BẢN TIN PHÁP LUẬT
THÁNG 1/2022

LỜI GIỚI THIỆU
Bản tin pháp luật tháng 01/2022 gồm 3 phần chính:
- Phần 1: Các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh
của Tập đoàn:
a. Tóm tắt, nhấn mạnh một số nội dung văn bản pháp luật liên quan đến hoạt
động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn cần lưu ý.
b. Trách nhiệm các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện văn bản pháp luật.
- Phần 2: Các dự thảo văn bản pháp luật của các Bộ ngành đang lấy ý kiến góp
ý; Trách nhiệm đơn vị nghiên cứu, xem xét có ý kiến.
- Phần 3: Các quy định của Tập đoàn ban hành trong tháng 12/2021.
Ban Kiểm tra - Pháp chế - Thanh tra trân trọng giới thiệu tới các đơn vị, cá nhân
của Tập đoàn.
(Mọi ý kiến, thắc mắc xin vui lòng liên hệ: Ban Kiểm tra - Pháp chế - Thanh tra Tập
đoàn, Bùi Quỳnh Hoa, Tel:0945.123.690, Email:hoabq@vnpt.vn)
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Phần 1: Các VBQPPL liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập
đoàn:
1. Luật số 69/2020/QH14 ngày 13/11/2020 về người lao động Việt Nam đi làm việc
tại nước ngoài theo hợp đồng.
Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 và thay thế Luật Người
lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 72/2006/QH11.
a. Tóm tắt, nhấn mạnh một số nội dung của VBPL tác động đến hoạt động sản xuất
kinh doanh của Tập đoàn cần lưu ý:
* Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động Việt Nam đi
làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp và cơ quan, tổ
chức, cá nhân có liên quan đến lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước
ngoài theo hợp đồng; bồi dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ, giáo dục định hướng cho
người lao động; Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước; chính sách đối với người lao động;
quản lý nhà nước trong lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài
theo hợp đồng.
* Đối tượng áp dụng
1. Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
2. Doanh nghiệp Việt Nam đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài
theo hợp đồng.
3. Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
(sau đây gọi chung là đơn vị sự nghiệp) được giao nhiệm vụ đưa người lao động Việt
Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến lĩnh vực người lao động Việt Nam đi
làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
* Các hình thức người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
1. Hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ký với đơn vị sự
nghiệp để thực hiện thỏa thuận quốc tế.
2. Hợp đồng hoặc thỏa thuận bằng văn bản về việc đưa người lao động Việt Nam đi
làm việc ở nước ngoài ký với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sau đây:
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a) Doanh nghiệp Việt Nam hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm
việc ở nước ngoài theo hợp đồng;
b) Doanh nghiệp Việt Nam trúng thầu, nhận thầu công trình, dự án ở nước ngoài;
c) Doanh nghiệp Việt Nam đưa người lao động Việt Nam đi đào tạo, nâng cao trình độ,
kỹ năng nghề ở nước ngoài;.
d) Tổ chức, cá nhân Việt Nam đầu tư ra nước ngoài.
3. Hợp đồng lao động do người lao động Việt Nam trực tiếp giao kết với người sử
dụng lao động ở nước ngoài.
* Điều kiện của tổ chức, cá nhân Việt Nam đầu tư ra nuớc ngoài đưa người lao động
Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài
1. Có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.
2. Có phương án đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài phù hợp với
quy định của pháp luật Việt Nam, pháp luật của nước mà người lao động đến làm việc
và báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định tại Điều 34 của Luật
này.
3. Chỉ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, công
trình do tổ chức, cá nhân đầu tư thành lập ở nước ngoài.
* Báo cáo đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài của tổ chức, cá nhân
Việt Nam đầu tư ra nước ngoài
1. Chậm nhất là 20 ngày trước ngày đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, tổ
chức, cá nhân Việt Nam đầu tư ra nước ngoài phải báo cáo Bộ Lao động - Thương binh
và Xã hội phương án đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài kèm theo
bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.
2. Nội dung phương án đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài bao
gồm:
a) Việc quản lý, sử dụng người lao động ở nước ngoài, trong đó nêu rõ số lượng người
lao động đưa đi, giới tính, ngành, nghề, công việc cụ thể, thời hạn làm việc, thời giờ
làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, làm thêm giờ, tiền lương, điều kiện làm việc, điều kiện
sinh hoạt, chế độ khám bệnh, chữa bệnh; xử lý rủi ro, giải quyết quyền lợi, chế độ đối
với người lao động trong trường hợp bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và chế độ
khác có liên quan đến người lao động;
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b) Việc đưa người lao động về nước trong trường hợp thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh,
bất ổn chính trị, suy thoái kinh tế, tình trạng khẩn cấp hoặc vì lý do bất khả kháng
khác.
3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được phương án đưa người lao
động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời
bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân Việt Nam đầu tư ra nước ngoài; trường hợp không
chấp thuận phải nêu rõ lý do.
4. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày người lao động xuất cảnh, tổ chức, cá
nhân Việt Nam đầu tư ra nước ngoài phải cập nhật thông tin về người lao động trên Hệ
thống cơ sở dữ liệu về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp
đồng.
* Quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài đưa người lao động Việt
Nam đi làm việc ở nước ngoài
1. Thông tin đầy đủ, chính xác, rõ ràng về điều kiện làm việc, điều kiện sinh hoạt,
quyền lợi, chế độ của người lao động làm việc tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, công
trình do tổ chức, cá nhân đầu tư thành lập ở nước ngoài.
2. Tổ chức để người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài được tham gia khóa
học giáo dục định hướng và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học giáo dục
định hướng.
3. Trực tiếp tổ chức đưa đi, quản lý và sử dụng người lao động đi làm việc ở nước
ngoài.
4. Thỏa thuận bằng phụ lục hợp đồng lao động với người lao động nội dung bổ sung về
thời hạn làm việc, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, làm thêm giờ, tiền lương, điều
kiện làm việc, điều kiện sinh hoạt, chế độ khám bệnh, chữa bệnh và quyền lợi, chế độ
khác phù hợp với phương án đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài
quy định tại khoản 2 Điều 34 của Luật này và quy định của pháp luật Việt Nam, pháp
luật của nước mà người lao động đến làm việc.
Trường hợp tuyển dụng lao động mới thì phải ký kết hợp đồng đưa người lao động
Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo nội dung, mẫu hợp đồng do Bộ trưởng Bộ Lao
động - Thương binh và Xã hội quy định và không được thu tiền dịch vụ của người lao
động.
5. Thanh lý hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài với
người lao động trong thời hạn 180 ngày kể từ ngày người lao động chấm dứt hợp đồng
lao động.
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6. Bảo đảm quyền lợi của người lao động, giải quyết các vấn đề phát sinh đối với
người lao động do doanh nghiệp đưa đi.
7. Báo cáo và phối hợp với cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để quản lý, bảo vệ
quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động trong thời gian làm việc ở
nước ngoài.
8. Định kỳ hằng năm hoặc đột xuất báo cáo về tình hình thực hiện đưa người lao động
Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
9. Thực hiện yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền và phối hợp với cơ quan, tổ chức có
liên quan của nước mà người lao động đến làm việc để giải quyết tranh chấp liên quan
đến người lao động làm việc ở nước ngoài; giải quyết vấn đề phát sinh trong trường
hợp người lao động chết, bị tai nạn hoặc bị xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự,
nhân phẩm, tài sản hoặc trong trường hợp thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh, bất ổn
chính trị, suy thoái kinh tế, tình trạng khẩn cấp hoặc vì lý do bất khả kháng khác.
b. Trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện văn bản pháp luật
Ban TCNL nghiên cứu để phục vụ công tác chỉ đạo, quản lý, VNPT-IT, VNPT-Net,
VNPT-Vinaphone, VNPT-Media xem để biết, tổ chức triển khai.
2. Nghị định số 102/2021/NĐ-CP ngày 16/11/2021 sửa đổi bổ sung một số điều của
các Nghị định 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.
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.
a. Tóm tắt, nhấn mạnh một số nội dung của VBPL tác động đến hoạt động sản xuất
kinh doanh của Tập đoàn cần lưu ý:
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10
năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn:
1. Sửa đổi Điểm a Khoản 1 Điều 8 như sau:
“a) Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn là 02 năm.”
2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 22 như sau:
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“2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi cho, bán hóa
đơn, trừ hành vi quy định tại khoản 1 Điều này.”
3. Bổ sung điểm h vào Khoản 4 Điều 24
như sau:
“h) Lập hóa đơn không ghi đầy đủ các nội dung bắt buộc trên hóa đơn theo quy định.”
4. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Khoản 4 Điều 26 như sau:
“3. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau
đây:
a) Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã phát hành, đã mua của cơ quan thuế nhưng chưa
lập;
b) Làm mất, cháy, hỏng hoá đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) trong quá trình sử
dụng, người bán đã kê khai, nộp thuế, có hồ sơ, tài liệu, chứng từ chứng minh việc mua
bán hàng hóa, dịch vụ;
Trường hợp người mua làm mất, cháy, hỏng hóa đơn phải có biên bản của người bán
và người mua ghi nhận sự việc.
c) Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập nhưng chưa khai thuế;
Các bên liên quan phải lập biên bản ghi nhận việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.
4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi làm mất, cháy,
hỏng hóa đơn đã lập, đã khai thuế trong quá trình sử dụng hoặc trong thời gian lưu trữ,
trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 2, 3 Điều này.”
5. Sửa đổi, bổ sung điểm b, khoản 2 Điều 42 như sau:
“b) Trong thời gian xem xét, quyết định giảm, miễn tiền phạt;”
6. Sửa đổi, bổ sung Điều 43 như sau:
“Điều 43. Miễn, giảm tiền phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn
1. Các trường hợp miễn, giảm tiền phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn; thẩm
quyền, trình tự, thủ tục miễn, giảm tiền phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn thực
hiện theo quy định tại Điều 77 Luật Xử lý vi phạm hành chính và khoản 38 Điều 1
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính và các khoản 2,
3, 4, 5 Điều này.
