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[Bản Tin PhápLuật]

Xử lý đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của

doanh nghiệp nhà nước: Đơn liên quan đến tổ

chức, hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập,

của doanh nghiệp nhà nước và các đơn vị, tổ chức

khác thì người xử lý đơn hướng dẫn gửi đơn

hoặc chuyển đơn đến đơn vị, doanh nghiệp đó để

giải quyết theo quy định của pháp luật. (Theo TT

07/2014/TT-TTCP thì người xử lý đơn phải

trình thủ trưởng, cơ quan, đơn vị tổ chức

hướng dẫn hoặc chuyển đơn).

1. MỘT SỐ QUY ĐỊNH MỚI VỀ XỬ LÝ ĐƠN KHIẾU

NẠI, ĐƠN TỐ CÁO, ĐƠN KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH

Ngày 01/10/2021, Tổng Thanh tra Chính Phủ ban hành Thông

tư 05/2021/TT-TTCP về quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại,

đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh. Theo đó, nội dung nổi bật

của Thông tư được quy định như sau:

Đối tượng áp dụng là Cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự

nghiệp công lập, doanh nghiệp Nhà nước và người có thẩm

quyền trong cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc xử lý đơn và cơ

quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Tại điều 6 Thông tư 05/2021/TT-TTCP quy định “việc phân

loại đơn căn cứ vào nội dung trình bày trong đơn, mục đích,

yêu cầu của người viết đơn, không phụ thuộc vào tiêu đề của

đơn”. Trong đó, các cơ quan, tổ chức, đơn vị cần lưu ý phân loại

đơn đủ điều kiện xử lý và đơn không đủ điều kiện xử lý, cụ thể:
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+ Đơn không đủ điều kiện xử lý bao gồm:

- Đơn không đáp ứng các yêu cầu tại điểm a

khoản 2 Điều này;

- Đơn được gửi cho nhiều cơ quan, tổ chức, đơn

vị, cá nhân trong đó có cơ quan, tổ chức, đơn vị

hoặc người có thẩm quyền giải quyết;

- Đơn đã được hướng dẫn theo quy định tại khoản

1 Điều 8 Thông tư này;

- Đơn có nội dung chống đối đường lối, chủ

trương của Đảng, chính sách, pháp luật của

Nhà nước; đơn có nội dung chia rẽ đoàn kết

dân tộc, tôn giáo; đơn có lời lẽ thô tục, bôi nhọ,

xúc phạm danh dự, uy tín của cá nhân, cơ

quan, tổ chức, đơn vị;

- Đơn rách nát, chữ viết bị tẩy xóa, không rõ,

không thể đọc được.

+ Đơn đủ điều kiện xử lý là đơn đáp ứng các yêu cầu sau

đây:

- Đơn dùng chữ viết là tiếng Việt. Trường hợp đơn được viết

bằng tiếng nước ngoài thì phải kèm bản dịch được công chứng;

Đơn được ghi rõ ngày, tháng, năm viết đơn; họ, tên, địa chỉ của

người viết đơn; có chữ ký hoặc điểm chỉ của người viết đơn;

- Đơn khiếu nại ghi rõ tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị

khiếu nại; nội dung, lý do khiếu nại, tài liệu liên quan đến nội

dung khiếu nại và yêu cầu của người khiếu nại;

- Đơn tố cáo ghi rõ họ tên, địa chỉ của người bị tố cáo; hành vi vi

phạm pháp luật bị tố cáo; cách thức liên hệ với người tố cáo và các

thông tin khác có liên quan.

- Đơn kiến nghị, phản ánh ghi rõ nội dung kiến nghị, phản ánh;

- Đơn không rõ họ tên, địa chỉ của người gửi đơn nhưng có nội

dung tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật và nêu rõ người có

hành vi vi phạm pháp luật, có tài liệu, chứng cứ cụ thể về hành

vi vi phạm pháp luật và có cơ sở để thẩm tra, xác minh theo

quy định tại khoản 2 Điều 25 Luật Tố cáo.
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2. QUỐC HỘI THÔNG QUA LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA 9 LUẬT

Chiều 11/1/2022, với tỉ lệ 87,37% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua dự án 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 Nhà ở, Luật Đấu thầu,

Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự.

