
BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 11/2021

Kính gửi: Quý Khách hàng thân mến,

Công ty Luật TNHH Hãng Luật Tiên Phong Sài Gòn (“TPLegal”) trân trọng gửi đến Quý Khách hàng Bản

tin pháp luật cập nhật tháng 11 năm 2021, nhằm mong muốn đem đến cho Quý Khách hàng những trải

nghiệm dịch vụ pháp lý thường xuyên chuyên nghiệp và nâng cao chất lượng với các điểm tin và văn bản

pháp luật như sau:

1. Quy định mới về xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng

2. Hạn cuối nhận được tiền lương hỗ trợ theo nghị quyết 116

3. Thêm quyền lợi cho giảng viên hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học

4. Bảo vệ việc làm cho người lao động là người tố cáo

5. Hướng dẫn về thuế TNDN với cơ sở thực hiện xã hội hóa chưa truy thu

QUY ĐỊNHMỚI VỀ XÁC ĐỊNH CHI PHÍ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Ngày 08/9/2021, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 14/2021/TT-BXD về việc Hướng dẫn xác

định chi phí bảo trì công trình xây dựng thay thế cho Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày

16/3/2017. Theo đó, dự toán chi phí bảo trì công trình gồm: chi phí thực hiện các công việc bảo trì

định kỳ hàng năm, chi phí sửa chữa công trình, chi phí tư vấn phục vụ bảo trì công trình, chi phí

khác và chi phí quản lý bảo trì thuộc trách nhiệm chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công

trình. Một số điểmmới của Thông tư này so với Thông tư số 03/2017/TT-BXD, cụ thể:

- Chi phí thực hiện các công việc bảo trì định kỳ hàng năm quy định tại điểm a khoản 3 Điều 35

Nghị định số 06/2021/NĐ-CP được xác định bằng định mức tỷ lệ phần trăm (%) theo quy định tại

Phụ lục I Thông tư này nhân (x) với chi phí xây dựng và chi phí thiết bị công trình được xác định

căn cứ giá trị quyết toán của công trình và điều chỉnh về mặt bằng giá tại thời điểm lập kế hoạch

bảo trì. Trường hợp chưa có giá trị quyết toán của công trình thì chi phí xây dựng và chi phí thiết

bị xác định theo suất vốn đầu tư của công trình tương ứng do cơ quan có thẩm quyền công bố. Đối

với công trình giao thông, định mức từ 0,2-0,4% (Thông tư 03/2017/TT-BXD chỉ quy định đối với

công trình giao thông trong đô thị nhưng trừ công trình đường sắt, công trình cầu vượt sông).



- Chi phí quản lý bảo trì thuộc trách nhiệm chủ sở

hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình (Thông

tư số 03/2017/TT-BXD không quy định chi phí này)

được xác định như sau:

+ Đối với sửa chữa công trình có chi phí thực hiện

dưới 500 triệu đồng thì xác định bằng 3,5% tổng chi

phí thực hiện các công việc bảo trì định kỳ hàng

năm, chi phí sửa chữa công trình, chi phí tư vấn

phục vụ bảo trì công trình và chi phí khác.

HẠN CUỐI NHẬN ĐƯỢC TIỀN HỖ TRỢ THEO NGHỊ QUYẾT 116

Theo Quyết định 28 của Thủ tướng Chính

phủ, sau khi nhận được danh sách người lao

động đủ điều kiện nhận hỗ trợ do cơ quan bảo

hiểm xã hội gửi, mà thấy cần phải điều chỉnh

thông tin, thì muộn nhất đến hết ngày

10/11/2021, các doanh nghiệp phải hoàn thành

việc điều chỉnh thông tin để gửi lại danh sách

cho cơ quan bảo hiểm xã hội, kèm theo hồ sơ

chứng minh thông tin điều chỉnh theo quy

định.
Trong vòng 20 ngày kể từ ngày nhận được danh sách điều chỉnh, tức là vào khoảng 30/11/2021,

cơ quan bảo hiểm xã hội phải chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động tại doanh nghiệp.