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2. Mức miễn, giảm tiền phạt tối đa bằng số tiền phạt trong quyết định xử phạt và không
quá giá trị tài sản, hàng hóa bị thiệt hại, sau khi trừ đi giá trị được bảo hiểm, bồi
thường (nếu có).
Người nộp thuế bị thiệt hại trong trường hợp bất khả kháng quy định tại Luật Quản lý
thuế thì hồ sơ chứng minh giá trị tài sản, hàng hóa bị thiệt hại và giá trị được bảo hiểm,
bồi thường như sau:
a) Biên bản kiểm kê, xác định giá trị thiệt hại vật chất do người nộp thuế hoặc người
đại diện hợp pháp của người nộp thuế lập;
b) Biên bản xác định giá trị thiệt hại vật chất của tổ chức có chức năng định giá theo
quy định của pháp luật (bản chính hoặc bản sao có xác nhận công chứng hoặc chứng
thực), trừ trường hợp có hồ sơ bồi thường quy định tại điểm c khoản này;
c) Hồ sơ bồi thường thiệt hại vật chất được cơ quan bảo hiểm chấp nhận bồi thường
theo quy định của pháp luật (bản chính hoặc bản sao có xác nhận công chứng hoặc
chứng thực) (nếu có);
d) Hồ sơ trách nhiệm bồi thường của tổ chức, cá nhân phải bồi thường theo quy định
của pháp luật (bản chính hoặc bản sao có xác nhận công chứng hoặc chứng thực) (nếu
có).
3. Không miễn, giảm tiền phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn đối với các trường
hợp đã thực hiện xong quyết định xử phạt.
4. Trường hợp được miễn, giảm tiền phạt thì cũng được miễn, giảm tiền chậm nộp tiền
phạt tương ứng.
5. Người nộp thuế đã được miễn, giảm tiền phạt nhưng cơ quan có thẩm quyền, cơ
quan thuế phát hiện việc miễn, giảm tiền phạt không đúng quy định tại Điều này thì
người có thẩm quyền miễn, giảm tiền phạt ban hành quyết định hủy hoặc điều chỉnh
quyết định miễn, giảm tiền phạt. Cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế có
trách nhiệm thu vào ngân sách nhà nước khoản tiền phạt đã được miễn, giảm không
đúng và tính tiền chậm nộp trên số tiền phạt được miễn, giảm không đúng. Ngày bắt
đầu tính tiền chậm nộp tiền phạt được miễn, giảm không đúng là ngày tổ chức, cá nhân
bị xử phạt nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền phạt.”
…….
b. Trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện văn bản pháp luật
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Văn phòng Tập đoàn, Ban KTTC, Viễn thông tỉnh/thành phố, VNPT-IT, VNPT-Net,
VNPT-Media, VNPT-Vinaphone nghiên cứu để biết và thực hiện.
3. Thông tư 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 Hướng dẫn thi hành một số điều của
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 một số điều của Luật Quản lý thuế
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022. Mẫu biểu hồ sơ
khai thuế quy định tại Thông tư này được áp dụng đối với các kỳ tính thuế bắt đầu từ
ngày 01/01/2022 trở đi. Đối với khai quyết toán thuế của kỳ tính thuế năm 2021 cũng
được áp dụng theo mẫu biểu hồ sơ quy định tại Thông tư này.
a. Tóm tắt, nhấn mạnh một số nội dung của VBQPPL tác động đến hoạt động sản
xuất kinh doanh của Tập đoàn cần lưu ý:
* Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này hướng dẫn đối với các khoản thu ngân sách nhà nước do cơ quan thuế
quản lý theo quy định tại Điều 7, Điều 28, Điều 42, Điều 59, Điều 60, Điều 64, Điều
72, Điều 73, Điều 76, Điều 80, Điều 86, Điều 96, Điều 107 và Điều 124 của Luật Quản
lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019 và Điều 30, Điều 39 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 (Nghị định số 126/2020/NĐ-CP) đối với các nội dung về đồng tiền
khai thuế, nộp thuế bằng ngoại tệ và tỷ giá quy đổi; nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm
của hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn; khai thuế, tính thuế, phân bổ nghĩa vụ
thuế, mẫu biểu khai thuế; xử lý đối với việc chậm nộp tiền thuế; xử lý đối với số tiền
thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa; hồ sơ nộp dần tiền thuế nợ, hồ sơ gia hạn nộp
thuế; trình tự, thủ tục hoàn thuế, phân loại hồ sơ hoàn thuế, tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế;
hồ sơ miễn thuế, giảm thuế; hồ sơ xoá nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt; xây dựng,
thu thập xử lý thông tin và quản lý thông tin người nộp thuế; trình tự, thủ tục hồ sơ
kiểm tra thuế; 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 ở nước ngoài không
có cơ sở thường trú tại Việt Nam; kinh phí uỷ nhiệm thu.