Một số nội dung nổi bật như sau:
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LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG

Quốc hội thống nhất sửa đổi,

bổ sung một số điểm, khoản của

Điều 17:

Sửa đổi điểm b và điểm c

khoản 4 như sau:

“Chương trình, dự án đầu tư

nhóm A sử dụng vốn vay ODA

và vốn ưu đãi của các nhà tài trợ

nước ngoài, trừ chương trình

mục tiêu quốc gia, chương trình

đầu tư công quy định tại khoản 1

và khoản 2 Điều này”.

LUẬT ĐẦU TƯ THEO PHƯƠNG 

THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ

Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2

điều 12 sửa đổi, bổ sung điểm b

khoản 2 Điều 12: “Dự án có tổng

mức đầu tư tương đương dự án

nhóm A theo quy định của pháp luật

về đầu tư công sử dụng một hoặc

một số nguồn vốn sau: Vốn ngân

sách Trung ương do Bộ, cơ quan

Trung ương quản lý, vốn vay ODA;

vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước

ngoài”

LUẬT ĐẦU TƯ

Sửa đổi điểm g khoản 1 điều 31

như sau: “Dự án đầu tư xây dựng

nhà ở (để bán, cho thuê, cho thuê

mua), khu đô thị trong các

trường hợp: dự án có quy mô

dân số tương đương đô thị loại

II; dự án đầu tư không phân biệt

quy mô diện tích đất, dân số

thuộc phạm vi bảo vệ của di tích

được cấp có thẩm quyền công

nhận là di tích quốc gia, di tích

quốc gia đặc biệt
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SỬA ĐỔI CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP

+ Công bố thông tin báo cáo tài chính giữa năm của 

Doanh nghiệp nhà nước: 

Sửa đổi điểm d khoản 1 Điều 109 như sau: “d) Báo cáo

và tóm tắt báo cáo tài chính giữa năm; thời hạn công bố

phải trước ngày 31 tháng 07 hằng năm; bao gồm cả báo

cáo tài chính của công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp

nhất (nếu có)”.

Như vậy, theo quy định mới Quốc hội đã không yêu cầu

doanh nghiệp phải thông qua cơ quan kiểm toán độc lập,

vì một số doanh nghiệp nhỏ sẽ mất nhiều chi phí để thuê

kiểm toán độc lập làm báo cáo tài chính gián tiếp làm

giảm nguồn thu ngân sách nhà nước. Nhận thấy điều đó,

Quốc hội đã sửa đổi điểm d khoản 1 điều 109 cho phù

hợp với tình hình thực tế.

+ Ký biên bản họp HĐTV/HĐQT: 

Sửa đổi khoản 2 Điều 158 như sau: “2. Trường

hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên

bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác

của Hội đồng quản trị tham dự họp đồng ý thông

qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo

quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản

1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực.”

Trên thực tế, thành viên không đồng ý thông

qua biên bản họp thường sẽ không hợp tác, không

chịu ký tên vào biên bản họp dẫn đến biên bản

không đảm bảo đủ nội dung chủ yếu theo quy

định của Luật và không có hiệu lực. Điều này ảnh

hưởng trực tiếp đến thẩm quyền quyết định của

Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị trong điều

hành, quản trị doanh nghiệp. Đây là điểm nghẽn

cần khẩn trương tháo gỡ.
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SỬA ĐỔI CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP

+ Tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ 

đông: 

Sửa đổi khoản 1 và khoản 2 Điều 148 như sau: “1. Nghị

quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ

đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên

của tất cả cổ đông biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ

trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều này; tỷ

lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định”; “2. Các nghị quyết

được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50%

tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông biểu quyết

tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các

khoản 1, 3, 4 và 6 Điều này; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công

ty quy định”.

Quy định cũ: “Nghị quyết về nội dung sau đây được thông

qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu

biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành...”

Thực tế xảy ra trường hợp cổ đông đã đăng ký và

có tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nhưng

bỏ về giữa chừng hoặc không bỏ phiếu vào hòm

phiếu hoặc không biểu quyết trực tuyến. Điều này

dẫn đến vướng mắc trong việc xác định số cổ đông

dự họp để tính tỷ lệ số phiếu biểu quyết theo quy

định tại Điều 148 nêu trên. Mặc dù chỉ là vấn đề kỹ

thuật song vướng mắc nêu trên lại đang gây cản trở

lớn đến việc thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ

đông. Theo thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia

về đăng ký doanh nghiệp thì cả nước hiện có

237.679 công ty cổ phần đang hoạt động và vướng

mắc này có thể gặp phải ở bất cứ công ty cổ phần

nào.
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III. Tăng tuổi nghỉ hưu năm 2022 của người lao động

Cụ thể, theo Điều 169 Bộ luật Lao động 2019, tuổi nghỉ

hưu năm 2022 có người lao động sẽ tăng lên so với năm

2021.

