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VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH/CÓ HIỆU LỰC 

1. Thuế - Phí - Lệ Phí  2. Doanh nghiệp  

Thông tư 43/2021/TT-BTC ngày 11/6/2021 sửa 

đổi Khoản 11 Điều 10 Thông tư 219/2013/TT-

BTC hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị 

định 209/2013/NĐ-CP Luật Thuế giá trị gia tăng 

(đã được sửa đổi tại Thông tư 26/2015/TT-BTC). 

Thông tư 47/2021/TT-BTC ngày 24/6/2021 quy 

định về mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ 

trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh 

hưởng bởi dịch Covid-19. 

 Quyết định 22/2021/QĐ-TTg ngày 02/7/2021 về 

Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh 

nghiệp có vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu, 

sắp xếp lại, thoái vốn giai đoạn 2021-2025. 

Công văn 2242/LĐTBXH-TLĐ-PTM ngày 

14/7/2021 về tổ chức thực hiện vừa cách ly, vừa sản 

xuất kinh doanh trong doanh nghiệp, cơ sở sản xuất 

kinh doanh. 

3. Đầu tư – Xây dựng  4. Tài nguyên - Môi trường 

Thông tư 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 quy 

định về phân cấp công trình xây dựng và hướng 

dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây 

dựng. 

Thông tư 05/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 bãi 

bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng 

Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành. 

 Nghị định 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 quy định 

chi tiết thi hành một số điều hướng dẫn Luật Phòng, 

chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều. 

5. Tiền tệ - Ngân hàng  6. Thương mại 

Thông tư 53/2021/TT-BTC ngày 06/7/2021 bãi 

bỏ Thông tư trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. 

 Quyết định 1719/QĐ-BCT ngày 06/7/2021 về áp 

dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đối với sản 

phẩm Sorbitol có xuất xứ từ Trung Hoa, Ấn Độ và 

In-đô-nê-xi-a. 

7. Y tế  8. Văn bản khác 

Thông tư 08/2021/TT-BYT ngày 25/6/2021 về 

Nguyên tắc đạo đức hành nghề dược. 

Quyết định 3348/QĐ-BYT ngày 08/7/2021 

hướng dẫn chẩn đoán và điều trị viêm cơ tim sau 

tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. 

Công văn 5599/BYT-MT ngày 14/7/2021 về 

giảm thời gian cách ly, thí điểm cách ly y tế F1 tại 

nhà, quản lý điều trị bệnh nhân COVID-19. 

Quyết định 1046/QĐ-UBND ngày 14/7/2021 của 

UBND tỉnh Quảng Ngãi về áp dụng biện pháp 

chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch Covid-

19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

 Quyết định 874/QĐ-BTTTT ngày 17/6/2021 về việc 

Ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội 

Nghị định 62/2021/NĐ-CP ngày 29/6/2021  hướng 

dẫn Luật Cư trú. 

Thông tư 51/2021/TT-BTC hướng dẫn nghĩa vụ của 

tổ chức, cá nhân trong hoạt động đầu tư nước ngoài 

trên thị trường chứng khoán Việt Nam. 

Quyết định 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 quy 

định về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao 

động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại 

dịch COVID-19. 
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ĐIỂM TIN MỘT SỐ VĂN BẢN  

CÓ TÁC ĐỘNG TRỰC TIẾP ĐẾN BSR
 

QUYẾT ĐỊNH SỐ 1046/QĐ-UBND NGÀY 14/7/2021 CỦA UBND TỈNH 

QUẢNG NGÃI VỀ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CHỐNG DỊCH ĐẶC THÙ TRONG 

THỜI GIAN CÓ DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI 
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Nguồn: Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh Quảng Ngãi 
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CÔNG VĂN 2242/LĐTBXH-TLĐ-PTM NGÀY 14/7/2021 VỀ TỔ CHỨC THỰC 

HIỆN VỪA CÁCH LY, VỪA SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG DOANH 

NGHIỆP, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 
 

- Ngày ban hành: 14/7/2021 

- Ngày có hiệu lực: 14/7/2021 

1. Mục đích, Yêu cầu 

- Mục đích: Đảm bảo thực hiện mục tiêu vừa 

phòng, chống dịch COVID-19, vừa tiến 

hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm 

bảo môi trường làm việc an toàn cho người 

lao động và sự phát triển của doanh nghiệp. 

