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Mục lục Trang 

 I. Quy định mới 4 

 Quy định mới ban hành trong tháng 11 năm 2021  

II. Điểm tin văn bản pháp luật 5 

 Nghị quyết 06/2021/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh Chương trình 

xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 (lần 2)  

 Nghị định 95/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 về kinh doanh xăng dầu 

 Nghị định 97/2021/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 23/2018/NĐ-

CP ngày 23/02/2018 của Chính phủ quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc 

 Nghị định 99/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử 

dụng vốn đầu tư công 

 Nghị định 101/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ và Nghị định 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của 

Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế 

tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định 125/2017/NĐ-

CP ngày 16/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP 

 Nghị định 102/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị 

định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm, 

kinh doanh xổ số; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc 

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

 Quyết định 1813/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển thanh toán 

không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025  

 Quyết định 1973/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch quốc gia về quản 

lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2021-2025 

 Quyết định 35/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm 

pháp luật của Thủ tướng Chính phủ 

 Chỉ thị 30/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai thi hành văn bản quy 

phạm pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư 

 Thông tư 12/2021/TT-BCT của Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an 

toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - thuốc nổ không có TNT dùng cho lộ thiên 

 Thông tư 13/2021/TT-BCT của Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm 

định trên cơ sở rủi ro đối với các bình chịu áp lực nhà máy lọc hóa dầu, nhà máy chế biến khí và 

nhà máy đạm  

 Thông tư 16/2021/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về an toàn đối với khởi động từ phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò 

 Thông tư 103/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn phương thức trích lập, chi sử 
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dụng, quản lý Quỹ bình ổn giá xăng dầu 

 Thông tư 09/2021/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn lựa chọn nhà đầu 

tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư và dự án đầu tư có sử dụng đất 

 Thông tư 16/2021/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc tổ chức tín dụng, 

chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán trái phiếu doanh nghiệp  

 Quyết định 2602/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Khung giá phát điện năm 2021 

 Quyết định 2028/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đính chính Thông tư 

09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 

 Quyết định 2231/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc điều chỉnh, bổ sung kế 

hoạch thanh tra năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

 Quyết định 1525/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ 

của các Phòng thuộc Cục Thanh tra-Kiểm tra thuế 

 Quyết định 1528/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ 

của các Phòng thuộc Cục Thuế doanh nghiệp lớn 
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QUY ĐỊNH MỚI 

1. Điện lực – Dầu khí  2. Đầu tư – Xây dựng 

- Nghị định 95/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 
83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 về kinh doanh xăng 
dầu 

- Thông tư 12/2021/TT-BCT của Bộ Công Thương 
ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản 
phẩm vật liệu nổ công nghiệp - thuốc nổ không có 
TNT dùng cho lộ thiên 

- Thông tư 13/2021/TT-BCT của Bộ Công Thương 
ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm định 
trên cơ sở rủi ro đối với các bình chịu áp lực nhà máy 
lọc hóa dầu, nhà máy chế biến khí và nhà máy đạm  

- Thông tư 16/2021/TT-BCT của Bộ Công Thương về 
việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn 
đối với khởi động từ phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm 
lò 

- Thông tư 103/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc 
hướng dẫn phương thức trích lập, chi sử dụng, quản 
lý Quỹ bình ổn giá xăng dầu 

- Quyết định 2602/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về 
việc ban hành Khung giá phát điện năm 2021 

 
- Nghị định 99/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định về 
quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu 
tư công 

- Chỉ thị 30/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc 
đẩy mạnh triển khai thi hành văn bản quy phạm pháp 
luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư và đấu 
thầu lựa chọn nhà đầu tư 

-  Thông tư 09/2021/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư về việc hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự 
án đầu tư theo phương thức đối tác công tư và dự án 
đầu tư có sử dụng đất 

- Quyết định 2028/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường về việc đính chính Thông tư 09/2021/TT-
BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 

-  Quyết định 2231/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thanh 
tra năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

3. Tài chính  4. Doanh nghiệp 

- Nghị định 101/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 
122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ và 
Nghị định 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 
122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về 
Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, 
Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn 
hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và 
Nghị định 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP 

- Thông tư 16/2021/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam quy định việc tổ chức tín dụng, chi 
nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán trái phiếu 
doanh nghiệp  

- Quyết định 1525/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế về 
việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của các 
Phòng thuộc Cục Thanh tra-Kiểm tra thuế 

- Quyết định 1528/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế về 
việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của các 
Phòng thuộc Cục Thuế doanh nghiệp lớn 

 
-  Nghị quyết 06/2021/UBTVQH15 của Ủy ban Thường 
vụ Quốc hội về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng 
luật, pháp lệnh năm 2021 (lần 2)  

-  Nghị định 97/2021/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định 23/2018/NĐ-CP ngày 
23/02/2018 của Chính phủ quy định về bảo hiểm cháy, 
nổ bắt buộc 

- Nghị định 102/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa 
đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt 
vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải 
quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; quản lý, 
sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng 
phí; dự trữ quốc gia; kho bạc Nhà nước; kế toán, kiểm 
toán độc lập  

- Quyết định 1973/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về 
việc phê duyệt Kế hoạch quốc gia về quản lý chất lượng 
môi trường không khí giai đoạn 2021-2025 

-  Quyết định 1813/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 
về việc phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không 
dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025  

-  Quyết định 35/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 
về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của 
Thủ tướng Chính phủ 
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Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, 

pháp lệnh năm 2021 (lần 2)  

 

Nghị quyết 06/2021/UBTVQH15 của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội về việc điều chỉnh Chương trình xây 

dựng luật, pháp lệnh năm 2021 (lần 2)  

Ngày 18/10/2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 

Nghị quyết 06/2021/UBTVQH15 về việc điều chỉnh 

Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 (lần 

2). 

Theo đó, bổ sung 4 dự thảo nghị quyết của quốc hội vào 

Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 để 

trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 2 

theo quy trình tại một kỳ họp, gồm: 3 Nghị quyết về thí 

điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành 

phố Hải Phòng, tỉnh Nghệ An và tỉnh Thừa Thiên Huế; 

Nghị quyết về tổ chức phiên tòa trực tuyến. 

Ngoài ra, phân công Tòa án nhân dân tối cao trình, Ủy 

ban Tư pháp chủ trì thẩm tra dự thảo Nghị quyết về tổ 

chức phiên tòa trực tuyến. Chính phủ trình, Ủy ban Tài 

chính, Ngân sách chủ trì thẩm tra dự thảo các nghị quyết 

còn lại. Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội tham 

gia thẩm tra 4 dự thảo nghị quyết nêu trên. 

- Ngày ban hành : 18/10/2021 

- Ngày hiệu lực :  18/10/2021 

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

ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-06-2021-

UBTVQH15-dieu-chinh-Chuong-trinh-xay-dung-luat-lan-

2-494033.aspx 

 

 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 về 

kinh doanh xăng dầu 

 
Nghị định 95/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 83/2014/NĐ-

CP ngày 03/9/2014 về kinh doanh xăng dầu 

Ngày 01/11/2021, Chính phủ thông qua Nghị định 

95/2021/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu. 

