
Kính gửi: Quý Khách hàng thân mến,
TPLegal trân trọng gửi Quý Khách hàng Bản tin pháp luật tháng 12 năm 2021 với các điểm tin và văn bản pháp luật
như sau:
 Mức thu phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức viên
 Quy định về việc sử dụng nguồn thu từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy
 Bộ công an bố trí địa điểm tiếp công dân tại Hà Nội
 Thêm phương pháp và tiêu chuẩn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án nạo vét vùng nước cảng biển
 Những giao dịch điện tử qua Cổng thông tin điện tử và các trang khác của Kho bạc nhà nước
 Cập nhật văn bản tháng 12/2021

b

NHỮNG ĐIỂM TIN NỔI BẬT LIÊN QUAN

1/ Mức thu phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức viên chức

Đây là nội dung nêu tại Thông tư 92/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử

dụng phí tuyển dụng, dự thi, nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức

Theo quy định tại Điều 4 Nghị định này thì mức phí thu dao động phụ thuộc vào số lượng thí sinh ứng tuyển cụ thể quy

định tại bảng dưới đây:

Số TT Nội dung thu Đơn vị tính Mức thu

I Tuyển dụng (gồm thi tuyển, xét tuyển)

- Dưới 100 thí sinh Đồng/thí sinh/lần 500.000

- Từ 100 đến dưới 500 thí sinh Đồng/thí sinh/lần 400.000

- Từ 500 thí sinh trở lên Đồng/thí sinh/lần 300.000

II Dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề
nghiệp viên chức

1 Nâng ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương, thăng hạng
chức danh nghề nghiệp viên chức hạng I

- Dưới 50 thí sinh Đồng/thí sinh/lần 1.400.000

- Từ 50 đến dưới 100 thí sinh Đồng/thí sinh/lần 1.300.000

- Từ 100 thí sinh trở lên Đồng/thí sinh/lần 1.200.000

https://luatvietnam.vn/dat-dai/thong-tu-09-2021-tt-btnmt-206324-d1.html


2 Nâng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính và tương đương;
thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hạng II, hạng III,
hạng IV

- Dưới 100 thí sinh Đồng/thí sinh/lần 700.000

- Từ 100 đến dưới 500 thí sinh Đồng/thí sinh/lần 600.000

- Từ 500 thí sinh trở lên Đồng/thí sinh/lần 500.000

III Phúc khảo thi tuyển dụng; thi nâng ngạch công chức, thăng
hạng chức danh nghề nghiệp viên chức

Đồng/bài thi 150.000

2/ Quy định về việc sử dụng nguồn thu từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy

Theo khoản 1 Nghị định 97/2021/NĐ-CP thì nguồn thu từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc cho hoạt động phòng cháy,

chữa cháy được sử dụng như sau:

a) Hỗ trợ trang bị phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy. Chi

cho nội dung này không vượt quá 65% số tiền thực tế thu được từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc của các doanh nghiệp

bảo hiểm trong năm tài chính.

b) Hỗ trợ tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức phòng cháy, chữa cháy và bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc. Chi cho

nội dung này không vượt quá 15% số tiền thực tế thu được từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc của các doanh nghiệp bảo

hiểm trong năm tài chính.

c) Hỗ trợ lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy trong các hoạt động sau: Điều tra nguyên nhân vụ cháy; bồi

dưỡng nghiệp vụ, kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy; giám sát việc tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

của các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ. Chi cho nội dung này không vượt quá 15% số tiền thực tế thu được từ bảo

hiểm cháy, nổ bắt buộc của các doanh nghiệp bảo hiểm trong năm tài chính.