- Yêu cầu:  

• Các doanh nghiệp được bố trí phương án 

vừa cách ly, vừa sản xuất tại doanh nghiệp 

trong thời điểm nâng cao việc thực hiện các 

biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. 

Khi tình hình dịch được kiểm soát và ổn 

định thì không thực hiện phương án này. 

• Việc bố trí làm việc, nơi ở tập trung tại 

doanh nghiệp phải đáp ứng được các yêu 

cầu phòng, chống dịch, công tác đảm bảo an 

ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ, an toàn 

thực phẩm, vệ sinh môi trường và hoạt động 

sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. 

2. Đối tượng và phạm vi áp dụng: 

- Đối tượng: Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất 

kinh doanh (gọi chung là doanh nghiệp), 

đoàn viên, người lao động. 

- Phạm vi: Trong doanh nghiệp. 

3. Nguyên tắc chung 

- Chỉ được tổ chức sản xuất, kinh doanh khi 

doanh nghiệp và người lao động thực sự an 

toàn. 

- Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động; 

kịp thời, công khai thông tin; tăng cường 

các khuyến cáo, cảnh báo; người sử dụng 

lao động và người lao động (hoặc tổ chức 

công đoàn) bàn bạc, thống nhất phương án 

phù hợp với tình hình doanh nghiệp và yêu 

cầu của chính quyền địa phương (trừ trường 

hợp cấp thiết). 

- Đề cao tính tự giác, ý thức chấp hành của 

người sử dụng lao động và người lao động; 

xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. 

- Tuân thủ đầy đủ các quy định của Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo 

quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và 

địa phương; thực hiện đầy đủ các hướng dẫn 

của Bộ Y tế, các bộ, ngành có liên quan và 

chính quyền địa phương. 

- Căn cứ quy định của cơ quan có thẩm quyền 

và Hướng dẫn này, đề nghị Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương hướng dẫn thực hiện phù hợp 

với điều kiện thực tế để triển khai trên địa 

bàn. 

4. Điều kiện an toàn để sản xuất, kinh 

doanh đối với doanh nghiệp 

- Về nguy cơ lây nhiễm COVID-19: ở mức 

nguy cơ thấp trở xuống (<30%) theo Quyết 

định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 

của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch 

COVID-19. 

- Đã thực hiện ký Bản cam kết đảm bảo thực 

hiện các biện pháp an toàn phòng, chống 

dịch COVID-19; có kế hoạch phòng, chống 

COVID-19 và các phương án xử trí khi có 

các trường hợp mắc COVID-19 theo Quyết 

định số 2787/QĐ-BYT ngày 05/6/2021 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế (mẫu Kế hoạch theo 

Công văn số 5522/BYT-MT ngày 

12/7/2021 của Bộ Y tế). 

- Không sử dụng người lao động đang thuộc 

diện cách ly y tế. 

- Tại khu vực thực hiện giãn cách theo yêu 

cầu của cơ quan có thẩm quyền khi có nguy 

cơ lây nhiễm tại nơi làm việc, nếu bố trí 

người lao động đi làm, phải bố trí khu vực 

lưu trú tập trung và bố trí khu vực làm việc 

riêng biệt với nhóm lao động hiện có trong 

doanh nghiệp. 
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- Bảo đảm phương án vận chuyển người lao 

động từ nơi ở tập trung đến nơi làm việc đáp 

ứng các điều kiện quy định tại Quyết định 

số 2787/QĐ-BYT ngày 05/6/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế và đảm bảo rút ngắn tối đa 

quãng đường, tối thiểu cung đường vận 

chuyển người lao động với phương châm 01 

cung đường vận chuyển giữa nơi ở và nơi 

làm việc. 

- Người lao động phải có kết quả xét nghiệm 

âm tính với vi rút Sars-CoV-2 trước khi 

được đưa đến nơi ở tập trung và không đi 

khỏi nơi ở tập trung và nơi làm việc trong 

quá trình doanh nghiệp hoạt động. 

- Tuân thủ các quy định, đảm bảo an toàn, vệ 

sinh lao động, phòng chống cháy nổ và vệ 

sinh môi trường. 