Cụ thể, căn cứ vào tình hình thực tế tại doanh nghiệp, 

thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương 

nhân phân phối xăng dầu quyết định giá bán lẻ xăng dầu 

(riêng dầu madút là giá bán buôn) trong hệ thống phân 

phối của mình phù hợp với chi phí phát sinh thực tế tại 

doanh nghiệp và không cao hơn giá điều hành do cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền công bố. 

Tuy nhiên, đối với các địa bàn xa cảng, xa kho đầu mối, 

xa cơ sở sản xuất xăng dầu, nếu có chi phí thực tế phát 

sinh hợp lý, hợp lệ (đã được kiểm toán) tăng cao dẫn 

đến giá bán cao hơn giá điều hành, thương nhân đầu 

mối kinh doanh xăng dầu được quyết định giá bán thực 

tế tại địa bàn đó (đã được thông báo với Bộ Công 

Thương) để bù đắp chi phí phát sinh nhưng không vượt 

quá 02% giá điều hành công bố cùng thời điểm.  Khi đó, 

các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương 

nhân phân phối xăng dầu có trách nhiệm thông báo giá 

bán với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính ngay sau khi 

quyết định giá bán xăng dầu của doanh nghiệp. 

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 02/01/2022. 

-  Ngày ban hành: 01/11/2021 

 -  Ngày hiệu lực: 02/01/2022 

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

ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-95-2021-ND-CP-sua-doi-

Nghi-dinh-83-2014-ND-CP-465893.aspx 
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https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-95-2021-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-83-2014-ND-CP-465893.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-95-2021-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-83-2014-ND-CP-465893.aspx
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Quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt 

buộc 

 

Nghị định 97/2021/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ 

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

23/02/2018 của Chính phủ quy định về bảo hiểm 

cháy, nổ bắt buộc 

Ngày 08/11/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 

97/2021/NĐ-CP của sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định 23/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 của Chính 

phủ quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc. 

Cụ thể, doanh nghiệp bảo hiểm phải cấp Giấy chứng 

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

Giấy chứng nhận bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc do doanh 

nghiệp bảo hiểm chủ động thiết kế và phải bao gồm các 

nội dung sau: Tên, địa chỉ của doanh nghiệp bảo hiểm, 

bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm; Thuộc danh 

mục cơ sở; Địa chỉ tài sản được bảo hiểm; Tài sản được 

bảo hiểm;… 

Nguồn thu từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc cho hoạt động 

phòng cháy, chữa cháy được sử dụng hỗ trợ trang bị 

phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy cho lực 

lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy không quá 65% 

(tăng 25% so với quy định cũ) số tiền thực tế thu được 

từ bảo hiểm cháy nổ, bắt buộc của các doanh nghiệp 

bảo hiểm trong năm tài chính. 

Bên cạnh đó, hỗ trợ khen thưởng thành tích của tổ chức, 

cá nhân trực tiếp tham gia, phối hợp trong công tác 

phòng cháy, chữa cháy tối đa 5% (quy định cũ là 10%) 

số tiền thực tế thu được từ bảo hiểm cháy nổ, bắt buộc 

của các doanh nghiệp bảo hiểm trong năm tài chính;… 

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 23/12/2021. 

      -  Ngày ban hành: 08/11//2021 

      -  Ngày hiệu lực: 23/12/2021 

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

ban/Bao-hiem/Nghi-dinh-97-2021-ND-CP-sua-doi-Nghi-

dinh-23-2018-ND-CP-bao-hiem-chay-no-bat-buoc-

493864.aspx 

 

 

 

 

Quản lý, thanh toán, quyết toán dự án 

sử dụng vốn đầu tư công 
 

Nghị định 99/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định về 

quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn 

đầu tư công 

Ngày 11/11/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 

99/2021/NĐ-CP quy định về quản lý, thanh toán, quyết 

toán dự án sử dụng vốn đầu tư công. 

 Theo đó, đối với các hợp đồng có giá trị tạm ứng hợp 

đồng lớn hơn 01 tỷ đồng yêu cầu phải có bảo lãnh tạm 

ứng. Giá trị của bảo lãnh tạm ứng hợp đồng sẽ được 

giảm trừ tương ứng với giá trị tiền tạm ứng đã thu hồi 

qua mỗi lần thanh toán giữa bên giao thầu và bên nhận 

thầu. Đáng chú ý, có 05 trường hợp không yêu cầu bảo 

lãnh tạm ứng bao gồm: 

 Thứ nhất, hợp đồng có giá trị tạm ứng hợp đồng nhỏ 

hơn hoặc bằng 01 tỷ đồng, hợp đồng đơn giản, quy mô 

nhỏ thì thực hiện theo thỏa thuận tại hợp đồng phù hợp 

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

 Thứ hai, các công việc thực hiện không thông qua hợp 

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

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

phải xây dựng các công trình)… 

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

được thực hiện thông qua hợp đồng (bao gồm hợp đồng 

xây dựng và hợp đồng của dự án không có cấu phần xây 

dựng) thì tổng mức vốn tạm ứng trên cơ sở đề nghị của 

chủ đầu tư đảm bảo không được vượt quá 30% giá trị 

hợp đồng (Bao gồm cả dự phòng nếu có). 

 Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/01/2022. 

        -  Ngày ban hành : 11/11/2021 

  -  Ngày hiệu lực: 01/01/2022 

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

ban/Dau-tu/Nghi-dinh-99-2021-ND-CP-quan-ly-thanh-

toan-quyet-toan-du-an-su-dung-von-dau-tu-cong-

494480.aspx 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Nghi-dinh-97-2021-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-23-2018-ND-CP-bao-hiem-chay-no-bat-buoc-493864.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Nghi-dinh-97-2021-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-23-2018-ND-CP-bao-hiem-chay-no-bat-buoc-493864.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Nghi-dinh-97-2021-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-23-2018-ND-CP-bao-hiem-chay-no-bat-buoc-493864.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Nghi-dinh-97-2021-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-23-2018-ND-CP-bao-hiem-chay-no-bat-buoc-493864.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Nghi-dinh-99-2021-ND-CP-quan-ly-thanh-toan-quyet-toan-du-an-su-dung-von-dau-tu-cong-494480.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Nghi-dinh-99-2021-ND-CP-quan-ly-thanh-toan-quyet-toan-du-an-su-dung-von-dau-tu-cong-494480.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Nghi-dinh-99-2021-ND-CP-quan-ly-thanh-toan-quyet-toan-du-an-su-dung-von-dau-tu-cong-494480.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Nghi-dinh-99-2021-ND-CP-quan-ly-thanh-toan-quyet-toan-du-an-su-dung-von-dau-tu-cong-494480.aspx
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Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 

của Chính phủ và Nghị định 

57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP 

ngày 01/9/2016 của Chính phủ về Biểu 

thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu 

ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức 

thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập 

khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và 

Nghị định 125/2017/NĐ-CP ngày 

16/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP 

 

Nghị định 101/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ và 

Nghị định 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính 

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

122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về 

Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, 

Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn 

hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và 

Nghị định 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP 

Ngày 15/11/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 

101/2021/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của 

Chính phủ và Nghị định 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 

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

định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về 

Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh 

mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế 

nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định 

125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP. 

