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A. VĂN BẢN MỚI 

1. Thông tư số 05/2021/TT-BKHĐT do Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư ban hành về việc 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. 

Ngày ban hành: 17/08/2021 

Ngày hiệu lực: 02/10/2021 

Thông tư quy định về các hàng hóa trong nước đã sản xuất được, áp dụng trong phạm vi cả nước 

với các đối tượng sau: 

1) Người nộp thuế theo quy định của luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và luật thuế giá trị 

gia tăng; 

2) Cơ quan hải quan, công chức hải quan; 

3) Tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan đến hàng hóa nhập khẩu; 

4) Cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc thực hiện các quy định của luật thuế xuất khẩu, 

thuế nhập khẩu và luật thuế giá trị gia tăng. 

Ban hành kèm theo thông tư này 09 danh mục sau: 

1) Danh mục phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước đã sản xuất được (Phụ lục I); 

2) Danh mục máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ trong nước đã sản xuất được (Phụ lục 

II); 

3) Danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được (Phụ lục III); 

4) Danh mục nguyên liệu, vật tư, linh kiện, phụ tùng thay thế trong nước đã sản xuất được 

(Phụ lục IV); 

5) Danh mục linh kiện, phụ tùng xe ô tô trong nước đã sản xuất được (Phụ lục V); 

6) Danh mục vật tư cần thiết cho hoạt động dầu khí trong nước đã sản xuất được (Phụ lục 

VI); 

7) Danh mục nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm cho đóng tàu trong nước đã sản xuất được 

(Phụ lục VII); 

8) Danh mục máy móc, thiết bị, nguyên liệu, vật tư, linh kiện ngành viễn thông - công nghệ 

thông tin, nội dung số, phần mềm trong nước đã sản xuất được (Phụ lục VIII); 
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9) Danh mục giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản, phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, 

thuốc bảo vệ thực vật trong nước đã sản xuất được (Phụ lục IX). 

Các danh mục hàng hóa quy định tại điều 2, thông tư này là căn cứ xác định đối tượng không 

chịu thuế giá trị gia tăng, đối tượng miễn thuế nhập khẩu theo quy định của pháp luật về thuế và 

không bao gồm hết các hàng hóa khác trong nước đã sản xuất được lưu thông trên thị trường 

trong nước và quốc tế nhưng chưa được quy định tại thông tư này. 

Thông tư số 05/2021/TT-BKHĐT thay thế cho Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT ngày 

30/03/2018 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành 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. 

2. Thông tư số 09/2021/TT-BLĐTBXH do Bộ Lao Động - Thương Binh và Xã Hội ban 

hành về việc bảo vệ việc làm của người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao 

động. 

Ngày ban hành: 07/09/2021 

Ngày hiệu lực: 01/11/2021 

Thông tư này sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2020/TT-BLĐTBXH ngày 

15/10/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành hướng dẫn về bảo vệ việc làm 

của người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động. 

Theo đó, nội dung thông tư có một số sửa đổi, bổ sung như sau: 

- Sửa đổi điều 4: 

 “Điều 4. Trình tự, thủ tục bảo vệ: 

Trình tự, thủ tục bảo vệ được thực hiện theo quy định tại mục 2, chương VI, Luật Tố cáo”. 

- Sửa đổi, bổ sung điểm b, khoản 1, điều 8: 

“b) Trường hợp người sử dụng lao động không chấp hành biện pháp bảo vệ việc làm cho người 

được bảo vệ thì Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban lãnh đạo của tổ chức của người lao 

động tại doanh nghiệp mà người lao động đó là thành viên phải có ý kiến bằng văn bản với người 

sử dụng lao động, đồng thời báo ngay sự việc với cơ quan ra quyết định áp dụng biện pháp bảo 

vệ và báo cáo tổ chức đại diện cấp trên trực tiếp của người lao động (nếu có) để kịp thời xử lý và 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-01-2018-tt-bkhdt-danh-muc-may-moc-thiet-bi-trong-nuoc-da-san-xuat-duoc-378873.aspx
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có biện pháp bảo vệ việc làm cho người được bảo vệ.”. 

- Bãi bỏ các điều 5 và 6. 

