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Mục lục Trang 

 I. Quy định mới 4 

 Quy định mới ban hành trong tháng 12 năm 2021  

II. Điểm tin văn bản pháp luật 5 

 Nghị quyết 11/2021/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh Chương trình 

xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 

 Nghị quyết 31/2021/QH15 của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 

 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  

 Nghị quyết 152/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 11 

năm 2021 

 Nghị định 108/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội 

và trợ cấp hàng tháng 

 Nghị định 110/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của 

Chính phủ 

 Nghị định 111/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 

43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa 

 Nghị định 118/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Xử lý vi phạm hành chính 

 Quyết định 2171/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển vật 

liệu xây không nung tại Việt Nam đến năm 2030 

 Thông báo 337/TB-VPCP năm 2021 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng 

Lê Minh Khải tại cuộc họp về dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đánh 

giá lại 03 nhà máy thủy điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam 

 Thông tư 16/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật 18:2021/BXD 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong thi công xây dựng 

 Thông tư 96/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công 

tác quyết toán 

 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  

 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 

 Thông tư 111/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế nội địa 

 Thông tư 114/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ Thông tư 146/2014/TT-BTC ngày 

06/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với công ty chứng khoán, 

công ty quản lý quỹ 
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 Thông tư 120/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí 

nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 

 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 

 Thông tư 17/2021/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy 

trình kiểm định kỹ thuật an toàn chai chứa khí công nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Lao 

động Thương binh và Xã hội 

 Quyết định 3749/QĐ-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc chi hỗ trợ cho đoàn 

viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 

 Quyết định 126/QĐ-BCĐQGĐL của Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực ban hành Quy 

chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực 

 Văn bản hợp nhất 4496/VBHN-BLĐTBXH năm 2021 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội 

hợp nhất Quyết định quy định 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 

 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 

 Quyết định 1405/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Chương trình 

hỗ trợ phục hồi và phát triển thị trường lao động 

 Quyết định 1643/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố thủ tục hành chính sửa 

đổi, bổ sung trong lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

 Kế hoạch 279/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phát triển điện lực 

Thành phố Hà Nội năm 2022 

 Nghị định 122/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

kế hoạch và đầu tư 

 Nghị định 128/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực chứng khoán và thị trường chứng khoán 
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QUY ĐỊNH MỚI 

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

- Thông báo 337/TB-VPCP năm 2021 của Văn phòng 
Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh 
Khải tại cuộc họp về dự thảo quyết định của Thủ 
tướng Chính phủ về chủ trương đánh giá lại 03 nhà 
máy thủy điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam 

- Quyết định 126/QĐ-BCĐQGĐL của Ban Chỉ đạo 
quốc gia về phát triển điện lực ban hành Quy chế hoạt 
động của Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực 

- Kế hoạch 279/KH-UBND của Ủy ban nhân dân 
Thành phố Hà Nội về việc phát triển điện lực Thành 
phố Hà Nội năm 2022 

- Nghị quyết 11/2021/UBTVQH15 của Ủy ban Thường 
vụ Quốc hội về việc điều chỉnh Chương trình xây 
dựng luật, pháp lệnh năm 2022 

- Nghị định 110/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc 
bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Chính 
phủ 

 
- Thông tư 16/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc 
ban hành Quy chuẩn kỹ thuật 18:2021/BXD Quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia về An toàn trong thi công xây dựng 

-  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  

- Quyết định 1643/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư, 
đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư 

- Nghị định 122/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định về 
xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và 
đầu tư 

- Quyết định 2171/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về 
việc phê duyệt Chương trình phát triển vật liệu xây 
không nung tại Việt Nam đến năm 2030 

3. Tài chính  4. Doanh nghiệp 

- Thông tư 96/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính quy 
định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác 
quyết toán 

- 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  

- Thông tư 111/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về 
hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế nội địa 

- Thông tư 114/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc 
bãi bỏ Thông tư 146/2014/TT-BTC ngày 06/10/2014 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài 
chính đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý 
quỹ 

- Thông tư 120/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc 
quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ 
trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng 
bởi dịch Covid-19 

- Nghị quyết 152/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp 
chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 11 năm 2021 

- Nghị định 128/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 
156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ 
quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
chứng khoán và thị trường chứng khoán 

 

 
- Nghị quyết 31/2021/QH15 của Quốc hội về Kế hoạch 
cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 

- Nghị định 108/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều 
chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp 
hàng tháng 

-  Nghị định 111/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa 
đổi, bổ sung một số điều Nghị định 43/2017/NĐ-CP ngày 
14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa 

- Nghị định 118/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử 
lý vi phạm hành chính 

-Thông tư 17/2021/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động 
Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy trình kiểm 
định kỹ thuật an toàn chai chứa khí công nghiệp thuộc 
thẩm quyền quản lý của Bộ Lao động Thương binh và 
Xã hội 

- Quyết định 3749/QĐ-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao 
động Việt Nam về việc chi hỗ trợ cho đoàn viên, người 
lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 

- Quyết định 1405/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động 
Thương binh và Xã hội ban hành Chương trình hỗ trợ 
phục hồi và phát triển thị trường lao động 

- Văn bản hợp nhất 4496/VBHN-BLĐTBXH năm 2021 
của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hợp nhất Quyết 
định quy định 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 
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Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, 

pháp lệnh năm 2022 

 
Nghị quyết 11/2021/UBTVQH15 của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội về việc điều chỉnh Chương trình xây 

dựng luật, pháp lệnh năm 2022 

Ngày 10/12/2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông 

qua Nghị quyết 11/2021/UBTVQH15 về việc điều chỉnh 

Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022. 

Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 sẽ 

được bổ sung để trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua 

tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất theo quy tình tại một 

kỳ họp các dự án luật, dự thảo các Nghị quyết sau: Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật 

Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, 

Luật Đấu thầu, Luật điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật 

Thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật Thi hành án dân sự. 

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký 

-  Ngày ban hành: 10/12/2021 

 -  Ngày hiệu lực: 10/12/2021 

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

ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-11-2021-

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

phap-lenh-2022-497544.aspx 

 

Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai 

đoạn 2021-2025 

 

Nghị quyết 31/2021/QH15 của Quốc hội về Kế hoạch 

cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 

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. 

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 

 

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 

 

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 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-11-2021-UBTVQH15-dieu-chinh-Chuong-trinh-xay-dung-luat-phap-lenh-2022-497544.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-11-2021-UBTVQH15-dieu-chinh-Chuong-trinh-xay-dung-luat-phap-lenh-2022-497544.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-11-2021-UBTVQH15-dieu-chinh-Chuong-trinh-xay-dung-luat-phap-lenh-2022-497544.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-11-2021-UBTVQH15-dieu-chinh-Chuong-trinh-xay-dung-luat-phap-lenh-2022-497544.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
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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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 

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 

 

Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp 

luật tháng 11 năm 2021 

 

Nghị quyết 152/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp 

chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 11 năm 2021 

Ngày 03/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết 

152/NQ-CP về phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp 

luật tháng 11 năm 2021. 

Cụ thể, tại phiên họp, Chính phủ đã thông qua đề nghị 

xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung 06 luật bao gồm: Luật 

Giá (sửa đổi), Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi), Luật Bảo 

hiểm xã hội (sửa đổi), Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi), 

Luật Lưu trữ (sửa đổi), Luật Phòng chống rửa tiền (sửa 

đổi). 