5. Điều kiện đối với người lao động 

- Địa phương đang thực hiện giãn cách theo 

yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, khi có 

nguy cơ lây nhiễm tại nơi ở và nơi làm việc, 

người lao động được phép đi làm khi có kết 

quả xét nghiệm âm tính với vi rút Sars-

CoV-2 (Test nhanh/RT-PCR) phù hợp với 

yêu cầu của chính quyền địa phương. 

- Địa phương đang thực hiện giãn cách mà 

cần phải bố trí người lao động lưu trú tập 

trung tại doanh nghiệp để phòng dịch, hoặc 

nơi lưu trú tập trung do doanh nghiệp tổ 

chức thì người lao động phải có kết quả xét 

nghiệm âm tính trước khi vào nơi lưu trú tập 

trung. Trong thời gian ở khu lưu trú tập 

trung của doanh nghiệp, theo yêu cầu của 

chính quyền địa phương, người lao động có 

thể phải tiếp tục được xét nghiệm. 

6. Đối với người sử dụng lao động 

- Doanh nghiệp thực hiện 03 tại chỗ (sản xuất 

tại chỗ - ăn tại chỗ - nghỉ tại chỗ) theo 

phương án giãn cách, chia ca kíp đảm bảo 

an toàn; đảm bảo điều kiện về nơi lưu trú 

tập trung của người lao động (nếu thực hiện 

việc lưu trú tập trung) theo quy định tại 

Quyết định số 2787/QĐ-BYT ngày 

05/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế; đảm bảo 

chất lượng bữa ăn, sức khỏe người lao động. 

- Yêu cầu nhanh chóng thực hiện đầy đủ 

chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn 

hợp đồng, nghỉ việc không hưởng lương, 

người lao động ngừng việc, chấm dứt hợp 

đồng lao động và các chính sách khác theo 

Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 

của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-

TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ, các chính sách của địa phương quy 

định và các quy định pháp luật hiện hành; 

chăm lo đảm bảo trước hết, trên hết quyền 

lợi và an toàn cho người lao động. 

- Chủ động tuyên truyền, phổ biến đầy đủ các 

quy định về phòng, chống dịch, các chính 

sách hỗ trợ theo quy định của Chính phủ, 

Thủ tướng Chính phủ và chính quyền địa 

phương cho người lao động, không để tình 

trạng hoảng loạn, mất trật tự, an toàn, không 

để đối tượng xấu lôi kéo, lợi dụng gây bất 

ổn trong doanh nghiệp. 

- Phối hợp với các cơ sở y tế đủ năng lực để 

chuẩn bị sẵn sàng số lượng xét nghiệm 

nhanh dự phòng đảm bảo đủ xét nghiệm 2 

lần cho toàn bộ số lượng người lao động có 

mặt tại doanh nghiệp. 

- Lập danh sách thông tin người lao động 

theo mẫu và cập nhật định kỳ 3 ngày/lần, 

cập nhật kết quả xét nghiệm trước 15 giờ 

hàng ngày (nếu có) và báo cáo cơ quan có 

thẩm quyền theo quy định. 

7. Tổ chức thực hiện: Đối với doanh nghiệp 

- Thực hiện nghiêm các quy định của chính 

quyền địa phương để vừa cách ly, vừa sản 

xuất đảm bảo an toàn. Chủ động hoàn thiện 

kế hoạch và phương án phòng, chống dịch 

theo yêu cầu tại các Chỉ thị của Thủ tướng 

Chính phủ, Quyết định số 2194/QĐ-

BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban chỉ đạo 

quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, 

Quyết định số 2787/QĐ-BYT ngày 

05/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế và các quy 

định khác có liên quan. 

- Triển khai, thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-

CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết 

định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 
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của Thủ tướng Chính phủ để ổn định sản 

xuất, kinh doanh và kịp thời hỗ trợ người 

lao động trong doanh nghiệp bị ảnh hưởng 

bởi dịch COVID-19. 

- Đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-

19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người 

lao động theo Quyết định số 2194/QĐ-

BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban Chỉ đạo 

quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và 

báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo quy 

định; khuyến khích dùng các phần mềm 

đánh giá theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo 

quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, các 

cơ quan trung ương và địa phương để cập 

nhật kết quả lên trang an toàn COVID-19. 

