
 

Kính gửi: Các phòng thuộc Sở 

Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế; Sở 

Tài chính đề nghị các phòng thuộc Sở tuyên truyền phổ biến “Ngày pháp luật” tháng 

7 năm 2021 đến công chức, viên chức, người lao động với các nội dung như sau: 

1. Triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên và các cơ quan có liên quan 

gửi đến Sở nhằm triển khai các chủ trương, chính sách (theo phụ lục I đính kèm). 

2. Tuyên truyền, phổ biến các chính sách, văn bản mới do Trung ương, các 

bộ, ngành và thành phố Đà Nẵng ban hành thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý liên 

quan và có hiệu lực trong thời gian sắp đến (theo phụ lục II đính kèm). 

3. Lồng ghép, triển khai tuyên truyền, phổ biến, các văn bản, chính sách mới 

của Trung ương, của các đơn vị và kế hoạch thực hiện chương trình công tác của 

Sở thông qua các cuộc nói chuyện, các buổi sinh hoạt, cuộc họp của phòng.  

 Nhận được Công văn này, đề nghị các phòng triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Tư pháp; 

- BGĐ Sở; 

- Ban biên tập Website Sở; 

- Lưu: VT, VBĐT, VP. 
 

TL. GIÁM ĐỐC 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
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UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI CHÍNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /STC-VP Đà Nẵng, ngày      tháng     năm 2021 

V/v tuyên truyền, phổ biến  

“Ngày pháp luật” tháng 7/2021 
 

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-55-2011-ND-CP-quy-dinh-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-to-chuc-bo-ma-126126.aspx
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Phụ lục I 

TRÍCH NỘI DUNG MỘT SỐ VĂN BẢN CHỈ ĐẠO  

(Đính kèm Công văn số:      /STC-VP ngày     /7/2021 của Sở Tài chính TP Đà 

Nẵng) 

 

1. Triển khai Thông tư số 03/2021/TT-BNV về việc sửa đổi, bổ sung chế 

độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ 

phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người 

lao động (theo Công văn số 2120/SNV-CCVC ngày 07/7/2021 của Sở Nội vụ) 

a) Những điểm mới về nâng bậc lương của cán bộ, công chức, viên chức và 

người lao động 

- Bổ sung thêm thời gian cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 

tham gia phục vụ tại ngũ theo Luật Nghĩa vụ quân sự được tính vào thời gian để 

xét nâng bậc lương thường xuyên. 

- Bổ sung 04 khoảng thời gian không được tính để xét nâng bậc lương thường 

xuyên, gồm: thời gian tập sự; thời gian cán bộ, công chức, viên chức và người lao 

động đào ngũ trong quá trình thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ; thời gian thử thách 

đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động bị phạt tù nhưng cho hưởng 

án treo và thời gian nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định. 

- Đối với thời gian bị kéo dài xét nâng bậc lương thường xuyên, đã bổ sung 

01 nội dung “Trường hợp bị đánh giá và xếp loại chất lượng ở mức không hoàn 

thành nhiệm vụ do bị kỷ luật (cùng một hành vi vi phạm) thì thời gian kéo dài nâng 

bậc lương thường xuyên tính theo hình thức kỷ luật tương ứng quy định tại điểm a, 

b, c khoản này.” và điều chỉnh 01 nội dung “Trường hợp cán bộ, công chức, viên 

chức và người lao động là đảng viên bị kỷ luật Đảng: nếu đã có quyết định kỷ luật 

về hành chính thì thực hiện kéo dài thời gian nâng bậc lương thường xuyên theo 

hình thức xử lý kỷ luật hành chính; nếu không có quyết định kỷ luật về hành chính 

thì thực hiện kéo dài thời gian nâng bậc lương thường xuyên theo hình thức xử lý 

kỷ luật Đảng tương ứng với các hình thức xử lý kỷ luật hành chính quy định tại 

khoản này”. Ngoài ra, điều chỉnh đối tượng bị kéo dài thời gian xét nâng bậc lương 

thường xuyên 06 tháng gồm: Cán bộ, công chức và người lao động bị kỷ luật khiển 

trách hoặc cảnh cáo; Viên chức bị kỷ luật cảnh cáo; Cán bộ, công chức, viên chức 

và người lao động được đánh giá và xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành 

nhiệm vụ được giao hằng năm... 

