163-BCT-DTDL-

2021-ho-tro-giam-gia-dien-cho-khach-hang-bi-anh-

huong-cua-dich-COVID19-478101.aspx 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-2435-QD-UBND-2021-Phuong-an-cuu-tro-khi-co-su-co-thien-tai-Ha-Noi-476799.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-2435-QD-UBND-2021-Phuong-an-cuu-tro-khi-co-su-co-thien-tai-Ha-Noi-476799.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-2435-QD-UBND-2021-Phuong-an-cuu-tro-khi-co-su-co-thien-tai-Ha-Noi-476799.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-2435-QD-UBND-2021-Phuong-an-cuu-tro-khi-co-su-co-thien-tai-Ha-Noi-476799.aspx
https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Tai-chinh-nha-nuoc/Cong-van-3163-BCT-DTDL-2021-ho-tro-giam-gia-dien-cho-khach-hang-bi-anh-huong-cua-dich-COVID19-478101.aspx
https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Tai-chinh-nha-nuoc/Cong-van-3163-BCT-DTDL-2021-ho-tro-giam-gia-dien-cho-khach-hang-bi-anh-huong-cua-dich-COVID19-478101.aspx
https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Tai-chinh-nha-nuoc/Cong-van-3163-BCT-DTDL-2021-ho-tro-giam-gia-dien-cho-khach-hang-bi-anh-huong-cua-dich-COVID19-478101.aspx
https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Tai-chinh-nha-nuoc/Cong-van-3163-BCT-DTDL-2021-ho-tro-giam-gia-dien-cho-khach-hang-bi-anh-huong-cua-dich-COVID19-478101.aspx
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Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân 

kế hoạch đầu tư công năm 2021  

 

Chỉ thị 06/CT-BGTVT về đẩy nhanh tiến độ thực hiện, 

giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2021 do Bộ Giao 

thông vận tải ban hành 

Giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công năm 2021 trước 

31/12/2022 

Đây là chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải tại Chỉ thị 

06/CT-BGTVT về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải 

ngân kế hoạch đầu tư công năm 2021 ngày 14/6/2021. 

Cụ thể, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các chủ đầu tư, 

ban quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ 

tục đấu thầu lựa chọn nhà thầu, tư vấn; căn cứ kế hoạch 

giải ngân chi tiết hàng tháng đã được Bộ chấp thuận để 

làm cơ sở chỉ đạo, điều hành thực hiện; đảm bảo kế 

hoạch giải ngân tổng thể các dự án của Bộ năm 2021; 

hết tháng 12/2021 đạt tối thiểu 90% kế hoạch và đến 

31/01/2020 phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch, trong đó 

các dự án án có nguồn vốn kéo dài từ kế hoạch năm 

2020 phải giải ngân toàn bộ trước ngày 31/12/2021. 

Bên cạnh đó, Vụ Tài chính hướng dẫn, hỗ trợ các chủ 

đầu tư, ban quản lý dự án hoàn thiện hồ sơ quyết toán 

và chủ trì tham mưu quyết toán các dự án hoàn thành, 

là cơ sở giải ngân đối với phần vốn còn lại; Phối hợp với 

Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao 

thông trong công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực 

hiện kế hoạch vốn đầu tư công. 

Ngoài ra, Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình 

giao thông khẩn trương thẩm định, phê duyệt dự án đầu 

tư, kế hoạch đấu thầu, thiết kế, dự toán, điều chỉnh thiết 

kế, dự toán các dự án khi nhận được hồ sơ do các chủ 

đầu tư, ban quản lý dự án trình; Tăng cường công tác 

kiểm tra, đôn đốc thực hiện đầu tư các dự án, đặc biệt 

với các dự án lớn, quan trọng;… 

- Ngày ban hành : 14//6/2021 

- Ngày hiệu lực : 14/6/2021 

Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Dau-tu/Chi-thi-06-CT-BGTVT-2021-day-nhanh-

tien-do-thuc-hien-giai-ngan-ke-hoach-dau-tu-cong-

477759.aspx 

 

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công 

ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 

Mua bán nợ Việt Nam  

 

Thông tư 42/2021/TT-BTC về Điều lệ tổ chức và hoạt 

động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành 

viên Mua bán nợ Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành 

Ngày 04/6/2021, Bộ Tài chính ra Thông tư 42/2021/TT-

BTC về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của 

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua bán 

nợ Việt Nam. 

Cụ thể, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua 

bán nợ Việt Nam (DATC) tổ chức và hoạt động dưới hình 

thức Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do 

Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo quy định pháp 

luật. Công ty có tư cách pháp nhân, dấu riêng, có vốn và 

tài sản riêng, chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa 

vụ của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của mình. 

Vốn điều lệ của DATC là 6.000 tỷ đồng. 

Bộ Tài chính thực hiện các quyền, nghĩa vụ của chủ sở 

hữu nhà nước đối với DATC theo quy định. Hội đồng 

thành viên DATC là đại diện chủ sở hữu nhà nước trực 

tiếp tại DATC. 

Bên cạnh đó, ngành nghề kinh doanh chính của DATC 

thuộc lĩnh vực dịch vụ tài chính, tập trung chủ yếu vào 

các hoạt động như: tiếp nhận nợ và tài sản; mua nợ và 

tài sản; xử lý nợ và tài sản đã mua, tiếp nhận; tái cơ cấu 

doanh nghiệp thông qua hoạt động mua, xử lý nợ. Tư 

vấn xử lý nợ, tài sản, mua, bán, sáp nhập, tái cơ cấu 

doannh nghiệp; thực hiện các hoạt động thẩm định giá, 

dịch vụ quản lý nợ và thu nợ… là các ngành nghề hỗ trợ 

ngành nghề kinh doanh chính của DATC. 