* Đối tượng áp dụng
Đối tượng áp dụng Thông tư này bao gồm: Người nộp thuế; cơ quan thuế; công chức
thuế; cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân khác có liên quan theo quy định tại Điều 2
Luật Quản lý thuế.
* Phân bổ nghĩa vụ thuế của người nộp thuế hạch toán tập trung có đơn vị phụ thuộc,
địa điểm kinh doanh tại tỉnh khác nơi có trụ sở chính
1. Người nộp thuế có hoạt động, kinh doanh trên nhiều địa bàn cấp tỉnh khác nơi người
nộp thuế có trụ sở chính thực hiện hạch toán tập trung tại trụ sở chính theo quy định tại
khoản 2, khoản 4 Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP thực hiện khai thuế, tính thuế
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và nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp và phân bổ số thuế phải nộp
cho từng tỉnh nơi có hoạt động kinh doanh.
2. Các trường hợp phân bổ, phương pháp phân bổ, khai thuế, tính thuế, quyết toán thuế
đối với loại thuế được phân bổ thực hiện theo quy định tại Điều 13, Điều 14, Điều 15,
Điều 16, Điều 17, Điều 18, Điều 19 Thông tư này.
3. Người nộp thuế có trách nhiệm khai thuế và phân bổ nghĩa vụ thuế đầy đủ, chính
xác, kịp thời theo đúng quy định. Việc phân bổ số thuế phải nộp cho các tỉnh nơi được
hưởng nguồn thu ngân sách nhà nước phải đảm bảo không được lớn hơn số tiền thuế
phải nộp trên hồ sơ khai thuế của người nộp thuế. Trường hợp người nộp thuế không
phát sinh số thuế phải nộp thì không phải xác định số thuế phải nộp cho các tỉnh nơi
được hưởng nguồn thu ngân sách nhà nước. Trường hợp quy định tại điểm b, c khoản 2
Điều 13 và điểm b khoản 2 Điều 17 Thông tư này không thực hiện nguyên tắc phân bổ
theo khoản này.
4. Người nộp thuế căn cứ vào số thuế phải nộp theo từng tỉnh hưởng nguồn thu phân
bổ để lập chứng từ nộp tiền và nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo quy định. Kho
bạc Nhà nước nơi tiếp nhận chứng từ nộp ngân sách nhà nước của người nộp thuế hạch
toán khoản thu cho từng địa bàn nhận khoản thu phân bổ.
5. Trường hợp qua thanh tra, kiểm tra phát hiện người nộp thuế kê khai, phân bổ không
đúng quy định thì cơ quan thuế quản lý trực tiếp xác định lại số phải phân bổ cho các
tỉnh nơi được hưởng nguồn thu phân bổ.
6. Trường hợp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tài nguyên của cơ
sở sản xuất thủy điện được phân chia cho các tỉnh khác nhau thì Cục Thuế địa phương
nơi có văn phòng điều hành nhà máy thủy điện căn cứ quy định tại Điều 13, Điều 15 và
Điều 17 Thông tư này có trách nhiệm chủ trì phối hợp với chủ đầu tư dự án nhà máy
thủy điện và các Cục Thuế địa phương nơi có chung nhà máy thủy điện, lòng hồ thủy
điện để thống nhất xác định tỷ lệ phân bổ nghĩa vụ thuế của từng sắc thuế cho từng tỉnh
nơi được hưởng nguồn thu. Trường hợp không thống nhất tỷ lệ phân bổ nghĩa vụ thuế
cho từng tỉnh giữa các Cục Thuế và người nộp thuế, Cục Thuế địa phương nơi có văn
phòng điều hành nhà máy thủy điện báo cáo Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) hướng dẫn.
* Khai thuế, tính thuế, phân bổ và nộp thuế giá trị gia tăng
1. Các trường hợp được phân bổ:
a) Hoạt động kinh doanh xổ số điện toán;
b) Hoạt động chuyển nhượng bất động sản, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 1
Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP;
c) Hoạt động xây dựng theo quy định của pháp luật về hệ thống ngành kinh tế quốc
dân và quy định của pháp luật chuyên ngành;
d) Đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh là cơ sở sản xuất (bao gồm cả cơ sở gia
công, lắp ráp), trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 11 Nghị định số
126/2020/NĐ-CP;
đ) Nhà máy thủy điện nằm trên nhiều tỉnh.
2. Phương pháp phân bổ:
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a) Phân bổ thuế giá trị gia tăng phải nộp đối với hoạt động kinh doanh xổ số điện toán
Số thuế giá trị gia tăng phải nộp cho từng tỉnh nơi có hoạt động kinh doanh xổ số điện
toán bằng (=) số thuế giá trị gia tăng phải nộp của hoạt động kinh doanh xổ số điện
toán nhân (x) với tỷ lệ (%) doanh thu bán vé thực tế từ hoạt động kinh doanh xổ số
điện toán tại từng tỉnh trên tổng doanh thu bán vé thực tế của người nộp thuế.