Ngoài ra, Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng 

cơ quan ngang Bộ phải trực tiếp chỉ đạo công tác xây 

dựng pháp luật, ưu tiên dành nguồn lực cao nhất về cơ 

sở vật chất, kinh phí và cán bộ, chuyên gia có kinh 

nghiệm cho công tác xây dựng thể chế, pháp luật; có giải 

pháp hiệu quả nâng cao chất lượng văn bản quy phạm 

pháp luật. Đồng thời, các bộ, cơ quan có trách nhiệm 

xây dựng pháp luật cần khắc phục tình trạng luật thiếu 

ổn định, chậm ban hành văn bản quy định chi tiết; chống 

tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật. Trong quá 

trình soạn thảo văn bản cần công khai, minh bạch, bảo 

đảm dân chủ, lấy ý kiến, đặc biệt là đối tượng chịu sự 

tác động, lấy người dân làm trung tâm, là chủ thể tham 

gia xây dựng chính sách, pháp luật và cũng là thụ hưởng 

chính sách, pháp luật. 

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký 

          - Ngày ban hành : 03/12/2021 

          - Ngày hiệu lực: 03/12/2021 

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

ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-152-NQ-CP-2021-

phien-hop-chuyen-de-ve-xay-dung-phap-luat-thang-11-

496455.aspx 

 

Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo 

hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng  

 
Nghị định 108/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc 

điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ 

cấp hàng tháng 

Ngày 07/12/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 

108/2021/NĐ-CP về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp 

bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Cụ thể, từ ngày 01/01/2022, điều chỉnh tăng thêm 7,4% 

trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) và 

trợ cấp hàng tháng của tháng 12/2021 đối với các đối 

tượng sau: Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và 

người lao động (kể cả người có thời gian tham gia BHXH 

tự nguyện, người nghỉ hưu từ quỹ BHXH nông dân Nghệ 

An chuyển sang theo Quyết định 41/2009/QĐ-TTg); 

Quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ 

yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng; Cán bộ xã, 

phường, thị trấn; Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao 

động hằng tháng;… 

Bên cạnh đó, đối với các đối tượng nghỉ hưu trước ngày 

01/01/1995, sau khi đã thực hiện điều chỉnh lương hưu 

như trên mà có mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp 

hằng tháng dưới 2,5 triệu đồng/tháng thì điều chỉnh tăng 

thêm từ ngày 01/01/2022 như sau: Tăng thêm 200.000 

đồng/người/tháng với người mức lương hưu, trợ cấp 

BHXH, trợ cấp hằng tháng từ 2,3 triệu đồng trở xuống; 

Tăng lên bằng 2,5 triệu đồng/người/tháng với người 

mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng từ 

2,3 triệu đồng đến dưới 2,5 triệu đồng. 

Ngoài ra, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ 

cấp hằng tháng sau khi điều chỉnh là căn cứ để tính điều 

chỉnh lương hưu, trợ cấp ở những lần điều chỉnh tiếp 

theo. 

Nghị định có hiệu lực từ ngày 20/01/2022 

-  Ngày ban hành: 07/12/2021 

 -  Ngày hiệu lực: 20/01/2022 

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/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/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-152-NQ-CP-2021-phien-hop-chuyen-de-ve-xay-dung-phap-luat-thang-11-496455.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-152-NQ-CP-2021-phien-hop-chuyen-de-ve-xay-dung-phap-luat-thang-11-496455.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-152-NQ-CP-2021-phien-hop-chuyen-de-ve-xay-dung-phap-luat-thang-11-496455.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-152-NQ-CP-2021-phien-hop-chuyen-de-ve-xay-dung-phap-luat-thang-11-496455.aspx


        Bản tin Pháp chế    7 

 

 
Lưu hành nội bộ                                      Ban Pháp chế PV Power 

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

ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-108-2021-ND-CP-

dieu-chinh-luong-huu-tro-cap-bao-hiem-xa-hoi-va-tro-

cap-hang-thang-468387.aspx 

 

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp 

luật của Chính phủ 

 

Nghị định 110/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc bãi 

bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Chính 

phủ 

Ngày 09/12/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 

110/2021/NĐ-CP về việc bãi bỏ một số văn bản quy 

phạm pháp luật của Chính phủ. 

Cụ thể, bãi bỏ Nghị định số 63/CP ngày 24 tháng 10 năm 

1996 của Chính phủ quy định chi tiết về sở hữu công 

nghiệp; Nghị định số 54/2000/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 

năm 2000 của Chính phủ về bảo hộ quyền sở hữu công 

nghiệp đối với bí mật kinh doanh, chỉ dẫn địa lý, tên 

thương mại và bảo hộ quyền chống cạnh tranh không 

lành mạnh liên quan tới sở hữu công nghiệp; Nghị định 

số 42/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 5 năm 2003 của 

Chính phủ về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với 

thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn; Nghị định số 

140/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2006 của Chính 

phủ quy định việc bảo vệ môi trường trong các khâu lập, 

thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các chiến 

lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình và dự án phát 

triển; Nghị định số 92/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 

2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều 

có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh 

nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Thuế giá trị gia tăng;…….. 

Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/12/2021 

       - Ngày ban hành : 09/12/2021 

       - Ngày hiệu lực: 15/12/2021 

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

ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-110-2021-ND-CP-

bai-bo-van-ban-quy-pham-phap-luat-cua-Chinh-phu-

497101.aspx 

Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 

43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của 

Chính phủ về nhãn hàng hóa 

 

Nghị định 111/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc 

sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 43/2017/NĐ-

CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa 

Ngày 09/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 

111/2021/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 

Nghị định 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính 

phủ về nhãn hàng hóa. 

Theo đó, tổ chức, cá nhân sản xuất, xuất khẩu, nhập 

khẩu tự xác định và ghi xuất xứ hàng hóa của mình bảo 

đảm trung thực, chính xác, tuân thủ các quy định pháp 

luật về xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, hàng 

hóa sản xuất tại Việt Nam hoặc các cam kết quốc tế mà 

Việt Nam tham gia. Trường hợp hàng hóa không xác 

định được xuất xứ theo quy định thì ghi nơi thực hiện 

công đoạn cuối cùng để hoàn thiện hàng hóa. Nơi thực 

hiện công đoạn cuối cùng để hoàn thiện hàng hóa được 

thể hiện bằng một trong các cụm từ hoặc kết hợp các 

cụm từ thể hiện công đoạn hoàn thiện hàng hóa như sau: 

“lắp ráp tại”, “đóng chai tại”, “phối trộn tại”, “hoàn tất tại”, 

“đóng gói tại”, “dán nhãn tại” kèm tên nước hoặc vùng 

lãnh thổ nơi thực hiện công đoạn cuối cùng để hoàn 

thiện hàng hóa. 

Ngoài ra, hàng hóa là trang thiết bị y tế được sản xuất 

trong nước hoặc nhập khẩu để lưu thông tại Việt Nam 

thì ghi tên, địa chỉ của chủ sở hữu trang thiết bị y tế và 

tên, địa chỉ của chủ sở hữu số lưu hành. Trường hợp 

trang thiết bị y tế chưa có số lưu hành thì ghi tên, địa chỉ 

của chủ sở hữu trang thiết bị y tế và tên, địa chỉ của tổ 

chức, cá nhân trên giấy phép nhập khẩu. 

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2022. 