- Sửa đổi số lần được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất 

sắc trong thực hiện nhiệm vụ “Không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương 

trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong cùng 

ngạch hoặc cùng chức danh” tại Thông tư số 08/2013/TT-BNV, nay bỏ cụm từ 

“trong cùng ngạch hoặc cùng chức danh”. Thông tư 03/2021/TT-BNV quy định 

“Không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích 

xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ”. 
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Quy định mới đã không còn phân biệt trong cùng ngạch hoặc cùng chức 

danh như quy định cũ mà chỉ quy định chung trong thực hiện nhiệm vụ. 

- Sửa đổi trách nhiệm của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ 

trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng 

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương 

+ Bổ sung cụm từ “(bao gồm cả ngạch chuyên viên cao cấp và các ngạch 

công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức tương đương ngạch chuyên viên cao 

cấp)” đối với trách nhiệm “Quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định nâng 

bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công 

chức, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý” tại Thông tư số 

08/2013/TT-BNV. 

+ Thay bằng văn bản gửi Bộ Nội vụ để thống nhất ý kiến trước khi ký Quyết 

định nâng bậc lương trước thời hạn khi lập thành tích xuất sắc trong thực hiện 

nhiệm vụ, Thông tư số 03/2021/TT-BNV đã sửa đổi thành “Việc quyết định nâng 

bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với các chức danh 

thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội quản lý thực hiện theo phân cấp hiện hành.”. 

- Ngoài ra, điều chỉnh mức độ đánh giá “hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn 

hạn chế về năng lực” sửa đổi thành mức đánh giá, xếp loại chất lượng “hoàn thành 

nhiệm vụ”. 

b) Những điểm mới về nâng phụ cấp thâm niên vượt khung của cán bộ, công 

chức, viên chức và người lao động 

- Thêm người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong cơ quan hành 

chính và đơn vị sự nghiệp công lập có thỏa thuận trong hợp đồng lao động xếp 

lương theo chế độ tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ 

trang được hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung; 

- Bổ sung cụm từ “và người lao động” sau cụm từ “cán bộ, công chức, viên 

chức” trong các quy định của Thông tư 04/2005/TT-BNV. 

- Sửa đổi quy định về việc kéo dài thời gian hưởng phụ cấp thâm niên vượt 

khung khi cán bộ, công chức, viên chức không đạt đủ tiêu chuẩn hưởng phụ cấp 

thâm niên vượt khung. 

Với trường hợp này thì thời gian để xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt 

khung bị kéo dài được xác định như các trường hợp bị kéo dài thời gian nâng bậc 

lương thường xuyên trong một trong hai trường hợp: 

- Không hoàn thành nhiệm vụ được giao hàng năm; 

- Bị kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức hoặc 

cách chức. 
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2. Nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác xây dựng và hoàn 

thiện thể chế pháp luật (theo Công văn số 4206/UBND-STP ngày 07/7/2021 của 

UBND thành phố Đà Nẵng) 

Theo đó,  Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành: 

a) Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong công tác tham mưu xây dựng 

pháp luật, tuân thủ nghiêm các quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 

2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 

2020. 

b) Thường xuyên, kịp thời rà soát văn bản QPPL của HĐND và UBND 

thành phố để phát hiện và đề xuất xử lý nhằm bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, 

bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế của thành phố. 

c) Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng công tác tham mưu xây 

dựng dự thảo văn bản QPPL của HĐND và UBND thành phố; chú trọng và thực 

hiện nghiêm túc việc lấy ý kiến đối với dự thảo văn bản. 

d) Nâng cao trách nhiệm giải trình của cơ quan soạn thảo. Tiếp thu, giải 

trình đầy đủ, có chất lượng ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là thẩm 

định của Sở Tư pháp. 

đ) Phối hợp với Sở Tư pháp tự kiểm tra văn bản QPPL của UBND thành phố 

do đơn vị tham mưu ban hành để đề xuất xử lý khi phát hiện dấu hiệu trái pháp 

luật. 

e) Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố tại Chỉ thị 

số 06/CT-UBND ngày 18/9/2020 về tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác pháp chế 

trên địa bàn thành phố./. 