- Ngày ban hành : 04/6/2021 

- Ngày hiệu lực : 20/7/2021 

Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-42-2021-TT-BTC-Dieu-le-

to-chuc-cua-Cong-ty-trach-nhiem-huu-han-Mua-ban-no-

Viet-Nam-477784.aspx 

 

 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Chi-thi-06-CT-BGTVT-2021-day-nhanh-tien-do-thuc-hien-giai-ngan-ke-hoach-dau-tu-cong-477759.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Chi-thi-06-CT-BGTVT-2021-day-nhanh-tien-do-thuc-hien-giai-ngan-ke-hoach-dau-tu-cong-477759.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Chi-thi-06-CT-BGTVT-2021-day-nhanh-tien-do-thuc-hien-giai-ngan-ke-hoach-dau-tu-cong-477759.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Chi-thi-06-CT-BGTVT-2021-day-nhanh-tien-do-thuc-hien-giai-ngan-ke-hoach-dau-tu-cong-477759.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-42-2021-TT-BTC-Dieu-le-to-chuc-cua-Cong-ty-trach-nhiem-huu-han-Mua-ban-no-Viet-Nam-477784.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-42-2021-TT-BTC-Dieu-le-to-chuc-cua-Cong-ty-trach-nhiem-huu-han-Mua-ban-no-Viet-Nam-477784.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-42-2021-TT-BTC-Dieu-le-to-chuc-cua-Cong-ty-trach-nhiem-huu-han-Mua-ban-no-Viet-Nam-477784.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-42-2021-TT-BTC-Dieu-le-to-chuc-cua-Cong-ty-trach-nhiem-huu-han-Mua-ban-no-Viet-Nam-477784.aspx
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Thủ tục hành chính ban hành mới, thủ 

tục hành chính được thay thế, sửa đổi, 

bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ 

trong lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất 

động sản thuộc phạm vi chức năng 

quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng 

 

Quyết định 705/QĐ-BXD năm 2021 công bố thủ tục 

hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính được 

thay thế, sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị 

bãi bỏ trong lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản 

thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ 

Xây dựng. 
Ngày 11/6/2021, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 

705/QĐ-BXD về việc công bố thủ tục hành chính ban 

hành mới, thủ tục hành chính được thay thế, sửa đổi, bổ 

sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực nhà 

ở, kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng 

quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng. 

Theo đó, Bộ Xây dựng công bố Danh mục 03 thủ tục 

hành chính mới lĩnh vực nhà ở bao gồm: Thủ tục giải 

quyết bán phần diện tích nhà đất sử dụng chung đối với 

trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 71 Nghị định 

99/2015/NĐ-CP; Thủ tục giải quyết chuyển quyền sử 

dụng đất liền kề nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước; Thủ 

tục giải quyết chuyển quyền sử dụng đất đối với nhà ở 

xây dựng trên đất trống trong khuôn viên nhà ở cũ thuộc 

sở hữu Nhà nước. 

        Bên cạnh đó, Danh mục 06 thủ tục hành chính sửa 

đổi, bổ sung trong lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động 

sản bao gồm: Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần 

dự án bất động sản do Thủ tướng Chính phủ quyết định 

việc đầu tư; Gia hạn sở hữu nhà ở tại Việt Nam cho cá 

nhân, tổ chức nước ngoài; Thuê, thuê mua nhà ở xã hội 

thuộc sở hữu Nhà nước; Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu 

Nhà nước,… 

Quyết định có hiệu lực từ ngày 26/3/2021. 

             -  Ngày ban hành : 11/6/2021 

   -  Ngày hiệu lực: 26/3/2021 

Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-705-QD-BXD-

2021-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-nha-o-kinh-

doanh-bat-dong-san-477961.aspx 

 

 Thủ tục hành chính ban hành mới; thủ 

tục hành chính được thay thế; thủ tục 

hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực 

hoạt động xây dựng  

 

Quyết định 700/QĐ-BXD năm 2021 công bố thủ tục 

hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính được 

thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực 

hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản 

lý Nhà nước của Bộ Xây dựng. 

BXD ban hành 4 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực 

xây dựng. 

Ngày 08/6/2021, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 

700/QĐ-BXD về việc công bố thủ tục hành chính ban 

hành mới; thủ tục hành chính được thay thế; thủ tục 

hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng 

thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Xây 

dựng. 

Theo đó, Bộ Xây dựng ban hành 4 thủ tục hành chính 

mới thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ, 

gồm: cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây 

dựng chứng chỉ hạng I; cấp gia hạn chứng chỉ năng lực 

hoạt động xây dựng chứng chỉ hạng I; cấp gia hạn chứng 

chỉ hành nghề hoạt động xây dựng chứng chỉ hạng II và 

hạng III; cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây 

dựng chứng chỉ hạng II và hạng III. 