- Ngày ban hành : 09/12/2021 

- Ngày hiệu lực : 15/02/2022 

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

ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-111-2021-ND-CP-sua-doi-

Nghi-dinh-43-2017-ND-CP-497099.aspx 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-108-2021-ND-CP-dieu-chinh-luong-huu-tro-cap-bao-hiem-xa-hoi-va-tro-cap-hang-thang-468387.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-108-2021-ND-CP-dieu-chinh-luong-huu-tro-cap-bao-hiem-xa-hoi-va-tro-cap-hang-thang-468387.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-108-2021-ND-CP-dieu-chinh-luong-huu-tro-cap-bao-hiem-xa-hoi-va-tro-cap-hang-thang-468387.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-108-2021-ND-CP-dieu-chinh-luong-huu-tro-cap-bao-hiem-xa-hoi-va-tro-cap-hang-thang-468387.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-110-2021-ND-CP-bai-bo-van-ban-quy-pham-phap-luat-cua-Chinh-phu-497101.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-110-2021-ND-CP-bai-bo-van-ban-quy-pham-phap-luat-cua-Chinh-phu-497101.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-110-2021-ND-CP-bai-bo-van-ban-quy-pham-phap-luat-cua-Chinh-phu-497101.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-110-2021-ND-CP-bai-bo-van-ban-quy-pham-phap-luat-cua-Chinh-phu-497101.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-111-2021-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-43-2017-ND-CP-497099.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-111-2021-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-43-2017-ND-CP-497099.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-111-2021-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-43-2017-ND-CP-497099.aspx
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Quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành 

chính  
Nghị định 118/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Xử lý vi phạm hành chính 

Ngày 23/12/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 

118/2021/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính. 

Theo quy định mới, việc xác định mức phạt tiền đối với 

01 hành vi vi phạm hành chính (VPHC) cụ thể trong 

trường hợp có nhiều tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ được 

áp dụng theo nguyên tắc sau đây: 

Một là, khi xác định mức phạt tiền đối với tổ chức, cá 

nhân vi phạm vừa có tình tiết tăng nặng, vừa có tình tiết 

giảm nhẹ, thì được giảm trừ theo nguyên tắc 01 tình tiết 

giảm nhẹ được giảm trừ 01 tình tiết tăng nặng. 

Hai là, mức phạt tiền cụ thể đối với 01 hành vi VPHC là 

mức trung bình của khung phạt tiền được quy định đối 

với hành vi đó. Trong trường hợp có từ 02 tình tiết giảm 

nhẹ trở lên, thì áp dụng mức tối thiểu của khung tiền 

phạt; nếu có từ 02 tình tiết tăng nặng trở lên, thì áp dụng 

mức tối đa của khung tiền phạt. 

Bên cạnh đó, bổ sung quy định về việc lựa chọn áp dụng 

văn bản để xử phạt đối với hành vi VPHC được thực 

hiện theo Điều 156 Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật. Đáng chú ý, trường hợp hành vi VPHC được 

thực hiện trong một khoảng thời gian có nhiều Nghị định 

quy định về xử phạt VPHC trong lĩnh vực quản lý Nhà 

nước có hiệu lực, mà không xác định được Nghị định để 

áp dụng, thì việc lựa chọn áp dụng văn bản nào được 

hướng dẫn như sau : nếu hành vi VPHC đã kết thúc, thì 

áp dụng Nghị định đang có hiệu lực tại thời điểm chấm 

dứt hành vi vi phạm để xử phạt. Đồng thời, nếu hành vi 

VPHC đang được thực hiện, thì áp dụng Nghị định đang 

có hiệu lực tại thời điểm phát hiện hành vi vi phạm để xử 

phạt. 

       -  Ngày ban hành: 23/12/2021 

 -  Ngày hiệu lực: 01/01/2022 

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

ban/Vi-pham-hanh-chinh/Nghi-dinh-118-2021-ND-CP-

huong-dan-Luat-Xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-

477969.aspx 

 

Phê duyệt Chương trình phát triển vật 

liệu xây không nung tại Việt Nam đến 

năm 2030  

 
Quyết định 2171/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 

về việc phê duyệt Chương trình phát triển vật liệu 

xây không nung tại Việt Nam đến năm 2030  

Ngày 23/12/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết 

định 2171/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình phát 

triển vật liệu xây không nung tại Việt Nam đến năm 2030. 

Mục tiêu cụ thể của Chương trình là: đẩy mạnh sản xuất 

và sử dụng vật liệu xây dựng không nung (VLXKN) thay 

thế một phần gạch đất sét nung đạt tỷ lệ: 35 – 40% vào 

năm 2025, 40 – 45% vào năm 2030 trong tổng số vật liệu 

xây, đảm bảo tỷ lệ VLXKN trong các công trình theo quy 

định; giảm phát thải khí CO2 vào năm 2025 là trên 2,5 

triệu tấn/năm và năm 2030 là trên 3,0 triệu tấn/năm (so 

với sản xuất gạch nung và khối lượng tương đương). 

Ngoài ra, để thực hiện được các mục tiêu trên cần tiếp 

tục hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích 

đầu tư sản xuất VLXKN theo công nghệ hiện đại, hoàn 

thiện thể chế liên quan đến quản lý chất lượng sản phẩm 

VLXKN, chất lượng công trình sử dụng VLXKN; hoàn 

thiện tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật 

liên quan đến VLXKN; đẩy mạnh sử dụng VLXKN, cụ thể 

đến năm 2030, đối với các công trình xây dựng được 

đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài 

đầu tư công, sử dụng 100% VLXKN so với tổng lượng 

vật liệu xây; các công trình xây dựng từ 09 tầng trở lên 

phải sử dụng tối thiểu 90% VLXKN so với tổng lượng vật 

liệu xây. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

- Ngày ban hành : 23/12/2021 

- Ngày hiệu lực : 23/12/2021 

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

ban/Xay-dung-Do-thi/Quyet-dinh-2171-QD-TTg-2021-

Chuong-trinh-phat-trien-vat-lieu-xay-khong-nung-tai-

Viet-Nam-498390.aspx 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Nghi-dinh-118-2021-ND-CP-huong-dan-Luat-Xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-477969.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Nghi-dinh-118-2021-ND-CP-huong-dan-Luat-Xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-477969.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Nghi-dinh-118-2021-ND-CP-huong-dan-Luat-Xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-477969.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Nghi-dinh-118-2021-ND-CP-huong-dan-Luat-Xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-477969.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Quyet-dinh-2171-QD-TTg-2021-Chuong-trinh-phat-trien-vat-lieu-xay-khong-nung-tai-Viet-Nam-498390.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Quyet-dinh-2171-QD-TTg-2021-Chuong-trinh-phat-trien-vat-lieu-xay-khong-nung-tai-Viet-Nam-498390.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Quyet-dinh-2171-QD-TTg-2021-Chuong-trinh-phat-trien-vat-lieu-xay-khong-nung-tai-Viet-Nam-498390.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Quyet-dinh-2171-QD-TTg-2021-Chuong-trinh-phat-trien-vat-lieu-xay-khong-nung-tai-Viet-Nam-498390.aspx
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Lưu hành nội bộ                                      Ban Pháp chế PV Power 

Chủ trương đánh giá lại 03 nhà máy 

thủy điện của Tập đoàn Điện lực Việt 

Nam  

Thông báo 337/TB-VPCP năm 2021 của Văn phòng 

Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh 

Khải tại cuộc họp về dự thảo quyết định của Thủ 

tướng Chính phủ về chủ trương đánh giá lại 03 nhà 

máy thủy điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam  

Ngày 13/12/2021, Văn phòng Chính phủ đã ra Thông 

báo 337/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Lê 

Minh Khải tại cuộc họp về dự thảo quyết định của Thủ 

tướng Chính phủ về chủ trương đánh giá lại 03 nhà máy 

thủy điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam   

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái kết luận như sau: 

1. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và ý kiến 

các cơ quan dự họp, Thủ tướng Chính phủ có thẩm 

quyền phê duyệt chủ trương đánh giá lại các nhà máy 

thủy điện của EVN và chủ trương đầu tư bổ sung vốn 

điều lệ của EVN từ nguồn chênh lệch tăng do đánh giá 

lại theo quy định của pháp luật. 