Phụ lục II 

CÁC CHÍNH SÁCH, VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT MỚI BAN HÀNH  

ĐÃ VÀ SẮP CÓ HIỆU LỰC TRONG THỜI GIAN ĐẾN  

 (Đính kèm Công văn số:          /STC-VP ngày            /7/2021 của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng) 

 

STT 
Số ký hiệu  

văn bản 

Ngày 

 ban hành 

Cơ quan 

ban hành 
Trích yếu nội dung Các nội dung chính 

Hiệu lực  

văn bản  

Ghi 

chú 

1 

Thông tư 

44/2021/TT-

BTC 

18/06/2021 

Bộ trưởng 

Bộ Tài 

chính 

Quy định về khung giá, 

nguyên tắc, phương pháp 

xác định giá nước sạch sinh 

hoạt. 

Cụ thể, khung giá nước sạch được quy định như sau: Đối với 

đô thị đặc biệt, đô thị loại 1 giá nước sạch từ 3.500-18.000 

đồng/m
3
; Đô thị loại 2, loại 3, loại 4, loại 5: 3.000-15.000 

đồng/m
3
; giá nước tại khu vực nông thôn từ 2.000-11.000 

đồng/m
3
. 

Bên cạnh đó, lợi nhuận định mức đưa vào phương án giá nước 

sạch của đơn vị cấp nước chỉ cấp nước khu vực đô thị hoặc khu 

vực nông thôn tối đa là 1.300 đồng/m
3
; đối với cấp nước đồng 

thời cho khu vực đô thị và khu vực nông thôn tối đa là 1.500 

đồng/m
3
. Lợi nhuận định mức tối thiểu đưa vào phương án giá 

nước sạch của đơn vị cấp nước là 360 đồng/m
3
. 

Ngoài ra, khách hàng sử dụng nước sạch cho mục đích sinh 

hoạt được chia thành 04 nhóm gồm: Hộ dân cư; Cơ quan hành 

chính, đơn vị sự nghiệp công lập, trường học, bệnh viện, cơ sở 

khám, chữa bệnh, phục vụ mục đích công cộng; Tổ chức, cá 

nhân sản xuất vật chất; Tổ chức, cá nhân kinh doanh, dịch vụ. 

Hệ số tính giá cụ thể đối với từng bộ thang, nhóm khách hàng do 

Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trong phương án giá nước sạch.. 

05/08/2021  

2 

Nghị định 

60/2021/NĐ-

CP 

21/6/2021 
Chính 

phủ 

Quy định cơ chế tự chủ 

tài chính của đơn vị sự 

nghiệp công lập. 

Cụ thể, sau 05 năm, các Bộ, cơ quan Trung ương, UBND cấp 

tỉnh rà soát, nâng mức độ tự chủ tài chính của đơn vị nhóm 3 

như sau: Chuyển ít nhất 30% số lượng đơn vị sự nghiệp công tự 

bảo đảm từ 70% đến dưới 100% chi thường xuyên sang đơn vị 

nhóm 2; Chuyển ít nhất 30% số lượng đơn vị sự nghiệp công tự 

bảo đảm từ 30% đến dưới 70% chi thường xuyên sang đơn vị sự 

nghiệp công tự bảo đảm từ 70% đến dưới 100% chi thường 

xuyên; Chuyển ít nhất 30% số lượng đơn vị sự nghiệp công tự 

bảo đảm từ 10% đến dưới 30% chi thường xuyên sang đơn vị sự 

nghiệp công tự bảo đảm từ 30% đến dưới 70% chi thường 

xuyên. 

15/8/2021  
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STT 
Số ký hiệu  

văn bản 

Ngày 

 ban hành 

Cơ quan 

ban hành 
Trích yếu nội dung Các nội dung chính 

Hiệu lực  

văn bản  

Ghi 

chú 

Đến năm 2021, cơ bản hoàn thành lộ trình tính giá dịch vụ sự 

nghiệp công (tính đủ chi phí tiền lương, chi phí trực tiếp, chi phí 

quản lý và khấu hao tài sản cố định, chi phí khác theo quy định 

của pháp luật về giá), trường hợp do khó khăn khách quan cần 

xây dựng lộ trình khác, các Bộ, cơ quan Trung ương, UBND cấp 

tỉnh trình Chính phủ xem xét, quyết định; Đối với giá dịch vụ sự 

nghiệp công đang được Nhà nước đặt hàng theo giá tính đủ chi 

phí thì tiếp tục thực hiện theo giá tính đủ chi phí. 