❖ Toàn văn văn bản đã được đăng tải tại   

P:\06. Document System\Thu Vien Phap 

Luat\VAN BAN PHAP LUAT\2. BO 

LUAT,LUAT\Luat Phong, chong benh 

truyen nhiem\Van ban huong dan khac 

CÔNG VĂN 5599/BYT-MT NGÀY 14/7/2021 VỀ GIẢM THỜI GIAN CÁCH 

LY, THÍ ĐIỂM CÁCH LY Y TẾ F1 TẠI NHÀ, QUẢN LÝ ĐIỀU TRỊ BỆNH 

NHÂN COVID-19 
 

- Ngày ban hành: 14/7/2021 

- Ngày có hiệu lực: 14/7/2021 

Nội dung Hướng dẫn: 

1. Đối tượng 

- Những người tiếp xúc gần với ca bệnh xác 

định (sau đây gọi là F1): Người ở cùng nhà 

với F1 được cách ly cùng với F1 tại nhà; 

Người trực tiếp chăm sóc, hỗ trợ F1 được 

cách ly cùng với F1 tại nhà. 

- Những người đang cách ly tập trung đủ 07 

ngày, có kết quả xét nghiệm PCR ngày thứ 

7 âm tính với SARS-CoV-2 được chuyển về 

cách ly tại nhà. 

2. Thời gian 

- Cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú (sau đây gọi 

chung là cách ly tại nhà) 14 ngày liên tục kể 

từ ngày bắt đầu cách ly. Riêng người đã 

được cách ly tập trung 07 ngày thì tiếp tục 

cách ly tại nhà 07 ngày. 

- Sau cách ly y tế, tiếp tục theo dõi sức khỏe 

14 ngày tiếp theo. 

3. Yêu cầu về cơ sở vật chất, trang thiết bị 

- Là nhà ở riêng lẻ; căn hộ trong khu tập thể, 

khu chung cư. 

- Trước cửa nhà có biển cảnh báo nền đỏ, chữ 

vàng: “ĐỊA ĐIỂM CÁCH LY Y TẾ 

PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19”; có 

thùng màu vàng có biểu tượng chất thải lây 

nhiễm có dán nhãn “CHẤT THẢI CÓ 

NGUY CƠ CHỨA SARS-CoV-2” để đựng 

trang phục phòng hộ cá nhân của nhân viên 

y tế thải bỏ. 

- Phải có phòng cách ly riêng, khép kín và 

tách biệt với khu sinh hoạt chung của gia 

đình. 

- Khuyến khích lắp camera để giám sát người 

cách ly. 

- Yêu cầu về phòng cách ly và các yêu cầu 

khác quy định tại mục 3 của văn bản hướng 

dẫn. 

4. Yêu cầu đối với người cách ly y tế tại nhà 

- Chấp hành nghiêm các quy định về thời 

gian cách ly y tế tại nhà; có cam kết với 

chính quyền địa phương theo mẫu tại Phụ 

lục 1. 

- Không ra khỏi phòng cách ly trong suốt thời 

gian cách ly, không tiếp xúc với người trong 

gia đình cũng như những người khác. 

Không tiếp xúc với động vật nuôi. 

- Luôn thực hiện Thông điệp 5K và các biện 

pháp phòng, chống dịch theo quy định. 

Cài đặt, bật và khai báo y tế hàng ngày trên 

ứng dụng VHD hoặc Bluezone trong suốt 

thời gian cách ly. 
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- Tự đo thân nhiệt, theo dõi sức khỏe và cập 

nhật hàng ngày trên ứng dụng VHD hoặc 

Bluezone. Trường hợp không có điện thoại 

thông minh thì phải thông báo cho cán bộ y 

tế hàng ngày qua số điện thoại được cung 

cấp. Đặc biệt khi có biểu hiện nghi ngờ như 

ho, sốt, đau rát họng, khó thở thì phải cập 

nhật ngay trên ứng dụng VHD hoặc 

Bluezone và báo ngay cho cán bộ y tế. 

Trường hợp không thể tự đo thân nhiệt thì 

cán bộ y tế hoặc người chăm sóc, hỗ trợ (nếu 

có) sẽ đo cho người cách ly. 