Doanh thu bán vé thực tế từ hoạt động kinh doanh xổ số điện toán được xác định như
sau:
Trường hợp phương thức phân phối vé xổ số điện toán thông qua thiết bị đầu cuối:
Doanh thu từ hoạt động kinh doanh xổ số điện toán phát sinh từ các thiết bị đầu cuối
đăng ký bán vé xổ số điện toán trong địa giới hành chính từng tỉnh theo hợp đồng đại
lý xổ số đã ký với công ty xổ số điện toán hoặc các cửa hàng, điểm bán vé do người
nộp thuế thiết lập trên địa bàn.
Trường hợp phương thức phân phối vé xổ số điện toán thông qua điện thoại và
internet: Doanh thu được xác định tại từng tỉnh nơi khách hàng đăng ký tham gia dự
thưởng khi mở tài khoản dự thưởng theo quy định của pháp luật về kinh doanh xổ số
điện toán.
b) Phân bổ thuế giá trị gia tăng phải nộp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động
sản:
Số thuế giá trị gia tăng phải nộp cho từng tỉnh của hoạt động chuyển nhượng bất động
sản bằng (=) doanh thu chưa có thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển nhượng
bất động sản tại từng tỉnh nhân (x) với 1%.
c) Phân bổ thuế giá trị gia tăng phải nộp đối với hoạt động xây dựng:
Số thuế giá trị gia tăng phải nộp cho từng tỉnh của hoạt động xây dựng bằng (=) doanh
thu chưa có thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động xây dựng tại từng tỉnh nhân (x) với
1%.
Doanh thu chưa có thuế giá trị gia tăng được xác định theo hợp đồng đối với các công
trình, hạng mục công trình xây dựng. Trường hợp công trình, hạng mục công trình xây
dựng liên quan tới nhiều tỉnh mà không xác định được doanh thu của công trình tại
từng tỉnh thì sau khi xác định tỷ lệ 1% trên doanh thu của công trình, hạng mục công
trình xây dựng, người nộp thuế căn cứ vào tỷ lệ (%) giá trị đầu tư của công trình tại
từng tỉnh trên tổng giá trị đầu tư để xác định số thuế giá trị gia tăng phải nộp cho từng
tỉnh.
d) Phân bổ số thuế giá trị gia tăng phải nộp cho tỉnh nơi đơn vị phụ thuộc, địa điểm
kinh doanh là cơ sở sản xuất:
d.1) Số thuế giá trị gia tăng phải nộp cho tỉnh nơi có cơ sở sản xuất bằng (=) doanh thu
theo giá chưa có thuế giá trị gia tăng nhân (x) với 2% (đối với hàng hoá chịu thuế suất
thuế giá trị gia tăng 10%) hoặc 1% (đối với hàng hoá chịu thuế suất thuế giá trị gia
tăng 5%) với điều kiện tổng số thuế giá trị gia tăng phải nộp cho các tỉnh nơi có cơ sở
sản xuất không được vượt quá số thuế giá trị gia tăng phải nộp của người nộp thuế tại
trụ sở chính. Trường hợp cơ sở sản xuất điều chuyển thành phẩm hoặc bán thành phẩm
cho đơn vị khác trong nội bộ để bán ra thì doanh thu của sản phẩm sản xuất ra được
xác định trên cơ sở giá thành sản xuất sản phẩm.
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d.2) Trường hợp người nộp thuế tính để khai, nộp theo tỷ lệ % quy định tại điểm d.1
khoản này mà tổng số thuế giá trị gia tăng phải nộp cho các tỉnh nơi có cơ sở sản xuất
lớn hơn tổng số thuế giá trị gia tăng phải nộp của người nộp thuế tại trụ sở chính thì
người nộp thuế phân bổ số thuế phải nộp cho các tỉnh nơi có cơ sở sản xuất theo công
thức sau: Số thuế giá trị gia tăng phải nộp cho từng tỉnh nơi có cơ sở sản xuất bằng (=)
số thuế giá trị gia tăng phải nộp của người nộp thuế tại trụ sở chính nhân (x) với tỷ lệ
(%) doanh thu theo giá chưa có thuế giá trị gia tăng của sản phẩm sản xuất ra tại từng
tỉnh trên tổng doanh thu theo giá chưa có thuế giá trị gia tăng của sản phẩm sản xuất ra
của người nộp thuế.
d.3) Doanh thu dùng để xác định tỷ lệ phân bổ theo quy định tại điểm d.1 và d.2 khoản
này là doanh thu thực tế phát sinh của kỳ tính thuế. Trường hợp khai bổ sung làm thay
đổi doanh thu thực tế phát sinh thì người nộp thuế phải xác định và phân bổ lại số thuế
phải nộp của từng kỳ tính thuế có sai sót đã kê khai bổ sung để xác định số thuế giá trị
gia tăng chênh lệch chưa phân bổ hoặc phân bổ thừa cho từng địa phương.