Ngoài ra, khi Nhà nước điều chỉnh chính sách tiền lương, đơn 

vị sự nghiệp công lập thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên 

nguồn ngân sách tăng thêm hằng năm và sắp xếp từ nguồn dự 

toán ngân sách Nhà nước được giao để thực hiện cải cách chính 

sách tiền lương. Ngân sách Nhà nước chỉ cấp bổ sung sau khi 

đơn vị sử dụng hết nguồn trích lập cải cách tiền lương. 

3 

Thông tư 

46/2021/TT-

BTC 

23/06/2021 

Bộ trưởng 

Bộ Tài 

chính 

Hướng dẫn một số nội 

dung về xử lý tài chính và 

xác định giá trị doanh 

nghiệp khi chuyển doanh 

nghiệp Nhà nước và công 

ty trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên do doanh nghiệp 

Nhà nước đầu tư 100% vốn 

điều lệ thành công ty cổ 

phần. 

 

Theo đó, Bộ hướng dẫn một số nguyên tắc về xử lý tài chính 

khi thực hiện cổ phần hóa như: Doanh nghiệp cổ phần hóa 

không thực hiện điều chỉnh số liệu trong sổ sách kế toán, báo 

cáo tài chính tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp theo kết 

quả xác định giá trị doanh nghiệp đã được cơ quan đại diện chủ 

sở hữu quyết định và công bố; Trường hợp sau khi đã được xử lý 

tài chính và xác định lại giá trị doanh nghiệp theo quy định mà 

giá trị thực tế doanh nghiệp thấp hơn các khoản phải trả thì xử lý 

theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 1 Nghị định số 

140/2020/NĐ-CP. 

Ngoài ra, quá trình xử lý tài chính và xác định giá trị doanh 

nghiệp cổ phần hóa phải thực hiện theo nguyên tắc thị trường, 

công khai, minh bạch, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định. Các 

khoản phải nộp ngân sách nhà nước ngay sau khi phát hiện kê 

khai thiếu, bị bỏ sót kể từ khi chính thức chuyển sang công ty cổ 

phần thì công ty cổ phần có trách nhiệm thực hiện kê khai và 

nộp vào ngân sách nhà nước theo đúng quy định. 

07/8/2021  

4 

Thông tư 

47/2021/TT-

BTC 

24/06/2021 

Bộ trưởng 

Bộ Tài 

chính 

Quy định mức thu một số 

khoản phí, lệ phí nhằm hỗ 

trợ, tháo gỡ khó khăn cho 

đối tượng chịu ảnh hưởng 

Cụ thể, kể từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 31/12/2021, giảm 

50% mức thu phí, lệ phí đối với các khoản phí, lệ phí sau: Lệ phí 

cấp giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng; Lệ phí cấp 

chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức; Phí đăng 

Từ ngày 

01/07/2021 

đến hết ngày 

31/12/2021. 

 



3 
 

STT 
Số ký hiệu  

văn bản 

Ngày 

 ban hành 

Cơ quan 

ban hành 
Trích yếu nội dung Các nội dung chính 

Hiệu lực  

văn bản  

Ghi 

chú 

bởi dịch COVID-19 ký sử dụng mã số mã vạch nước ngoài; Lệ phí cấp Căn cước 

công dân;... 

Đáng chú ý, giảm 90% mức phí nhượng quyền khai thác cảng 

hàng không, sân bay; lệ phí ra, vào cảng hàng không, sân bay 

đối với chuyến bay của nước ngoài đến các Cảng hàng không 

Việt Nam; Phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm; Phí 

thẩm định kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thức ăn, sản 

phẩm xử lý cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản. 

Kể từ ngày 01/01/2022 trở đi, mức thu các khoản phí, lệ phí 

thực hiện theo quy định tại các Thông tư gốc và các Thông tư 

sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có).  

5 

Nghị định 

65/2021/NĐ-

CP 

30/6/2021 
Chính 

phủ 

Quản lý và sử dụng kinh 

phí ngân sách Nhà nước 

bảo đảm cho công tác điều 

ước quốc tế và công tác 

thỏa thuận quốc tế. 