- Không dùng chung các đồ dùng, vật dụng 

cá nhân như bát, đũa, thìa, cốc, bàn chải 

đánh răng, khăn mặt với người khác. 

- Tự thực hiện các biện pháp vệ sinh khử 

khuẩn nơi ở hàng ngày theo hướng dẫn tại 

Phụ lục 3. 

- Phân loại chất thải theo hướng dẫn tại Phụ 

lục 3. 

- Sau khi hết thời gian cách ly, phải thực hiện 

tiếp việc tự theo dõi sức khỏe tại nhà theo 

quy định. 

- Phải được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-

2 ít nhất 03 lần vào ngày thứ nhất, ngày thứ 

7 và ngày thứ 14 kể từ khi bắt đầu cách ly. 

5. Yêu cầu đối với người ở cùng nhà 

Quy định tại mục 5 của văn bản hướng dẫn 

6. Yêu cầu đối với cán bộ y tế 

- Hàng ngày tiếp nhận thông tin và kiểm tra 

tình trạng sức khỏe người cách ly, người 

chăm sóc, hỗ trợ người cách ly. Hỗ trợ 

người cách ly đo thân nhiệt nếu người cách 

ly không tự đo được. Ghi chép kết quả giám 

sát vào phiếu theo dõi sức khỏe hàng ngày. 

- Thực hiện lấy mẫu, xét nghiệm SARS-

CoV-2 cho người cách ly người chăm sóc, 

hỗ trợ và người ở cùng nhà theo quy định. 

Việc lấy mẫu xét nghiệm có thể thực hiện 

trong phòng cách ly hoặc chọn khu vực 

thông thoáng, cuối hướng gió, đảm bảo 

không tiếp xúc với người khác, gần phòng 

cách ly, đảm bảo không làm lây lan dịch 

bệnh. Vệ sinh khử khuẩn và thu gom chất 

thải trong quá trình lấy mẫu để xử lý theo 

quy định. 

- Hướng dẫn người cách ly, người chăm sóc, 

hỗ trợ và người ở cùng nhà thu gom chất 

thải theo hướng dẫn tại Phụ lục 3. 

- Báo cáo ngay cho y tế tuyến trên và chính 

quyền địa phương khi người cách ly, người 

chăm sóc, hỗ trợ và người ở cùng nhà có 

biểu hiện mắc bệnh như sốt, ho, khó thở và 

các biểu hiện sức khỏe khác. 

- Nếu người cách ly, người chăm sóc, hỗ trợ 

và người ở cùng nhà có kết quả xét nghiệm 

dương tính thì xử lý theo quy định. 

❖ Toàn văn văn bản đã được đăng tải tại  
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QUYẾT ĐỊNH 23/2021/QĐ-TTG QUY ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN 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: 07/7/2021 

- Ngày có hiệu lực: 07/7/2021 

1. Giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao 

động, bệnh nghề nghiệp 

- Đối tượng: Người sử dụng lao động đóng 

vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh 

nghề nghiệp cho người lao động thuộc đối 

tượng áp dụng chế độ bảo hiểm tai nạn lao 

động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của 

pháp luật về bảo hiểm xã hội và pháp luật 

về an toàn, vệ sinh lao động (trừ cán bộ, 

công chức, viên chức, người thuộc lực 

lượng vũ trang nhân dân, người lao động 

trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, cơ 
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quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập 

được hưởng lương từ ngân sách nhà nước). 

Người sử dụng lao động hỗ trợ toàn bộ số 

tiền có được từ việc giảm đóng vào Quỹ bảo 

hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 

cho người lao động phòng, chống COVID-

19. 

- Mức đóng và thời gian áp dụng mức đóng 

vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh 

nghề nghiệp: 

• Mức đóng: Bằng 0% quỹ tiền lương làm căn 

cứ đóng bảo hiểm xã hội. 

• Thời gian áp dụng: 12 tháng, từ ngày 01 

tháng 7 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 6 

năm 2022. 

- Đăng ký tham gia, lựa chọn phương thức 

đóng, sử dụng và quản lý Quỹ bảo hiểm tai 

nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: 

• Việc đăng ký tham gia, lựa chọn phương 

thức đóng, sử dụng và quản lý Quỹ bảo 

hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 

thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo 

hiểm xã hội và pháp luật về an toàn, vệ sinh 

lao động. 