Theo đó, điều chỉnh mức thuế suất thuế xuất khẩu, mức 

thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số nhóm 

mặt hàng quy định tại Phụ lục I - Biểu thuế xuất khẩu 

theo Danh mục mặt hàng chịu thuế và Phụ lục II - Biểu 

thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu 

thuế thành các mức thuế suất thuế xuất khẩu và mức 

thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mới. 

Bên cạnh đó, trường hợp hàng hóa xuất khẩu không có 

tên trong Biểu thuế xuất khẩu thì người khai hải quan 

khai mã hàng của hàng hoá xuất khẩu tương ứng với mã 

hàng 08 chữ số của hàng hóa đó theo Biểu thuế nhập 

khẩu ưu đãi quy định và không phải khai thuế suất trên 

tờ khai hàng hoá xuất khẩu. 

Các mặt hàng xuất khẩu thuộc nhóm có STT 211 tại Biểu 

thuế xuất khẩu đáp ứng đồng thời 02 điều kiện sau: Vật 

tư, nguyên liệu, bán thành phẩm không thuộc các nhóm 

có STT từ 01 đến STT 210 tại Biểu thuế xuất khẩu; và 

Được chế biến trực tiếp từ nguyên liệu chính là tài 

nguyên, khoáng sản có tổng giá trị tài nguyên, khoáng 

sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành 

sản xuất sản phẩm trở lên. 

Nghị định có hiệu lực từ ngày 30/12/2021. 

     -  Ngày ban hành: 15/11/2021 

     -  Ngày hiệu lực: 30/12/2021 

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

ban/Xuat-nhap-khau/Nghi-dinh-101-2021-ND-CP-sua-

doi-Nghi-dinh-122-2016-ND-CP-va-Nghi-dinh-57-2020-

ND-CP-494544.aspx 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Nghi-dinh-101-2021-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-122-2016-ND-CP-va-Nghi-dinh-57-2020-ND-CP-494544.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Nghi-dinh-101-2021-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-122-2016-ND-CP-va-Nghi-dinh-57-2020-ND-CP-494544.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Nghi-dinh-101-2021-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-122-2016-ND-CP-va-Nghi-dinh-57-2020-ND-CP-494544.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Nghi-dinh-101-2021-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-122-2016-ND-CP-va-Nghi-dinh-57-2020-ND-CP-494544.aspx
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Sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Nghị định về xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải 

quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh 

xổ số; quản lý, sử dụng tài sản công; 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự 

trữ quốc gia; kho bạc Nhà nước; kế 

toán, kiểm toán độc lập  
 

Nghị định 102/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa 

đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ 

số; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc Nhà 

nước; kế toán, kiểm toán độc lập  

Ngày 16/11/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 

102/2021/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong 

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

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

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

Nhà nước; kế toán, kiểm toán độc lập. 

Theo đó, bổ sung hành vi “Lập hóa đơn không ghi đầy 

đủ các nội dung bắt buộc trên hóa đơn theo quy định” 

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

khi bán hàng hóa, dịch vụ bị phạt tiền từ 04 - 08 triệu 

đồng. Đồng thời, bổ sung thêm trường hợp làm mất, 

cháy, hỏng hóa đơn bị xử phạt 04 - 08 triệu đồng: Hành 

vi làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập nhưng chưa khai 

thuế. 

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

tiền phạt trong quyết định xử phạt và không quá giá trị 

tài sản, hàng hóa bị thiệt hại, sau khi trừ đi giá trị được 

bảo hiểm, bồi thường (nếu có). Theo quy định hiện hành, 

mức miễn tiền phạt tối đa bằng số tiền phạt còn lại trong 

quyết định xử phạt và không quá giá trị tài sản, hàng hoá 

bị thiệt hại, sau khi trừ đi giá trị được bảo hiểm, bồi 

thường (nếu có). 

Ngoài ra, Nghị định cũng sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một 

số quy định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh 

vực hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; 

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

nước… 

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/01/2022. 

-  Ngày ban hành: 16/11/2021 

 -  Ngày hiệu lực: 01/01/2022 

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

ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-dinh-102-2021-ND-CP-sua-

doi-Nghi-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-linh-vuc-

thue-494746.aspx  

 

Phê duyệt Đề án phát triển thanh toán 

không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai 

đoạn 2021-2025  

 

Quyết định 1813/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 

về việc phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không 

dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025  

Ngày 28/10/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 

Quyết định 1813/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án phát 

triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai 

đoạn 2021-2025. 

Theo đó, mục tiêu cụ thể của Đề án đến cuối 2025 như 

sau: Giá trị thanh toán không dùng tiền mặt gấp 25 lần 

GDP; Thanh toán không dùng tiền mặt trong thương mại 

điện tử đạt 50%; Từ 80% người dân từ 15 tuổi trở lên có 

tài khoản giao dịch tại ngân hàng; Từ 90 – 100% cơ sở 

giáo dục trên địa bàn đô thị chấp nhận thanh toán học 

phí bằng thương thức không dùng tiền mặt; 60% các cơ 

sở khám, chữa bệnh trên địa bàn đô thị chấp nhận thanh 

toán dịch vụ y tế bằng phương thức thanh toán không 

dùng tiền mặt;… 

Để đạt được các mục tiêu trên, Chính phủ đề ra các giải 

pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt gồm: 

Hoàn thiện hành lang pháp lý và cơ chế, chính sách; 

Nâng cấp, phát triển hạ tầng thanh toán hiện đại, hoạt 

động an toàn, hiệu quả; Nghiên cứu, ứng dụng thành tựu 

của CMCN 4.0; Đẩy mạnh thanh toán điện tử trong khu 

vực chính phủ, dịch vụ hành chính công;.. 

          - Ngày ban hành : 28/10/2021 

          - Ngày hiệu lực: 28/10/2021 

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

ban/Tien-te-Ngan-hang/Quyet-dinh-1813-QD-TTg-

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-dinh-102-2021-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-linh-vuc-thue-494746.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-dinh-102-2021-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-linh-vuc-thue-494746.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-dinh-102-2021-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-linh-vuc-thue-494746.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-dinh-102-2021-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-linh-vuc-thue-494746.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Quyet-dinh-1813-QD-TTg-2021-phe-duyet-De-an-phat-trien-thanh-toan-khong-dung-tien-mat-492672.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Quyet-dinh-1813-QD-TTg-2021-phe-duyet-De-an-phat-trien-thanh-toan-khong-dung-tien-mat-492672.aspx
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2021-phe-duyet-De-an-phat-trien-thanh-toan-khong-

dung-tien-mat-492672.aspx 

 

Phê duyệt Kế hoạch quốc gia về quản 

lý chất lượng môi trường không khí 

giai đoạn 2021-2025 
 

Quyết định 1973/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 

về việc phê duyệt Kế hoạch quốc gia về quản lý chất 

lượng môi trường không khí giai đoạn 2021-2025 

Ngày 23/11/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết 

định 1973/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch quốc gia 

về quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 

2021-2025. 