d) Hỗ trợ khen thưởng thành tích của tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia, phối hợp trong công tác phòng cháy, chữa

cháy. Chi cho nội dung này không vượt quá 5% số tiền thực tế thu được từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc của các doanh

nghiệp bảo hiểm trong năm tài chính

3/ Bộ công an bố trí địa điểm tiếp công dân tại Hà Nội

Một trong những nội dung mới được Bộ Công an quy định là Bộ Công an bố trí địa điểm tiếp công dân tại Hà Nội,

bảo đảm cơ sở vật chất, phương tiện gồm: Thiết bị ghi âm, ghi hình, máy tính, máy in, điện thoại, bàn, ghế, sổ, sách

và các điều kiện cần thiết khác phục vụ cho việc tiếp công dân, có lực lượng Cảnh sát làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh,

trật tự. Trong trường hợp phát sinh các vụ việc phức tạp, gây mất an ninh, trật tự tại địa điểm tiếp công dân, Công an

thành phố Hà Nội và các đơn vị thuộc cơ quan Bộ liên quan có trách nhiệm cử lực lượng phối hợp bảo đảm an ninh,

trật tự tại địa điểm tiếp công dân của Bộ Công an.

Quy định này được quy định tại thông tư 98/2021/TT-BCA. Theoq quy định trên thì việc giải quyết vụ việc cho người

dân sẽ trở nên nhanh chóng, rõ ràng hơn. Đồng thời trong thông tư này cũng quy định thêm quy trình tiếp nhận công



dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

4/ Thêm phương pháp và tiêu chuẩn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án nạo vét vùng nước cảng biển

Nhằm tạo điều kiện cho các nhà đầu tư tiến hành thực hiện đầu tư Bộ giao thông vận tải ban hành thông tư

22/2021/TT-BGTVT về quy định về phương pháp và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện

dự án nạo vét vùng nước cảng biển, vùng nước đường thủy nội địa kết hợp thu hồi sản phẩm.

Theo đó,các nhà đầu tư sẽ được đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật và hồ sơ về tài chính – thương mại. Phương

pháp và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ về tài chính – thương mại cụ thể như sau:

Cụ thể:

- Sử dụng phương pháp so sánh, xếp hạng dựa trên tiêu chuẩn lợi ích xã hội, lợi ích Nhà nước;

- Sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch: do bên mời thầu quy định cụ thể tại hồ sơ mời thầu;

- Theo quy định tại hồ sơ mời thầu, trường hợp kinh phí nạo vét của dự án nhỏ hơn hoặc bằng giá trị sản phẩm thu hồi

thì nhà đầu tư được đề nghị trúng thầu khi có đề xuất giá trị phần chênh lệch giữa kinh phí nạo vét và giá trị sản phẩm

thu hồi nộp vào ngân sách nhà nước bằng tiền (ngoài các nghĩa vụ của nhà đầu tư đối với ngân sách nhà nước theo

quy định của pháp luật hiện hành) tại hồ sơ dự thầu là cao nhất và giá trị đề xuất sản phẩm thu hồi không thấp hơn giá

trị sản phẩm thu hồi quy định tại hồ sơ mời thầu;

- Theo quy định tại hồ sơ mời thầu, trường hợp kinh phí nạo vét của dự án lớn hơn giá trị sản phẩm thu hồi thì nhà

đầu tư được đề nghị trúng thầu khi có đề xuất giá trị phần chênh lệch giữa kinh phí nạo vét của dự án và giá trị sản

phẩm thu hồi (ngoài các nghĩa vụ của nhà đầu tư đối với ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành)

tại hồ sơ dự thầu là thấp nhất và giá trị đề xuất sản phẩm thu hồi không thấp hơn giá trị sản phẩm thu hồi quy định tại

hồ sơ mời thầu;

- Trường hợp sau khi đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính - thương mại, tất cả nhà đầu tư được đánh giá tốt ngang

nhau, nhà đầu tư có điểm kỹ thuật cao nhất được đề nghị trúng thầu.

5/ Những giao dịch điện tử qua Cổng thông tin điện tử và các trang khác của Kho bạc nhà nước

Thông tư 87/2021/ TT-BTC có quy định về giao dịch trong hoạt động kho bạc nhà nước.