3. Thông tư số 14/2021/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam ban hành về việc 

miễn, giảm lãi cho khách hàng ảnh hưởng Covid-19 đến 30/06/2022. 

Ngày ban hành: 07/09/2021 

Ngày hiệu lực: 07/09/2021 

Thông tư bãi bỏ khoản 2, khoản 3, khoản 6, điều 1 của Thông tư số 03/2021/TT-NHNN ngày 

02/04/2021 và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 

13/03/2020 của Thống Đốc Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam. 

- Sửa đổi, bổ sung điều 4 như sau: 

“Điều 4. Cơ cấu lại thời hạn trả nợ: 

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với số dư nợ gốc 

và / hoặc lãi của khoản nợ (bao gồm cả các khoản nợ thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định 

số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/06/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển 

nông nghiệp, nông thôn (đã được sửa đổi, bổ sung)) khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây: 

1) Phát sinh trước ngày 01/08/2021 từ hoạt động cho vay, cho thuê tài chính. 

2) Phát sinh nghĩa vụ trả nợ gốc và / hoặc lãi trong khoảng thời gian từ ngày 23/01/2020 đến 

ngày 30/06/2022. 

3) Số dư nợ của khoản nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ khi thuộc một trong các trường 

hợp sau đây: 

a) Số dư nợ còn trong hạn hoặc quá hạn đến 10 (mười) ngày kể từ ngày đến hạn thanh 

toán, thời hạn trả nợ theo hợp đồng, thỏa thuận, trừ trường hợp quy định tại điểm b, c 

và d của khoản này; 

b) Số dư nợ của khoản nợ phát sinh trước ngày 23/01/2020 và quá hạn trong khoảng 

thời gian từ ngày 23/01/2020 đến ngày 29/03/2020; 

c) Số dư nợ của khoản nợ phát sinh từ ngày 23/01/2020 đến trước ngày 10/06/2020 và 

quá hạn trước ngày 17/05/2021; 

d) Số dư nợ của khoản nợ phát sinh từ ngày 10/06/2020 đến trước ngày 01/08/2021 và 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tien-te-ngan-hang/nghi-dinh-55-2015-nd-cp-chinh-sach-tin-dung-phuc-vu-phat-trien-nong-nghiep-nong-thon-277254.aspx
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quá hạn từ ngày 17/07/2021 đến trước ngày 07/09/2021. 

4) Được tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đánh giá khách hàng không có 

khả năng trả nợ đúng hạn nợ gốc và / hoặc lãi theo hợp đồng, thỏa thuận do doanh thu, 

thu nhập sụt giảm bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19. 

5) Khách hàng có đề nghị được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và tổ chức tín dụng, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài đánh giá khách hàng có khả năng trả nợ đầy đủ nợ gốc và / hoặc lãi 

theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại. 

6) Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả 

nợ đối với khoản nợ vi phạm quy định pháp luật. 

7) Thời gian cơ cấu lại thời hạn trả nợ (kể cả trường hợp gia hạn nợ) phù hợp với mức độ 

ảnh hưởng của dịch Covid -19 đối với khách hàng và không vượt quá 12 tháng kể từ ngày 

tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ 

hoặc kể từ ngày đến hạn của từng số dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ. 

8) Việc thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng thực hiện đến ngày 30/06/2022”. 

- Sửa đổi, bổ sung điều 5 như sau: 

“Điều 5. Miễn, giảm lãi, phí: 

1) Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài quyết định việc miễn, giảm lãi, phí 

theo quy định nội bộ đối với số dư nợ của khoản nợ phát sinh trước ngày 01/08/2021 từ 

hoạt động cấp tín dụng (trừ hoạt động mua, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp) mà nghĩa vụ 

trả nợ gốc và / hoặc lãi đến hạn thanh toán trong khoảng thời gian từ ngày 23/01/2020 đến 

ngày 30/06/2022 và khách hàng không có khả năng trả nợ đúng hạn nợ gốc và / hoặc lãi 

theo hợp đồng, thỏa thuận do doanh thu, thu nhập sụt giảm bởi ảnh hưởng của dịch bệnh 

Covid -19. 