Theo đó, các chương trình thực hiện Kế hoạch quốc gia 

về quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 

2021-2025 như sau: đến năm 2023, Bộ Tài nguyên và 

Môi trường chủ trì xây dựng, ban hành tiêu chí chứng 

nhận Nhãn sinh thái Việt Nam đối với các phương tiện 

và dịch vụ giao thông vận tải thân thiện môi trường; năm 

2025, các cơ sở sản xuất đầu tư, thực hiện đổi mới công 

nghệ, quy trình sản xuất, thiết bị sản xuất tại các cơ sở 

sản xuất công nghiệp nhằm hạn chế phát sinh khí thải. 

Ngoài ra, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì hoàn 

thiện, hiện đại hóa hệ thống quan trắc môi trường không 

khí xung quanh tự động, liên tục; tăng cường năng lực 

dự báo, cảnh báo về chất lượng môi trường không khí; 

thiết lập các điểm quan trắc môi trường không khí theo 

Quy hoạch tổng thể mạng lưới quan trắc môi trường 

quốc gia và hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu về chất 

lượng môi trường không khí xung quanh ở các đô thị đặc 

biệt và đô thị loại I trở lên vào năm 2025;… 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

-  Ngày ban hành: 23/11/2021 

 -  Ngày hiệu lực: 23/11/2021 

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

ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-1973-QD-TTg-

2021-Ke-hoach-quoc-gia-ve-quan-ly-chat-luong-moi-

truong-khong-khi-495464.aspx 

 

 

 

 

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp 

luật của Thủ tướng Chính phủ  
 

Quyết định 35/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp 

luật của Thủ tướng Chính phủ 

Ngày 24/11/2021, Thủ tướng ban hành Quyết định 

35/2021/QĐ-TTg bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp 

luật của Thủ tướng Chính phủ. 

Bài bỏ 25 văn bản quy phạm pháp luật trong nhiều lĩnh 

vực như:  

- Quyết định số 155/1999/QĐ-TTg ngày 16 tháng 7 năm 

1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy 

chế quản lý chất thải nguy hại. 

- Quyết định số 219/1999/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 

1999 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách bảo hộ 

quyền lợi của nhân dân địa phương nơi có khoáng sản 

được khai thác, chế biến và bảo vệ tài nguyên khoáng 

sản chưa khai thác. 

- Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 

2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy 

chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền 

sử dụng đất hoặc cho thuê đất. 

- Quyết định số 291/2006/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 

2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thanh 

toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2006 - 2010 và định 

hướng đến năm 2020 tại Việt Nam. 

.- Quyết định số 116/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 7 năm 

2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch 

điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản đến 

năm 2015, định hướng đến năm 2020. 

Quyết định có hiệu lực từ 01/12/2021. 

 -  Ngày ban hành: 24/11/2021 

 -  Ngày hiệu lực: 01/12/2021 

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

ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-35-2021-QD-TTg-

bai-bo-van-ban-quy-pham-phap-luat-cua-Thu-tuong-

Chinh-phu-495497.aspx 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Quyet-dinh-1813-QD-TTg-2021-phe-duyet-De-an-phat-trien-thanh-toan-khong-dung-tien-mat-492672.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Quyet-dinh-1813-QD-TTg-2021-phe-duyet-De-an-phat-trien-thanh-toan-khong-dung-tien-mat-492672.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-1973-QD-TTg-2021-Ke-hoach-quoc-gia-ve-quan-ly-chat-luong-moi-truong-khong-khi-495464.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-1973-QD-TTg-2021-Ke-hoach-quoc-gia-ve-quan-ly-chat-luong-moi-truong-khong-khi-495464.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-1973-QD-TTg-2021-Ke-hoach-quoc-gia-ve-quan-ly-chat-luong-moi-truong-khong-khi-495464.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-1973-QD-TTg-2021-Ke-hoach-quoc-gia-ve-quan-ly-chat-luong-moi-truong-khong-khi-495464.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-35-2021-QD-TTg-bai-bo-van-ban-quy-pham-phap-luat-cua-Thu-tuong-Chinh-phu-495497.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-35-2021-QD-TTg-bai-bo-van-ban-quy-pham-phap-luat-cua-Thu-tuong-Chinh-phu-495497.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-35-2021-QD-TTg-bai-bo-van-ban-quy-pham-phap-luat-cua-Thu-tuong-Chinh-phu-495497.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-35-2021-QD-TTg-bai-bo-van-ban-quy-pham-phap-luat-cua-Thu-tuong-Chinh-phu-495497.aspx
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Đẩy mạnh triển khai thi hành văn bản 

quy phạm pháp luật về đầu tư theo 

phương thức đối tác công tư và đấu 

thầu lựa chọn nhà đầu tư  

 
Chỉ thị 30/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc 

đẩy mạnh triển khai thi hành văn bản quy phạm pháp 

luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư và 

đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư 

Ngày 23/11/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ 

thị 30/CT-TTg về việc đẩy mạnh triển khai thi hành văn 

bản quy phạm pháp luật về đầu tư theo phương thức đối 

tác công tư và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. 

Thủ tướng yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang bộ chủ trì 

hướng dẫn chi tiết các nội dung trong đầu tư theo 

phương thức đối tác công tư, bao gồm: Nội dung báo 

cáo nghiên cứu khả thi, nội dung chi tiết tiêu chuẩn và 

phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu, mẫu hợp đồng dự 

án… phù hợp với yêu cầu liên quan theo pháp luật 

chuyên ngành và nội dung cần thiết khác theo quy định 

tại Nghị định số 35/2021/NĐ-CP; hoàn thành trong Quý 

II năm 2022. 

Bên cạnh đó, các Bộ, cơ quan ngang bộ ban hành văn 

bản hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy 

định chi tiết và hướng dẫn các nội dung về đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư với các dự án thuộc lĩnh vực chuyên 

ngành, xã hội hóa. Các dự án cụ thể như dự án năng 

lượng tái tạo, thủy điện nhỏ; dự án kinh doanh cá cược 

bóng đá quốc tế, đua chó, đua ngựa; dự án sản xuất 

nước sạch nông thôn… 

Ngoài ra, các Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân 

các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải tăng 

cường các hoạt động xúc tiến đầu tư; khẩn trương chỉ 

đạo lập, thẩm định, phê duyệt Danh mục dự án đầu tư 

có sử dụng đất; tăng cường ứng dụng công nghệ thông 

tin trong đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư… 

-  Ngày ban hành: 23/11/2021 

 -  Ngày hiệu lực: 23/11/2021 

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

ban/Dau-tu/Chi-thi-30-CT-TTg-2021-trien-khai-thi-hanh-

van-ban-ve-dau-tu-theo-phuong-thuc-doi-tac-cong-tu-

495403.aspx 

 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn 

sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - 

thuốc nổ không có TNT dùng cho  

lộ thiên  

 

Thông tư 12/2021/TT-BCT của Bộ Công Thương ban 

hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản 

phẩm vật liệu nổ công nghiệp - thuốc nổ không có 

TNT dùng cho lộ thiên 

Ngày 27/10/2021, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 

12/2021/TT-BCT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - thuốc nổ 

không có TNT dùng cho lộ thiên. 

