
 
 

  

Tài liệu dùng cho mục đích tham khảo 



 
 

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 11/2021 

 

Mục Lục                                                                             Trang 

A. VĂN BẢN MỚI ................................................................................................................... 1 

1. Nghị Quyết số 116/NQ-CP ngày 24/09/2021 do Chính Phủ ban hành về chính sách hỗ trợ 

người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ quỹ Bảo 

Hiểm Thất Nghiệp...................................................................................................................... 1 

2. Quyết Định số 28/2021/QĐ-TTG ngày 01/10/2021 do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành về 

thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại 

dịch Covid-19 từ Quỹ Bảo Hiểm Thất Nghiệp. ......................................................................... 1 

3. Nghị Quyết số 406/NQ-UBTVQH15 ngày 19/10/2021 do Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội 

ban hành về một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch 

Covid-19. ................................................................................................................................... 2 

4.  Thông Tư số 88/2021/TT-BTC ngày 11/10/2021 do Bộ Trưởng Bộ Tài Chính ban hành về 

việc hướng dẫn chế độ kế toán cho các Hộ Kinh Doanh, Cá Nhân Kinh Doanh. ..................... 3 

5.  Nghị Quyết số 126/NQ-CP ngày 08/10/2021 do Chính Phủ ban hành về việc sửa đổi, bổ 

sung Nghị Quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của 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. .......... 4 

B. VĂN BẢN HƯỚNG DẪN ................................................................................................... 6 

 Công văn số 4783/TCHQ-TXNK ngày 08/10/2021 do Tổng Cục Hải Quan ban hành về 

xử lý thuế hàng hóa sản xuất xuất khẩu được phép tiêu hủy. .................................................... 6 

 Công văn số 3535/LĐTBXH-VL ngày 11/10/2021 do Bộ Lao Động - Thương Binh Và Xã 

Hội ban hành về xác định đối tượng hưởng hỗ trợ theo Quyết Định 28/2021/QĐ-TTG. ......... 7 

 Công văn số 4962/TCHQ-TXNK ngày 20/10/2021 do Tổng Cục Hải Quan ban hành về 

thuế xuất khẩu đối với sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải. ..................................... 7 

 Công văn số 3622/BHXH-CĐ ngày 22/10/2021 do Bảo Hiểm Xã Hội ban hành về việc 

giải quyết chế độ BHXH trong thời gian ngừng việc. ............................................................... 8 

 



 
 

 

C. ĐIỀU CẦN BIẾT THÊM ................................................................................................... 9 

1. Đầu năm nộp thuế TNCN, cuối năm thất nghiệp có được hoàn thuế? ............................... 9 

2. Lao động nam được nghỉ thai sản nhiều lần khi vợ sinh. ................................................... 9 

  



Bản tin pháp luật tháng 11/2021 
 

VP: 403 Nguyễn Thái Bình, P.12, Q.Tân Bình, TP.HCM 
Tel:0909.697.433 (Mr.Hùng) 0913.484.490 (Ms.Trang) 0908.608.955(Mr.Lăng) 

 

 
 

1 

A. VĂN BẢN MỚI 

1. Nghị Quyết số 116/NQ-CP ngày 24/09/2021 do Chính Phủ ban hành 

về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh 

hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ quỹ Bảo Hiểm Thất Nghiệp. 

Ngày ban hành 24/09/2021 

Ngày hiệu lực 01/10/2021 

Theo đó, hỗ trợ bằng tiền cho NLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ kết dư Quỹ 

BHTN. Đối tượng áp dụng là NLĐ đang tham gia BHTN tại thời điểm ngày 30/9/2021 (không 

bao gồm NLĐ đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, 

đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi 

thường xuyên). NLĐ đã dừng tham gia BHTN do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng 

làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2020 đến hết 30-9-2021 có thời gian đóng BHTN 

được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người hưởng lương hưu 

hằng tháng. 

Nguồn kinh phí: khoảng 30.000 tỉ đồng từ kết dư Quỹ BHTN đến hết năm 2020. Thời 

gian thực hiện việc hỗ trợ NLĐ từ ngày 1/10 và hoàn thành chậm nhất vào ngày 31/12. Ngoài 

ra, giảm mức đóng vào Quỹ BHTN cho NSDLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Đối 

tượng áp dụng là NSDLĐ quy định tại điều 43 của Luật Việc làm (không bao gồm các cơ quan 

nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự 

nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên) đang tham gia BHTN trước 

ngày 1/10/2021. NSDLĐ được giảm mức đóng từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng 

của những NLĐ thuộc đối tượng tham gia BHTN. Thời gian thực hiện giảm mức đóng từ ngày 

1/10/2021 đến hết ngày 30/9/2022. 