2. Bộ Tài chính tiếp thu đầy đủ ý kiến các cơ quan dự 

họp, rà soát lại toàn bộ nội dung dự thảo Quyết định phê 

duyệt chủ trương nêu trên để thể hiện đúng các nội dung 

thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ theo quy 

định của pháp luật theo ý kiến tiếp thu của Bộ Tài chính 

tại cuộc họp, hoàn thiện dự thảo Quyết định, ký tắt, trình 

Thủ tướng Chính phủ trước ngày 16 tháng 12 năm 2021 

theo quy định. 

- Ngày ban hành : 13/12/2021 

- Ngày hiệu lực :  13/12/2021 

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

ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-bao-337-TB-VPCP-

2021-ket-luan-tai-cuoc-hop-ve-danh-gia-lai-nha-may-

thuy-dien-497415.aspx 

 

Quy chuẩn kỹ thuật 18:2021/BXD Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn 

trong thi công xây dựng 
 

Thông tư 16/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc 

ban hành Quy chuẩn kỹ thuật 18:2021/BXD Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong thi công 

xây dựng 

Ngày 20/12/2021, Bộ Xây dựng ra Thông tư 16/2021/TT-

BXD về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật 18:2021/BXD 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong thi công 

xây dựng. 

Cụ thể, công việc xây dựng, công trình thỏa mãn các yêu 

cầu sau: Tuân thủ các quy định của hồ sơ thiết kế, quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn áp dụng có liên quan 

đến đối tượng được xây dựng ; Tuân thủ các quy định 

về quản lý chất lượng công trình xây dựng theo quy định 

của pháp luật về xây dựng. 

Người sử dụng lao động có trách nhiệm lập và thực hiện 

biện pháp đảm bảo an toàn và các biện pháp cần thiết 

khác để bảo vệ cho người làm việc trên công trường và 

người ở khu vực lân cận trước các nguy cơ gây suy giảm 

sức khỏe, thương tật, tử vong phát sinh từ công trường; 

đảm bảo vệ sinh, môi trường trong và ngoài công trường 

xây dựng. 

Bên cạnh đó, việc sử dụng vật tư, vật liệu, cấu kiện, sản 

phẩm, các loại máy, thiết bị thi công trên công trường và 

các phương tiện bảo vệ cá nhân phải tuân thủ các quy 

định của pháp luật liên quan và các quy định sau: sử 

dụng các vật tư, vật liệu, cấu kiện, sản phẩm đảm bảo 

chất lượng và các quy định trong quy chuẩn; các loại 

máy, thiết bị thi công phải có đầy đủ các tài liệu kèm theo 

tại thời điểm mua bán;… 

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 20/6/2022. 

       -  Ngày ban hành: 20/12/2021 

 -  Ngày hiệu lực: 20/6/2022 

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

ban/Xay-dung-Do-thi/Thong-tu-16-2021-TT-BXD-Quy-

chuan-ky-thuat-An-toan-trong-thi-cong-xay-dung-

499054.aspx 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-bao-337-TB-VPCP-2021-ket-luan-tai-cuoc-hop-ve-danh-gia-lai-nha-may-thuy-dien-497415.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-bao-337-TB-VPCP-2021-ket-luan-tai-cuoc-hop-ve-danh-gia-lai-nha-may-thuy-dien-497415.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-bao-337-TB-VPCP-2021-ket-luan-tai-cuoc-hop-ve-danh-gia-lai-nha-may-thuy-dien-497415.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-bao-337-TB-VPCP-2021-ket-luan-tai-cuoc-hop-ve-danh-gia-lai-nha-may-thuy-dien-497415.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Thong-tu-16-2021-TT-BXD-Quy-chuan-ky-thuat-An-toan-trong-thi-cong-xay-dung-499054.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Thong-tu-16-2021-TT-BXD-Quy-chuan-ky-thuat-An-toan-trong-thi-cong-xay-dung-499054.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Thong-tu-16-2021-TT-BXD-Quy-chuan-ky-thuat-An-toan-trong-thi-cong-xay-dung-499054.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Thong-tu-16-2021-TT-BXD-Quy-chuan-ky-thuat-An-toan-trong-thi-cong-xay-dung-499054.aspx
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Lưu hành nội bộ                                      Ban Pháp chế PV Power 

Quy định về hệ thống mẫu biểu sử 

dụng trong công tác quyết toán  

 

Thông tư 96/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định 

về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết 

toán  

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

96/2021/TT-BTC quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng 

trong công tác quyết toán. 

Thông tư ban hành các mẫu biểu và quy định việc sử 

dụng mẫu biểu trong công tác quyết toán, gồm 9 mẫu 

biểu thuộc Hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác 

quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước 

theo năm ngân sách (quyết toán theo niên độ); và 15 

mẫu biểu thuộc Hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công 

tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành (không 

gồm các dự án đầu tư theo phương thức đối tác công 

tư). 

Đối với quyết toán theo niên độ, chủ đầu tư đối chiếu, 

xác nhận số liệu quyết toán theo niên độ với cơ quan 

kiểm soát, thanh toán nơi giao dịch theo quy định, báo 

cáo theo mẫu gửi bộ, cơ quan trung ương, cơ quan cấp 

trên của chủ đầu tư (trường hợp được phân cấp quản 

lý), sở, phòng, ban thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp 

huyện theo phân cấp quản lý. 

Các bộ, cơ quan trung ương đối chiếu, xác nhận số liệu 

quyết toán theo niên độ với cơ quan kiểm soát, thanh 

toán cấp trung ương theo quy định, báo cáo theo mẫu 

gửi Bộ Tài chính. Sở, phòng, ban thuộc Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh, cấp huyện theo phân cấp quản lý đối chiếu, xác 

nhận số liệu quyết toán theo niên độ với cơ quan kiểm 

soát, thanh toán cùng cấp, báo cáo theo mẫu gửi cơ 

quan tài chính cùng cấp. 

Thông tư 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/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-96-2021-TT-BTC-he-

thong-mau-bieu-su-dung-trong-cong-tac-quyet-toan-

495766.aspx 

 

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  

 

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  

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/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-96-2021-TT-BTC-he-thong-mau-bieu-su-dung-trong-cong-tac-quyet-toan-495766.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-96-2021-TT-BTC-he-thong-mau-bieu-su-dung-trong-cong-tac-quyet-toan-495766.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-96-2021-TT-BTC-he-thong-mau-bieu-su-dung-trong-cong-tac-quyet-toan-495766.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-96-2021-TT-BTC-he-thong-mau-bieu-su-dung-trong-cong-tac-quyet-toan-495766.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
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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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  

 

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 

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 

 

Hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế nội 

địa 

 

Thông tư 111/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về 

hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế nội địa 

Ngày 14/12/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 

111/2021/TT-BTC về hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế 

nội địa. 

Chứng từ kế toán thuế được lập trong trường cơ quan 

thuế phải điều chỉnh số liệu thu ngân sách Nhà nước 

theo đề nghị của Kho bạc Nhà nước hoặc cơ quan có 

thẩm quyền mà thông tin điều chỉnh chỉ ảnh hưởng đến 

dữ liệu báo cáo kế toán thuế, không làm thay đổi nghĩa 

vụ thuế của người nộp thuế trên Phân hệ quản lý nghĩa 

vụ người nộp thuế; và trong trường hợp thay đổi về 

chính sách dẫn đến phải điều chỉnh dữ liệu báo cáo kế 

toán thuế mà không làm thay đổi nghĩa vụ thuế của 

người nộp thuế. 