So với tuổi nghỉ hưu năm 2021 thì tuổi nghỉ hưu năm 2022

đã được điều chỉnh tăng thêm 03 tháng đối với lao động

nam và tăng thêm 04 tháng đối với lao động nữ.

Tuổi nghỉ hưu năm 2022 đối với lao động trong điều kiện

lao động bình thường là đủ 55 tuổi 8 tháng đối với nữ và đủ

60 tuổi 6 tháng đối với nam.

[Bản Tin PhápLuật]
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I. Từ ngày 01/01/2022, tăng 7,4% lương hưu, trợ cấp 

BHXH

Chính phủ ban hành Nghị định 108/2021/NĐ-CP ngày

07/12/2021 điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ

cấp hằng tháng.

Theo đó, kể từ ngày 01/01/2022, tăng thêm 7,4% trên

mức lương hưu của tháng 12/2021 cho các nhóm đối

tượng quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định

108/2021/NĐ-CP, đơn cử như sau:

- Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao

động; 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 quy định tại Nghị định

92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009, Nghị định

34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019,…

- Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng

tháng, người đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết

định 91/2000/QĐ-TTg ngày 04/8/2000, Quyết định

613/QĐ-TTg ngày 06/5/2010,...
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II. Hướng dẫn trích lập về lương kiểm soát viên Công

ty TNHH MTV 100% vốn Nhà nước

Theo đó, trước ngày 20 hàng tháng, cơ quan đại diện chủ

sở hữu thực hiện chi trả tiền lương, thù lao cho Trưởng ban

kiểm soát, kiểm soát viên vào tài khoản cá nhân của

Trưởng ban kiểm soát, kiểm soát viên.

Mức chi trả bằng 80% của số tiền lương, thù lao theo kế

hoạch năm chia 12 tháng;

Riêng đối với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

và Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam là 85% của số tiền

lương, thù lao theo kế hoạch năm chia 12 tháng.

(Hiện hành, chỉ quy định mức chung là 80% của số tiền

lương, thù lao theo kế hoạch năm chia 12 tháng).

Trong thời hạn 15 ngày sau khi quyết toán quỹ tiền lương

theo quy định khi kết thúc năm tài chính:

Công ty TNHH MTV thực hiện chuyển phần tiền lương,

thù lao còn lại của Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên

theo số đã được quyết toán về quỹ tiền lương, thù lao của

Trưởng ban kiểm soát và Kiểm soát viên tại cơ quan đại

diện chủ sở hữu.

IV. Tăng mức đóng BHXH tự nguyện tối 

thiểu từ ngày 01/01/2022

Từ ngày 01/01/2022, sẽ điều chỉnh tăng mức

đóng BHXH tự nguyện tối thiểu do có sự điểu

chỉnh về mức chuẩn hộ nghèo của khu vực

nông thôn.

Cụ thể, mức đóng BHXH tự nguyện hàng

tháng bằng 22% mức thu nhập tháng do người

tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn. Trong đó,

mức thu nhập tháng (Mtnt) do người tham gia

BHXH tự nguyện lựa chọn.

Mtnt = CN + m x 50.000 (đồng/tháng)

Trong đó:

- CN: Mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông

thôn tại thời điểm đóng (đồng/tháng).

- m: Tham số tự nhiên có giá trị từ 0 đến n.

Mức thu nhập tháng do người tham gia

BHXH tự nguyện lựa chọn thấp nhất bằng mức

chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn theo

quy định của Thủ tướng Chính phủ và cao nhất

bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm

đóng.
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V. Giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8 % trong năm

2022

Theo đó, giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng trong

năm 2022, áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ

đang áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% (còn

8%),

Trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ sau: viễn thông,

công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng,

chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại,

sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng

(không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản

phẩm hóa chất, sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế

tiêu thụ đặc biệt.