Điều 6 Thông tư trên nêu rõ:

Giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ KBNN được thực hiện qua các trang thông tin điện tử tích hợp của Cổng

thông tin điện tử của KBNN quy định tại Điều 5 Thông tư này bao gồm:

- Giao dịch điện tử liên quan đến việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực KBNN trên môi

trường điện tử;

- Các giao dịch điện tử liên quan đến việc giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử trong hoạt động nghiệp vụ KBNN;

- Giao dịch chia sẻ dữ liệu số trong hoạt động nghiệp vụ KBNN;

- Các giao dịch điện tử khác trong hoạt động nghiệp vụ KBNN.



VĂN BẢN PHÁP LUẬT THÁNG 12 NĂM 2021

SỐ NGÀY HIỆU LỰC TÊN VĂN BẢN

DOANH NGHIỆP – TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC

1 01/12/2021
Quyết định số 35/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Bãi bỏ một số
văn bản quy pham pháp luật của Thủ tướng Chính phủ

2 15/12/2021
Thông tư số 92/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính : Quy định mức thu, chế độ
thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng
hạng công chức, viên chức

3 17/12/2021

Thông tư số 94/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính : Quy định mức thu, chế độ
thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng kiểm an toàn kỹ thuật tàu cá, kiểm
định trang thiết bị nghề cá; phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu
thủy sản; phí thẩm định kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thủy sản; lệ
phí cấp giấy phép khai thác, hoạt động thủy sản

4. 23/12/2021

Nghị định số 97/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số

điều của Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2018 của

Chính phủ quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

5 25/12/2021

Thông tư số 23/2021/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Hướng dẫn

về lập, phê duyệt, công bố danh mục dự án; phương pháp, tiêu chuẩn

đánh giá hồ sơ dự thầu và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư các công trình

dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không, sân bay

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

6 31/12/2021

Thông tư số 93/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính : Quy định cấu trúc, định

dạng dữ liệu phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia

về giá

GIAO THÔNG – VẬN TẢI

7 01/12/2021

Thông tư số 22/2021/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định về

phương pháp và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu lựa chọn nhà đầu tư

thực hiện dự án nạo vét vùng nước cảng biển, vùng nước đường thủy

nội địa kết hợp thu hồi sản phẩm

THƯƠNG MẠI

8
01/12/2021

Thông tư số 87/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính : Quy định về giao dịch

điện tử trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước

9 15/12/2021

Thông tư số 14/2021/TT-BCT của Bộ Công thương : Hướng dẫn thực

hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt

Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len về phòng vệ thương

mại

TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ, VĂN HÓA – XÃ HỘI



10 01/12/2021

Thông tư số 09/2021/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du

lịch : Hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ

chức của thư viện công cộng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

11 03/12/2021

Thông tư số 98/2021/TT-BCA của Bộ Công an : Quy định về công tác tiếp

công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong Công an nhân

dân

12 05/12/2021
Thông tư số 28/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Ban

hành Chương trình Giáo dục thường xuyên về tiếng Anh thực hành

13 10/12/2021

Nghị định số 89/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số

điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của

Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

14 11/12/2021

Nghị định số 93/2021/NĐ-CP của Chính phủ: Về vận động, tiếp nhận,

phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục

khó khăn do thiên tai, dịch bênh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bênh hiểm

nghèo

15 26/12/2021

Thông tư số 31/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Quy định

tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; nội dung, hình thức và việc

xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề

nghiệp viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm và cơ

sở giáo dục đại học công lập

TÀI NGUYÊN – MÔI TRƯỜNG

16
15/12/2021

Thông tư số 91/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính : Sửa đổi, bổ sung một số

điều của Thông tư số 191/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 của

Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử

dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản và lệ phí cấp giấy

phép hoạt động khoáng sản và Thông tư số 56/2018/TT-BTC ngày 25

tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ

thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động

môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định

THỂ THAO – Y TẾ

17 01/12/2021

Thông tư số 09/2021/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du

lịch : Hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ

chức của thư viện công cộng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

PHÁT HÀNH BỞI HÃNG LUẬT TIÊN PHONG SÀI GÒN

Mọi thông tin xin gửi về địa chỉ Email info@tplegal.vn
Số máy lẻ 028 35 35 18 58 | 0917 567 867
Facebook: www.facebook.com/tplegallaw

Website: https://tplegal.vn
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