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BẢN TIN PHÁP CHẾ  

TỪ 26/11/2021 ĐẾN 03/12/2021 
 

 

 
 

 

NỘI DUNG CHÍNH:  

Cung cấp các văn bản quy phạm pháp luật với nội dung tóm tắt, được ban 

hành trong giai đoạn từ 26/11/2021 đến 03/12/2021 liên quan đến các lĩnh vực 

hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. 

 

I- ĐIỆN LỰC  

  

Nghị quyết 31/2021/QH15 của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh 

tế giai đoạn 2021-2025 

Phấn đấu đến 2025, quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt tối thiểu 

85% GDP 

Ngày 12/11/2021, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 31/2021/QH15 về Kế 

hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 – 2025. 
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Theo đó, mục tiêu và chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025 như sau: tốc độ tăng 

năng suất lao động bình quân trên 6,5%/năm; tỷ lệ chi ngân sách Nhà nước giai 

đoạn 2021 – 2025 bình quân 3,7% GDP; bảo đảm tổng vốn đầu tư toàn xã hội 

bình quân 05 năm khoảng 32 – 34% GDP. Ngoài ra, các loại thị trường cần phát 

triển mạnh; quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt tối thiểu 85% GDP; phấn đấu 

đạt khoảng 1,5 triệu doanh nghiệp;… 

Bên cạnh đó, Quốc hội yêu cầu cơ cấu lại và phát triển thị trường chứng 

khoán; mở rộng năng lực thị trường vốn cũng như nâng cao tính công khai, minh 

bạch và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư. Mặt khác, cần hoàn thiện 

khung pháp luật về phát triển thị trường lao động, nghiên cứu sửa đổi Luật Việc 

làm phù hợp với các hình thái việc làm mới, quan hệ lao động mới trong kỷ nguyên 

kỹ thuật số, kinh tế số, kinh tế chia sẻ. 

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 12/11/2021. 

- Ngày ban hành : 12/11/2021 

- Ngày hiệu lực : 12/11/2021 

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

mai/Nghi-quyet-31-2021-QH15-ke-hoach-co-cau-lai-nen-kinh-te-2021-2025-

495749.aspx 

 

Nghị quyết 39/2021/QH15 của Quốc hội về Quy hoạch sử dụng đất quốc 

gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch sử dụng đất quốc 

gia 5 năm 2021-2025  

Ngày 13/11/2021, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 39/2021/QH15 về Quy 

hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch 

sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025. 

Theo đó, Quy hoạch đặt mục tiêu bố trí quỹ đất đáp ứng yêu cầu phát triển 

hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, bảo đảm kết nối không gian phát triển liên 

ngành, liên vùng, các hành lang kinh tế và các vùng động lực phát triển của quốc 

gia. Cụ thể, vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung: nâng cao hiệu quả phát 

triển các khu kinh tế, khu công nghiệp, phát triển nhanh, đồng bộ năng lượng sạch, 

năng lượng tái tạo; vùng Trung du và miền núi phía Bắc tập trung bảo vệ, khôi 

phục rừng, nhất là rừng đầu nguồn nhằm bảo đảm về an ninh môi trường và bảo 

vệ hệ sinh thái, bảo vệ và sử dụng có hiệu quả nguồn nước các hồ, đập để điều 

tiết nước sản xuất và sinh hoạt…. 

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 13/11/2021 

- Ngày ban hành : 13/11/2021 

- Ngày hiệu lực : 13/11/2021 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-quyet-31-2021-QH15-ke-hoach-co-cau-lai-nen-kinh-te-2021-2025-495749.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-quyet-31-2021-QH15-ke-hoach-co-cau-lai-nen-kinh-te-2021-2025-495749.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-quyet-31-2021-QH15-ke-hoach-co-cau-lai-nen-kinh-te-2021-2025-495749.aspx
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Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-

san/Nghi-quyet-39-2021-QH15-Quy-hoach-su-dung-dat-quoc-gia-thoi-ky-2021-

2030-495757.aspx 

 

Thông tư 101/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định giá dịch 

vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và 

Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam  

Từ 2022, giá đăng ký niêm yết lần đầu đối với cổ phiếu là 10 triệu đồng 

Ngày 17/11/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 101/2021/TT-BTC về 

việc quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch 

chứng khoán và Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam. 