Bộ cũng bãi bỏ 11 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức 

năng quản lý nhà nước của mình, trong đó có 8 thủ tục 

hành chính cấp trung ương, 2 thủ tục hành chính cấp 

tỉnh và 1 thủ tục hành chính cấp huyện. Các thủ tục hành 

chính cấp trung ương như thủ tục cấp giấy phép xây 

dựng công trình cấp đặc biệt, cấp giấy phép xây dựng 

sửa chữa, cải tạo công trình cấp đặc biệt; cấp giấy phép 

di dời công trình cấp đặc biệt… bị bãi bỏ. 

Quyết định có hiệu lực từ ngày 03/3/2021. 

             -  Ngày ban hành : 08/6/2021 

   -  Ngày hiệu lực: 03/3/2021 

Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-700-QD-BXD-

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-705-QD-BXD-2021-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-nha-o-kinh-doanh-bat-dong-san-477961.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-705-QD-BXD-2021-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-nha-o-kinh-doanh-bat-dong-san-477961.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-705-QD-BXD-2021-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-nha-o-kinh-doanh-bat-dong-san-477961.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-705-QD-BXD-2021-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-nha-o-kinh-doanh-bat-dong-san-477961.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-700-QD-BXD-2021-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-hoat-dong-xay-dung-477563.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-700-QD-BXD-2021-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-hoat-dong-xay-dung-477563.aspx
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2021-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-hoat-dong-

xay-dung-477563.aspx 

 

Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công 

đoàn Việt Nam trong tình hình mới  

 

Nghị quyết 02-NQ/TW 2021 Bộ Chính Trị về đổi mới 

tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong 

tình hình mới. 

Ngày 12/6/2021, Bộ Chính Trị ban hành Nghị quyết 02-

NQ/TW về việc đổi mới tổ chức và hoạt động của Công 

đoàn Việt Nam trong tình hình mới. 

Theo đó, Bộ Chính trị đặt ra mục tiêu đến năm 2025, 

phấn đấu có 13,5 triệu đoàn viên công đoàn, hầu hết 

doanh nghiệp có 25 công nhân, lao động trở lên có tổ 

chức công đoàn; đến năm 2023 có 12 triệu đoàn viên; 

phấn đấu 80% trở lên các doanh nghiệp, đơn vị có tổ 

chức công đoàn ký kết được thoả ước lao động tập thể; 

đến năm 2023 đạt tỉ lệ trên 70%. Mục tiêu đến năm 2045 

hầu hết người lao động tại cơ sở là đoàn viên Công đoàn 

Việt Nam; 99% doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công 

đoàn ký kết được thoả ước lao động tập thể. 

Đồng thời, Bộ Chính trị yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ, 

giải pháp sau đây: Đổi mới quy trình, thủ tục kết nạp 

đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở theo hướng linh 

hoạt, chủ động, kịp thời, thiết thực; Tập trung thành lập 

công đoàn cơ sở, nhất là ở các doanh nghiệp khu vực 

ngoài nhà nước, nơi có đông người lao động, nơi tiềm 

ẩn phức tạp trong quan hệ lao động; Nghiên cứu, đề xuất 

cơ chế giao biên chế cho Công đoàn hợp lý, bảo đảm 

đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế. 

Ngoài ra, các cấp uỷ phối hợp thường xuyên, chặt chẽ 

với công đoàn cấp trên trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác 

tổ chức, cán bộ và hoạt động công đoàn cấp mình; Đảng 

viên làm việc trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 

có đủ điều kiện phải tham gia tổ chức công đoàn và 

gương mẫu, tích cực tham gia các hoạt động của công 

đoàn;… 

             -  Ngày ban hành : 12/6/2021 

   -  Ngày hiệu lực: 12/6/2021 

Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-quyet-02-NQ-TW-2021-

doi-moi-to-chuc-cua-Cong-doan-Viet-Nam-trong-tinh-

hinh-moi-477837.aspx 

 

Quy định về hoạt động cung ứng dịch 

vụ thông tin tín dụng 

 

Nghị định 58/2021/NĐ-CP quy định về hoạt động 

cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng 

Ngày 10/6/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 

58/2021/NĐ-CP quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ 

thông tin tín dụng. 

Cụ thể, công ty thông tin tín dụng được cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin 

tín dụng nếu đáp ứng các điều kiện sau đây: Có vốn điều 

lệ tối thiểu 30 tỷ đồng; Có phương án kinh doanh đảm 

bảo không kinh doanh ngành nghề khác ngoài hoạt động 

cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng; Có tối thiểu 15 tổ 

chức tham gia là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài. 

Đồng thời, hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin của công ty 

thông tin tín dụng phải có tối thiểu 02 đường truyền số 

liệu, mỗi đường truyền của 01 nhà cung cấp dịch vụ; có 

hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam, hệ thống phần mềm 

tin học và các giải pháp kỹ thuật có khả năng thực hiện 

hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng đối với tối 

thiểu 5.000.000 khách hàng vay; Có phương án dự 

phòng thảm họa, đảm bảo không bị gián đoạn các hoạt 

động cung ứng dịch vụ thông tin quá 04 giờ làm việc;… 

Đáng chú ý, công ty thông tin tín dụng phải khai trương 

hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng trong thời 

hạn tối đa 12 tháng kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận và 

gửi văn bản thông báo Ngân hàng Nhà nước về việc khai 

trương hoạt động trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ 

ngày công ty thông tin tín dụng khai trương hoạt động. 

Nếu quá 12 tháng công ty thông tin tín dụng không khai 

trương thì sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng. 

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 15/8/2021. 