• Thời gian đóng bảo hiểm tai nạn lao động, 

bệnh nghề nghiệp theo quy định tại Điều 2 

Quyết định này được tính hưởng chế độ bảo 

hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 

2. Hỗ trợ người lao động và người sử dụng 

lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí 

và tử tuất 

- Đối tượng hỗ trợ: Người lao động và người 

sử dụng lao động thuộc đối tượng tham gia 

bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại 

Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội. 

- Điều kiện hỗ trợ: 

• Người sử dụng lao động đã đóng đủ bảo 

hiểm xã hội hoặc đang tạm dừng đóng vào 

Quỹ hưu trí và tử tuất đến hết tháng 4 năm 

2021 mà bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-

19 dẫn đến phải giảm từ 15% số lao động 

tham gia bảo hiểm xã hội trở lên tại thời 

điểm nộp hồ sơ đề nghị so với tháng 4 năm 

2021. Số lao động tham gia bảo hiểm xã hội 

tính giảm bao gồm các trường hợp quy định 

tại khoản 1 Điều 5 Quyết định này. 

• Số lao động tham gia bảo hiểm xã hội tính 

giảm tại khoản 1 Điều này chỉ bao gồm 

người làm việc theo hợp đồng làm việc, hợp 

đồng lao động không xác định thời hạn, hợp 

đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 01 

tháng trở lên, người quản lý doanh nghiệp, 

người quản lý điều hành hợp tác xã có 

hưởng tiền lương; không bao gồm người lao 

động nghỉ việc hưởng lương hưu từ ngày 01 

tháng 5 năm 2021. 

- Thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và 

tử tuất: 

• Người lao động và người sử dụng lao động 

đủ điều kiện theo quy định tại Điều 5 Quyết 

định này được tạm dừng đóng vào quỹ hưu 

trí và tử tuất 6 tháng tính từ tháng người sử 

dụng lao động nộp hồ sơ đề nghị. 

• Đối với trường hợp đã được giải quyết tạm 

dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo 

Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09 tháng 4 

năm 2020 và Nghị quyết số 154/NQ-CP 

ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ, 

nếu đủ điều kiện và được giải quyết tạm 

dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo 

quy định tại Quyết định này thì tổng thời 

gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử 

tuất do bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-

19 không quá 12 tháng. 

3. Các quy định về hỗ trợ người lao động 

tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, 

nghỉ việc không hưởng lương. 

4. Các quy định về chính sách hỗ trợ người 

lao động ngừng việc. 

5. Các quy định về hỗ trợ người sử dụng lao 

động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả 

lương phục hồi sản xuất 

❖ Toàn văn văn bản đã được đăng tải tại  
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NGHỊ ĐỊNH 66/2021/NĐ-CP NGÀY 06/7/2021 HƯỚNG DẪN  

LUẬT PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI 
 

- Ngày ban hành: 06/7/2021 

- Ngày có hiệu lực: 20/8/2021 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị định này quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Phòng, chống thiên tai, bao 

gồm: Trách nhiệm truyền tin, tần suất, thời 

lượng phát tin, mạng lưới, trang thiết bị 

thông tin phục vụ hoạt động chỉ đạo, chỉ huy 

ứng phó thiên tai; phân công, phân cấp trách 

nhiệm và phối hợp trong ứng phó thiên tai; 

tình huống khẩn cấp về thiên tai, các loại dự 

án khẩn cấp phòng, chống, khắc phục hậu 

quả thiên tai; hoạt động khắc phục hậu quả 

thiên tai; huy động, quyên góp và phân bổ 

nguồn lực cứu trợ, hỗ trợ khắc phục hậu quả 

thiên tai; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá 

nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế tham gia 

hoạt động ứng phó và khắc phục hậu quả 

thiên tai tại Việt Nam; cơ cấu tổ chức, 

nhiệm vụ của cơ quan chỉ đạo, chỉ huy về 

phòng, chống thiên tai và cơ chế phối hợp 

giữa Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống 

thiên tai và Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, 

thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn; chế độ, chính 

sách đối với lực lượng xung kích phòng, 

chống thiên tai cấp xã. 