Về phía người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp, chậm nhất ngày 30/11/2021 mà chưa

nhận được tiền hỗ trợ, thì người lao động phải tự làm thủ tục thông qua ứng dụng VssID, qua Cổng

dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc đến trực tiếp cơ quan bảo hiểm xã hội, như đối với

trường hợp người đã nghỉ việc. Như vậy, cả doanh nghiệp và người lao động đều cần phải lưu ý các

mốc thời gian trên để đảm bảo quyền lợi.

+ Đối với sửa chữa công trình có chi phí thực hiện từ 500 triệu đồng trở lên có yêu cầu lập báo cáo

kinh tế kỹ thuật hoặc dự án đầu tư sửa chữa công trình thì xác định bằng 3,5% tổng chi phí thực hiện

các công việc bảo trì định kỳ hàng năm, chi phí tư vấn phục vụ bảo trì công trình và chi phí khác.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2021.



Thêm quyền lợi cho giảng viên hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học

- Người hướng dẫn có trách nhiệm tham gia hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học, chịu

trách nhiệm về nội dung của đề tài được phân công hướng dẫn, tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc

về đạo đức nghiên cứu và các quy định hiện hành.

- Người hướng dẫn được tính giờ nghiên cứu khoa học, được hưởng mức thù lao và các quyền

lợi khác theo quy định của cơ sở giáo dục đại học sau khi hoàn thành việc hướng dẫn sinh viên

nghiên cứu khoa học. (Trước đây chỉ quy định được tính giờ nghiên cứu khoa học).

Thông tư 26/2021/TT-BGDĐT quy định về

hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên

trong cơ sở giáo dục đại học có hiệu lực từ ngày

02/11/2021 và thay thế Thông tư 19/2012/TT-

BGDT ngày 01/6/2012. Trong đó, quy định

trách nhiệm và quyền của người hướng dẫn

sinh viên nghiên cứu khoa học như sau:

Người hướng dẫn sinh viên nghiên cứu

khoa học có kết quả xuất sắc, đạt các giải

thưởng khoa học và công nghệ trong và ngoài

nước hoặc các kết quả nghiên cứu được áp

dụng, triển khai mang lại hiệu quả kinh tế - xã

hội được ưu tiên trong việc xét chọn danh hiệu

thi đua các cấp và các hình thức khen thưởng

khác.

- (Bổ sung trường hợp nghiên cứu khoa học

đạt các giải thưởng khoa học và công nghệ

trong và ngoài nước).



BẢO VỆ VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI TỐ CÁO

Từ ngày 01/01/2021, Thông tư 09 của Bộ Lao động Thương binh và xã hội sẽ chính thức có hiệu lực,

với quy định mới liên quan đến bảo vệ việc làm người tố cáo là người đang làm việc theo hợp đồng

lao động tại các cơ quan, doanh nghiệp.
Theo Thông tư này, trường hợp doanh nghiệp

không chấp hành biện pháp bảo vệ việc làm cho

người lao động, thì Ban chấp hành công đoàn cơ sở

phải có ý kiến bằng văn bản với doanh nghiệp, đồng

thời báo ngay sự việc với cơ quan liên quan để kịp

thời xử lý và có biện pháp bảo vệ việc làm cho người

lao đông.

Thông tư mới này đã không còn quy định Ban

HƯỚNGDẪN VỀ THUẾ TNDN VỚI CƠ SỞ THỰC HIỆN XÃ HỘI HÓA CHƯA TRUY THU

Từ ngày 01/11/2021, Thông tư 71/2021/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với

cơ sở thực hiện xã hội hóa chưa truy thu theo Nghị quyết 63/NQ-CP ngày 25/5/2014, có hiệu lực thi

hành. Theo đó, cơ sở thực hiện xã hội hóa (gọi tắt là Cơ sở) thành lập trước ngày 22/07/2016, có thu

nhập từ hoạt động xã hội hóa, có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ thuế TNDN như sau:

1) Cơ sở được hưởng ưu đãi thuế TNDN cho thời gian còn lại theo quy định về thuế TNDN kể từ
khi đáp ứng đủ điều kiện theo các quyết định của Thủ tướng trong từng thời kỳ bao gồm:
+ Quyết định 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008.
+ Quyết định 693/QĐ-TTg ngày 06/5/2013.
+ Quyết định 1470/QĐ-TTg ngày 22/7/2016.

