BẢN TIN PHÁP CHẾ
TỪ 03/12/2021 ĐẾN 10/12/2021

NỘI DUNG CHÍNH:
Cung cấp các văn bản quy phạm pháp luật với nội dung tóm tắt, được ban
hành trong giai đoạn từ 03/12/2021 đến 10/12/2021 liên quan đến các lĩnh vực
hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.
I-

ĐIỆN LỰC

Nghị quyết 152/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp chuyên đề về xây
dựng pháp luật tháng 11 năm 2021
Chính phủ đồng ý sửa đổi 06 luật tại phiên họp chuyên đề xây dựng
pháp luật tháng 11/2021
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.
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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-hanhchinh/Nghi-quyet-152-NQ-CP-2021-phien-hop-chuyen-de-ve-xay-dung-phapluat-thang-11-496455.aspx
II-

DOANH NGHIỆP

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
Lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tăng 7,4% từ ngày 01/01/2022
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;…
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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
Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tienluong/Nghi-dinh-108-2021-ND-CP-dieu-chinh-luong-huu-tro-cap-bao-hiem-xahoi-va-tro-cap-hang-thang-468387.aspx
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
Ban hành Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn chai chứa khí công
nghiệp
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;
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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
Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tienluong/Thong-tu-17-2021-TT-BLDTBXH-quy-trinh-kiem-dinh-ky-thuat-an-toanchai-chua-khi-cong-nghiep-496015.aspx
Thông tư 96/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu
biểu sử dụng trong công tác quyết toán
BTC ban hành 24 biểu mẫu 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
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Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nhanuoc/Thong-tu-96-2021-TT-BTC-he-thong-mau-bieu-su-dung-trong-cong-tacquyet-toan-495766.aspx
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-Tienluong/Van-ban-hop-nhat-4496-VBHN-BLDTBXH-2021-Quyet-dinh-ho-tro-nguoilao-dong-do-COVID19-496790.aspx
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