2) Việc thực hiện miễn, giảm lãi, phí cho khách hàng theo quy định tại thông tư này thực 

hiện đến ngày 30/06/2022.”. 

- Sửa đổi, bổ sung khoản 2, điều 6, Thông tư số 01/2020/TT-NHNN (đã được sửa đổi, bổ 

sung bởi khoản 4, điều 1, Thông tư số 03/2021/TT-NHNN ngày 02/04/2021 của Thống 

đốc NHNN Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2020/TT-
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NHNN) như sau: 

“2. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được giữ nguyên nhóm nợ đã phân loại 

theo quy định của NHNN Việt Nam về phân loại nợ trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài đối với số dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi quy 

định tại điều 4 và điều 5 của thông tư này về khoản nợ phát sinh từ ngày 23/01/2020 đến trước 

ngày 01/08/2021 như sau: 

a) Giữ nguyên nhóm nợ đã phân loại tại thời điểm gần nhất trước ngày thực hiện cơ cấu 

lại thời hạn trả nợ lần đầu đối với số dư nợ quy định tại điểm a, khoản 3, điều 4 của 

thông tư này; 

b) Giữ nguyên nhóm nợ đã phân loại tại thời điểm gần nhất trước ngày khoản nợ bị 

chuyển quá hạn đối với số dư nợ quy định tại điểm c và d, khoản 3, điều 4 của thông 

tư này; 

c) Giữ nguyên nhóm nợ đã phân loại tại thời điểm gần nhất trước ngày thực hiện miễn, 

giảm lãi lần đầu đối với số dư nợ quy định tại điều 5 của thông tư này.”. 

Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 14/2021/TT-NHNN sẽ thay thế phụ lục ban hành kèm 

theo Thông tư số 01/2020/TT-NHNN. 

4. Quyết định số 1676/QĐ-BTC do Bộ Tài Chính ban hành về việc công bố 5 chuẩn 

mực kế toán công Việt Nam đợt 1. 

Ngày ban hành: 01/09/2021 

Ngày hiệu lực: 01/09/2021 

Các chuẩn mực kế toán công Việt Nam được ban hành trong đợt 1 gồm: 

1) Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 01 "Trình bày báo cáo tài chính" (Phụ lục số 01); 

2) Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 02 "Báo cáo lưu chuyển tiền tệ" (Phụ lục số 02); 

3) Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 12 "Hàng tồn kho" (Phụ lục số 03); 

4) Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 17 "Bất động sản, nhà xưởng và thiết bị" (Phụ lục 

số 04); 

5) Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 31 "Tài sản vô hình" (Phụ lục số 05). 

Các chuẩn mực kế toán này đã được Bộ Tài chính nghiên cứu, xây dựng dựa theo các thông lệ 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tien-te-ngan-hang/thong-tu-01-2020-tt-nhnn-thoi-han-tra-no-mien-giam-lai-phi-ho-tro-khach-hang-do-dich-covid-19-436955.aspx
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quốc tế về kế toán và phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam. 

 

B. VĂN BẢN HƯỚNG DẪN 

1. Công văn số 2701/BHXH-TST do Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam ban hành về việc cấp 

lại, đổi thẻ BHYT không thay đổi thông tin. 

Ngày ban hành: 26/08/2021 

Ngày 16/08/2021, BHXH Việt Nam ban hành Quyết định số 811/QĐ-BHXH sửa đổi, bổ sung 

khoản 3, điều 3 theo quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, bệnh nghề nghiệp; quản lý 

sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH do BHXH Việt Nam 

ban hành ngày 14/04/2017. Để tổ chức thực hiện hiệu quả, tạo thuận lợi cho người tham gia, 

BHXH Việt Nam hướng dẫn như sau: 

- Người dân tham gia BHYT khi đi công tác, học tập, du lịch… ở địa phương khác bị mất 

thẻ BHYT hoặc thẻ BHYT bị rách, nát, hỏng… có nhu cầu cấp lại, đổi thẻ BHYT (không 

thay đổi thông tin) để khám chữa bệnh, BHXH cấp tỉnh, cấp huyện hướng dẫn người dân 

sử dụng thiết bị di động thông minh cài đặt ứng dụng VssID và sử dụng hình ảnh thẻ 

BHYT trên ứng dụng này để khám bệnh, chữa bệnh BHYT, không thực hiện cấp đổi thẻ 

BHYT giấy. 