2. Đối tượng áp dụng: 

Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ 

chức, hộ gia đình, cá nhân Việt Nam; tổ 

chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế 

đang sinh sống, hoạt động hoặc tham gia 

phòng, chống thiên tai tại Việt Nam. 

3. Cơ quan có trách nhiệm truyền tin 

- Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói 

Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, hệ thống 

đài thông tin duyên hải, đài phát thanh, 

truyền hình các tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương và các cơ quan thông tấn, báo 

chí có trách nhiệm phát các văn bản chỉ đạo 

ứng phó thiên tai của Thủ tướng Chính phủ, 

Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên 

tai và Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên 

tai và Tìm kiếm cứu nạn. 

- Ủy ban nhân dân các cấp chịu trách nhiệm 

chỉ đạo, tổ chức phổ biến kịp thời và chính 

xác các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai, 

văn bản chỉ đạo, chỉ huy ứng phó thiên tai 

của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc 

gia về phòng, chống thiên tai, Ủy ban Quốc 

gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu 

nạn, Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và 

tìm kiếm cứu nạn cấp trên và cùng cấp trên 

địa bàn được cảnh báo. 

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ có trách nhiệm chỉ đạo hệ thống 

thông tin chuyên ngành để phát thông tin có 

liên quan đến phòng, chống thiên tai trong 

lĩnh vực quản lý. 

- Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối 

hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, hướng 

dẫn hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban 

hành văn bản hướng dẫn việc ưu tiên nhắn 

tin dự báo, cảnh báo thiên tai trong tình 

huống thiên tai khẩn cấp. 

4. Phân công, phân cấp trách nhiệm và phối 

hợp trong ứng phó thiên tai 

- Cấp độ rủi ro thiên tai: Rủi ro thiên tai được 

phân thành 05 cấp tăng dần về mức độ rủi 

ro, bao gồm: Cấp độ 1, cấp độ 2, cấp độ 3, 

cấp độ 4 và cấp độ 5 (tình trạng khẩn cấp về 

thiên tai). Thủ tướng Chính phủ quy định 

chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai. 

- Phân công, phân cấp trách nhiệm và phối 

hợp trong ứng phó rủi ro thiên tai cấp độ 1: 

quy định tại Điều 7. 

- Phân công, phân cấp trách nhiệm và phối 

hợp trong ứng phó rủi ro thiên tai cấp độ 2: 

quy định tại Điều 8. 

- Phân công, phân cấp trách nhiệm và phối 

hợp trong ứng phó rủi ro thiên tai cấp độ 3: 

quy định tại Điều 9. 
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- Phân công, phân cấp trách nhiệm và phối 

hợp trong ứng phó thiên tai cấp độ 4: quy 

định tại Điều 10. 

- Phân công, phân cấp trách nhiệm và phối 

hợp trong ứng phó tình trạng khẩn cấp về 

thiên tai: quy định tại Điều 11. 

5. Nguyên tắc thực hiện khắc phục hậu quả 

thiên tai 

- Chủ động sử dụng nguồn lực tại chỗ để khắc 

phục hậu quả thiên tai, trường hợp vượt quá 

khả năng cân đối của bộ, ngành, địa 

phương, báo cáo, đề xuất gửi Ban chỉ đạo 

quốc gia về phòng, chống thiên tai để tổng 

hợp, xem xét trình Thủ tướng Chính phủ 

quyết định hỗ trợ. 

- Đảm bảo kịp thời, hiệu quả, công khai, minh 

bạch, đúng đối tượng. 

- Ưu tiên hỗ trợ dân sinh, phục hồi sản xuất 

và khắc phục khẩn cấp công trình phòng, 

chống thiên tai và công trình xây dựng thiết 

yếu. 

- Khôi phục, sửa chữa, xây dựng lại đảm bảo 

bền vững hơn. 

6. Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm 

kiếm cứu nạn các tập đoàn, tổng công ty, 

doanh nghiệp 

Tùy theo điều kiện cụ thể, người đứng đầu 

cơ quan, tổ chức quyết định thành lập Ban 

chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm 

cứu nạn để triển khai các nhiệm vụ về 

phòng, chống thiên tai theo quy định của 

pháp luật. 

7. Hiệu lực thi hành 

- Nghị định này thay thế Nghị định số 

160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Phòng, chống thiên tai. 