2. Quyết Định số 28/2021/QĐ-TTG ngày 01/10/2021 do Thủ Tướng Chính 

Phủ ban hành về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người 

sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ Bảo Hiểm 

Thất Nghiệp. 

Ngày ban hành 01/10/2021 

Ngày hiệu lực 01/10/2021 

Theo đó, trình tự, thủ tục thực hiện đối với người lao động (NLĐ) như sau: 

- Cơ quan BHXH lập danh sách NLĐ đang tham gia BHTN theo Mẫu số 01 gửi người 

sử dụng lao động (NSDLĐ). 
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Chậm nhất đến hết ngày 20/10/2021, cơ quan BHXH hoàn thành việc gửi danh sách 

đến tất cả NSDLĐ và công khai thông tin danh sách NLĐ thuộc đối tượng hỗ trợ trên trang 

thông tin điện tử của BHXH cấp tỉnh. 

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách do cơ quan BHXH 

gửi, NSDLĐ công khai danh sách NLĐ thuộc đối tượng được hỗ trợ để NLĐ biết, đối chiếu, 

bổ sung thông tin (nếu có); 

Sau đó, NSDLĐ lập và gửi danh sách NLĐ có thông tin đúng, đủ và NLĐ tự nguyện 

không nhận hỗ trợ theo Mẫu số 02 đến cơ quan BHXH. 

- Trường hợp có thông tin NLĐ cần điều chỉnh thì NSDLĐ lập theo Mẫu số 03, kèm 

theo hồ sơ chứng minh thông tin điều chỉnh theo quy định đến cơ quan BHXH chậm nhất đến 

hết ngày 10/11/2021. 

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách NLĐ đúng, đủ thông 

tin và trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được danh sách NLĐ điều chỉnh thông tin do 

NSDLĐ gửi, cơ quan BHXH chi trả tiền hỗ trợ, khuyến khích chi trả qua tài khoản ngân hàng 

của NLĐ. 

3. Nghị Quyết số 406/NQ-UBTVQH15 ngày 19/10/2021 do Ủy Ban 

Thường Vụ Quốc Hội ban hành về một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh 

nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19. 

Ngày ban hành 19/10/2021 

Ngày hiệu lực 19/10/2021 

Giảm 30% thuế TNDN phải nộp của năm 2021 với nhiều đối tượng; 

Đây là nội dung tại Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH14 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 người 

nộp thuế theo quy định của Luật Thuế TNDN: 

- Có doanh thu năm 2021 không quá 200 tỷ đồng; 

- Doanh thu năm 2021 giảm so với doanh thu năm 2019. 

Lưu ý: 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 thuế TNCN, thuế GTGT và các loại thuế khác phải nộp phát 

sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh các tháng quý III, IV năm 2021 với: Hộ, cá nhân 
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tại địa bàn cấp huyện chịu tác động của dịch COVID-19 trong năm 2021 do Chủ tịch 

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định. 

Không áp dụng miễn thuế với khoản thu nhập, doanh thu từ cung cấp sản phẩm 

và dịch vụ phần mềm, sản phẩm và dịch vụ nội dung thông tin số về giải trí, trò chơi 

điện tử, phim số, ảnh số, nhạc số; quảng cáo số. 

Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH14 có hiệu lực từ ngày ký. 

4.  Thông Tư số 88/2021/TT-BTC ngày 11/10/2021 do Bộ Trưởng Bộ 

Tài Chính ban hành về việc hướng dẫn chế độ kế toán cho các Hộ Kinh 

Doanh, Cá Nhân Kinh Doanh.  

Ngày ban hành 11/10/2021 

Ngày hiệu lực 01/01/2022 

Ngày 11/10/2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 88/2021/TT-BTC hướng 

dẫn chế độ kế toán cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. 

