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[Bản Tin Pháp Luật]

SỰ RA ĐỜI VÀ Ý NGHĨA

Ngày 20/06/2012, tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật
PBGDPL. Xuất phát từ vai trò của pháp luật, ý nghĩa của Hiến pháp năm
1946 - Bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa với
những giá trị về tư tưởng pháp quyền, quyền lực thuộc về Nhân dân, bảo
đảm quyền con người, quyền công dân và thực tiễn triển khai mô hình
“Ngày Pháp luật”, kết hợp với tham khảo kinh nghiệm của một số quốc
gia trên thế giới, Luật PBGDPL đã quy định ngày 09 tháng 11 hằng năm
là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Điều 8) Ngày Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hoà thông qua Hiến pháp
năm 1946. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp
luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội.

CHỦ ĐỀ NGÀY PHÁP LUẬT THÁNG 11/2021
Thực hiện kế hoạch số 2041/KH-UBND-NCPC ngày 24/05/2021 của
UBND thành phố về việc hưởng ứng này pháp luật trên địa bàn thành phố
Hồ Chí Minh năm 2021 với chủ đề: “Toàn ngành Tư pháp nỗ lực thực
hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; triển khai toàn diện
các lĩnh vực công tác đảm bảo gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng tổ
chức thi hành pháp luật, đổi mới sáng tạo, thiết thực hiệu quả, lấy
người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ”.

HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY SAMCO
Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam -09/11 năm
2021 tổ chức thường xuyên, liên tục, tập trung trong thời gian từ ngày kế
hoạch được Tổng Công ty ban hành đến hết ngày 30/11/2021; đặc biệt
trong 02 tháng cao điểm là tháng 10 và tháng 11/2021, tập trung triển khai
đồng loạt các hoạt động tuyên truyền, phổ biến về Ngày Pháp luật Việt

Nam – 09/11 năm 2021 của đơn vị.
Trong tuần lễ từ ngày 02/11/2021 đến ngày 10/11/2021, các đơn
vị treo băng rôn hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam tại trụ sở làm việc, đồng thời, khuyến khích các đơn vị
treo băng rôn trong cả 02 tháng cao điểm (tháng 10 và 11/2021) phù hợp
với điều kiện, hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.
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NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM
[Bản Tin PhápLuật]

KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN.
Cũng theo Kế hoạch của Bộ tư pháp được ban hành kèm Quyết định số 1211/QĐ-BTP ngày 30/07/2021 về hưởng ngày pháp luật
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021 của Bộ Tư Pháp, khẩu hiệu tuyên truyền gồm có:
a) Tăng cường truyền thông chính sách pháp luật để tạo đồng thuận trong xã hội và nâng cao hiểu biết, ý thức tôn trọng, thực hiện pháp luật
của Nhân dân.

b) Sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật là việc làm cần thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam.
c) Chủ động tìm hiểu, gương mẫu tuân thủ, thực thi pháp luật là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành
Tư pháp.
d) Tích cực cải cách hành chính, giảm thiểu chi phí tuân thủ pháp luật, góp phần giải phóng nguồn lực, đồng hành cùng người dân, doanh

nghiệp.
e) Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật của người dân, doanh nghiệp.
f) Nâng cao hiệu quả công tác tư pháp để góp phần thực hiện mục tiêu kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội.
g) Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp tích cực tham gia
hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật.

h) Cán bộ, công chức, viên chức người lao động ngành Tư pháp thực hiện công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động và hiệu quả.
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KIẾN THỨC PHÁP LUẬT
BAN HÀNH THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN
QUẢN LÝ THUẾ

Ngày 29/09/2021, Bộ trưởng bộ tài chính ban hành Thông tư
80/2021/TT-BTC hướng dẫn Luật quản lý thuế và Nghị định
126/2020/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 01/01/2022). Theo đó, mẫu
biểu hồ sơ khai thuế được ban hành kèm theo Thông tư 80/2021 được
áp dụng đối với các kỳ tính thuế bắt đầu từ ngày 01/01/2022 trở đi.
Việc khai quyết toán thuế của kỳ tính thuế năm 2021 cũng được áp
dụng theo mẫu biểu hồ sơ của Thông tư này.
Thông tư 80/2021/TT-BTC cũng quy định chuyển tiếp một
số nội dung sau:
- Quyết định gia hạn nộp thuế, Quyết định nộp dần tiền thuế nợ,
Thông báo chấp nhận không tính tiền chậm nộp đã ban hành trước
ngày 01/01/2022: Được thực hiện đến hết thời gian ghi trên Quyết
định, Thông báo.
- Các khoản nộp thừa của người nộp thuế theo quy định tại Điều 26
Thông tư 80/2021/TT-BTC (bao gồm cả các khoản phát sinh trước
thời điểm 01/01/2021): Cơ quan thuế thực hiện các thủ tục xử lý
không hoàn trả số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa theo
quy định tại điều 26 thông tư 80/2021.

- Đối với cá nhân nộp hồ sơ khai thuế TNCN đối với hoạt động
chuyển nhượng bất động sản thì: Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tiếp
tục thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 11 Điều 2 Nghị định
12/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 và khoản 5 Điều 21 Thông tư
92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015.