Theo đó, giá dịch vụ đăng ký niêm yết lần đầu đối với cổ phiếu, trái phiếu 

doanh nghiệp, chứng chỉ quỹ đầu tư, công cụ nợ là 10 triệu đồng; chứng quyền 

có bảo đảm là 5 triệu đồng. Đối với giá dịch vụ đấu giá, chào bán cạnh tranh, dựng 

sổ là 0,15% trên tổng giá trị cổ phần, phần vốn góp, loại chứng khoán thực tế bán 

được, tối đa 150 triệu đồng/01 cuộc bán đấu giá, chào bán cạnh tranh, dựng sổ 

và tối thiểu là 20 triệu đồng/01 cuộc đấu giá, chào bán cạnh tranh, dựng sổ. 

Bên cạnh đó, mức giá dịch vụ quản lý giao dịch vay và cho vay chứng khoán 

là 0,027% giá trị khoản vay tại ngày xác lập hợp đồng vay đối với cổ phiếu, chứng 

chỉ quỹ đầu tư, chứng chỉ quỹ ETF, chứng quyền có bảo đảm, tối thiểu 500.000 

đồng đối với vay hỗ trợ thanh toán,… 

Ngoài ra, giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán thu bằng đồng Việt Nam; 

đối với trái phiếu Chính phủ ngoại tệ, giá dịch vụ được tính toán trên cơ sở quy 

định từ ngoại tệ sang đồng Việt Nam theo bình quân các mức tỷ giá trung tâm do 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố trong tháng có phát sinh dịch vụ liên quan 

đến trái phiếu Chính phủ ngoại tệ. 

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

- Ngày ban hành : 17/11/2021 

- Ngày hiệu lực : 01/01/2022 

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

khoan/Thong-tu-101-2021-TT-BTC-gia-dich-vu-linh-vuc-chung-khoan-tai-So-

giao-dich-chung-khoan-495549.aspx 

 

 

 

 

  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-quyet-39-2021-QH15-Quy-hoach-su-dung-dat-quoc-gia-thoi-ky-2021-2030-495757.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-quyet-39-2021-QH15-Quy-hoach-su-dung-dat-quoc-gia-thoi-ky-2021-2030-495757.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-quyet-39-2021-QH15-Quy-hoach-su-dung-dat-quoc-gia-thoi-ky-2021-2030-495757.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Chung-khoan/Thong-tu-101-2021-TT-BTC-gia-dich-vu-linh-vuc-chung-khoan-tai-So-giao-dich-chung-khoan-495549.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Chung-khoan/Thong-tu-101-2021-TT-BTC-gia-dich-vu-linh-vuc-chung-khoan-tai-So-giao-dich-chung-khoan-495549.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Chung-khoan/Thong-tu-101-2021-TT-BTC-gia-dich-vu-linh-vuc-chung-khoan-tai-So-giao-dich-chung-khoan-495549.aspx
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II- DOANH NGHIỆP 

 

    Thông tư 17/2021/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 19/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016 

của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động thẻ 

ngân hàng 

Bổ sung quy định phát hành thẻ bằng phương thức điện tử 

Ngày 16/11/2021, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 

17/2021/TT-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

19/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam quy định về hoạt động thẻ ngân hàng. 

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

phương thức điện tử. Theo đó, tổ chức phát hành thẻ (TCPHT) phải xây dựng, 

ban hành, công khai quy trình, thủ tục phát hành thẻ của cá nhân bằng phương 

thức điện tử phù hợp với quy định, pháp luật về phòng, chống rửa tiền, pháp luật 

về giao dịch điện tử, các quy định pháp luật liên quan về đảm bảo an toàn, bảo 

mật thông tin khách hàng và an toàn hoạt động của TCPHT. 

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

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

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

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

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

thẻ của khách hàng mở bằng phương thức điện tử nhưng phải đảm bảo tổng hạn 

mức giao dịch qua thẻ ghi nợ (bao gồm hạn mức thấu chi), thẻ tín dụng, thẻ trả 

trước định danh không vượt quá 100 triệu đồng/tháng. 

Thông tư 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/Tien-te-Ngan-

hang/Thong-tu-17-2021-TT-NHNN-sua-doi-Thong-tu-19-2016-TT-NHNN-hoat-

dong-the-ngan-hang-496355.aspx 

 

   Thông tư 102/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định giá dịch vụ 

trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng 

khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán Việt 

Nam 

     Từ 2022, mức giá tối đa của 01 cuộc đấu giá cổ phần là 150 triệu đồng 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-17-2021-TT-NHNN-sua-doi-Thong-tu-19-2016-TT-NHNN-hoat-dong-the-ngan-hang-496355.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-17-2021-TT-NHNN-sua-doi-Thong-tu-19-2016-TT-NHNN-hoat-dong-the-ngan-hang-496355.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-17-2021-TT-NHNN-sua-doi-Thong-tu-19-2016-TT-NHNN-hoat-dong-the-ngan-hang-496355.aspx
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 Ngày 17/11/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 102/2021/TT-BTC quy định 

giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng 

khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam. 