Theo đó, các chỉ tiêu kỹ thuật của thuốc nổ bột không có 

TNT dùng cho lộ thiên như sau: Khối lượng riêng từ 

0,90-1,10 g/cm3; tốc độ nổ ≥ 3200 m/s; khả năng sinh 

công bằng bom chì là từ 320-350 ml; độ nén trụ chì ≥ 13 

mm; khoảng cách truyền nổ ≥ 3 cm; độ nhạy kích nổ: kíp 

nổ số 8. 

Bên cạnh đó, thuốc nổ không có TNT dùng cho lộ thiên 

được đóng thành thỏi với đường kính không nhỏ hơn 32 

mm, vỏ bằng giấy chống thấm (tráng parafin), bao Poly 

Propylen (PP) hoặc vỏ bằng nhựa, bên trong có lồng túi 

Poly Etylen (PE). Ngoài ra, các thỏi thuốc được bao gói 

trong túi PE và hộp cacton hoặc bao gói vào bao PP. Với 

các loại thuốc nổ có đường kính thỏi thuốc nhỏ hơn 50 

mm phải được bao gói kín bằng túi PE. 

Trong quá trình thử nghiệm và tiêu hủy mẫu không đạt 

yêu cầu, phải tuân thủ quy định về an toàn trong bảo 

quản, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp theo Quy 

chuẩn số QCVN 01:2019/BCT. Phương tiện đo phải 

được bảo quản, sử dụng theo quy định của nhà sản 

xuất... 

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/7/2022. 

- Ngày ban hành : 27/10/2021 

- Ngày hiệu lực : 01/7/2022 

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

ban/Linh-vuc-khac/Thong-tu-12-2021-TT-BCT-Quy-

chuan-ve-an-toan-thuoc-no-bot-khong-co-TNT-dung-

cho-lo-thien-492841.aspx 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Chi-thi-30-CT-TTg-2021-trien-khai-thi-hanh-van-ban-ve-dau-tu-theo-phuong-thuc-doi-tac-cong-tu-495403.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Chi-thi-30-CT-TTg-2021-trien-khai-thi-hanh-van-ban-ve-dau-tu-theo-phuong-thuc-doi-tac-cong-tu-495403.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Chi-thi-30-CT-TTg-2021-trien-khai-thi-hanh-van-ban-ve-dau-tu-theo-phuong-thuc-doi-tac-cong-tu-495403.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Chi-thi-30-CT-TTg-2021-trien-khai-thi-hanh-van-ban-ve-dau-tu-theo-phuong-thuc-doi-tac-cong-tu-495403.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Thong-tu-12-2021-TT-BCT-Quy-chuan-ve-an-toan-thuoc-no-bot-khong-co-TNT-dung-cho-lo-thien-492841.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Thong-tu-12-2021-TT-BCT-Quy-chuan-ve-an-toan-thuoc-no-bot-khong-co-TNT-dung-cho-lo-thien-492841.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Thong-tu-12-2021-TT-BCT-Quy-chuan-ve-an-toan-thuoc-no-bot-khong-co-TNT-dung-cho-lo-thien-492841.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Thong-tu-12-2021-TT-BCT-Quy-chuan-ve-an-toan-thuoc-no-bot-khong-co-TNT-dung-cho-lo-thien-492841.aspx
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Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm 

định trên cơ sở rủi ro đối với các bình 

chịu áp lực nhà máy lọc hóa dầu, nhà 

máy chế biến khí và nhà máy đạm 

  
Thông tư 13/2021/TT-BCT của Bộ Công Thương ban 

hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm định trên 

cơ sở rủi ro đối với các bình chịu áp lực nhà máy lọc 

hóa dầu, nhà máy chế biến khí và nhà máy đạm  

Ngày 27/10/2021, Bộ Công Thương đã ban hành Thông 

tư 13/2021/TT-BCT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về kiểm định trên cơ sở rủi ro đối với các bình chịu 

áp lực nhà máy lọc hóa dầu, nhà máy chế biến khí và 

nhà máy đạm. 

Cụ thể, Quy chuẩn này quy định về kiểm định trên cơ sở 

rủi ro áp dụng đối với các bình chịu áp lực có cấu tạo và 

phân loại theo TCVN 8366:2010 được sử dụng trong các 

nhà máy lọc hóa dầu, nhà máy chế biến khí và nhà máy 

sản xuất phân đạm từ nguyên liệu là khí thiên nhiên, khó 

đồng hành (nhà máy đạm). 

Trong đó, Bộ quy định phải đánh giá các lỗi nứt gãy mỏi 

và có kế hoạch kiểm tra phù hợp đối với bình chịu áp lực 

hoạt động theo chu kỳ (áp suất, nhiệt độ). Xem xét các 

vấn đề sau đây khi áp dụng cho các bình chịu áp lực 

hoạt động theo chu kỳ: Tiêu chí thiết kế mỏi từ tiêu chuẩn 

chế tạo ban đầu và biện pháp phòng ngừa và chế tạo chi 

tiết đặc biệt bất kỳ; Các dạng liên kết bên trong và bên 

ngoài và ống nối, đỉnh mối hàn chu vi, các sửa chữa, 

thay đổi, các hư hỏng và khả năng bị đứt do mỏi, do tăng 

cường ứng suất ở các vị trí này. 

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/6/2022.  

- Ngày ban hành : 27/10/2021 

- Ngày hiệu lực : 01/6/2022 

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

ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-13-2021-TT-BCT-

Quy-chuan-ve-kiem-dinh-rui-ro-binh-chiu-ap-luc-nha-

may-loc-hoa-dau-492842.aspx 

 

 

 

 

 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn 

đối với khởi động từ phòng nổ sử dụng 

trong mỏ hầm lò 

 

Thông tư 16/2021/TT-BCT của Bộ Công Thương về 

việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an 

toàn đối với khởi động từ phòng nổ sử dụng trong 

mỏ hầm lò 

Ngày 29/10/2021, Bộ Công Thương đã ban hành Thông 

tư 16/2021/TT-BCT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về an toàn đối với khởi động từ phòng nổ 

sử dụng trong mỏ hầm lò. 

Cụ thể, Quy chuẩn kỹ thuật này quy định các yêu cầu kỹ 

thuật an toàn và quản lý đối với khởi động từ phòng nổ 

trong mạng điện xoay chiều ba pha trung tính cách ly sử 

dụng trong mỏ hầm lò có khí cháy và bụi nổ. Điện áp làm 

việc danh định xoay chiều của mạch lực khởi động từ 

phòng nổ là 380 V, 660 V, 1140 V. 

Bên cạnh đó, độ cao lắp đặt khởi động từ phòng nổ 

không quá 2000m so với mực nước biển với bộ tiếp điểm 

điện từ, ở độ cao không quá 1000m so với mực nước 

biển với bộ tiếp điểm chân không, cũng như ở độ sâu 

không quá 1500m dưới mực nước biển. 

Lưu ý, vật liệu cách điện được sử dụng trong các mạch 

điện làm việc ở điện áp vượt quá 250 V hoặc mang dòng 

điện lớn hơn 16 A phải có chỉ số CTI không nhỏ hơn 400. 