[Bản Tin Pháp Luật]

Bên cạnh đó, Thông tư 80/2021/TT-BTC cũng dành 01 Chương (Chương
IX) quy định về quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện
tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số và các dịch vụ khác của nhà cung cấp
nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam.
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[Bản Tin Pháp Luật]

I. Mức ưu đãi thuế TNDN với dự án đầu tư đặc biệt
Ngày 06/10/2021, Thủ tướng ban hành Quyết định 29/2021/QĐ-TTg về ưu
đãi đầu tư đặc biệt, trong đó, có quy định ưu đãi về thuế suất thuế TNDN.
Đơn cử, thuế suất ưu đãi 7% trong thời gian 33 năm áp dụng đối với thu
nhập từ dự án đầu tư thuộc một trong các trường hợp sau:
- Dự án đầu tư thành lập mới (bao gồm cả việc mở rộng dự án thành lập mới
đó) các trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm nghiên cứu và phát triển: Có
tổng vốn đầu tư từ 3.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 1.000
tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng
ký đầu tư hoặc Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư.

- Dự án đầu tư thuộc đối tượng quy định tại điểm b khoản 2 Điều 20 Luật
Đầu tư và đáp ứng một trong bốn tiêu chí sau:
+ Là dự án công nghệ cao mức 1;
+ Có doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi mức 1;
+ Giá trị gia tăng chiếm từ trên 30% đến 40% trong giá thành toàn bộ của sản

phẩm đầu ra cuối cùng do tổ chức kinh tế cung cấp;
+ Đáp ứng tiêu chí chuyển giao công nghệ mức 1.

II. Giảm 30% thuế TNDN phải nộp của năm 2021 với nhiều
đối tượng
Nghị quyết 406/NQ – UBTVQH15 được UBTVQH ban hành
ngày 19/10/2021 về giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người
dân chịu tác động của dịch COVID-19. Theo đó, giảm 30% số

thuế TNDN phải nộp của năm 2021 với trường hợp:
-

Doanh thu năm 2021 không quá 200 tỷ đồng;

-

Và doanh thu năm 2021 giảm so với doanh thu năm

2019;
(không áp dụng tiêu chí doanh thu năm 2021 giảm so với doanh

thu năm 2019 đối với trường hợp người nộp thuế mới thành lập,
hợp nhất, sáp nhập, chia, tách trong kỳ tính thuế năm 2020, năm
2021).
Bên cạnh đó, miễn tiền chậm nộp phát sinh trong năm 2020 và
năm 2021 của các khoản nợ tiền thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê
đất đối với doanh nghiệp, tổ chức (bao gồm cả đơn vị phụ thuộc,
địa điểm kinh doanh) phát sinh trong năm 2020 (không áp dụng
quy định này với các trường hợp đã nộp tiền chậm nộp).
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III. Giảm mức đóng BHTN xuống 0% trong 12 tháng cho nhiều đối
[Bản Tin Pháp Luật]

tượng
Thủ tướng ban hành Quyết định 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 về

**Giảm mức đóng và thời gian thực hiện

thực hiện chính sách hỗ trợ NLĐ và người sử dụng lao động bị ảnh

- Giảm mức đóng từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những

hưởng Covid-19. Trong đó, hướng dẫn giảm mức đóng bảo hiểm thất

NLĐ thuộc đối tượng đang tham gia BHTN.

nghiệp (BHTN) xuống 0% trong 12 tháng như sau:

- Thời gian thực hiện giảm mức đóng: 12 tháng, kể từ ngày 01/10/2021

**Đối tượng được hỗ trợ

đến hết ngày 30/9/ 2022.

Người sử dụng lao động quy định tại Điều 43 Luật Việc làm đang tham

- Hằng tháng, trong thời gian từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày

gia BHTN trước ngày 01/10/ 2021, không bao gồm các trường hợp sau:

30/9/2022, cơ quan BHXH thực hiện giảm mức đóng bằng 0% quỹ tiền

- Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị

lương tháng của những NLĐ thuộc đối tượng đang tham gia BHTN

vũ trang nhân dân.

thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động.

- Đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi

thường xuyên theo quy định tại Nghị định 60/2021/NĐ-CP và các quy
định pháp luật hiện hành về tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công
lập.
Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc đối tượng được giảm đóng thì gửi cơ
quan BHXH nơi đơn vị đang tham gia BHTN 01 bản sao văn bản của
cơ quan có thẩm quyền về việc đơn vị sự nghiệp công được phân loại
tự chủ tài chính theo quy định tại Nghị định 60/2021/NĐ-CP và các
quy định pháp luật hiện hành về tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp
công lập.
Không áp dụng đối với đối tượng tự nguyện không nhận hỗ trợ.
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DANH MỤC VĂN BẢN
BAN HÀNH TRONG THÁNG
[Bản Tin Pháp Luật]

CHÍNH SÁCH CÓ HIỆU TỪ THÁNG 10/2021
- Thông tư 64/2021/TT-BTC hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp
lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.
- Quyết định 26/2021/QĐ-TTg về danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần do Thủ tướng
Chính phủ ban hành.
- Nghị định 80/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Thông tư 70/2021/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ do Bộ trưởng Bộ Tài chính
ban hành
0
đối3với

- Nghị định 81/2021/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí
cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách
miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.
0

- Quyết định 1648/QĐ-BGTVT năm 2021 công bố thủ tục
1 hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng kiểm thuộc
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.
- Thông tư 70/2021/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ do Bộ trưởng Bộ Tài chính
ban hành.
- Thông tư 16/2021/TT-BGTVT quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Bộ
trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành.
- Thông tư 05/2021/TT-BKHĐT về danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán
thành phẩm trong nước đã sản xuất được do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành.
- Thông tư 16/2021/TT-BGTVT quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Bộ
trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
DUYỆT