đ) Phân bổ số thuế giá trị gia tăng phải nộp cho từng tỉnh nơi có nhà máy thủy điện
nằm trên nhiều tỉnh:
Số thuế giá trị gia tăng phải nộp tại từng tỉnh nơi nhà máy thủy điện nằm trên địa giới
hành chính bằng (=) số thuế giá trị gia tăng phải nộp của nhà máy thủy điện nhân (x)
với tỷ lệ (%) giá trị đầu tư của phần nhà máy thủy điện nằm trên địa giới hành chính
từng tỉnh trên tổng giá trị đầu tư của nhà máy thủy điện.
….
b. Trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện văn bản pháp luật:
Ban KTTC, VNPT-IT, VNPT-Net, Viễn thông tỉnh/thành phố, VNPT-Vinaphone,
VNPT-Media nghiên cứu triển khai thực hiện.
4. Thông tư số 85/2021/TT-BTC ngày 05/10/2021 hướng dẫn một số nội dung về
thu, nộp khoản lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại
doanh nghiệp.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022, áp dụng cho kỳ
quyết toán lợi nhuận còn lại phải nộp ngân sách nhà nước năm 2021 và thay thế Thông
tư số 61/2016/TT-BTC ngày 11/04/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu, nộp và quản
lý khoản lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp.
a. Tóm tắt, nhấn mạnh một số nội dung của VBPL tác động đến hoạt động sản xuất
kinh doanh của Tập đoàn cần lưu ý:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
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Thông tư này quy định chi tiết việc thu, nộp vào ngân sách nhà nước:
a) Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ (sau đây gọi là lợi nhuận còn
lại) đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;
b) Cổ tức và lợi nhuận được chia bằng tiền cho phần vốn nhà nước tại các công ty cổ
phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có vốn góp của Nhà nước do
các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương làm đại diện chủ sở hữu.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, bao gồm:
a) Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là công ty mẹ của các tập đoàn kinh tế
nhà nước;
b) Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là công ty mẹ của tổng công ty nhà
nước;
c) Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ công ty con;
d) Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên độc lập;
đ) Tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
2. Công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên bao gồm cả các
ngân hàng thương mại cổ phần có vốn góp của Nhà nước do Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ
quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
làm đại diện chủ sở hữu.
3. Cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước.
4. Người đại diện phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm
hữu hạn hai thành viên trở lên.
5. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng
vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước.
Điều 3. Thu vào ngân sách nhà nước khoản lợi nhuận còn lại của doanh nghiệp do Nhà
nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
1. Xác định lợi nhuận còn lại phải nộp ngân sách nhà nước
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Lợi nhuận còn lại phải nộp ngân sách nhà nước của doanh nghiệp quy định tại khoản 1
Điều 2 Thông tư này là lợi nhuận được xác định theo quy định của pháp luật về kế toán
sau khi trừ đi các khoản sau đây:
a) Bù đắp lỗ năm trước theo quy định của pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp;
b) Trích Quỹ phát triển khoa học và công nghệ theo quy định (nếu chưa được trừ vào
chi phí khi xác định lợi nhuận kế toán);
c) Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quy định của pháp luật thuế thu nhập
doanh nghiệp;
d) Các khoản phân phối, trích lập quỹ theo quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3
Điều 31 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn
nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp đã được
sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ hoặc
các khoản phân phối trích lập quỹ theo quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 21
Nghị định số 93/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về chế độ tài chính đối
với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và giám sát tài chính, đánh giá
hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn
điều lệ và tổ chức tín dụng có vốn nhà nước và các văn bản sửa đổi bổ sung (nếu có).
2. Xác định lợi nhuận của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ khi
đầu tư vốn vào doanh nghiệp khác
a) Lợi nhuận còn lại của các công ty con do công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ
được xác định căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính theo quy định
của pháp luật về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp. Công ty mẹ quyết định thu lợi
nhuận còn lại của các công ty con và hạch toán doanh thu tài chính của công ty mẹ để
nộp ngân sách nhà nước.
b) Cổ tức, lợi nhuận được chia từ các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai
thành viên trở lên có vốn góp của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều
lệ được xác định căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính theo quy
định của pháp luật về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quyết định chia cổ tức,
lợi nhuận của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng thành viên của công ty cổ phần,
công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Doanh nghiệp do Nhà nước nắm
giữ 100% vốn điều lệ có trách nhiệm thu cổ tức, lợi nhuận được chia và hạch toán
doanh thu tài chính để nộp ngân sách nhà nước.
c) Lợi nhuận còn lại của các công ty con do công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ, cổ
tức, lợi nhuận được chia từ các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành
viên trở lên có vốn góp của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo
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điểm a, điểm b khoản này được tổng hợp để xác định lợi nhuận còn lại nộp ngân sách
nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều này.
…..
b. Trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện văn bản pháp luật:
Ban KTTC nghiên cứu để triển khai thực hiện.