Theo đó, ngân sách trung ương bảo đảm cho công tác điều ước 

quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế gồm: Kinh phí cho công 

tác điều ước quốc tế, công tác thỏa thuận quốc tế của cơ quan 

Nhà nước ở trung ương; tổng cục, cục thuộc bộ, cơ quan ngang 

bộ, cơ quan, đơn vị trong Quân đội nhân dân và Công an nhân 

dân; Kinh phí cấp cho cơ quan Nhà nước cấp tỉnh nhằm thực 

hiện hoạt động hợp tác quốc tế trong khuôn khổ điều ước quốc tế 

hoặc thỏa thuận quốc tế. 

Cụ thể, các nội dung chi cho công tác điều ước quốc tế bao 

gồm: Chi cho việc nghiên cứu, đề xuất việc đàm phán, ký, phê 

chuẩn, phê duyệt, gia nhập, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, chấm dứt 

hiệu lực, từ bỏ, rút khỏi, tạm đình chỉ thực hiện điều ước quốc 

tế, bảo lưu điều ước quốc tế; Chi cho việc tổ chức đàm phàn, ký 

điều ước quốc tế; Chi cho việc kiểm tra của Bộ Ngoại giao, thẩm 

định của Bộ Tư pháp đối với đề xuất ký, gia nhập điều ước quốc 

tế;… 

Ngoài ra, nội dung chi cho công tác thỏa thuận quốc tế như 

sau: Chi cho việc góp ý đê xuất đàm phán, ký kết, sửa đổi, bổ 

sung, gia hạn, chấm dứt hiệu lực, rút khởi, tạm đình chỉ thực 

hiện thỏa thuận quốc tế; Chi cho việc tổ chức đàm phán, ký kết 

thỏa thuận quốc tế; Chi cho công tác kiểm tra, giám sát, tổng kết 

tình hình ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế;… 

01/7/2021  

6 
Nghị định 

63/2021/NĐ-
30/6/2021 

Chính 

phủ 

Quy định chi tiết thi hành 

Luật sửa đổi, bổ sung một Theo đó, ngân sách Nhà nước đảm bảo kinh phí thực hiện xét 01/7/2021  
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STT 
Số ký hiệu  

văn bản 

Ngày 

 ban hành 

Cơ quan 

ban hành 
Trích yếu nội dung Các nội dung chính 

Hiệu lực  

văn bản  

Ghi 

chú 

CP số điều của Luật Phòng, 

chống nhiễm vi rút gây ra 

hội chứng suy giảm miễn 

dịch mắc phải ở người 

(HIV/AIDS). 

nghiệm HIV cho phụ nữ mang thai theo chỉ định chuyên môn và 

theo phân cấp ngân sách hiện hành bao gồm: Chi phí xét nghiệm 

HIV của người không có thẻ bảo hiểm y tế theo mức giá dịch vụ 

khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; Phần chi phí Quỹ bảo 

hiểm y tế không chi trả đối với người có thẻ bảo hiểm y tế theo 

phạm vi quyền lợi được hưởng và mức hưởng theo quy định của 

pháp luật về bảo hiểm y tế. 

7 
Nghị quyết 

68/NQ-CP 
01/07/2021 

Chính 

phủ 

Về một số chính sách hỗ 

trợ người lao động và người 

sử dụng lao động gặp khó 

khăn do đại dịch COVID-

19. 

Theo đó, người sử dụng lao động được áp dụng mức đóng 

bằng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội vào 

Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong 12 tháng 

(từ 01/7/2021 đến hết 30/6/2021) cho người lao động thuộc đối 

tượng áp dụng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp (trừ một số trường hợp). Người sử dụng lao động hỗ trợ 

toàn bộ số tiền có được đó cho người lao động phòng chống đại 

dịch COVID-19. 

Người lao động, thuộc nhóm đối tượng theo quy định, phải 

chấm dứt hợp đồng lao động do phải dừng hoạt động theo yêu 

cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch 

COVID-19 từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021; đang 

tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng không đủ điều kiện 

hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ được hỗ trợ một lần 3.710.000 

đồng/người. 