Nghị định này làm hết hiệu lực của Nghị định 

10/2010/NĐ-CP, Nghị định 57/2016/NĐ-CP và hết hiệu 

lực một phần Nghị định 16/2019/NĐ-CP. 

-  Ngày ban hành :10/6/2021 

-  Ngày hiệu lực : 15/8/2021 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-700-QD-BXD-2021-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-hoat-dong-xay-dung-477563.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-700-QD-BXD-2021-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-hoat-dong-xay-dung-477563.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-quyet-02-NQ-TW-2021-doi-moi-to-chuc-cua-Cong-doan-Viet-Nam-trong-tinh-hinh-moi-477837.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-quyet-02-NQ-TW-2021-doi-moi-to-chuc-cua-Cong-doan-Viet-Nam-trong-tinh-hinh-moi-477837.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-quyet-02-NQ-TW-2021-doi-moi-to-chuc-cua-Cong-doan-Viet-Nam-trong-tinh-hinh-moi-477837.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-quyet-02-NQ-TW-2021-doi-moi-to-chuc-cua-Cong-doan-Viet-Nam-trong-tinh-hinh-moi-477837.aspx
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  Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Doanh-nghiep/Nghi-dinh-58-2021-ND-CP-hoat-

dong-cung-ung-dich-vu-thong-tin-tin-dung-477450.aspx 

 

Tăng cường công tác quản lý nhà nước 

tại địa phương trong lĩnh vực điện gió  

 

Công văn 3324/BCT-ĐL năm 2021 về tăng cường 

công tác quản lý nhà nước tại địa phương trong lĩnh 

vực điện gió do Bộ Công thương ban hành 

Ngày 09/6/2021, Bộ Công thương ban hành công văn về 

tăng cường công tác quản lý nhà nước tại địa phương 

trong lĩnh vực điện gió với nội dung như sau: 

Ngày 29 tháng 6 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ ban 

hành Quyết định số 37/2011/QĐ-TTg về cơ chế hỗ trợ 

phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam (Quyết định 

37). Ngày 10 tháng 9 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ 

ban hành Quyết định số 39/2018/QĐ-TTg sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quyết định 37. Theo quy định tại 

Quyết định 39, giá mua bán điện giữa chủ đầu tư các dự 

án điện gió với Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ hết hiệu 

lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2021. 

Trong thời gian vừa qua, có một số dự án nhà máy điện 

gió đã đầu tư, xây dựng, đưa vào vận hành nhưng các 

chủ đầu tư chưa tuân thủ quy định của pháp luật về đầu 

tư, xây dựng, điện lực,... Để đảm bảo các tổ chức, cá 

nhân tham gia, thực hiện phát triển điện gió theo đúng 

quy định của pháp luật, Bộ Công Thương đề nghị UBND 

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường 

thực hiện chức năng quản lý nhà nước tại địa phương 

(bao gồm các giai đoạn như quy hoạch, chuẩn bị đầu tư, 

triển khai đầu tư, nghiệm thu và đưa vào vận hành), theo 

dõi, kiểm tra, giám sát việc triển khai các dự án điện gió 

đã đưa vào vận hành, đang triển khai thi công xây dựng 

công trình, dự kiến đưa vào vận hành trong năm 2021. 

- Ngày ban hành : 09/6/2021 

- Ngày hiệu lực : 09/6/2021 

Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/cong-

van/Tai-nguyen-Moi-truong/Cong-van-3324-BCT-DL-

2021-tang-cuong-quan-ly-nha-nuoc-tai-dia-phuong-

trong-linh-vuc-dien-gio-478282.aspx 

 

Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động  

 

Quyết định 758/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban 

hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động của Bộ Nội vụ 

Ngày 23/6/2021, Bộ Nội vụ ra Quyết định 758/QĐ-BNV 

về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động của Bộ Nội vụ. 

Khi tiếp xúc với tổ chức, công dân trong quá trình thực 

thi công vụ, phải bảo đảm thông tin trao đổi đúng nội 

dung công việc mà tổ chức, công dân cần hướng dẫn, 

trả lời; lắng nghe và hướng dẫn tận tình quy trình xử lý 

công việc và giải thích cặn kẽ những thắc mắc của tổ 

chức và công dân. Cần thực hiện “4 xin, 4 luôn”: xin 

chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn 

nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ. 

Quy chế cũng quy định cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động của Bộ Nội vụ không được làm những 

việc như: có thái độ hoặc hành vi quan liêu, cửa quyền, 

hách dịch, gây căng thẳng, bức xúc, dọa nạt người dân; 

thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước khó khăn, vướng 

mắc của tổ chức, công dân. 

Ngoài ra, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

cũng không được từ chối các yêu cầu đúng pháp luật 

của người cần được giải quyết phù hợp với chức trách, 

nhiệm vụ được giao; không được làm mất, hư hỏng hoặc 

làm sai lệch hồ sơ, tài liệu liên quan đến yêu cầu của tổ 

chức và công dân khi được giao giải quyết nhiệm vụ. 

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. 