 Theo đó, mức giá dịch vụ đấu giá cổ phần từ 20 triệu đồng/01 cuộc bán đấu 

giá cổ phẩn/mỗi loại chứng khoán đến 0,15% trên tổng giá trị cổ phần và các loại 

chứng khoán thực tế bán được, tối đa là 150 triệu đồng/01 cuộc bán đấu giá. 

 Bên cạnh đó, giá dịch vụ môi giới, bán cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền 

có bảo đảm (áp dụng cho chứng khoán niêm yết và chứng khoán đăng ký giao 

dịch) tối đa 0,45% giá trị giao dịch; giá dịch vụ bảo lãnh phát hành; giá dịch vụ bảo 

lãnh phát sinh khi thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước từ 0,5% - 2% 

tổng giá trị bảo lãnh đối với cổ phiếu… 

 Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng yêu cầu các tổ chức cung cấp dịch vụ trong lĩnh 

vực chứng khoán phải thực hiện niêm yết giá, công khai giá dịch vụ và chấp hành 

theo quy định của pháp luật về giá, pháp luật về chứng khoán và văn bản hướng 

dẫn có liên quan. 

 Thông tư này có hiệu lực thi hành từ 01/01/2022 và thay thế Thông tư 

128/2018/TT-BTC. 

- Ngày ban hành : 17/11/2021 

- Ngày hiệu lực : 01/01/2022 

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

khoan/Thong-tu-102-2021-TT-BTC-gia-dich-vu-linh-vuc-chung-khoan-tai-to-chuc-

kinh-doanh-chung-khoan-495499.aspx 

 

    Quyết định 1330/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội 

về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức 

năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc 

thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao 

động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 

Sửa đổi 06 thủ tục hành chính về hỗ trợ người lao động gặp khó khăn 

do COVID-19 

        Ngày 29/11/2021, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 

1330/QĐ-LĐTBXH về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc 

phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao 

động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. 

Sửa đổi, bổ sung 06 thủ tục hành chính về thực hiện một số chính sách hỗ 

trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Chung-khoan/Thong-tu-102-2021-TT-BTC-gia-dich-vu-linh-vuc-chung-khoan-tai-to-chuc-kinh-doanh-chung-khoan-495499.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Chung-khoan/Thong-tu-102-2021-TT-BTC-gia-dich-vu-linh-vuc-chung-khoan-tai-to-chuc-kinh-doanh-chung-khoan-495499.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Chung-khoan/Thong-tu-102-2021-TT-BTC-gia-dich-vu-linh-vuc-chung-khoan-tai-to-chuc-kinh-doanh-chung-khoan-495499.aspx
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19. Cụ thể như thủ tục Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao 

động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-19; thủ tục Hỗ trợ 

người lao động ngừng việc do đại dịch COVID-19, người sử dụng lao động lập 

danh sách người lao động theo quy định tại Quyết định 23/2021/QĐ-TTg (được 

sửa đổi, bổ sung tại Quyết định 33/2021/QĐ-TTg) và đề nghị cơ quan bảo hiểm 

xã hội (BHXH) xác nhận người lao động đang tham gia BHXH. Cơ quan BHXH 

xác nhận trong 02 ngày làm việc. 

Sau đó, người sử dụng lao động gửi hồ sơ theo quy định đến UBND cấp 

huyện nơi đặt trụ sở chính hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, 

kinh doanh. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31/01/2022. Trong 

02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, UBND cấp huyện thẩm định để 

trình UBND cấp tỉnh. UBND cấp tỉnh phê duyệt trong 02 ngày làm việc. 

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. 

- Ngày ban hành : 29/11/2021 

- Ngày hiệu lực : 29/11/2021 

Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-

chinh/Quyet-dinh-1330-QD-LDTBXH-2021-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-ho-tro-

nguoi-lao-dong-do-COVID19-495946.aspx 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-1330-QD-LDTBXH-2021-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-ho-tro-nguoi-lao-dong-do-COVID19-495946.aspx
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