(2) Cơ sở không đáp ứng các điều kiện theo quy định
tại các Quyết định trên thì thực hiện kê khai bổ sung
số thuế TNDN còn thiếu (nếu có), tự tính số thuế
TNDN phải nộp hoặc cơ quan thuế thực hiện truy thu
đến thời điểm đáp ứng điều kiện tại các Quyết định
nêu trên.
Cơ sở trên nếu có thuế TNDN phát sinh tại mục (2) thì không bị phạt vi phạm pháp luật về thuế

và không tính tiền chậm nộp tính trên số tiền TNDN tạm thời chưa truy thu cho đến 01/11/2021.

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=71%2f2021%2fTT-BTC&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-quyet-63-NQ-CP-2014-giai-phap-thue-day-manh-su-phat-trien-cua-doanh-nghiep-246524.aspx


SỐ NGÀY HIỆU LỰC TÊN VĂN BẢN

DOANH NGHIỆP

1.

01/11/2021

Thông tư 71/2021/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với

cơ sở thực hiện xã hội hóa chưa truy thu theo Nghị quyết 63/NQ-CP do Bộ

trưởng Bộ Tài chính ban hành.

2. 03/11/2021

Thông tư 77/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 200/2015/TT-BTC hướng dẫn nội

dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính,

đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh

nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước do Bộ rưởng Bộ Tài chính

ban hành

3. 10/11/2021

Thông tư 20/2021/TT-BGTVT về Quy chế phối hợp giữa doanh nghiệp được

giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng không với cơ quan thực hiện chức

năng quản lý nhà nước chuyên ngành hàng không do Bộ trưởng Bộ Giao thông

vận tải ban hành

ĐẦU TƯ

4. 15/11/2021
Thông tư 15/2021/TT-BYT sửa đổi Thông tư 15/2019/TT-BYT quy định về việc

đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

5. 20/11/2021
Thông tư 86/2021/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 147/2020/NĐ-CP quy định về

tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương do Bộ trưởng Bộ Tài

chính ban hành

THƯƠNGMẠI

6.
20/11/2021

Thông tư 15/2021/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 16/2012/TT-NHNN hướng dẫn

Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng do Thống

đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

XUẤT NHẬP KHẨU

7. 06/11/2021

Thông tư 11/2021/TT-BNNPTNT về bảng mã sốHS đối với danh mục hàng hóa

thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông

thôn và danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành trong

lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

THUẾ - PHÍ - LỆ PHÍ

“TPLegal” hân hạnh cung cấp đến Quý Khách hàng các văn bản pháp lý chính thức có hiệu lực

trong tháng 11 như sau:



8.

01/11/2021
Thông tư 71/2021/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ

sở thực hiện xã hội hóa chưa truy thu theo Nghị quyết 63/NQ-CP do Bộ trưởng

Bộ Tài chính ban hành.

LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG

9. 01/11/2021

Thông tư 14/2021/TT-BYT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề

nghiệp và xếp lương viên chức khúc xạ nhãn khoa do Bộ trưởng Bộ Y tế ban

hành

10. 01/11/2021

Thông tư 09/2021/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư 08/2020/TT-BLĐTBXH

hướng dẫn về bảo vệ việc làm của người tố cáo là người làm việc theo hợp

đồng lao động do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

11. 15/11/2021
Thông tư 12/2021/TT-BLĐTBXH về Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn

thang máy thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

12. 28/11/2021
Thông tư 08/2021/TT-BTTTT quy định về Danh mục thiết bị vô tuyến điện được

miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác

kèm theo do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

BỘMÁY HÀNH CHÍNH

13. 01/11/2021

Thông tư 08/2021/TT-BVHTTDL hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch thuộc

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân

dân cấp huyện do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

14. 01/11/2021
Thông tư 12/2021/TT-BYT bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng

Bộ Y tế ban hành

TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC

15. 03/11/2021

Thông tư 77/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 200/2015/TT-BTC hướng dẫn nội
dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính,
đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh
nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài
chính ban hành

16. 05/11/2021
Thông tư 123/2021/TT-BQP hướng dẫn xác định Định mức dự toán và quản lý
chi phí trong dự toán rà phá bom mìn vật nổ do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
ban hành



GIAO THÔNG - VẬN TẢI

17.
01/11/2021

Thông tư 19/2021/TT-BGTVT quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ

hàng hải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

18. 01/11/2021
Thông tư 18/2021/TT-BGTVT quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ

đường thuỷ nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

19. 01/11/2021
Thông tư 08/2021/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng biển do Bộ

Giao thông vận tải ban hành

20. 01/11/2021
Thông tư 09/2021/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng cạn do Bộ

Giao thông vận tải ban hành

GIÁO DỤC

21. 02/11/2021

Thông tư 26/2021/TT-BGDĐT quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của

sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban

hành

22. 20/11/2021

Thông tư 83/2021/TT-BTC hướng dẫn quản lý kinh phí tập huấn, bồi dưỡng giáo

viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo

khoa mới giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

23. 22/11/2021

Thông tư 27/2021/TT-BGDĐT về Quy chế thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo

Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Giáo

dục và Đào tạo ban hành

TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG

24. 15/11/2021
Thông tư 16/2021/TT-BTNMT quy định về xây dựng định mức kinh tế - kỹ

thuật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

25. 30/11/2021
Thông tư 17/2021/TT-BTNMT quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài

nguyên nước do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

26. 30/11/2021

Nghị định 84/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 06/2019/NĐ-CP về quản lý thực

vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán

quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

THỂ THAO - Y TẾ



27.

01/11/2021

Thông tư 14/2021/TT-BYT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề

nghiệp và xếp lương viên chức khúc xạ nhãn khoa do Bộ trưởng Bộ Y tế ban

hành

28. 15/11/2021
Thông tư 15/2021/TT-BYT sửa đổi Thông tư 15/2019/TT-BYT quy định về việc

đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

VĂN HÓA - XÃ HỘI

29.
01/11/2021

Thông tư 76/2021/TT-BTC hướng dẫn Khoản 1 và Khoản 2 Điều 31 Nghị định

20/2021/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ

xã hội do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

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

Hồ Chí Minh | Tầng 3, Tòa nhà Huna Building, 829 Huỳnh Tấn Phát, Quận 7 | 028 35 35 18 58

Nội dung của Bản tin này không phải là tư vấn pháp lý và cũng không thể hiện ý kiến của chúng tôi hoặc

của bất cứ luật sư hay chuyên gia tư vấn nào của chúng tôi. Bản tin này cung cấp các thông tin chung và

những thông tin này có thể chưa đầy đủ hoặc chưa được cập nhật kịp thời tại thời điểm được đọc. Nội dung

này cũng không nhằm sử dụng như phần hỗ trợ thêm cho các ý kiến tư vấn và quan điểm pháp lý của chúng

tôi. Vui lòng tìm kiếm các ý kiến tư vấn pháp lý hoặc tư vấn chuyên nghiệp khác phù hợp với những vấn đề

mà bạn gặp phải. Chúng tôi, TP Legal, tuyên bố rõ ràng là sẽ không chịu trách nhiệm về những hành động

hoặc không hành động dựa trên bất kỳ hoặc toàn bộ nội dung của Bản tin này.
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