- Ngày ban hành : 23/6/2021 

- Ngày hiệu lực : 23/6/2021 

Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Lao-dong-Tien-luong/Quyet-dinh-758-QD-BNV-

2021-Quy-tac-ung-xu-cua-can-bo-nguoi-lao-dong-

478853.aspx 

 

 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-dinh-58-2021-ND-CP-hoat-dong-cung-ung-dich-vu-thong-tin-tin-dung-477450.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-dinh-58-2021-ND-CP-hoat-dong-cung-ung-dich-vu-thong-tin-tin-dung-477450.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-dinh-58-2021-ND-CP-hoat-dong-cung-ung-dich-vu-thong-tin-tin-dung-477450.aspx
https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Tai-nguyen-Moi-truong/Cong-van-3324-BCT-DL-2021-tang-cuong-quan-ly-nha-nuoc-tai-dia-phuong-trong-linh-vuc-dien-gio-478282.aspx
https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Tai-nguyen-Moi-truong/Cong-van-3324-BCT-DL-2021-tang-cuong-quan-ly-nha-nuoc-tai-dia-phuong-trong-linh-vuc-dien-gio-478282.aspx
https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Tai-nguyen-Moi-truong/Cong-van-3324-BCT-DL-2021-tang-cuong-quan-ly-nha-nuoc-tai-dia-phuong-trong-linh-vuc-dien-gio-478282.aspx
https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Tai-nguyen-Moi-truong/Cong-van-3324-BCT-DL-2021-tang-cuong-quan-ly-nha-nuoc-tai-dia-phuong-trong-linh-vuc-dien-gio-478282.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Quyet-dinh-758-QD-BNV-2021-Quy-tac-ung-xu-cua-can-bo-nguoi-lao-dong-478853.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Quyet-dinh-758-QD-BNV-2021-Quy-tac-ung-xu-cua-can-bo-nguoi-lao-dong-478853.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Quyet-dinh-758-QD-BNV-2021-Quy-tac-ung-xu-cua-can-bo-nguoi-lao-dong-478853.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Quyet-dinh-758-QD-BNV-2021-Quy-tac-ung-xu-cua-can-bo-nguoi-lao-dong-478853.aspx
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Quy định về thành phần và nhiệm vụ, 

quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ 

biến, giáo dục pháp luật  

 

Quyết định 21/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn 

của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật 

Ngày 21/6/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết 

định 21/2021/QĐ-TTg quy định về thành phần và nhiệm 

vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục 

pháp luật. 

Cụ thể, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật 

trung ương do Phó Thủ tướng Chính phủ làm Chủ tịch 

Hội đồng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp là Phó Chủ tịch 

Thường trực Hội đồng; các Phó Chủ tịch Hội đồng gồm: 

Thứ trưởng Bộ Tư pháp; Phó Chủ nhiệm Văn phòng 

Chính phủ; Mời Phó Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam làm Phó Chủ tịch Hội đồng. 

Bên cạnh đó, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp 

luật trung ương tư vấn giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính 

phủ chỉ đạo, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ sau: Xây 

dựng, thực hiện các giải pháp nhằm tăng cường sự lãnh 

đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật; Thực hiện các giải pháp nhằm đẩy mạnh chính sách 

xã hội hóa, huy động các tổ chức, cá nhân tham gia thực 

hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, truyền thông 

về chính sách pháp luật;… 

Ngoài ra, các thành viên của Hội đồng làm việc theo chế 

độ kiêm nhiệm. Hội đồng có trách nhiệm báo cáo định 

kỳ, đột xuất theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền về tình 

hình hoạt động của Hội đồng. Kinh phí hoạt động của 

Hội đồng do ngân sách Nhà nước bảo đảm, được bố trí 

trong dự toán chi thường xuyên của Cơ quan Thường 

trực Hội đồng và huy động từ các nguồn hỗ trợ, nguồn 

kinh phí hợp pháp khác. 

- Ngày ban hành : 21/6/2021 

- Ngày hiệu lực : 21/6/2021 

 Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-21-2021-QD-TTg-

quyen-han-cua-Hoi-dong-phoi-hop-pho-bien-giao-duc-

phap-luat-478544.aspx 

 

Quy định về nội dung đặc thù về cơ chế 

quản lý tài chính, đánh giá hiệu quả 

hoạt động đối với Sở Giao dịch chứng 

khoán Việt Nam, Tổng công ty Lưu ký 

và Bù trừ chứng khoán Việt Nam  

 

Nghị định 59/2021/NĐ-CP quy định về nội dung đặc 

thù về cơ chế quản lý tài chính, đánh giá hiệu quả 

hoạt động đối với Sở Giao dịch chứng khoán Việt 

Nam, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán 

Việt Nam  

Ngày 18/6/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 

59/2021/NĐ-CP về việc quy định một số nội dung đặc 

thù về cơ chế quản lý tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt 

động đối với Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam, Tổng 

công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam. 

Theo đó, Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam, Tổng 

công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chỉ 

được đầu tư ra ngoài doanh nghiệp trong lĩnh vực chứng 

khoán và thị trường chứng khoán. Hình thức và thẩm 

quyền đầu tư ra ngoài doanh nghiệp được thực hiện 

theo quy định pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà 

nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp 

và Điều lệ của Sở và Tổng công ty. 

Doanh thu và chi phí của hai cơ quan trên được quản lý 

theo quy định pháp luật về đầu tư vốn nhà nước vào 

doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh 

nghiệp. Trong đó, doanh thu hoạt động tài chính của 

Tổng công ty bao gồm lãi tiền gửi phát sinh từ hoạt động 

thanh lý hộ cổ tức, gốc, lãi công cụ nợ của Chính Phủ; 

trái phiếu được Chính phủ phát hành,... 