Bên cạnh đó, khóa liên động rò điện phải không cho khởi 

động từ đóng điện khi điện trở cách điện của mạch phía 

sau khởi động từ giảm tới giá trị quy định. Khi điện trở 

cách điện của mạng phía sau khởi động từ với đất tăng 

lên 1,5 lần giá trị tác động, thì khóa liên thông rò điện 

phải được phục hồi. 

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/7/2022. 

- Ngày ban hành : 29/10/2021 

- Ngày hiệu lực : 01/7/2022 

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

ban/Linh-vuc-khac/Thong-tu-16-2021-TT-BCT-Quy-

chuan-ve-an-toan-khoi-dong-tu-phong-no-su-dung-mo-

ham-lo-493970.aspx 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-13-2021-TT-BCT-Quy-chuan-ve-kiem-dinh-rui-ro-binh-chiu-ap-luc-nha-may-loc-hoa-dau-492842.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-13-2021-TT-BCT-Quy-chuan-ve-kiem-dinh-rui-ro-binh-chiu-ap-luc-nha-may-loc-hoa-dau-492842.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-13-2021-TT-BCT-Quy-chuan-ve-kiem-dinh-rui-ro-binh-chiu-ap-luc-nha-may-loc-hoa-dau-492842.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-13-2021-TT-BCT-Quy-chuan-ve-kiem-dinh-rui-ro-binh-chiu-ap-luc-nha-may-loc-hoa-dau-492842.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Thong-tu-16-2021-TT-BCT-Quy-chuan-ve-an-toan-khoi-dong-tu-phong-no-su-dung-mo-ham-lo-493970.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Thong-tu-16-2021-TT-BCT-Quy-chuan-ve-an-toan-khoi-dong-tu-phong-no-su-dung-mo-ham-lo-493970.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Thong-tu-16-2021-TT-BCT-Quy-chuan-ve-an-toan-khoi-dong-tu-phong-no-su-dung-mo-ham-lo-493970.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Thong-tu-16-2021-TT-BCT-Quy-chuan-ve-an-toan-khoi-dong-tu-phong-no-su-dung-mo-ham-lo-493970.aspx
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Hướng dẫn phương thức trích lập, chi 

sử dụng, quản lý Quỹ bình ổn giá xăng 

dầu 
 

Thông tư 103/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc 

hướng dẫn phương thức trích lập, chi sử dụng, quản 

lý Quỹ bình ổn giá xăng dầu 

Ngày 18/11/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 

103/2021/TT-BTC về việc hướng dẫn phương thức trích 

lập, chi sử dụng, quản lý Quỹ bình ổn giá xăng dầu. 

Theo đó, quỹ bình ổn giá xăng dầu được trích lập bằng 

một khoản tiền cụ thể là 300 đồng/lít đối với các loại 

xăng, các loại dầu điezen, dầu hỏa và 300 đồng/kg đối 

với các loại dầu madút ở nhiệt độ thực tế tiêu thụ tại thị 

trường nội địa và được xác định là một yếu tố cấu thành 

giá cơ sở và giá bán của thương nhân đầu mối kinh 

doanh xăng dầu. 

Điều chỉnh mức giảm mức trích lập hoặc tạm dừng trích 

lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu dưới mức quy định khi các 

yếu tố cấu thành giá cơ sở xăng, dầu kỳ công bố tăng 

trên 5% so với giá cơ sở xăng dầu công bố kỳ trước liền 

kề hoặc việc tăng giá xăng, dầu ảnh hưởng đến phát 

triển kinh tế-xã hội và đời sống nhân dân. 

Ngoài ra, chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu được 

thực hiện khi giá cơ sở cao hơn giá bán lẻ hiện hành 

hoặc việc tăng giá xăng dầu ảnh hưởng đến phát triển 

kinh tế-xã hội và đời sống nhân dân. Thương nhân đầu 

mối kinh doanh xăng dầu chỉ được chi sử dụng Quỹ bình 

ổn xăng dầu theo thông báo điều hành giá xăng dầu của 

Bộ Công Thương. 

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 02/01/2022. 

       -  Ngày ban hành: 18/11/2021 

 -  Ngày hiệu lực: 02/01/2022 

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

ban/Thuong-mai/Thong-tu-103-2021-TT-BTC-huong-

dan-phuong-thuc-trich-lap-Quy-binh-on-gia-xang-dau-

495500.aspx 

 

 

 

 

 

 

Hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực 

hiện dự án đầu tư theo phương thức 

đối tác công tư và dự án đầu tư có sử 

dụng đất 

 

Thông tư 09/2021/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư về việc hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực 

hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư 

và dự án đầu tư có sử dụng đất 

Ngày 16/11/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành 

Thông tư 09/2021/TT-BKHĐT về việc hướng dẫn lựa 

chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương 

thức đối tác công tư và dự án đầu tư có sử dụng đất. 

Theo đó, hồ sơ dự sơ tuyển của nhà đầu tư được đánh 

giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung sau: Có 

bản gốc hồ sơ dự sơ tuyển; Có đơn dự sơ tuyển được 

đại diện hợp pháp của nhà đầu tư ký tên, đóng dấu; 

Trường hợp liên danh, có thỏa thuận liên danh được đại 

diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, 

đóng dấu; Nhà đầu tư không có tên trong hai hoặc nhiều 

hồ sơ dự sơ tuyển với tư cách là nhà đầu tư độc lập hoặc 

thành viên liên danh; Nhà đầu tư không đang trong thời 

gian bị cấm tham gia hoạt động lựa chọn nhà đầu tư theo 

quy định về đầu tư PPP;… 

Cụ thể, tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm 

của nhà đầu tư thực hiện dự án như sau: Năng lực về 

tài chính chiếm tỷ trọng 50 – 60% tổng số điểm; Kinh 

nghiệm thực hiện dự án của nhà đầu tư chiếm tỷ trọng 

40 – 50% tổng số điểm. Các dự án, gói thầu nhà đầu tư 

thực hiện phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, 

chất lượng theo hợp đồng đã ký kết mới được xem xét, 

đánh giá. 

Ngoài ra, danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất, danh 

mục dự án phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp 

luật chuyên ngành, pháp luật về xã hội hóa được đăng 

tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong thời hạn 

07 ngày làm việc kể từ ngày danh mục dự án được phê 

duyệt hoặc kể từ ngày yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh 

nghiệm được phê duyệt. 

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 

- Ngày ban hành : 16/11/2021 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-103-2021-TT-BTC-huong-dan-phuong-thuc-trich-lap-Quy-binh-on-gia-xang-dau-495500.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-103-2021-TT-BTC-huong-dan-phuong-thuc-trich-lap-Quy-binh-on-gia-xang-dau-495500.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-103-2021-TT-BTC-huong-dan-phuong-thuc-trich-lap-Quy-binh-on-gia-xang-dau-495500.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-103-2021-TT-BTC-huong-dan-phuong-thuc-trich-lap-Quy-binh-on-gia-xang-dau-495500.aspx
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- Ngày hiệu lực : 01/01/2022 

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

ban/Dau-tu/Thong-tu-09-2021-TT-BKHDT-lua-chon-

nha-dau-tu-thuc-hien-du-an-theo-phuong-thuc-doi-tac-

cong-tu-494724.aspx 

 

Quy định việc tổ chức tín dụng, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán 

trái phiếu doanh nghiệp  

 

Thông tư 16/2021/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam quy định việc tổ chức tín dụng, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán trái phiếu 

doanh nghiệp  

Ngày 10/11/2021, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã 

ban hành Thông tư 16/2021/TT-NHNN quy định việc tổ 

chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, 

bán trái phiếu doanh nghiệp. 