Chứng từ kế toán thuế phải thực hiện theo đúng nội 

dung, phương pháp lập, ký chứng từ quy định tại Luật 

Kế toán và có đầy đủ các thông tin theo hướng dẫn. 

Chứng từ kế toán thuế phản ánh thông tin số phải thu, 

đã thu, còn phải thu, phải hoàn, đã hoàn, còn phải hoàn, 

miễn, giảm, khoanh nợ, xóa nợ. 

Trường hợp sai, sót tại các phân hệ nghiệp vụ quản lý 

thuế, bộ phận nghiệp vụ hồ sơ nghiệp vụ quản lý thuế 

theo quy trình nghiệp vụ được ban hành, cập nhật hồ sơ 

nghiệp vụ quản lý thuế điều chỉnh vào phân hệ nghiệp 

vụ quản lý thuế làm cơ sở cho Phân hệ quản lý nghĩa vụ 

người nộp thuế chuẩn bị thông tin đầu vào cho Phân hệ 

kế toán thuế theo quy định. 

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/7/2022, áp dụng từ kỳ 

kế toán thuế năm 2022. 

     -  Ngày ban hành: 14/12/2021 

     -  Ngày hiệu lực: 01/7/2022 

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

ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-111-2021-TT-BTC-ke-

toan-nghiep-vu-thue-noi-dia-497518.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
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/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-111-2021-TT-BTC-ke-toan-nghiep-vu-thue-noi-dia-497518.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-111-2021-TT-BTC-ke-toan-nghiep-vu-thue-noi-dia-497518.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-111-2021-TT-BTC-ke-toan-nghiep-vu-thue-noi-dia-497518.aspx
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Bãi bỏ Thông tư 146/2014/TT-BTC ngày 

06/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

hướng dẫn chế độ tài chính đối với 

công ty chứng khoán, công ty quản lý 

quỹ  
 

Thông tư 114/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc 

bãi bỏ Thông tư 146/2014/TT-BTC ngày 06/10/2014 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài 

chính đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý 

quỹ  

Ngày 17/12/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 

114/2021/TT-BTC về việc bãi bỏ Thông tư 146/2014/TT-

BTC ngày 06/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

hướng dẫn chế độ tài chính đối với công ty chứng khoán, 

công ty quản lý quỹ. 

Bộ Tài chính bãi bỏ toàn bộ Thông tư 146/2014/TT-BTC 

ngày 06/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn 

chế độ tài chính đối với công ty chứng khoán, công ty 

quản lý quỹ. Đối với số dư quỹ dự trữ bổ sung vốn điều 

lệ được trích lập theo quy định tại Thông tư 

146/2014/TT-BTC, công ty chứng khoán, công ty quản 

lý quỹ, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài được 

cấp giấy phép thành lập và hoạt động tại Việt Nam bổ 

sung vốn điều lệ theo quy định tại Luật Chứng khoán 

54/2019/QH14, các văn bản hướng dẫn và Điều lệ tổ 

chức và hoạt động của doanh nghiệp. 

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2022 và 

áp dung từ năm tài chính 2022.  

 -  Ngày ban hành: 17/12/2021 

 -  Ngày hiệu lực: 01/02/2022 

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

ban/Chung-khoan/Thong-tu-114-2021-TT-BTC-bai-bo-

Thong-tu-146-2014-TT-BTC-tai-chinh-cong-ty-chung-

khoan-498128.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

Quy định mức thu một số khoản phí, lệ 

phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho 

đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch 

Covid-19 

 
Thông tư 120/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc 

quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ 

trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng 

bởi dịch Covid-19 

Ngày 24/12/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 

120/2021/TT-BTC về việc quy định mức thu một số 

khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối 

tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 

Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến hết ngày 30 tháng 

6 năm 2022, giảm 10%-80% mức thu đối với 37 loại phí, 

lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng 

chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 như sau : 

Phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường ; Phí 

thẩm định dự án đầu tư xây dựng ; Phí thẩm định thiết 

kế kỹ thuật ; Phí thẩm định dự toán xây dựng ; Phí thẩm 

định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên 

nước; hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan trung 

ương thực hiện ; Phí thẩm định điều kiện kinh doanh 

trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; 

huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động ;….. 

Ngoài mức thu các khoản phí, lệ phí quy định trong thông 

tư, các nội dung về: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp 

dụng; tổ chức thu phí, lệ phí; người nộp phí, lệ phí; các 

trường hợp miễn, không phải nộp phí, lệ phí; kê khai, 

nộp phí, lệ phí; mức thu các khoản phí, lệ phí; quản lý, 

sử dụng phí, lệ phí; chứng từ thu, công khai chế độ thu 

phí, lệ phí và các nội dung khác liên quan không quy định 

tại Thông tư này thực hiện theo quy định tại các Thông 

tư gốc, Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-

CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. 

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

30/6/2022. 

       -  Ngày ban hành: 24/12/2021 

 -  Ngày hiệu lực: 01/01/2022 

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

ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-120-2021-TT-BTC-muc-

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Chung-khoan/Thong-tu-114-2021-TT-BTC-bai-bo-Thong-tu-146-2014-TT-BTC-tai-chinh-cong-ty-chung-khoan-498128.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Chung-khoan/Thong-tu-114-2021-TT-BTC-bai-bo-Thong-tu-146-2014-TT-BTC-tai-chinh-cong-ty-chung-khoan-498128.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Chung-khoan/Thong-tu-114-2021-TT-BTC-bai-bo-Thong-tu-146-2014-TT-BTC-tai-chinh-cong-ty-chung-khoan-498128.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Chung-khoan/Thong-tu-114-2021-TT-BTC-bai-bo-Thong-tu-146-2014-TT-BTC-tai-chinh-cong-ty-chung-khoan-498128.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-120-2021-TT-BTC-muc-thu-mot-so-khoan-phi-ho-tro-doi-tuong-anh-huong-Covid19-498794.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-120-2021-TT-BTC-muc-thu-mot-so-khoan-phi-ho-tro-doi-tuong-anh-huong-Covid19-498794.aspx
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thu-mot-so-khoan-phi-ho-tro-doi-tuong-anh-huong-

Covid19-498794.aspx 

 

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  
 

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 

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 

Ban hành Quy trình kiểm định kỹ thuật 

an toàn chai chứa khí công nghiệp 

thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Lao 

động Thương binh và Xã hội 

 
Thông tư 17/2021/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động 

Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy trình 

kiểm định kỹ thuật an toàn chai chứa khí công 

nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Lao động 

Thương binh và Xã hội 

Ngày 15/11/2021, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội 

đã ban hành Thông tư 17/2021/TT-BLĐTBXH ban hành 

quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn chai chứa khí công 

nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã hội. 

Quy trình kiểm định này áp dụng để kiểm định kỹ thuật 

an toàn lần đầu, định kỳ, bất thường đối với các chai 

chứa khí công nghiệp có áp suất làm việc cao hơn 0,7 

bar thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước của Bộ Lao 

động – Thương binh và Xã hội theo quy định tại Phụ lục 

Ib Nghị định số 44/2016/NĐ-CP. Quy trình này không áp 

dụng để kiểm định đối với các chai chứa khí dầu mỏ hóa 

lỏng (LPG). 