Ngoài ra, các khoản chi phí đặc thù như chi trích lập Quỹ 

phòng ngừa rủi ro nghiệp vụ, chi phí chuyển lại cho công 

ty con của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam khoản 

thu từ giao dịch chuyển quyền sở hữu chứng khoán 

không thông qua hệ thống giao dịch chứng khoán cũng 

được phép tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu 

thuế của Tổng công ty. 

Nghị định có hiệu lực từ ngày 06/8/2021.  

- Ngày ban hành : 18/6/2021 

- Ngày hiệu lực : 06/8/2021 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-21-2021-QD-TTg-quyen-han-cua-Hoi-dong-phoi-hop-pho-bien-giao-duc-phap-luat-478544.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-21-2021-QD-TTg-quyen-han-cua-Hoi-dong-phoi-hop-pho-bien-giao-duc-phap-luat-478544.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-21-2021-QD-TTg-quyen-han-cua-Hoi-dong-phoi-hop-pho-bien-giao-duc-phap-luat-478544.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-21-2021-QD-TTg-quyen-han-cua-Hoi-dong-phoi-hop-pho-bien-giao-duc-phap-luat-478544.aspx
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 Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Chung-khoan/Nghi-dinh-59-2021-ND-CP-quan-ly-

tai-chinh-danh-gia-hoat-dong-So-Giao-dich-chung-

khoan-Viet-Nam-478329.aspx 

 

Thông tin, tuyên truyền Cải cách hành 

chính của thành phố Hà Nội giai đoạn 

2021-2025  

 

Kế hoạch 145/KH-UBND năm 2021 về thông tin, 

tuyên truyền Cải cách hành chính của thành phố Hà 

Nội giai đoạn 2021-2025  

Ngày 14/6/2021, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế 

hoạch số 145/KH-UBND về thông tin, tuyên truyền cải 

cách hành chính nhà nước của thành phố Hà Nội giai 

đoạn 2021-2025. 

Theo đó, trong 5 năm, toàn Thành phố tập trung tuyên 

truyền các nhiệm vụ trọng tâm theo 6 nội dung của công 

tác cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025, gồm: Cải 

cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ 

chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ 

công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển 

chính phủ điện tử, chính phủ số. 

Cùng với đó, thông tin đầy đủ, liên tục quá trình thực hiện 

các nhiệm vụ của công tác cải cách hành chính của 

thành phố; các kết quả nổi bật trong công tác này trên 

các lĩnh vực; kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch, 

đề án, dự án, nhiệm vụ trong giai đoạn 2021-2025, kết 

quả hằng năm, kết quả từng hoạt động về cải cách hành 

chính. Tuyên truyền kết quả thực hiện các nhiệm vụ về 

cải cách hành chính của ngành, địa phương, đơn vị… 

Thông tin, tuyên truyền điểm đột phá, sáng tạo, mô hình 

mới, cách làm hay của tổ chức, tập thể trong cải cách 

hành chính; các sáng kiến, ý tưởng của đội ngũ cán bộ, 

công chức, viên chức thành phố; các tấm gương cán bộ, 

công chức, viên chức và người lao động ứng xử văn 

minh, có trách nhiệm tận tụy, có tinh thần, thái độ đúng 

mực trong phục vụ nhân dân; các cá nhân, tập thể có 

thành tích xuất sắc được khen thưởng trong công tác cải 

cách hành chính... 

UBND Thành phố yêu cầu hoạt động thông tin, tuyên 

truyền cải cách hành chính cần được tổ chức hiệu quả, 

thiết thực, kịp thời, thường xuyên, hình thức thông tin, 

tuyên truyền đa dạng, phong phú, thân thiện, phù hợp 

với nội dung tuyên truyền, phù hợp với từng khu vực, địa 

bàn, các nhóm đối tượng, giúp người dân, doanh nghiệp 

tiếp cận nhanh, hiệu quả; nội dung thông tin đầy đủ, 

chính xác, đơn giản, dễ hiểu, có tính định hướng dư 

luận. 

- Ngày ban hành : 14/6/2021 

- Ngày hiệu lực : 14/6/2021 

Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Bo-may-hanh-chinh/Ke-hoach-145-KH-UBND-

2021-thong-tin-tuyen-truyen-Cai-cach-hanh-chinh-Ha-

Noi-477940.aspx 

 

Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh 

nghiệp nâng cao năng suất và chất 

lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn 

thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030 

 

Kế hoạch 149/KH-UBND năm 2021 thực hiện 

Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng 

cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa 

trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030 

Ngày 16/6/2021, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế 

hoạch số 149/KH-UBND, thực hiện Chương trình quốc 

gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất 

lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn thành phố Hà 

Nội, giai đoạn 2021-2030. 

Theo đó, giai đoạn 2021-2025, thành phố sẽ đẩy mạnh 

tuyên truyền, phổ biến các giải pháp nâng cao năng suất. 

Đào tạo, tập huấn về năng suất chất lượng cho trên 

2.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức thuộc các sở, 

ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các tổ chức, 

doanh nghiệp, trong đó, phấn đấu đào tạo được ít nhất 

20 chuyên gia năng suất, chất lượng đạt tiêu chuẩn. 