Theo đó, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh áp dụng chứng từ kế toán theo danh mục 

sau đây: 

- Các chứng từ theo Thông tư 88/2021/TT-BTC gồm: 

+ Phiếu thu: Mẫu số 01-TT; 

+ Phiếu chi: Mẫu số 02-TT; 

+ Phiếu nhập kho: Mẫu số 03-VT; 

+ Phiếu xuất kho: Mẫu số 04-VT; 

+ Bảng thanh toán tiền lương và các khoản thu nhập của người lao động: Mẫu số 05-

LĐTL. 

- Các chứng từ quy định theo pháp luật khác: 

+ Hóa đơn; 

+ Giấy nộp tiền vào NSNN; 

+ Giấy báo Nợ, Giấy báo Có của ngân hàng; 

+ Ủy nhiệmchi. 

Hiện nay, công tác kế toán tại các hộ kinh doanh vẫn được thực hiện theo chế độ kế 

toán được ban hành từ những năm 2000 (Quyết định 169/2000/QĐ-BTC ngày 25/10/2000, 

Quyết định 131/2002/QĐ-BTC ngày 18/10/2002). 
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Căn cứ pháp lý ban hành các quyết định này và pháp luật về thuế đã có nhiều thay đổi 

so với trước đây. Vì vậy, nội dung về chế độ kế toán cho hộ kinh doanh cũng cần được sửa đổi, 

bổ sung hoặc thay thế để phù hợp thực tiễn. 

5.  Nghị Quyết số 126/NQ-CP ngày 08/10/2021 do Chính Phủ ban hành 

về việc sửa đổi, bổ sung Nghị Quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 

2021 của 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.  

Ngày ban hành 08/10/2021 

Ngày hiệu lực 08/10/2021 

Theo đó, Nghị quyết mới đã mở rộng thêm các nhóm đối tượng được nhận gói hỗ trợ 

Covid-19. 

a. Trường hợp tạm hoãn hợp đồng, nghỉ việc không lương. 

Trước đó, trường hợp này chỉ áp dụng cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp, 

hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên hoặc chi đầu tư và chi 

thường xuyên, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp giáo dục mầm non, mẫu giáo, tiểu học, 

trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp bị tạm dừng hoạt động. 

Ngày 08/10/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 126/NQ-CP sửa đổi, bổ sung một 

số nội dung của Nghị quyết 68 ngày 01/7/2021. Theo đó, Nghị quyết mới đã mở rộng thêm các 

nhóm đối tượng được nhận gói hỗ trợ Covid-19. 

- Đang tham gia BHXH bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi tạm hoãn, nghỉ việc 

không hưởng lương. 

 - Có thời gian tạm hoãn thực, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp 

đồng lao động từ 15 ngày liên tục trở lên, tính từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021. 

 - Thuộc một trong các trường hợp sau: 

+ Phải điều trị Covid-19, cách ly y tế, trong các khu vực bị phong tỏa, không thể đến 

địa điểm làm việc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. 

+ Do người sử dụng lao động tạm dừng hoạt động theo yêu cầu hoặc có trụ sở chính, 

chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh tại nơi thực hiện giãn cách theo 

Chỉ thị 16 hoặc bố trí lại sản xuất, lao động. 

Khi có đủ điều kiện, người lao động sẽ được hỗ trợ một lần với mức 1.855.000 

đồng/người (tạm hoãn hợp đồng, nghỉ việc không lương từ 15 ngày liên tục trở lên đến dưới 

01 tháng) hoặc 3.710.000 đồng/người (tạm hoãn hợp đồng, nghỉ việc không lương từ 01 tháng 

trở lên). 
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b. Trường hợp người lao động phải ngừng việc 

Trước đây, chỉ hỗ trợ đối với người lao động ngừng việc do dịch bệnh và thuộc đối 

tượng phải cách ly y tế hoặc trong các khu vực bị phong tỏa từ 14 ngày trở lên. 

Ngoài trường hợp cách ly và trong khu phong tỏa, Nghị quyết 126/NQ-CP còn bổ sung 

thêm trường hợp người lao động ngừng việc và thuộc một trong các trường hợp sau: 

+ Phải điều trị Covid-19. 

+ Không thể đến nơi làm việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. 

+ Do người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền hoặc có trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, 

kinh doanh tại nơi giãn cách theo Chỉ thị 16 hoặc bố trí lại sản xuất, lao động. 