- Trường hợp người dân tham gia BHYT không sử dụng thiết bị di động thông minh, 

BHXH cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện việc cấp lại, đổi thẻ BHYT giấy theo mẫu thẻ 

BHYT ban hành tại Quyết định số 1666/QĐ-BHXH do BHXH Việt Nam ban hành ngày 

03/12/2020. Thời hạn giải quyết trong ngày khi nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

2. Công văn số 2802/BHXH-CSXH do Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam ban hành về việc 

thực hiện chế độ BHXH đối với người lao động tại các đơn vị sử dụng lao động phá 

sản còn nợ tiền đóng BHXH. 

Ngày ban hành: 06/09/2021 

2.1.  Về chế độ thai sản đối với trường hợp sinh con, nhận nuôi con nuôi.  

Người lao động có thời gian đóng BHXH vào quỹ ốm đau, thai sản (không bao gồm thời gian 

còn nợ tiền đóng BHXH) mà đủ 6 tháng trở lên theo quy định tại khoản 2, điều 31 của Luật 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bao-hiem/quyet-dinh-811-qd-bhxh-2021-sua-doi-quyet-dinh-595-qd-bhxh-ve-quy-trinh-thu-bao-hiem-xa-hoi-485008.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bao-hiem/quyet-dinh-595-qd-bhxh-quy-trinh-thu-bao-hiem-cap-so-bao-hiem-the-bao-hiem-2017-348047.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bao-hiem/quyet-dinh-1666-qd-bhxh-2020-mau-the-bao-hiem-y-te-458650.aspx
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BHXH năm 2014 hoặc 3 tháng trở lên theo quy định tại khoản 3, điều 31 của Luật BHXH năm 

2014, nếu đảm bảo căn cứ để xác định người lao động chưa hưởng chế độ thì cơ quan BHXH giải 

quyết trợ cấp thai sản theo quy định tại thời điểm người lao động sinh con, nhận nuôi con nuôi. 

Khi thời gian tham gia BHXH được đóng bổ sung và làm thay đổi mức trợ cấp thì điều chỉnh lại 

mức hưởng theo quy định của chính sách (tại thời điểm người lao động đủ điều kiện hưởng) để 

chi trả bổ sung. 

2.2.  Về chế độ hưu trí. 

2.2.1. Giải quyết hưởng lương hưu. 

Người lao động đủ điều kiện về tuổi và thời gian đã đóng BHXH (không bao gồm thời gian còn 

nợ tiền đóng BHXH) theo quy định của chính sách tại thời điểm hưởng lương hưu. 

Khi thời gian tham gia BHXH được đóng bổ sung thì tính cộng nối thời gian đóng BHXH để 

điều chỉnh lại chế độ hưu trí theo quy định của chính sách tại thời điểm hưởng lương hưu. Đồng 

thời xác định số tiền chênh lệch phát sinh theo quy định của chính sách tiền lương từng thời kỳ 

để chi trả bổ sung cho người lao động kể tử thời điểm hưởng. 

2.2.2. Giải quyết hưởng BHXH một lần. 

a) Đối với người hưởng theo quy định tại điểm b và c, khoản 1, điều 60, Luật BHXH năm 2014: 

Giải quyết hưởng BHXH một lần đối với thời gian đã đóng BHXH (không bao gồm thời gian còn 

nợ tiền đóng BHXH). Khi thời gian tham gia BHXH được đóng đủ và người lao động có yêu cầu 

sẽ giải quyết hưởng bổ sung BHXH một lần. Việc giải quyết hưởng bổ sung BHXH một lần khi 

thời gian tham gia BHXH được đóng đủ thực hiện theo hướng dẫn tại điểm đ khoản này; 

b) Đối với người hưởng theo quy định tại điểm a, khoản 1, điều 60, Luật BHXH năm 2014 mà 

thời gian tham gia BHXH nếu tính cả thời gian còn nợ tiền đóng BHXH vẫn chưa đủ 20 năm thì 

giải quyết như đối với trường hợp tại điểm a, khoản này; 

c) Đối với người hưởng theo Nghị quyết số 93/2015/QH13 của Quốc hội ban hành ngày 