Cùng với đó, hỗ trợ khoảng 1.500 doanh nghiệp xây 

dựng, áp dụng các giải pháp nâng cao năng suất và chất 

lượng; có ít nhất 15 doanh nghiệp được hướng dẫn, hỗ 

trợ áp dụng đồng bộ các giải pháp nâng cao năng suất, 

chất lượng, trở thành mô hình điểm của thành phố; hỗ 

trợ tăng cường năng lực cho ít nhất 2 tổ chức đánh giá 

sự phù hợp đạt chuẩn mực, đáp ứng yêu cầu đánh giá 

sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật các sản 

phẩm, hàng hóa chủ lực, trọng điểm của thành phố. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Chung-khoan/Nghi-dinh-59-2021-ND-CP-quan-ly-tai-chinh-danh-gia-hoat-dong-So-Giao-dich-chung-khoan-Viet-Nam-478329.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Chung-khoan/Nghi-dinh-59-2021-ND-CP-quan-ly-tai-chinh-danh-gia-hoat-dong-So-Giao-dich-chung-khoan-Viet-Nam-478329.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Chung-khoan/Nghi-dinh-59-2021-ND-CP-quan-ly-tai-chinh-danh-gia-hoat-dong-So-Giao-dich-chung-khoan-Viet-Nam-478329.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Chung-khoan/Nghi-dinh-59-2021-ND-CP-quan-ly-tai-chinh-danh-gia-hoat-dong-So-Giao-dich-chung-khoan-Viet-Nam-478329.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Ke-hoach-145-KH-UBND-2021-thong-tin-tuyen-truyen-Cai-cach-hanh-chinh-Ha-Noi-477940.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Ke-hoach-145-KH-UBND-2021-thong-tin-tuyen-truyen-Cai-cach-hanh-chinh-Ha-Noi-477940.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Ke-hoach-145-KH-UBND-2021-thong-tin-tuyen-truyen-Cai-cach-hanh-chinh-Ha-Noi-477940.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Ke-hoach-145-KH-UBND-2021-thong-tin-tuyen-truyen-Cai-cach-hanh-chinh-Ha-Noi-477940.aspx
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Giai đoạn 2026-2030, thành phố sẽ đào tạo, tập huấn 

kiến thức, kỹ năng về năng suất, chất lượng tăng ít nhất 

50% số lượng người so với giai đoạn 2021-2025; đào 

tạo, chứng nhận đạt tiêu chuẩn cho 40 chuyên gia năng 

suất, chất lượng, trong đó, có khoảng 10 chuyên gia 

được chứng nhận đạt trình độ khu vực và quốc tế. Số 

lượng các doanh nghiệp được thành phố hỗ trợ xây 

dựng, áp dụng các giải pháp nâng cao năng suất và chất 

lượng giai đoạn này, tăng ít nhất 50% so với giai đoạn 

2021-2025; có ít nhất 20 doanh nghiệp được hướng dẫn, 

hỗ trợ áp dụng đồng bộ các giải pháp nâng cao năng 

suất, chất lượng, trở thành mô hình điểm để chia sẻ, 

nhân rộng trên toàn quốc.Thành phố sẽ hỗ trợ tăng 

cường năng lực cho ít nhất 5 tổ chức đánh giá sự phù 

hợp đạt chuẩn mực, đáp ứng yêu cầu đánh giá sự phù 

hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật các sản phẩm, 

hàng hóa chủ lực, trọng điểm của thành phố; trong đó, 

hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp đầu tư xây dựng và nâng 

cấp phòng thử nghiệm cho sản phẩm, hàng hóa trọng 

điểm, xuất khẩu chủ lực. 

             -  Ngày ban hành : 16/6/2021 

   -  Ngày hiệu lực: 16/6/2021 

Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Doanh-nghiep/Ke-hoach-149-KH-UBND-2021-

Chuong-trinh-ho-tro-doanh-nghiep-nang-cao-nang-

suat-Ha-Noi-478334.aspx 

 

  

Tiếp tục duy trì, thực hiện biện pháp 

phòng chống dịch COVID-19 trên địa 

bàn Thành phố Hà Nội trong  

tình hình mới 

 

Công văn 1942/UBND-KGVX năm 2021 về tiếp tục 

duy trì, thực hiện biện pháp phòng chống dịch 

COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong tình 

hình mới 

Ngày 21/6/2021, Ủy ban Nhân dân TP Hà Nội ban hành 

Công văn 1942/UBND-KGVX năm 2021 về tiếp tục duy 

trì, thực hiện biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên 

địa bàn Thành phố Hà Nội trong tình hình mới. 

Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Kết luận 

số 07-KL/TW ngày 11/6/2021 về một số nhiệm vụ trọng 

tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 

và phát triển kinh tế - xã hội; kết luận tại Hội nghị giao 

ban Thường trực Thành ủy ngày 21/6/2021, để kiên trì 

thực hiện mục tiêu “kép” theo chỉ đạo của Thủ tướng 

Chính phủ, vừa đảm bảo an toàn cho Nhân dân, vừa 

đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội, UBND Thành phố 

yêu cầu các đơn vị tiếp tục tăng cường công tác tuyên 

truyền, quán triệt, nâng cao ý thức, trách nhiệm các cấp, 

các ngành và người dân về công tác phòng, chống dịch, 

tuyệt đối không chủ quan, lơ là, đặc biệt là tại các khu 

vực có nguy cơ cao; Các đơn vị duy trì chế độ thường 

trực 24/24/7 để sẵn sàng triển khai ngay các biện pháp 

truy vết khoanh vùng xử lý kịp thời khi phát sinh các ca 

bệnh hoặc các trường hợp liên quan. Thường xuyên 

nắm bắt, cập nhật danh sách thông tin của người lao 

động tại địa phương gắn với thông tin di biến động trong 

khu vực; đảm bảo mọi phương án sẵn sàng khi tình 

huống phát sinh. 