Nếu thuộc các trường hợp trên, người lao động sẽ được hỗ trợ một lần với mức 01 triệu 

đồng/người. 

c. Trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động 

Với quy định mới tại Nghị quyết 126, mọi người lao động làm việc theo hợp đồng lao 

động có đủ các điều kiện sau thì đều được nhận hỗ trợ 01 lần với mức 3.710.000 đồng/người: 

 - Đang tham gia BHXH bắt buộc, phải chấm dứt hợp đồng lao động từ 1/5/2021 - hết 

31/12/2021. 

 - Thuộc một trong các trường hợp sau: 

+ Phải cách ly y tế, trong các khu vực bị phong tỏa hoặc không thể đến địa điểm làm 

việc do yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

+ Do người sử dụng lao động bị tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan có thẩm 

quyền hoặc người sử dụng lao động có trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm 

sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 hoặc bố trí lại sản xuất, 

lao động để phòng, chống dịch Covid-19 

 - Không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp. 

Trước đó, chỉ giải quyết tiền hỗ trợ đối với người lao động làm việc tại doanh nghiệp, 

hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên hoặc chi đầu tư và chi 

thường xuyên, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp giáo dục mầm non, mẫu giáo, tiểu học, 

trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp có cùng điều kiện. 
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B. VĂN BẢN HƯỚNG DẪN 

 Công văn số 4783/TCHQ-TXNK ngày 08/10/2021 do Tổng Cục Hải 

Quan ban hành về xử lý thuế hàng hóa sản xuất xuất khẩu được phép 

tiêu hủy. 

Ngày ban hành 08/10/2021 

1. Trường hợp tiêu hủy nguyên liệu, vật tư nhập khẩu, phế liệu, phế phẩm, thành phẩm 

(xe máy) 

a) Đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu chưa đưa vào sản xuất; phế liệu (nguyên liệu, 

vật tư loại ra do bị oxi hóa, vỡ hỏng trong quá trình sản xuất... không còn giá trị sử dụng ban 

đầu); phế phẩm (xe máy không đạt chất lượng khi kiểm tra chất lượng trước khi xuất xưởng) 

cần tiêu hủy: 

Trường hợp nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo loại hình sản xuất xuất khẩu, phế liệu, 

phế phẩm tạo thành trong quá trình sản xuất được phép tiêu hủy và thực tế đã tiêu hủy theo quy 

định pháp luật hải quan thì được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại điểm đ khoản 1, điểm 

đ khoản 2 Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Nghị 

định số 18/2021/NĐ-CP. 

Thủ tục tiêu hủy nguyên liệu, vật tư, phế liệu, phế phẩm thực hiện theo quy định tại 

Điều 72 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính. 

Trường hợp sau khi tiêu hủy thu được sản phẩm khác Công ty tận dụng để bán vào nội 

địa thì phải kê khai, nộp thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế bảo vệ môi trường (nếu có), thuế 

giá trị gia tăng cho cơ quan thuế theo quy định của pháp luật về thuế. 

b) Đối với thành phẩm đủ chất lượng trước khi xuất xưởng nhưng sau đó đưa đi thử 

nghiệm rồi tiêu hủy hoặc không tìm được thị trường xuất khẩu buộc phải tiêu hủy: 

Trường hợp sản phẩm sản xuất được phép tiêu hủy và thực tế đã tiêu hủy theo quy định 

pháp luật hải quan thì được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại điểm đ khoản 1, điểm đ 

khoản 2 Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Nghị định 

số 18/2021/NĐ-CP. 

Trường hợp sau khi tiêu hủy thu được sản phẩm khác Công ty tận dụng để bán vào nội 

địa thì phải kê khai, nộp thuế TTĐB (nếu có), thuế BVMT (nếu có), thuế GTGT cho cơ quan 

thuế theo quy định của pháp luật về thuế. 

2. Trường hợp sơ hủy nguyên liệu, vật tư nhập khẩu, thành phẩm (xe máy) 

Trường hợp sơ hủy nguyên liệu, vật tư, thành phẩm, bán thành phẩm sản xuất xuất khẩu 

để bán vào nội địa không được coi là phế liệu và không thuộc các trường hợp được miễn thuế 
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nhập khẩu. Công ty phải kê khai tờ khai hải quan mới, nộp đủ thuế đối với nguyên liệu, vật tư 

đã được sử dụng để sản xuất ra thành phẩm, bán thành phẩm phải sơ hủy. Trị giá tính thuế nhập 

khẩu là trị giá do doanh nghiệp khai báo theo quy định tại khoản 9 Điều 1 Thông tư số 

60/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2015/TT-BTC quy định về 

trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. 