22/06/2015 thì giải quyết như đối với trường hợp tại điểm a, khoản này. Việc xác định người lao 

động sau một năm nghỉ việc để làm cơ sở xem xét điều kiện hưởng BHXH một lần theo nghị 

quyết trên, căn cứ vào thời điểm nghỉ việc cuối cùng trước khi người lao động đề nghị hưởng 

BHXH một lần; 



Bản tin pháp luật tháng 10/2021 

 

   

 

 

VP: 403 Nguyễn Thái Bình, P12, Q.Tân Bình, TP.HCM                                                                                                 8 

Tel: 0909.697.433 (Mr.Hùng) 0913.484.490 (Ms.Trang)                                                                                                 

        0908.608.955 (Mr.Lăng) 

 

d) Để đảm bảo quyền lợi hưởng BHXH lâu dài cho người lao động, chưa giải quyết hưởng 

BHXH một lần đối với trường hợp có thời gian tham gia BHXH nếu tính cả thời gian còn nợ tiền 

đóng BHXH mà đủ 20 năm trở lên, trừ trường hợp quy định tại các điểm b và c, khoản 1, điều 

60, Luật BHXH năm 2014; 

đ) Khi thời gian tham gia BHXH được đóng bổ sung đủ thì cơ quan BHXH ghi nhận và bảo lưu 

toàn bộ thời gian đóng BHXH bổ sung. Trường hợp người lao động tiếp tục có nguyện vọng 

hưởng BHXH một lần, cơ quan BHXH tính gộp thời gian đã giải quyết trước đó với thời gian 

đóng bổ sung để xác định lại mức hưởng mới theo quy định của điều 63, Luật BHXH 2014 về 

điều chỉnh tiền lương tại thời điểm giải quyết điều chỉnh và trừ đi mức hưởng được tính lại tương 

ứng với thời gian hưởng đã được tính bao gồm cả thời gian đã làm tròn (nếu có) để chi trả bổ 

sung cho người lao động. 

2.3.  Về chế độ tử tuất. 

2.3.1. Giải quyết trợ cấp mai táng.  

Đối với thân nhân khi người lao động có từ đủ 12 tháng đóng BHXH bắt buộc trở lên theo quy 

định tại khoản 1, điều 66, Luật BHXH năm 2014 hoặc có tổng thời gian đóng BHXH bắt buộc và 

BHXH tự nguyện từ đủ 60 tháng trở lên theo quy định tại khoản 1, điều 80, Luật BHXH năm 

2014 (thời gian đóng BHXH bắt buộc không bao gồm thời gian còn nợ tiền đóng BHXH). 

2.3.2. Giải quyết hưởng trợ cấp tử tuất hằng tháng.  

Đối với thân nhân khi người lao động có từ đủ 15 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên (không bao 

gồm thời gian còn nợ tiền đóng BHXH) theo quy định tại điểm a, khoản 1, điều 67 của Luật 

BHXH năm 2014, có thân nhân thuộc diện hưởng trợ cấp tuất hằng tháng mà không lựa chọn 

hưởng trợ cấp tuất một lần. 

Thời điểm hưởng trợ cấp tử tuất hằng tháng thực hiện theo quy định tại khoản 3, điều 68, Luật 

BHXH năm 2014. 

2.3.3. Giải quyết hưởng trợ cấp tử tuất một lần. 

Đối với thời gian thực đóng BHXH (không bao gồm thời gian nợ BHXH bắt buộc) các trường 

hợp sau: 

a) Người lao động chưa đủ 15 năm đóng BHXH bắt buộc theo quy định tại khoản 1, điều 69 của 
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Luật BHXH năm 2014 (tính cả thời gian còn nợ tiền đóng BHXH); 

b) Người lao động có đủ 15 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên (không bao gồm thời gian còn nợ 

tiền đóng BHXH) mà thân nhân thuộc diện hưởng trợ cấp tử tuất hằng tháng có nguyện vọng 

hưởng trợ cấp tử tuất một lần theo quy định tại khoản 3, điều 69 của Luật BHXH năm 2014; 

c) Người lao động có đủ 15 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên (tính cả thời gian còn nợ tiền đóng 