Ngoài ra, đối tượng áp dụng của Quy trình kiểm định này 

bao gồm: các tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an 

toàn lao động; các kiểm định viên kiểm định kỹ thuật an 

toàn lao động; các tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng, 

sở hữu chai chứa khí công nghiệp; các cơ quan quản lý 

Nhà nước, các tổ chức, cá nhân có liên quan. Bên cạnh 

đó, khi tiến hành kiểm định chai chứa khí công nghiệp 

phải đảm bảo các điều kiện sau: Chai phải ở trạng thái 

sẵn sàng đưa vào kiểm định; Hồ sơ, tài liệu của chai phải 

đầy đủ; Các yếu tố môi trường, thời tiết không làm ảnh 

hưởng tới kết quả kiểm định và các điều kiện về an toàn 

vệ sinh lao động phải đáp ứng để kiểm định chai chứa 

khí công nghiệp. 

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

-  Ngày ban hành: 15/11/2021 

 -  Ngày hiệu lực: 01/01/2022 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-120-2021-TT-BTC-muc-thu-mot-so-khoan-phi-ho-tro-doi-tuong-anh-huong-Covid19-498794.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-120-2021-TT-BTC-muc-thu-mot-so-khoan-phi-ho-tro-doi-tuong-anh-huong-Covid19-498794.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
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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Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-17-2021-TT-

BLDTBXH-quy-trinh-kiem-dinh-ky-thuat-an-toan-chai-

chua-khi-cong-nghiep-496015.aspx 

Chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao 

động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh 

Covid-19  

 
Quyết định 3749/QĐ-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao 

động Việt Nam về việc chi hỗ trợ cho đoàn viên, 

người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-

19  

Ngày 15/12/2021, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 

đã ban hành Quyết định 3749/QĐ-TLĐ về việc chi hỗ trợ 

cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch 

bệnh Covid-19. 

Đoàn viên, người lao động là ca bệnh F0, không vi phạm 

các quy định của pháp luật về phòng, chống dịch Covid-

19 được hỗ trợ: Tối đa là 03 triệu đồng/người nếu có 

triệu chứng bệnh nặng, phải điều trị từ 21 ngày trở lên 

tại bệnh viện, cơ sở y tế được thu dung điều trị Covid-19 

theo các giấy tờ xác nhận của cơ quan y tế có thẩm 

quyền; Tối đa là 1,5 triệu đồng/người nếu phải điều trị 

ngoại trú từ 21 ngày trở lên hoặc điều trị nội trú dưới 21 

ngày tại bệnh viện, cơ sở y tế được thu dung điều trị 

Covid-19 theo các giấy tờ xác nhận của cơ quan y tế có 

thẩm quyền. 

Bên cạnh đó, đoàn viên, người lao động tại các cơ quan, 

đơn vị, doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn bị tử 

vong do nhiễm Covid-19 thì thân nhân của họ được hỗ 

trợ là 05 triệu đồng/người. Tổng Liên đoàn Lao động Việt 

Nam cũng đưa ra nguyên tắc hỗ trợ sau: Mỗi đối tượng 

F0 chỉ được hỗ trợ một lần dù nhiều lần dương tính với 

Covid-19; Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng 

được hưởng mức hỗ trợ khác nhau thì chỉ được hưởng 

theo đối tượng có mức hỗ trợ cao nhất;… 

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.  

 -  Ngày ban hành: 15/12/2021 

 -  Ngày hiệu lực: 15/12/2021 

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

ban/Lao-dong-Tien-luong/Quyet-dinh-3749-QD-TLD-

2021-chi-ho-tro-cho-doan-vien-bi-anh-huong-boi-dich-

Covid19-497743.aspx 

 

Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo 

quốc gia về phát triển điện lực  

 

Quyết định 126/QĐ-BCĐQGĐL của Ban Chỉ đạo quốc 

gia về phát triển điện lực ban hành Quy chế hoạt 

động của Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực  

Ngày 22/12/2021, Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển 

điện lực đã ban hành Quyết định 126/QĐ-BCĐQGĐL về 

việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc 

gia về phát triển điện lực. 

Theo đó, Trưởng ban, các Phó Trưởng ban, các Ủy viên 

Ban Chỉ đạo quốc gia làm theo chế độ kiêm nhiệm; 

Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia ủy quyền cho Phó Trưởng 

ban Chỉ đạo quốc gia xử lý những vấn đề cụ thể thuộc 

lĩnh vực được phân công, các thành viên chủ động xử lý 

những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, 

đơn vị mình phụ trách. Trưởng ban triệu tập và chủ trì 

các phiên họp thường kỳ 6 tháng một lần, họp kiểm điểm 

tiến độ các dự án trọng điểm, cấp bách ít nhất 3 tháng 

một lần và các phiên họp đột xuất khi cần thiết. Trưởng 

ban có thể ủy quyền cho Phó Trưởng ban Thường trực 

chủ trì các phiên họp. 

Ngoài ra, căn cứ vào yêu cầu công việc, các thành viên 

Ban Chỉ đạo quốc gia chủ động đi công tác để nắm bắt 

tình hình, giải quyết những khó khăn, vướng mắc theo 

chức năng, nhiệm vụ được phân công. Đồng thời, báo 

cáo định kỳ gửi Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia trước 

ngày 30 hàng tháng để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo 

quốc gia. 

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.  

- Ngày ban hành : 22/12/2021 

- Ngày hiệu lực : 22/12/2021 

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

ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-126-QD-

BCDQGDL-2021-Quy-che-hoat-dong-Ban-Chi-dao-

quoc-gia-phat-trien-dien-luc-498225.aspx 

 

 

 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-17-2021-TT-BLDTBXH-quy-trinh-kiem-dinh-ky-thuat-an-toan-chai-chua-khi-cong-nghiep-496015.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-17-2021-TT-BLDTBXH-quy-trinh-kiem-dinh-ky-thuat-an-toan-chai-chua-khi-cong-nghiep-496015.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-17-2021-TT-BLDTBXH-quy-trinh-kiem-dinh-ky-thuat-an-toan-chai-chua-khi-cong-nghiep-496015.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-17-2021-TT-BLDTBXH-quy-trinh-kiem-dinh-ky-thuat-an-toan-chai-chua-khi-cong-nghiep-496015.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Quyet-dinh-3749-QD-TLD-2021-chi-ho-tro-cho-doan-vien-bi-anh-huong-boi-dich-Covid19-497743.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Quyet-dinh-3749-QD-TLD-2021-chi-ho-tro-cho-doan-vien-bi-anh-huong-boi-dich-Covid19-497743.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Quyet-dinh-3749-QD-TLD-2021-chi-ho-tro-cho-doan-vien-bi-anh-huong-boi-dich-Covid19-497743.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Quyet-dinh-3749-QD-TLD-2021-chi-ho-tro-cho-doan-vien-bi-anh-huong-boi-dich-Covid19-497743.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-126-QD-BCDQGDL-2021-Quy-che-hoat-dong-Ban-Chi-dao-quoc-gia-phat-trien-dien-luc-498225.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-126-QD-BCDQGDL-2021-Quy-che-hoat-dong-Ban-Chi-dao-quoc-gia-phat-trien-dien-luc-498225.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-126-QD-BCDQGDL-2021-Quy-che-hoat-dong-Ban-Chi-dao-quoc-gia-phat-trien-dien-luc-498225.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-126-QD-BCDQGDL-2021-Quy-che-hoat-dong-Ban-Chi-dao-quoc-gia-phat-trien-dien-luc-498225.aspx
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Hợp nhất Quyết định quy định 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  

 

Văn bản hợp nhất 4496/VBHN-BLĐTBXH năm 2021 

của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hợp nhất 

Quyết định quy định 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  

Ngày 06/12/2021, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội 

ban hành Văn bản hợp nhất 4496/VBHN-BLĐTBXH năm 

2021 hợp nhất Quyết định quy định 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 

Hợp nhất 02 Quyết định của Thủ tướng về chính sách 

hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ khó khăn do COvid-19 gồm: 

- Quyết định 33/2021/QĐ-TTg ngày 06/11/2021 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Quyết định 23/2021/QĐ-TTg 

quy định 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-19. 