 Công văn số 3535/LĐTBXH-VL ngày 11/10/2021 do Bộ Lao Động - 

Thương Binh Và Xã Hội ban hành về xác định đối tượng hưởng hỗ trợ 

theo Quyết Định 28/2021/QĐ-TTG. 

Ngày ban hành 11/10/2021 

Đang nghỉ thai sản vẫn được hỗ trợ theo Nghị quyết 116 

Bộ LĐTB&XH vừa có Công văn 3535/LĐTBXH-VL về xác định đối tượng hưởng hỗ 

trợ theo Nghị quyết 116/NQ-CP (được hướng dẫn tại Quyết định 28/2021/QĐ-TTg ngày 

01/10/2021). 

Theo đó, Bộ LĐTB&XH trả lời vướng mắc của BHXH Việt Nam như sau: 

Người lao động tham gia BHTN được xác định trên cơ sở hợp đồng lao động/hợp đồng 

làm việc đã giao kết với người sử dụng lao động. 

Tại thời điểm ngày 30/9/2021 người lao động chưa chấm dứt hợp đồng lao động/hợp 

đồng làm việc, có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm thất nghiệp của cơ quan bảo hiểm xã 

hội nên: 

Vẫn được coi là đang tham gia BHTN và được hỗ trợ trên cơ sở thời gian đã đóng 

BHTN nhưng chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp. 

Như vậy, đối tượng được hỗ trợ bao gồm cả các trường hợp tạm hoãn hợp đồng lao 

động hoặc hợp đồng làm việc, nghỉ việc không hưởng lương, ngừng việc, việc hưởng chế độ 

thai sản,... trong thời gian từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/9/2021 cũng như trước ngày 

01/01/020). 

Trước đó, ngày 06/10/2021, BHXH Việt Nam có Công văn 3138/BHXH-CSXH đề 

nghị Bộ LĐTB&XH sớm nghiên cứu, hướng dẫn với nhóm đối tượng nêu trên để BHXH Việt 

Nam có cơ sở thực hiện chính sách hỗ trợ theo quy định. 

 Công văn số 4962/TCHQ-TXNK ngày 20/10/2021 do Tổng Cục Hải 

Quan ban hành về thuế xuất khẩu đối với sản phẩm từ hoạt động tái 

chế, xử lý chất thải.  

Ngày ban hành 20/10/2021 
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Căn cứ điểm b khoản 3 Điều 3 Nghị định 40/2019/NĐ-CP quy định giấy phép 

xử lý chất thải nguy hại thay thế giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường. 

Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số 0510100584 ngày 30/7/2013 của UBND tỉnh 

Hưng Yên chứng nhận Công ty TNHH Ngọc Thiên đăng ký thực hiện dự án đầu tư Nhà 

máy xử lý chất thải nguy hại và sản xuất kim loại màu với mục tiêu tái chế kim loại màu 

(Quy mô 5.000 tấn/năm). 

Trường hợp Công ty TNHH Ngọc Thiên có giấy phép xử lý chất thải nguy hại 

theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 3 Nghị định 40/2019/NĐ-CP , sản phẩm xuất 

khẩu thu được từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải rắn đáp ứng quy định tại điểm b 

khoản 19 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, khoản 23 

Điều 2, điểm b khoản 1 Điều 3 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 thì được 

miễn thuế xuất khẩu theo quy định tại điểm b khoản 19 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, 

thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13. 

Công ty TNHH Ngọc Thiên chịu trách nhiệm trước pháp luật về nguồn gốc sản 

phẩm xuất khẩu được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải rắn đáp ứng quy định 

tại các văn bản pháp luật nêu trên. 

 Công văn số 3622/BHXH-CĐ ngày 22/10/2021 do Bảo Hiểm Xã Hội ban 

hành về việc giải quyết chế độ BHXH trong thời gian ngừng việc.  

Ngày ban hành 22/10/2021 

Trong thời gian thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và của Ủy ban nhân 

dân Thành phố Hồ Chí Minh về giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, 

nhiều đơn vị sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động để thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, trong thời gian tạm dừng hoạt động, 

nhiều đơn vị sử dụng lao động vẫn trả tiền lương ngừng việc cho người lao động theo 

quy định tại khoản 3 Điều 99 Bộ Luật Lao động năm 2019 và đóng bảo hiểm xã hội cho 

người lao động. 