Bên cạnh đó, cho phép tính cà chi phí được trừ khi

xác định thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp đối với

khoản chi ủng hộ, tìa trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các

hoạt động phòng, chống dịch Covid – 19 tại Việt Nam cho

kỳ tính thuế năm 2022.

Đồng thời, Nghị quyết cho phép tính vào chi phí

được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh

nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp,

tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid – 19

tại Việt Nam cho kỳ tính thuế năm 2022.
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VII. Tăng chi đầu tư phát triển từ nguồn NSNN

tối đa 176.000 tỷ đồng

Về chính sách đầu tư phát triển trong gói tài

khóa, Nghị quyết 43/2022/QH15 nêu rõ tăng chi

đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước tối

đa 176.000 tỷ đồng, tập trung trong 02 năm 2022 và

2023 bao gồm:

Về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh

doanh, Nghị quyết nêu việc hỗ trợ lãi suất

(2%/năm) tối đa 40.000 tỷ đồng thông qua hệ thống

các ngân hàng thương mại cho một số ngành, lĩnh

vực quan trọng, các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ

kinh doanh có khả năng trả nợ, có khả năng phục

hồi; cho vay cải tạo chung cư cũ, xây dựng nhà ở xã

hội, nhà cho công nhân thuê và thuê mua.

Về đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, bổ sung

tối đa 113.550 tỷ đồng vốn đầu tư từ ngân sách nhà

nước để phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, công

nghệ thông tin, chuyển đổi số, thích ứng biến đổi

khí hậu, khắc phục hậu quả thiên tai,...

VI. Cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ

Về chính sách tiền tệ, Nghị quyết 43/2022/QH15 cũng

nêu rõ sẽ điều hành đồng bộ, linh hoạt các công cụ chính sách

tiền tệ để góp phần giữ vứng ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát

lạm phát, bảo đảm an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng, hỗ

trợ tích cực cho phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời nghiên cứu để giữ ổn định tỷ lệ tối đa vốn

ngắn hạn cho vay trung và dài hạn, tính toán hợp lý tỷ lệ dự trữ

bắt buộc, thực hiện nghiệp vụ thị trường mở, tái cấp vốn, chỉ

đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục tiết giảm chi phí hoạt động để

phấn đấu giảm lãi suất cho vay khoảng 0,5%-1% trong 02 năm

2022 và 2023, nhất là đối với lĩnh vực ưu tiên.

Tiếp tục cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm

nợ, miễn, giảm lãi vay đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi

dịch Covid-19, theo dõi sát diễn biến kinh tế, tiền tệ để có giải

pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phù hợp, đồng thời bảo

đảm an toàn hoạt động của hệ thống các tổ chức tín dụng.

Tiếp tục tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã

hội để cho người sử dụng lao động vay trả lương ngừng việc,

trả lương phục hồi sản xuất cho người lao động, bảo đảm tính

khả thi và tổ chức triển khai nhanh trong thực tế. Cân đối giải

pháp về tiền tệ hỗ trợ Chương trình với tổng thể phương án cơ

cấu lại các ngân hàng được kiểm toán đặc biệt.
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CHÍNH SÁCH CÓ HIỆU TỪ THÁNG 01/2022

1. Thông tư 85/2021/TT-BTC hướng dẫn nội dung về thu, nộp khoản lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước

đầu tư tại doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành; (01/01/2022).

2. Thông tư 105/2021/TT-BTC hướng dẫn việc trích lập, quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Trưởng ban kiểm

soát, Kiểm soát viên tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Bộ trưởng

Bộ Tài chính ban hành (15/01/2022);

3. Thông tư 09/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư

và dự án đầu tư có sử dụng đất do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành (01/01/2022);

4. Nghị định 99/2021/NĐ-CP quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công (01/01/2022)

5. Thông tư 06/2021/TT-BGTVT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 5 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập

khẩu mới do Bộ Giao thông vận tải ban hành (01/01/2022);

6. Nghị định 108/2021/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng (20/01/2022)

7. Nghị định 102/2021/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan;

kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia;

kho bạc nhà nước; kế toán, kiểm toán độc lập (01/01/2022);

8. Quyết định 3226/QĐ-TLĐ năm 2021 quy định về chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn do Tổng Liên đoàn Lao động Việt

Nam ban hành (01/01/2022);

9. Nghị định 99/2021/NĐ-CP quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công (01/01/2022);

DUYỆT