BHXH) mà thân nhân thuộc diện hưởng trợ cấp tử tuất hằng tháng có nguyện vọng hưởng trợ cấp 

tử tuất một lần theo quy định tại khoản 3, điều 69 của Luật BHXH năm 2014; 

d) Người lao động có đủ 15 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên (tính cả thời gian còn nợ tiền đóng 

BHXH) mà không có thân nhân đủ điều kiện hưởng trợ cấp tử tuất hằng tháng theo quy định tại 

khoản 2, điều 67 của Luật BHXH năm 2014; 

đ) Người lao động có đủ 15 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên (không bao gồm thời gian còn nợ 

tiền đóng BHXH) mà không có thân nhân đủ điều kiện hưởng trợ cấp tử tuất hằng tháng theo quy 

định tại khoản 2, điều 67 của Luật BHXH năm 2014; 

Khi thời gian tham gia BHXH được đóng đủ thì giải quyết hưởng trợ cấp tử tuất một lần bổ sung 

tương tự như đối với hưởng BHXH một lần. 

2.3.4. Đảm bảo quyền lợi hưởng BHXH lâu dài cho người lao động. 

Để đảm bảo quyền lợi lâu dài cho người lao động, chưa giải quyết hưởng trợ cấp tử tuất đối với 

người lao động có đủ 15 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên (tính cả thời gian còn nợ tiền đóng 

BHXH), có thân nhân đủ điều kiện và đề nghị hưởng trợ cấp tử tuất hằng tháng. 

2.4. Thủ tục thực hiện. 

2.4.1. Chế độ thai sản đối với trường hợp sinh con, nhận nuôi con nuôi.  

Thực hiện như đối với người thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi. 

2.4.2. Chế độ hưu trí, tử tuất.  

Thực hiện như đối với người bảo lưu thời gian tham gia BHXH. 

Các trường hợp vướng mắc khác về thực hiện chế độ BHXH đối với người lao động ở các đơn vị 

phá sản, để đảm bảo quyền lợi của người lao động, BHXH Việt Nam tiếp tục báo cáo xin ý kiến 

cấp có thẩm quyền để xử lý. 
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3. Công văn số 4485/TCHQ-TXNK do Tổng Cục Hải Quan ban hành về việc miễn thuế 

hàng tài trợ phòng chống dịch Covid-19. 

Ngày ban hành: 17/09/2021 

- Về chính sách thuế nhập khẩu, thuế GTGT đối với hàng hóa của tổ chức, cá nhân tại Việt 

Nam mua từ nước ngoài, nhập khẩu về để tài trợ cho công tác phòng, chống dịch bệnh 

covid-19: 

Cơ quan Hải quan căn cứ văn bản phê duyệt của Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố, thực hiện thủ tục không thu thuế nhập 

khẩu theo quy định tại điểm b, khoản 4, điều 2 của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, không 

thu thuế giá trị gia tăng theo quy định tại khoản 19, điều 5 của Luật Thuế giá trị gia tăng, khoản 

9, điều 3, Nghị định số 209/2013/NĐ-CP của Chính phủ. 

- Về việc hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục nhập khẩu hàng 

hóa: 

Tổng cục Hải quan đã có Công văn số 3794/TCHQ-GSQL ngày 29/07/2021 chỉ đạo Cục Hải 

quan TP. Hà Nội, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh tạo mọi điều kiện thuận lợi, thông quan ngay 

trong ngày các lô hàng vật tư, thiết bị y tế, thuốc tân dược, văc-xin, sinh phẩm xét nghiệm,... để 

phục vụ phòng, chống dịch Covid-19. 

4. Công văn số 4528/TCHQ-TXNK do Tổng Cục Hải Quan ban hành về việc nhập khẩu 

hàng hóa để gia công nhưng không có cơ sở sản xuất, gia công. 