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội “Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay 

thế hoặc bù đắp một phần hoặc toàn bộ thu nhập của người lao động khi họ bị giảm 

hoặc mất thu nhập do bị ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi 

lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội”. 

Như vậy, trường hợp người lao động phát sinh các chế độ ốm đau, thai sản, 

dưỡng sức phục hồi sức khỏe trong thời gian hưởng lương ngừng việc sẽ không được 
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giải quyết hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội (trừ các trường hợp thai sản: sinh con, nhận 

nuôi con nuôi, con chết, mẹ chết, lao động nam hưởng trợ cấp một lần khi vợ sinh hoặc 

mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành nghỉ từ 14 

ngày làm việc trở lên). 

C. ĐIỀU CẦN BIẾT THÊM 

1. Đầu năm nộp thuế TNCN, cuối năm thất nghiệp có được hoàn thuế? 

Những trường hợp được hoàn thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại khoản 2 

Điều 8 Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007, cụ thể như sau: 

Trường hợp 1: Số tiền thuế thu nhập cá nhân đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp. 

Trường hợp 2: Cá nhân đã nộp thuế thu nhập cá nhân nhưng có thu nhập tính 

thuế chưa đến mức phải nộp thuế. 

Trường hợp 3: Các trường hợp khác theo quyết định cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền. 

Như vậy, dù người lao động thất nghiệp và đầu năm người lao động này đã tạm 

nộp thuế thu nhập cá nhân nhưng chỉ cần thuộc trường hợp trên sẽ thuộc trường hợp 

được hoàn thuế thu nhập cá nhân theo quy định. 

Ví dụ: Thu nhập của anh B trong 06 tháng đầu năm 2021 là 120 triệu đồng (mỗi 

tháng là 20 triệu đồng) và anh B không có người phụ thuộc. 06 tháng đầu năm B đã tạm 

nộp thuế thu nhập cá nhân nhưng 06 tháng cuối năm B bị mất việc làm vì dịch COVID-

19. 

Mặc dù mỗi tháng thu nhập 20 triệu đồng nhưng tổng thu nhập cả năm của B 

không cao hơn mức giảm trừ gia cảnh (không vượt quá 132 triệu/năm); khi đó B được 

hoàn thuế thu nhập cá nhân nếu có đề nghị. 

2. Lao động nam được nghỉ thai sản nhiều lần khi vợ sinh. 

Một trong những nội dung mới được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đề 

cập tại Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH là thay đổi về chế độ thai sản của lao động. 

Cụ thể, lao động nam có thể nghỉ hưởng chế độ thai sản khi vợ sinh con một cách 

linh hoạt bằng việc nghỉ nhiều lần với thời gian nghỉ thai sản nhưng phải đảm bảo: 

- Thời gian bắt đầu nghỉ việc của lần cuối cùng phải trong 30 ngày đầu kể từ 

ngày vợ sinh con. 

- Tổng thời gian nghỉ không được vượt quá số ngày hưởng chế độ theo quy định. 
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Bên cạnh đó, Thông tư này cũng bổ sung thêm trường người mẹ cùng tham gia 

bảo hiể xã hội nhưng không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản thì người chồng sẽ được 

hưởng trợ cấp 01 lần khi vợ sinh con. 

Quy định trước đây chỉ nêu vợ không tham gia bảo hiểm xã hội thì chồng mới 

được nhận khoản tiền này. 
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CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ĐẠI TÍN  là tổ chức kiểm toán, tư vấn tài chính chuyên 

nghiệp, cung cấp các dịch vụ chất lượng cao bao gồm: Kiểm toán, kế toán, tư vấn tài chính, tư 

vấn đầu tư, tư vấn M&A, tư vấn thuế và đào tạo. 

 

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ĐẠI TÍN được thành lập và điều hành bởi đội ngũ sáng lập 

viên và các chuyên gia tâm huyết, am tường về kiểm toán, kế toán, tài chính và quản trị, có 

nhiều năm nắm giữ vị trí quản lý trong các công ty hàng đầu trong và ngoài nước. Điều này 

giúp Đại Tín có được một đội ngũ nhân lực cao cấp và có thể cung cấp cho khách hàng các 

dịch vụ phù hợp với Việt nam song đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế. 
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