- Quyết định 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 quy định 

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-19. 

Các chính sách hỗ trợ tại Quyết định 23/2021/QĐ-TTg 

và Quyết định 33/2021/QĐ-TTg bao gồm: Giảm mức 

đóng bảo hiểm TNLĐ, BNN ; hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ tạm 

dừng đóng vào Quỹ hưu trí, tử tuất ; hỗ trợ NSDLĐ đào 

tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy 

trì việc làm cho NLĐ ; hỗ trợ NLĐ tạm hoãn HĐLĐ, nghỉ 

việc không hưởng lương ; chính sách hỗ trợ NLĐ ngừng 

việc ; hỗ trợ NLĐ chấm dứt HĐLĐ nhưng không đủ điều 

kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp ; hỗ trợ người điều trị 

Covid-19, cách ly y tế; hỗ trợ thêm đối với trẻ em, người 

cao tuổi, người khuyết tật ; hỗ trợ viên chức hoạt động 

nghệ thuật và NLĐ là hướng dẫn viên du lịch ; hỗ trợ hộ 

kinh doanh ; hỗ trợ NSDLĐ vay vốn trả lương ngừng 

việc, trả lương phục hồi sản xuất.  

- Ngày ban hành : 06/12/2021 

- Ngày hiệu lực : 06/12/2021 

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

ban/Lao-dong-Tien-luong/Van-ban-hop-nhat-4496-

VBHN-BLDTBXH-2021-Quyet-dinh-ho-tro-nguoi-lao-

dong-do-COVID19-496790.aspx 

 

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 

 
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 

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-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. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Van-ban-hop-nhat-4496-VBHN-BLDTBXH-2021-Quyet-dinh-ho-tro-nguoi-lao-dong-do-COVID19-496790.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Van-ban-hop-nhat-4496-VBHN-BLDTBXH-2021-Quyet-dinh-ho-tro-nguoi-lao-dong-do-COVID19-496790.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Van-ban-hop-nhat-4496-VBHN-BLDTBXH-2021-Quyet-dinh-ho-tro-nguoi-lao-dong-do-COVID19-496790.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Van-ban-hop-nhat-4496-VBHN-BLDTBXH-2021-Quyet-dinh-ho-tro-nguoi-lao-dong-do-COVID19-496790.aspx
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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 

 

Chương trình hỗ trợ phục hồi và phát 

triển thị trường lao động 
 

Quyết định 1405/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động 

Thương binh và Xã hội ban hành Chương trình hỗ 

trợ phục hồi và phát triển thị trường lao động 

Ngày 13/12/2021, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội 

ban hành Quyết định 1405/QĐ-LĐTBXH ban hành 

Chương trình hỗ trợ phục hồi và phát triển thị trường lao 

động. 

Chương trình hướng đến mục tiêu: Duy trì tỷ lệ thất 

nghiệp khu vực thành thị dưới 4%; tỷ lệ thiếu việc làm 

khu vực nông thôn dưới 2%; Hỗ trợ người lao động làm 

việc tại các doanh nghiệp thuộc vùng kinh tế trọng điểm, 

các địa phương có các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu 

công nghệ cao làm việc, tham gia phục hồi sản xuất kinh 

doanh; đặc biệt hỗ trợ để thu hút người lao động ngoại 

tỉnh quay trở lại làm việc;... 

Đồng thời, Chương trình đặt ra các nhiệm vụ: Nghiên 

cứu xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ 

người lao động có thu nhập thấp các chi phí sinh hoạt tối 

thiểu về nhu yếu phẩm, thuê nhà trọ, điện nước, y tế bù 

đắp những khó khăn do tác động của dịch bệnh mang 

lại mà yên tâm làm việc; Khuyến khích doanh nghiệp có 

chính sách hỗ trợ người lao động về tiền lương, tiền ăn 

ca, các chế độ bảo hiểm, phúc lợi xã hội khác để giữ 

chân người lao động; Có chính sách hỗ trợ người lao 

động ngoại tỉnh các chi phí sinh hoạt phí tối thiểu, chi phí 

đi lại, chi phí về y tế, hỗ trợ bổ sung thêm chi phí cho 

người lao động đang nuôi con nhỏ, phụ nữ mang thai. 

Đồng thời có phương án hỗ trợ sắp xếp nơi ở tạm thời 

hoặc hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt cho lao động ngoại 

tỉnh thuê nhà trong thời gian mới đến làm việc để ổn định 

cuộc sống, tạo động lực lao động tham gia phục hồi sản 

xuất kinh doanh;… 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 -  Ngày ban hành: 13/12/2021 

 -  Ngày hiệu lực: 13/12/2021 

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

ban/Lao-dong-Tien-luong/Quyet-dinh-1405-QD-

LDTBXH-2021-Chuong-trinh-ho-tro-phuc-hoi-thi-truong-

lao-dong-497917.aspx 

 

Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung 

trong lĩnh vực đầu tư theo phương 

thức đối tác công tư, đấu thầu thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư  
 

Quyết định 1643/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ 

sung trong lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác 

công tư, đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

Ngày 10/12/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành 

Quyết định 1643/QĐ-BKHĐT công bố thủ tục hành chính 

sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đầu tư theo phương thức 

đối tác công tư, đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Cụ thể, công bố kèm theo Quyết định này là 09 thủ tục 

hành chính (TTHC) sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đầu 

tư theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

trong đó có" 04 TTHC cấp trung ương (thẩm định báo 

cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định chủ trương đầu 

tư dự án PPP do nhà đầu tư (NĐT) đề xuất; thẩm định 

báo cáo nghiên cứu khả thi, quyết định phê duyệt dự án 

PPP do NĐT đề xuất…) và 05 TTHC cấp tỉnh (thẩm định 

nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi, quyết 

định phê duyệt điều chỉnh dự án PPP do NĐT đề xuất và 

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
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
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Quyet-dinh-1405-QD-LDTBXH-2021-Chuong-trinh-ho-tro-phuc-hoi-thi-truong-lao-dong-497917.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Quyet-dinh-1405-QD-LDTBXH-2021-Chuong-trinh-ho-tro-phuc-hoi-thi-truong-lao-dong-497917.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Quyet-dinh-1405-QD-LDTBXH-2021-Chuong-trinh-ho-tro-phuc-hoi-thi-truong-lao-dong-497917.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Quyet-dinh-1405-QD-LDTBXH-2021-Chuong-trinh-ho-tro-phuc-hoi-thi-truong-lao-dong-497917.aspx
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Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất do NĐT đề xuất 

(đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương 

đầu tư…). 

Ngoài ra, Quyết định cũng quy định nội dung cụ thể của 

từng TTHC trong lĩnh vực đầu tư theo phương thức đầu 

tư công tư, đấu thầu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 -  Ngày ban hành: 10/12/2021 

 -  Ngày hiệu lực: 10/12/2021 

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

ban/Dau-tu/Quyet-dinh-1643-QD-BKHDT-2021-thu-tuc-

hanh-chinh-dau-tu-theo-phuong-thuc-doi-tac-cong-tu-

497910.aspx 

 

Phát triển điện lực Thành phố Hà Nội 

năm 2022 

 
Kế hoạch 279/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành 

phố Hà Nội về việc phát triển điện lực Thành phố Hà 

Nội năm 2022 

Ngày 07/12/2021, UBND Thành phố Hà Nội ban hành 

Kế hoạch số 279/KH-UBND về việc phát triển điện lực 

thành phố Hà Nội năm 2022. 