Ngày ban hành: 20/09/2021 

Trường hợp chưa có cơ sở gia công thì chưa đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 2, điều 10 của 

Nghị định số 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4, điều 1 của Nghị định số 

18/2021/NĐ-CP (người nộp thuế có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng cơ sở gia công hàng hóa 

xuất khẩu và máy móc, thiết bị tại cơ sở gia công trên lãnh thổ Việt Nam). Như vậy, hàng hóa 

nhập khẩu để gia công cho thương nhân nước ngoài của công ty không đủ điều kiện miễn thuế. 

 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/cong-van/xuat-nhap-khau/cong-van-3794-tchq-gsql-2021-tao-dieu-kien-thong-quan-nhanh-lo-hang-vien-tro-chong-covid-19-483253.aspx
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C. ĐIỀU CẦN BIẾT THÊM 

1. Công văn số 733/LĐLĐ-TC do Liên Đoàn Lao Động TP. Hồ Chí Minh ban hành về 

việc bổ sung đối tượng miễn đóng đoàn phí công đoàn. 

Ngày ban hành: 13/09/2021 

- Bổ sung đối tượng miễn đóng đoàn phí công đoàn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19 

theo Công văn số 2475/TLĐ ngày 10/08/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 

như sau: 

Đoàn viên công đoàn tại doanh nghiệp hoặc đơn vị sự nghiệp (kể cả đơn vị sự nghiệp ngoài công 

lập) có mức lương/tháng thấp hơn 1 lần mức lương tối thiểu vùng nơi đoàn viên đang sinh hoạt; 

Thời gian miễn đóng đoàn phí: tương ứng với thời gian đoàn viên hưởng mức lương nêu trên và 

được áp dụng từ ngày 01/05/2021 đến hết ngày 31/12/2021. 

- Giao Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở: 

Triển khai cho CĐCS biết và thực hiện theo nội dung hướng dẫn tại công văn này; 

Chịu trách nhiệm thẩm định, xét duyệt trên cơ sở đề xuất của công đoàn cơ sở trực thuộc và tổng 

hợp số lượng đoàn viên được miễn đóng đoàn phí hàng tháng và lũy kế theo mẫu 01 đính kèm; 

Báo cáo Liên đoàn Lao động Thành phố xem xem xét điều chỉnh dự toán thu chi tài chính công 

đoàn năm 2021, nếu có (dự kiến quý 4/2021). 

2. Công văn số 3255/TCT-CS do Tổng Cục Thuế ban hành về việc phiếu xuất kho. 

Ngày ban hành: 30/08/2021 

Theo quy định tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài Chính ban hành, 

"phiếu xuất kho" là loại chứng từ được in, phát hành, sử dụng như hóa đơn. 

Mẫu phiếu xuất kho được đính kèm tại mẫu số 5.4, phụ lục 5 của Thông tư số 39/2014/TT-BTC. 

Tổng cục Thuế lưu ý, đây chỉ là mẫu tham khảo, không mang tính bắt buộc và không nhất thiết 

phải có tiêu thức "Đơn giá"; "Thành tiền". 

Ngược lại, doanh nghiệp cũng có thể bổ sung thêm những tiêu thức khác trên phiếu xuất kho để 

phục vụ hoạt động kinh doanh của mình. 

 

https://luatvietnam.net/home/view.aspx?utm_cmd=read&keyword=3255%2fTCT-CS
https://luatvietnam.net/vn/quy-dinh-ve-hoa-don-tu-1-6-2014--vbpl59188.html
https://luatvietnam.net/vn/quy-dinh-ve-hoa-don-tu-1-6-2014--vbpl59188.html


Bản tin pháp luật tháng 10/2021 
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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. 

 

 

Liên hệ 

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ĐẠI TÍN 

CHUYÊN NGÀNH KIỂM TOÁN, KẾ TOÁN, TÀI CHÍNH, TƯ VẤN THUẾ. 

   Văn Phòng : Lầu 5 – Tòa nhà GT, 403 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân 

Bình,            

   Tp. HCM. 

Trụ sở: 750/1/15 Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận, 

Tp.HCM.  

ĐT: 0283 500 4494 Web: www.kiemtoandaitin.com 

DD: 0909 697 433 (Mr.Hùng)      0908 608 955 (Mr.Lăng)      0913 484 490 (Ms.Trang) 

http://www.kiemtoandaitin.com/