5. Thông tư số 105/2021/TT-BTC ngày 25/11/2021 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 TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2022 và thay thế Thông
tư số 97/2017/TT-BTC ngày 27/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc trích lập,
quản lý quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát
viên tại Công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo quy định tại
Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ.
a. Tóm tắt, nhấn mạnh một số nội dung của VBQPPL tác động đến hoạt động sản
xuất kinh doanh của Tập đoàn cần lưu ý:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này hướng dẫn việc trích lập, quản lý quỹ 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.
Đối với Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên trong công ty trách nhiệm hữu hạn một
thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ được thành lập và hoạt động theo
quy định của Luật Chứng khoán, Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Bảo hiểm tiền gửi,
quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, tổ chức xử lý mua bán nợ của Nhà nước:
Trường hợp quy định của pháp luật khác có quy định đặc thù về việc trích lập, quản lý
quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên thì
áp dụng quy định của văn bản quy phạm pháp luật đó.
Điều 2: Đối tượng áp dụng
Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên (bao gồm cả Kiểm soát viên tài chính) trong
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
(sau đây viết tắt là công ty TNHH MTV):
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- Kiểm soát viên công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (sau
đây viết tắt là Kiểm soát viên) là cá nhân do cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định bổ
nhiệm, bổ nhiệm lại, thực hiện các quy định tại Điều 103, Điều 104, Điều 105, Điều
107, Điều 108 Luật Doanh nghiệp và quy định tại Điều 8, Điều 9, Điều 10 Nghị định
số 47/2021/NĐ-CP ngày 1/4/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của
Luật Doanh nghiệp.
- Kiểm soát viên tài chính là cá nhân do Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại theo quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 5 Nghị định
số 131/2018/NĐ-CP ngày 29/9/2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
- Trưởng ban kiểm soát là cá nhân do cơ quan đại diện chủ sở hữu bổ nhiệm, bổ nhiệm
lại, thực hiện các quy định tại Điều 103, Điều 104, Điều 105, Điều 106 và Điều 108
của Luật Doanh nghiệp.
2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương hoặc tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật
được Chính phủ giao thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu Nhà nước
đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn
điều lệ.
3. Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
4. Cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến việc trích lập, quản lý quỹ tiền lương,
thù lao, tiền thưởng đối với Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên tại công ty TNHH
MTV.
Điều 3. Trích lập quỹ tiền lương, thù lao của Trưởng ban kiểm soát và Kiểm soát viên
1. Quý I hàng năm, công ty TNHH MTV thực hiện xác định quỹ tiền lương, thù lao kế
hoạch của Trưởng ban kiểm soát và Kiểm soát viên theo quy định tại Điều 4, Điều 5 và
Điều 6 Nghị định số 52/2016/NĐ-CP và Thông tư số 27/2016/TT-BLĐTBXH ngày
01/9/2016 của Bộ Lao động-Thương binh và Xà hội hướng dẫn thực hiện chế độ tiền
lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty TNHH MTV do nhà nước
nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có). Các công
ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ đang thực hiện thí điểm quản
lý lao động, tiền lương, tiền thưởng theo các Nghị định khác của Chính phủ thì áp dụng
quy định tại các Nghị định đó.
2. Trước ngày 15 hàng tháng, công ty TNHH MTV thực hiện chuyển 80% số tiền
lương, thù lao kế hoạch năm chia 12 tháng (sau khi trừ khoản phải nộp bảo hiểm xã
hội, bảo hiểm y tế và các khoản khác theo quy định của pháp luật) về quỹ tiền lương,
thù lao của Trưởng ban kiểm soát và Kiểm soát viên do cơ quan đại diện chủ sở hữu
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quản lý. Trường hợp kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao chưa được cơ quan đại diện chủ
sở hữu phê duyệt thì công ty TNHH MTV tạm chuyển bằng 80% tiền lương, thù lao
theo tháng của năm trước liền kề. Sau khi cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt kế
hoạch quỹ tiền lương, thù lao của năm thì công ty TNHH MTV thực hiện bù trừ đảm
bảo mức tạm ứng không quá 80% số tiền lương, thù lao theo tháng của năm kế hoạch.
Đối với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và Tổng công ty Quản lý bay Việt
Nam, thực hiện chuyển 85% số tiền lương, thù lao theo quy định tại khoản 1 Điều 15
Nghị định số 20/2020/NĐ-CP ngày 17/2/2020 của Chính phủ về thực hiện thí điểm
quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty
nhà nước và Nghị định số 87/2021/NĐ-CP ngày 29/9/2021 của Chính phủ về kéo dài
thời gian thực hiện và sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2020/NĐ-CP.
Sau khi thực hiện chuyển số tiền lương, thù lao của Trưởng ban kiểm soát và Kiểm
soát viên về quỹ tiền lương, thù lao của Trưởng ban kiểm soát và Kiểm soát viên do cơ
quan đại diện chủ sở hữu quản lý, Công ty TNHH MTV có văn bản gửi cơ quan đại
diện chủ sở hữu báo cáo về việc chuyển tiền lương, thù lao tiền thưởng của kiểm soát
viên kèm theo bản sao (sao y bản chính) các chứng từ liên quan để cơ quan đại diện
chủ sở hữu kịp thời theo dõi, chi trả.