Kế hoạch đề ra với các mục tiêu tập trung huy động các 

nguồn lực đầu tư xây dựng nâng cấp, hoàn thiện hệ 

thống lưới điện của Thủ đô theo quy hoạch phát triển 

điện lực được phê duyệt; triển khai giải pháp nâng cao 

chất lượng  dịch vụ điện, tiếp tục củng cố, duy trì và phấn 

đấu tăng hạng xếp bậc về chỉ số tiếp cận điện năng; kế 

thừa nền tảng và tiếp tục triển khai hiệu quả, đồng bộ 

các nhiệm vụ phát triển điện lực của giai đoạn 2021-

2025 trong các lĩnh vực, đầu tư xây dựng hạ tầng hệ 

thống điện, an toàn điện, phát triển năng lượng và năng 

lượng tái tạo, quản lý nhu cầu điện, tiết kiệm điện. 

Hạ ngầm 100% hệ thống cáp điện lực, tiếp tục triển khai 

hạ ngầm cáp viễn thông, điện lực tại 300 tuyến phố trong 

khu vực phố cũ thuộc các quận nội thành; Chỉ đạo, 

hướng dẫn Tổng công ty Điện lực Hà Nội và các tổ chức 

kinh doanh điện thực hiện đồng bộ các giải pháp củng 

cố hạ tầng lưới điện, năng lực quản trị, cải thiện chất 

lượng dịch vụ điện đảm bảo ít nhất 80% tổ chức kinh 

doanh điện được đánh giá mực độ hài lòng của khách 

hàng về dịch vụ cấp điện…  

       -  Ngày ban hành: 07/12/2021 

 -  Ngày hiệu lực: 07/12/2021 

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

ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Ke-hoach-279-KH-UBND-

2021-phat-trien-dien-luc-Ha-Noi-2022-497414.aspx 

 

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực kế hoạch và đầu tư  

 
Nghị định 122/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định 

về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế 

hoạch và đầu tư 

Từ 2022, phạt tiền VPHC trong lĩnh vực Kế hoạch đầu 

tư tối đa 500 triệu đồng 

Ngày 28/12/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 

122/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. 

Theo quy định mức mới, hình thức xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư vẫn gồm phạt 

cảnh cáo và phạt tiền. Tuy nhiên mức phạt tiền tối đa có 

sự thay đổi lên tới 500 triệu đồng trong lĩnh vực quy 

hoạch, 300 triệu đồng trong lĩnh vực đầu tư, đấu thấu; 

lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp là 100 triệu đồng. 

Mức phạt tiền quy định nêu trên áp dụng đối với tổ chức. 

Với cá nhân vi phạm cùng một hành vi thì mức phạt tiền 

bằng 1/2 mức phạt so với tổ chức. Thời hạn xử phạt vi 

phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh 

vực đầu tư, đấu thầu, đăng ký doanh nghiệp là 1 năm; 

lĩnh vực quy hoạch là 2 năm. 

Đáng lưu ý là mức phạt vi phạm về kê khai hồ sơ đăng 

ký doanh nghiệp tăng tăng lên gấp đôi so với mức hiện 

hành. Hành vi kê khai không trung thực, không chính xác 

nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp mức phạt tiền từ 

20 triệu đến 30 triệu đồng thay vì mức từ 10 triệu đến 15 

triệu đồng như quy định cũ. 

Nghị định cũng bổ sung quy định xử phạt mới liên quan 

đến vi phạm về kê khai vốn điều lệ khi đăng ký thành lập 

doanh nghiệp. Theo đó hành vi khai khống vốn điều lệ 

có giá trị dưới 10 tỷ đồng sẽ bị phạt tiền từ 20 triệu đến 

30 triệu đồng, khai khống từ 10 tỷ đến dưới 20 tỷ đồng 

mức phạt từ 30 triệu đến 40 triệu đồng. Mức phạt tối đa 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Quyet-dinh-1643-QD-BKHDT-2021-thu-tuc-hanh-chinh-dau-tu-theo-phuong-thuc-doi-tac-cong-tu-497910.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Quyet-dinh-1643-QD-BKHDT-2021-thu-tuc-hanh-chinh-dau-tu-theo-phuong-thuc-doi-tac-cong-tu-497910.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Quyet-dinh-1643-QD-BKHDT-2021-thu-tuc-hanh-chinh-dau-tu-theo-phuong-thuc-doi-tac-cong-tu-497910.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Quyet-dinh-1643-QD-BKHDT-2021-thu-tuc-hanh-chinh-dau-tu-theo-phuong-thuc-doi-tac-cong-tu-497910.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Ke-hoach-279-KH-UBND-2021-phat-trien-dien-luc-Ha-Noi-2022-497414.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Ke-hoach-279-KH-UBND-2021-phat-trien-dien-luc-Ha-Noi-2022-497414.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Ke-hoach-279-KH-UBND-2021-phat-trien-dien-luc-Ha-Noi-2022-497414.aspx
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của hành vi này lên tới 100 triệu đồng. 

Đối với hành vi vi phạm về thành lập, chấm dứt hoạt 

động của chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh 

nghiệp mức phạt tối đa lên tới 30 triệu đồng. Trước đây, 

mức phạt tối đa liên quan tới quy định này là 10 triệu 

đồng. 

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022.  

       -  Ngày ban hành: 28/12/2021 

 -  Ngày hiệu lực: 01/01/2022 

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

ban/Dau-tu/Nghi-dinh-122-2021-ND-CP-xu-phat-vi-

pham-hanh-chinh-linh-vuc-ke-hoach-285024.aspx 

 

Quy định xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực chứng khoán và thị 

trường chứng khoán 

 
Nghị định 128/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy 

định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

chứng khoán và thị trường chứng khoán 

Ngày 30/12/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 

128/2021/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của 

Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. 

Cụ thể, phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 200.000.000 

đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau: Không 

mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu bằng 

ngoại tệ tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 

được phép theo quy định của pháp luật quản lý ngoại 

hối; Không chuyển số tiền thu được từ đợt chào bán vào 

tài khoản phong tỏa; Sử dụng tiền trong tài khoản phong 

tỏa trước khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông 

báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả 

đợt chào bán hoặc báo cáo kết quả đợt phát hành. 

Bên cạnh đó, đối với hành vi không chuyển số tiền thu 

được từ đợt phát hành thêm vào tài khoản phong tỏa tại 

ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; sử dụng 

số tiền thu được từ đợt chào báo trước khi Ủy ban 

Chứng khoán Nhà nước có thông báo bằng văn bản về 

việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành sẽ bị phạt 

tiền từ 100.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng. 

Ngoài ra, phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 

đồng đối với công ty đại chúng không thực hiện thông 

báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa hoặc về thay đổi tỷ lệ 

sở hữu nước ngoài tối đa. Đối với công ty đại chúng thực 

hiện thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa không 

đúng thời hạn quy định bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng 

đến 50.000.000 đồng. 

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

       -  Ngày ban hành: 30/12/2021 

 -  Ngày hiệu lực: 01/01/2022 

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

khoan/nghi-dinh-128-2021-nd-cp-215029-

d1.html#tomtat 
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