Theo đó, trái phiếu doanh nghiệp được thực hiện giao 

dịch mua, bán khi đáp ứng các yêu cầu sau: Là trái phiếu 

doanh nghiệp được phát hành theo đúng quy định của 

pháp luật; Được phát hành bằng đồng Việt Nam; Thuộc 

quyền sở hữu hợp pháp của bên bán, chưa đến hạn 

thanh toán hết gốc, lãi và bên bán cam kết trái phiếu 

doanh nghiệp không có tranh chấp, được phép giao dịch 

theo quy định của pháp luật, không trong tình trạng đang 

mua bán có kỳ hạn, chiết khấu, tái chiết khấu. 

Bên cạnh đó, tổ chức tín dụng chỉ được mua trái phiếu 

doanh nghiệp khi tổ chức tín dụng đó có tỷ lệ nợ xấu 

dưới 3% theo kỳ phân loại gần nhất theo quy định của 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về phân loại tài sản có, 

mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc 

sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ 

chức tín dụng trước thời điểm mua trái phiếu doanh 

nghiệp. 

Ngoài ra, tổ chức tín dụng không được mua trái phiếu 

doanh nghiệp trong các trường hợp sau: Trái phiếu 

doanh nghiệp phát hành trong đó có mục đích để góp 

vốn, mua cổ phần tại doanh nghiệp phát hành; Trái phiếu 

doanh nghiệp phát hành trong đó có mục đích để góp 

vốn, mua cổ phần tại doanh nghiệp khác; Trái phiếu 

doanh nghiệp phát hành trong đó có mục đích để tăng 

quy mô vốn hoạt động. 

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/01/2022 

       - Ngày ban hành : 10/11/2021 

       - Ngày hiệu lực: 15/01/2022 

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

ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-16-2021-TT-NHNN-to-

chuc-tin-dung-nuoc-ngoai-mua-ban-trai-phieu-doanh-

nghiep-494842.aspx 

 

 

Ban hành Khung giá phát điện năm 

2021 

 
Quyết định 2602/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về 

việc ban hành Khung giá phát điện năm 2021 

Ngày 18/11/2021, Bộ Công Thương ban hành Quyết 

định 2602/QĐ-BCT về việc ban hành Khung giá phát 

điện năm 2021. 

Cụ thể, mức trần của khung giá phát điện (chưa bao gồm 

thuế tài nguyên nước, tiền phí dịch vụ môi trường rừng, 

tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước và thuế giá trị 

gia tăng) áp dụng cho các nhà máy thủy điện là 1.110 

đồng/kWh. 

Bên cạnh đó, các thông số nhiên liệu sử dụng tính toán 

giá phát điện năm 2021 cho nhà máy nhiệt điện than bao 

gồm: Suất tiêu hao nhiệt tinh ở mức tải 85% là 2.279,14 

kcal/kWh (công suất tinh 2x600MW); Nhiệt trị than (HHV) 

là 5.620 kcal/kg; Giá than (chưa bao gồm thuế VAT và 

chi phí vận chuyển) là 996.602,4 đồng/tấn (than nhập 

khẩu). 

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

-  Ngày ban hành: 18/11/2021 

 -  Ngày hiệu lực: 18/11/2021 

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

ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-2602-QD-BCT-2021-Ban-

hanh-khung-gia-phat-dien-494984.aspx 

 

 

 

 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Thong-tu-09-2021-TT-BKHDT-lua-chon-nha-dau-tu-thuc-hien-du-an-theo-phuong-thuc-doi-tac-cong-tu-494724.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Thong-tu-09-2021-TT-BKHDT-lua-chon-nha-dau-tu-thuc-hien-du-an-theo-phuong-thuc-doi-tac-cong-tu-494724.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Thong-tu-09-2021-TT-BKHDT-lua-chon-nha-dau-tu-thuc-hien-du-an-theo-phuong-thuc-doi-tac-cong-tu-494724.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Thong-tu-09-2021-TT-BKHDT-lua-chon-nha-dau-tu-thuc-hien-du-an-theo-phuong-thuc-doi-tac-cong-tu-494724.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-16-2021-TT-NHNN-to-chuc-tin-dung-nuoc-ngoai-mua-ban-trai-phieu-doanh-nghiep-494842.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-16-2021-TT-NHNN-to-chuc-tin-dung-nuoc-ngoai-mua-ban-trai-phieu-doanh-nghiep-494842.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-16-2021-TT-NHNN-to-chuc-tin-dung-nuoc-ngoai-mua-ban-trai-phieu-doanh-nghiep-494842.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-16-2021-TT-NHNN-to-chuc-tin-dung-nuoc-ngoai-mua-ban-trai-phieu-doanh-nghiep-494842.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-2602-QD-BCT-2021-Ban-hanh-khung-gia-phat-dien-494984.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-2602-QD-BCT-2021-Ban-hanh-khung-gia-phat-dien-494984.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-2602-QD-BCT-2021-Ban-hanh-khung-gia-phat-dien-494984.aspx
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Đính chính Thông tư 09/2021/TT-

BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các thông tư quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành  

Luật Đất đai 

Quyết định 2028/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về việc đính chính Thông tư 09/2021/TT-

BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông 

tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất 

đai 

Ngày 22/10/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban 

hành Quyết định 2028/QĐ-BTNMT về việc đính chính 

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

Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

Luật Đất đai. 

Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đính chính lỗi kỹ 

thuật tại trang 21, dòng thứ 6 từ dưới lên của Thông tư 

số 09/2021/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật 

Đất đai, cụ thể như sau: Sửa “b) Các giấy tờ quy định tại 

điểm b, c, d và đ khoản 1 Điều 5a của Thông tư này” 

thành “b) Giấy tờ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 5a 

của Thông tư này”. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

- Ngày ban hành : 22/10/2021 

- Ngày hiệu lực :  22/10/2021 

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

ban/Bat-dong-san/Quyet-dinh-2028-QD-BTNMT-2021-

dinh-chinh-Thong-tu-09-2021-TT-BTNMT-493892.aspx 

 

Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thanh tra 

năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường  

 

Quyết định 2231/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch 

thanh tra năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

Ngày 16/11/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban 

hành Quyết định 2231/QĐ-BTNMT về việc điều chỉnh, 

bổ sung kế hoạch thanh tra năm 2021 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường. 