Toàn bộ người dân thực hiện nghiêm việc khai báo y tế 

online trong thời gian 24 giờ từ khi quay trở về Thành 

phố. UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo chính quyền, 

lực lượng chức năng cơ sở, Tổ COVID cộng đồng rà 

soát, nắm bắt, quản lý danh sách người từ các địa 

phương khác trở về Hà Nội, trong đó lưu ý người từ các 

tỉnh thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Nghệ An, Hà 

Tĩnh và thành phố Đà Nẵng để quản lý, giám sát chặt 

chẽ. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Ke-hoach-149-KH-UBND-2021-Chuong-trinh-ho-tro-doanh-nghiep-nang-cao-nang-suat-Ha-Noi-478334.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Ke-hoach-149-KH-UBND-2021-Chuong-trinh-ho-tro-doanh-nghiep-nang-cao-nang-suat-Ha-Noi-478334.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Ke-hoach-149-KH-UBND-2021-Chuong-trinh-ho-tro-doanh-nghiep-nang-cao-nang-suat-Ha-Noi-478334.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Ke-hoach-149-KH-UBND-2021-Chuong-trinh-ho-tro-doanh-nghiep-nang-cao-nang-suat-Ha-Noi-478334.aspx
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        Căn cứ tình hình thực tế và đề xuất của các đơn vị 

về việc nới lỏng một số biện pháp phòng, chống dịch, từ 

0h00 ngày 22/6/2021, UBND Thành phố cho phép mở 

cửa trở lại: dịch vụ cắt tóc, gội đầu; dịch vụ ăn, uống 

trong nhà đảm bảo: khoảng cách, có tấm chắn giữa 

người với người, ngồi không quá 50% công suất chỗ 

ngồi và không quá 20 người, đóng cửa trước 21h00 

hàng ngày (nhà hàng rượu, quán rượu, bia, bia hơi chỉ 

được phép bán hàng mang về). Yêu cầu chủ các cơ sở 

dịch vụ phải đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp 

phòng chống dịch theo quy định, yêu cầu khách hàng 

khai báo y tế, lập danh sách, kiểm soát, đối chiếu thông 

tin khách hàng hàng ngày. 

-  Ngày ban hành : 21/6/2021 

-  Ngày hiệu lực: 21/6/2021 

Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/cong-

van/The-thao-Y-te/Cong-van-1942-UBND-KGVX-2021-

tiep-tuc-duy-tri-bien-phap-phong-chong-dich-COVID-

19-Ha-Noi-478575.aspx 

 

Hướng dẫn việc áp dụng cơ chế Thỏa 

thuận trước về phương pháp xác định 

giá tính thuế (APA) trong quản lý thuế 

đối với doanh nghiệp có giao dịch  

liên kết 

 

Thông tư 45/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng 

dẫn việc áp dụng cơ chế Thỏa thuận trước về 

phương pháp xác định giá tính thuế (APA) trong 

quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên 

kết 

Thời gian có hiệu lực của APA đã ký kết tối đa là 03 năm 

tính thuế nhưng không vượt quá số năm thực tế người 

nộp thuế đã hoạt động sản xuất kinh doanh và kê khai, 

nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam. 

Ngày 18/6/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 

45/2021/TT-BTC hướng dẫn việc áp dụng cơ chế Thỏa 

thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế 

(APA) trong quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao 

dịch liên kết. 

Cụ thể, người nộp thuế nộp hồ sơ đề nghị áp dụng APA 

theo quy định. Đối với hồ sơ đề nghị áp dụng APA song 

phương hoặc đa phương, người nộp thuế chịu trách 

nhiệm về tính đồng nhất của nội dung giữa hồ sơ nộp 

cho cơ quan thuế Việt Nam và hồ sơ do bên liên kết 

thuộc phạm vi đề nghị áp dụng APA nộp cho cơ quan 

thuế đối tác. 

Bên cạnh đó, Tổng Cục thuế tiến hành thẩm định hồ sơ 

đề nghị áp dụng APA của người nộp thuế nhằm kiểm tra, 

đối chiếu, xác định và đánh giá tính đầy đủ, chính xác, 

hợp pháp, hợp lý, hợp lệ của các thông tin, dữ liệu do 

người nộp thuế cung cấp để đưa ra bản đánh giá về 

phương pháp xác định giá giao dịch liên kết, đối tượng 

so sánh được lựa chọn phù hợp cho việc xác định mức 

giá, tỷ suất lợi nhuận hoặc tỷ lệ phân bổ lợi nhuận đối 

với các giao dịch thuộc phạm vi đề nghị áp dụng APA. 

APA đã ký kết sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với 

cơ quan thuế và người nộp thuế. Thời gian có hiệu lực 

của APA đã ký kết tối đa là 03 năm tính thuế nhưng 

không vượt quá số năm thực tế người nộp thuế đã hoạt 

động sản xuất kinh doanh và kê khai, nộp thuế thu nhập 

doanh nghiệp tại Việt Nam. 

      -  Ngày ban hành : 18/6/2021 

      -  Ngày hiệu lực: 03/8/2021 

Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-45-2021-TT-BTC-ap-dung-

co-che-Thoa-thuan-truoc-ve-phuong-phap-xac-dinh-gia-

tinh-thue-478609.aspx 
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