Ngoài ra, người lao động bị ngừng việc theo khoản 3 Điều 99 

Bộ luật Lao động và thuộc đối tượng phải cách ly y tế hoặc trong 

các khu vực bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có 

thẩm quyền từ 14 ngày trở lên trong thời gian trên; đang tham 

gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi 

ngừng việc thì được hỗ trợ một lần 1.000.000 đồng/người. Thêm 

vào đó, Chính phủ cũng hỗ trợ thêm đối với người lao động đang 

mang thai, trẻ em, và hỗ trợ tiền ăn đối các trường hợp F0 và F1 

theo quy định… 

01/07/2021  

8 

Quyết định 

22/2021/QĐ-

TTg 

02/7/2021 

Thủ 

tướng 

Chính 

phủ 

Tiêu chí phân loại doanh 

nghiệp Nhà nước, doanh 

nghiệp có vốn Nhà nước 

thực hiện chuyển đổi sở 

Cụ thể, những doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn 

điều lệ hoạt động trong 13 ngành, lĩnh vực sau thực hiện chuyển 

đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn giai đoạn 2021-2025: Đo đạc 

bản đồ phục vụ quốc phòng, an ninh; Bưu chính công ích và 

19/8/2021  
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STT 
Số ký hiệu  

văn bản 

Ngày 

 ban hành 

Cơ quan 

ban hành 
Trích yếu nội dung Các nội dung chính 

Hiệu lực  

văn bản  

Ghi 

chú 

hữu, sắp xếp lại, thoái vốn 

giai đoạn 2021-2025. 

hoạt động duy trì, quản lý mạng bưu chính công cộng; Tín dụng 

chính sách phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo hiểm tiền gửi 

và mua bán, xử lý nợ xấu gắn với cơ cấu lại hệ thống các tổ chức 

tín dụng ;… 

Bên cạnh đó, Nhà nước nắm giữ 65% vốn điều lệ trở lên đối 

với những doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi sở hữu, thoái vốn 

hoạt động trong các ngành, lĩnh vực sau: Quản lý khai thác các 

cảng hàng không, sân bay; dịch vụ khai thác khu bay; Tài chính, 

ngân hàng (không bao gồm bảo hiểm, chứng khoán, công ty 

quản lý quỹ, công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính);... 

Ngoài ra, đối với các doanh nghiệp không hoạt động trong 

ngành, lĩnh vực thuộc Tiêu chí phân loại thì sử dụng một trong 

các tiêu chí sau để thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, 

thoái vốn: Trồng và chế biến cao su hoặc cà phê tại các địa bàn 

chiến lược; miền núi; vùng sâu; vùng xa gắn với quốc phòng, an 

ninh; Các doanh nghiệp sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ 

công ích có tỷ trọng doanh thu từ hoạt động công ích trên tổng 

doanh thu của doanh nghiệp 03 năm liên tiếp liền kề trước thời 

điểm xem xét chuyển đổi đạt từ 50% trở lên;… 

9 

Thông tư 

54/2021/TT-

BTC 

06/7/2021 

Bộ trưởng 

Bộ Tài 

chính 

Sửa đổi, bổ sung khoản 4 

Điều 35 Thông tư 

71/2018/TT-BTC ngày 

10/08/2018 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định chế 

độ tiếp khách nước ngoài 

vào làm việc tại Việt Nam, 

chế độ chi tổ chức hội nghị, 

hội thảo quốc tế tại Việt 

Nam và chế độ tiếp khách 

trong nước. 

Cụ thể, chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức và 

người lao động quy định tại Thông tư 71/2018/TT-BTC được áp 

dụng cho đến khi thực hiện chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, 

công chức, viên chức, lực lượng vũ trang do Chính phủ ban hành để 

triển khai Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị 

lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về cải cách chính 

sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ 

trang và người lao động trong doanh nghiệp (thay vì thực hiện đến 

hết năm 2020 như quy định cũ). 

25/8/2021  

10 

Quyết định 

23/2021/QĐ-

TTg 

07/07/2021 

Thủ 

tướng 

Chính 

phủ 

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. 