Theo đó, các nội dung thanh tra không thực hiện trong 

năm 2021 gồm: Thanh tra việc thực hiện chức năng, 

nhiệm vụ; việc thực hiện đề tài, dự án, nhiệm vụ chuyên 

môn và các quy định của Luật Phòng, chống tham 

nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí và dự 

án đầu tư xây dựng cơ bản (nếu có); Thanh tra việc thực 

hiện các nội dung được phân cấp, ủy quyền của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Thanh tra việc 

quản lý, sử dụng đất của các nông, lâm trường và đất có 

nguồn gốc từ các nông, lâm trường;… 

Bên cạnh đó, Bộ điều chỉnh các nội dung thanh tra trong 

năm 2021 gồm: Kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh 

tra; Kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra, thông 

báo kết quả kiểm tra đối với một số tổ chức, cá nhân đã 

được thanh tra, kiểm tra các năm 2018, 2019 và 2020; 

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về 

tài nguyên nước trong hoạt động thăm dò, khai thác, sử 

dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước đối 

với các đơn vị khai thác, sử dụng nước đa mục tiêu, có 

quy mô lớn tại Đắk Lắk, Nghệ An;… 

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. 

- Ngày ban hành : 16/11/2021 

- Ngày hiệu lực : 16/11/2021 

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

ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-2231-QD-

BTNMT-2021-bo-sung-Ke-hoach-thanh-tra-cua-Bo-Tai-

nguyen-494922.aspx 

 

Quy định chức năng, nhiệm vụ của các 

Phòng thuộc Cục Thanh tra- 

Kiểm tra thuế 

 

Quyết định 1525/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc 

ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của các 

Phòng thuộc Cục Thanh tra-Kiểm tra thuế 

Ngày 03/11/2021, Tổng cục Thuế ban hành Quyết định 

1525/QĐ-TCT về việc ban hành Quy định chức năng, 

nhiệm vụ của các Phòng thuộc Cục Thanh tra-Kiểm tra 

thuế. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Quyet-dinh-2028-QD-BTNMT-2021-dinh-chinh-Thong-tu-09-2021-TT-BTNMT-493892.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Quyet-dinh-2028-QD-BTNMT-2021-dinh-chinh-Thong-tu-09-2021-TT-BTNMT-493892.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Quyet-dinh-2028-QD-BTNMT-2021-dinh-chinh-Thong-tu-09-2021-TT-BTNMT-493892.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-2231-QD-BTNMT-2021-bo-sung-Ke-hoach-thanh-tra-cua-Bo-Tai-nguyen-494922.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-2231-QD-BTNMT-2021-bo-sung-Ke-hoach-thanh-tra-cua-Bo-Tai-nguyen-494922.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-2231-QD-BTNMT-2021-bo-sung-Ke-hoach-thanh-tra-cua-Bo-Tai-nguyen-494922.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-2231-QD-BTNMT-2021-bo-sung-Ke-hoach-thanh-tra-cua-Bo-Tai-nguyen-494922.aspx
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Cục Thanh tra-Kiểm tra thuế gồm các Phòng sau đây: 

Phòng Tổng hợp; Phòng Thanh tra – Kiểm tra giá chuyển 

nhượng; các Phòng Thanh tra – Kiểm tra thuế số 1, số 

2 và số 3. Phòng Thanh tra – Kiểm tra thuế số 1 có nhiệm 

vụ trực tiếp thanh tra, kiểm tra thuế với người nộp thuế 

lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm; chứng khoán, 

kiểm toán, hoạt động thương mại điện tử; tham mưu việc 

xây dựng ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ thanh 

tra, kiểm tra thuế …Phòng Thanh tra – Kiểm tra thuế số 

2 trực tiếp thanh tra, kiểm tra thuế đối với người nộp thuế 

có rủi ro về hóa đơn, rủi ro về hoàn thuế và có dấu hiệu 

vi phạm pháp luật thuế, gian lận thuế, trốn thuế; người 

nộp thuế lĩnh vực vận tải, logistics, viễn thông, thương 

mại, dịch vụ lưu trú và ăn uống, y tế, giáo dục, đào tạo 

và các dịch vụ khác…Phòng Thanh tra – Kiểm tra thuế 

số 3 tham mưu, tổ chức chủ trì thực hiện giải quyết tố 

cáo hành vi trốn thuế, gian lận thuế của người nộp thuế; 

giám định tư pháp về thuế; thanh tra lại; trực tiếp thanh 

tra, kiểm tra thuế lĩnh vực xây dựng, bất động sản, tài 

nguyên, khoáng sản, năng lượng và môi trường. 

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký 

-  Ngày ban hành: 03/11/2021 

-  Ngày hiệu lực: 03/11/2021 

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

ban/Thue-Phi-Le-Phi/Quyet-dinh-1525-QD-TCT-2021-

chuc-nang-cua-cac-Phong-thuoc-Cuc-Thanh-tra-Kiem-

tra-thue-493468.aspx 

 

Quy định chức năng, nhiệm vụ của các 

Phòng thuộc Cục Thuế doanh nghiệp 

lớn 

 
Quyết định 1528/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc 

ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của các 

Phòng thuộc Cục Thuế doanh nghiệp lớn 

Ngày 03/11/2021, Tổng cục Thuế ban hành Quyết định 

1528/QĐ-TCT về việc ban hành Quy định chức năng, 

nhiệm vụ của các Phòng thuộc Cục Thuế doanh nghiệp 

lớn. 

Cục Thuế doanh nghiệp lớn bao gồm các Phòng: Phòng 

Tổng hợp – Nghiệp vụ – Hỗ trợ người nộp thuế; Phòng 

Kê khai – Kế toán thuế và Cơ sở dữ liệu doanh nghiệp 

lớn; các Phòng Quản lý thuế số 1, số 2 và số 3. Các 

Phòng thuộc Cục Thuế doanh nghiệp lớn thực hiện 

nhiệm vụ tham mưu, giúp Cục trưởng Cục tổ chức thực 

hiện các nhiệm vụ được giao theo quy định tại Quyết 

định số 1968/QĐ-BTC ngày 08/10/2021. 

Cụ thể, Phòng Quản lý thuế số 1 có nhiệm vụ tham mưu, 

tổ chức hướng dẫn, giải quyết vướng mắc về thuế quốc 

tế; quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế; quản lý thuế đối 

với doanh nghiệp được phân công thuộc lĩnh vực dầu 

khí, xăng dầu…Phòng Quản lý thuế số 2 tham mưu, tổ 

chức xây dựng chính sách pháp luật, quy trình nghiệp 

vụ về thuế đối với doanh nghiệp lớn; quản lý hóa đơn, 

chứng từ; quản lý thuế đối với doanh nghiệp được phân 

công lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, chứng 

khoán…Phòng Quản lý thuế số 3 tham mưu, thực hiện 

thanh tra - kiểm tra thuế; thỏa thuận trước về phương 

pháp xác định giá thuế; quản lý thuế đối với doanh 

nghiệp được phân công thuộc lĩnh vực điện, than, cao 

su, hàng không, viễn thông, các doanh nghiệp đầu tư 

nước ngoài… 

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. 

-  Ngày ban hành: 03/11/2021 

 -  Ngày hiệu lực: 03/11/2021 

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

ban/Doanh-nghiep/Quyet-dinh-1528-QD-TCT-2021-

chuc-nang-cua-cac-Phong-thuoc-Cuc-thue-doanh-

nghiep-lon-493412.aspx 

 
 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Quyet-dinh-1525-QD-TCT-2021-chuc-nang-cua-cac-Phong-thuoc-Cuc-Thanh-tra-Kiem-tra-thue-493468.aspx
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