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 (80% của số tiền lương, thù lao theo kế hoạch năm chia
12 tháng; 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).
3. 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.
Trên cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao của Trưởng ban kiểm soát
và Kiểm soát viên, cơ quan đại diện chủ sở hữu thực hiện chi trả phần tiền lương, thù
lao còn lại cho Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên theo quy định tại Điều 19 Thông
tư số 27/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã
hội hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý
công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc văn bản sửa đổi, bổ
sung, thay thế (nếu có).
….
b. Trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện văn bản pháp luật:
Ban TCNL, KTTC nghiên cứu, triển khai thực hiện
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Lưu ý:
Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính tổng hợp, để hiểu đầy đủ và chính xác
quy định pháp luật, cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn văn bản.
Phần 2: Các dự thảo VBPL của các Bộ đang lấy ý kiến góp ý:
STT

1

2

1

Tên Dự thảo

Ngày lấy ý kiến

Trách nhiệm
nghiên cứu, xem
xét, có ý kiến
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Ngày bắt đầu
Ban TCNL, VNPTHướng dẫn điều chỉnh lương hưu,
IT, VNPT-Net, Viễn
trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp 13/12/2021
thông
tỉnh/thành
hằng tháng theo Nghị định số
phố,
VNPT108/2021/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 Ngày hết hạn
Vinaphone, VNPTnăm 2021 của Chính phủ
Media.
13/02/2022
Ngày bắt đầu
Ban TCNL, VNPTHướng dẫn thực hiện quản lý lao 02/12/2021.
IT, VNPT-Net, Viễn
động, tiền lương, thù lao, tiền
thông tỉnh/thành
thưởng đối với Quỹ Đổi mới công Ngày hết hạn:
phố, VNPTnghệ quốc gia
Vinaphone, VNPT02/02/2022
Media.
BỘ TÀI CHÍNH
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Ngày bắt đầu
khoản 1, khoản 2 Điều 1 Thông tư
số 94/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 24/12/2021
11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính sửa đổi, bổ sung một số điểu
của Thông tư số 307/2016/TT-BTC Ngày kết thúc
ngày 15/11/2016 quy định mức
thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 24/02/2022
dụng phí quyền cung cấp dịch vụ
truyền hình trả tiền và lệ phí cấp
giấy chứng nhận đăng ký cung cấp
kênh chương trình nước ngoài trên
truyền hình trả tiền
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2

Ngày bắt đầu
Dự thảo Thông tư quy định mức
23/12/2021
thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử
dụng phí dịch vụ duy trì hệ thống Ngày kết thúc
kiểm tra trạng thái chứng thư số
23/02/2022

VNPT-Vinaphone,
VNPT-IT

Nếu đơn vị/cá nhân có ý kiến góp ý cho các Dự thảo đang được lấy ý kiến, xin truy cập
trang thông tin điện tử của Bộ Thông Tin và Truyền thông để xem thông tin chi tiết và
tham gia ý kiến; hoặc gửi ý kiến về Ban Kiểm tra - Pháp chế - Thanh tra - Tập đoàn
Bưu chính Viễn thông Việt Nam (hoabq@vnpt.vn) để tổng hợp.
Phần 3: Các quy định của Tập đoàn ban hành trong tháng 12/2022.
1. Quy chế quản lý, sử dụng nhà đất của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
ban hành kèm Quyết định số 187/QĐ-VNPT-HĐTV-KHĐT ngày 17/12/2021 (số
eOffice: 986050);
2. Quy định sử dụng công nghệ trong công tác phát triển phần mềm và đánh số hiệu
phiên bản phần mềm số 2103/QĐ-VNPT-CLSP ngày 14/12/2021 (số eOffice:
1008287);
3. Quy định bảo hành, bảo trì, hỗ trợ kỹ thuật, nâng cấp các sản phẩm dịch vụ công
nghệ thông tin ban hành kèm Quyết định số 2078/QĐ-VNPT-CLSP ngày 06/12/2021
(số eOffice: 983022);
4. Quy định quản lý và sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành của Tập đoàn
Bưu chính Viễn thông Việt Nam ban hành kèm Quyết định số 2068/QĐ-VNPT-VP
ngày 02/12/2021 (số eOffice: 956732);
5. Quy định về khoán chế độ liên lạc công vụ di động, cấp chế độ liên lạc công vụ cố
định và trang bị, quản lý thiết bị đầu cuối cho các đối tượng được sử dụng liên lạc
nghiệp vụ, công vụ tại cơ quan Tập đoàn ban hành kèm Quyết định số 2045/QĐVNPT-VP ngày 25/11/2021 (số eOffice: 931863);
Các đơn vị/cá nhân trong phạm vi chuyên môn nghiệp vụ của mình, có trách nhiệm
nghiên cứu và chấp hành quy định trên của Tập đoàn (khai thác văn bản từ Hệ thống
quản lý văn bản và điều hành của Tập đoàn).
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