Theo đó, người lao động (NLĐ) bị chấm dứt hợp đồng lao 

động do dịch COVID-19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ 

cấp thất nghiệp sẽ được hỗ trợ khi đủ các điều kiện sau: Đang 

tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tháng liền kề trước thời 

điểm người lao động chấm dứt hợp đồng lao động; Chấm dứt 

07/07/2021  
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STT 
Số ký hiệu  

văn bản 

Ngày 

 ban hành 

Cơ quan 

ban hành 
Trích yếu nội dung Các nội dung chính 

Hiệu lực  

văn bản  

Ghi 

chú 

hợp đồng lao động trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết 

ngày 31/12/2021 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất 

nghiệp, trừ trường hợp: người lao động đơn phương chấm dứt 

hợp đồng lao động trái pháp luật; Hưởng lương hưu, trợ cấp mất 

sức lao động hàng tháng. 

Bên cạnh đó, đối với nhóm NLĐ ngừng việc, được hỗ trợ khi có 

đủ các điều kiện sau: Làm việc theo chế độ hợp đồng lao động bị 

ngừng việc theo khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động 2019; Thuộc 

đối tượng phải cách ly y tế hoặc trong các khu vực bị phong tỏa 

theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền từ 14 ngày trở 

lên trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến ngày 31/12/2021; Đang 

tham gia BHXH bắt buộc tại tháng trước liền kề tháng NLĐ 

ngừng việc theo khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động. 

11 
Chỉ thị 

01/CT-BXD 
09/7/2021 

Bộ trưởng 

Bộ Xây 

dựng 

Đẩy nhanh tiến độ thực 

hiện và giải ngân kế hoạch 

vốn đầu tư công năm 2021 

Theo đó, Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị trực thuộc khẩn 

trương chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm 

vụ, giải pháp sau: Đẩy nhanh công tác chuẩn bị thực hiện dự án, 

công tác lựa chọn nhà thầu, sớm khởi công xây dựng; Đến hết 

31/12/2021 phải hoàn thành 100% kế hoạch vốn năm 2021 được 

giao; Các chủ đầu tư phải cam kết tiến độ thực hiện và giải ngân 

vốn đầu tư công năm 2021 theo từng tháng, khẩn trương gửi văn 

bản cam kết đến Bộ Xây dựng trước ngày 15/7/2021. 

Đến ngày 30/9/2021, các dự án có tỷ lệ giải ngân dưới 60% kế 

hoạch vốn đầu tư công năm 2021 được giao sẽ điều chuyển vốn 

sang dự án có tiến độ giải ngân tốt còn thiếu vốn. Bộ Xây dựng sẽ 

kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức kỷ luật đối với người đứng 

đầu chủ đầu tư về việc chậm tiến độ thực hiện và giải ngân. 

Ngoài ra, định kỳ trước ngày 20 hàng tháng, các chủ đầu tư 

phải báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu 

tư công về Bộ Xây dựng và chịu trách nhiệm về tính chính xác 

của thông tin báo cáo. 

09/7/2021  

12 

Quyết định 

1157/QĐ-

TTg   

12/7/2021 

Thủ 

tướng 

Chính 

phủ 

Phê duyệt Chương trình 

phát triển các hoạt động 

bảo vệ quyền lợi người tiêu 

dùng giai đoạn 2021-2025. 

Cụ thể, mục tiêu của Chương trình đến hết năm 2025 như sau: 

Phấn đấu hàng năm, tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương đều có hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu 

dùng Việt Nam; Bảo đảm hàng năm ít nhất 200.000 người tiêu 

dùng trên cả nước được tham gia các hoạt động tuyên truyền, 

12/7/2021  
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STT 
Số ký hiệu  

văn bản 

Ngày 

 ban hành 

Cơ quan 

ban hành 
Trích yếu nội dung Các nội dung chính 

Hiệu lực  

văn bản  

Ghi 

chú 

 phổ biến chính sách, pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu 

dùng hoặc được đào tạo kỹ năng về tiêu dùng;… 

Bên cạnh đó, các nội dung được tập trung phát triển các hoạt 

động bảo vệ người tiêu dùng trong giai đoạn 2021-2025 gồm: 

Xây dựng kế hoạch và tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng 

Việt Nam là ngày 15/3; Thành lập các tổ chức hòa giải về bảo vệ 

quyền lợi người tiêu dùng; Số hóa, điện tử hóa và cung cấp tài 

liệu, công cụ, phương tiện đào tạo đa kênh, đa nền tảng về bảo 

vệ quyền lợi tiêu dùng cho các đối tượng khác nhau;… 
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