- Bãi bỏ Quyết định số 01/2016/QĐ-TTg 

ngày 19/01/2016 và Quyết định số 

37/2019/QĐ-TTg ngày 27/12/2019 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Quyết định số 

01/2016/QĐ-TTg ngày 19/01/2016 về cơ 

chế, quy trình hỗ trợ kinh phí cho các địa 

phương để khắc phục hậu quả thiên tai. 

❖ Toàn văn văn bản đã được đăng tải tại   
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THÔNG TƯ 06/2021/TT-BXD NGÀY 30/6/2021 QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CẤP 

CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG TRONG QUẢN LÝ 

HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

- Ngày ban hành: 30/6/2021

- Ngày có hiệu lực thi hành: 15/8/2021 

1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

‑ Phạm vi điều chỉnh: Thông tư này quy định 

chi tiết về phân cấp công trình xây dựng và 

hướng dẫn áp dụng cấp công trình xây dựng 

trong quản lý các hoạt động đầu tư xây dựng 

theo quy định tại khoản 4 Điều 5 Luật Xây 

dựng năm 2014 đã được sửa đổi, bổ sung tại 

khoản 3 Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Xây dựng năm 2020 

và khoản 2 Điều 3 Nghị định 06/2021/NĐ-

CP. 

‑ Đối tượng áp dụng: Thông tư này áp dụng 

với người quyết định đầu tư, chủ đầu tư, chủ 

sở hữu, người quản lý, sử dụng công trình, 

nhà thầu trong nước, nhà thầu nước ngoài, 

các cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng 

và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan 
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đến hoạt động đầu tư xây dựng trên lãnh thổ 

Việt Nam. 

2. Nguyên tắc xác định cấp công trình 

‑ Cấp công trình quy định tại Thông tư này 

được xác định theo các tiêu chí sau: 

• Mức độ quan trọng, quy mô công suất: Áp 

dụng cho từng công trình độc lập hoặc một 

tổ hợp các công trình hoặc một dây chuyền 

công nghệ gồm nhiều hạng mục thuộc dự án 

đầu tư xây dựng công trình theo các loại 

công trình quy định tại Phụ lục I Thông tư 

này; 

• Quy mô kết cấu: Áp dụng cho từng công 

trình độc lập thuộc dự án đầu tư xây dựng 

công trình theo các loại kết cấu quy định tại 

Phụ lục II Thông tư này. 

‑ Cấp công trình của một công trình độc lập 

là cấp cao nhất được xác định theo Phụ lục 

I và Phụ lục II Thông tư này. Trường hợp 

công trình độc lập không quy định trong 

Phụ lục I Thông tư này thì cấp công trình 

được xác định theo quy định tại Phụ lục II 

Thông tư này và ngược lại. 

‑ Cấp công trình của một tổ hợp các công 

trình hoặc một dây chuyền công nghệ gồm 

nhiều hạng mục được xác định theo quy 

định tại khoản 3 Điều 2 Thông tư này. 

‑ Cấp công trình của công trình hiện hữu 

được sửa chữa, cải tạo, nâng cấp xác định 

theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Thông tư 

này. 

3. Áp dụng cấp công trình trong quản lý các 

hoạt động đầu tư xây dựng: được quy định 

tại Điều 3 Thông tư này. 

4. Quy định về chuyển tiếp. 

‑ Cấp công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng 

đã được quyết định đầu tư trước ngày 

Thông tư này có hiệu lực thi hành được xác 

định theo quy định của pháp luật tại thời 

điểm phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công 

trình. 

‑ Trường hợp công trình có điều chỉnh thiết 

kế xây dựng sau ngày Thông tư này có hiệu 

lực: 

• Việc điều chỉnh thiết kế xây dựng không 

làm thay đổi các tiêu chí xác định cấp công 

trình quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư 

này thì cấp của công trình được xác định 

theo quy định của pháp luật tại thời điểm 

phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; 

• Việc điều chỉnh thiết kế xây dựng làm thay 

đổi các tiêu chí xác định cấp công trình quy 

định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư này thì 

cấp công trình được xác định theo quy định 

tại Thông tư này. 

5. Hiệu lực thi hành 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 

15/8/2021 và thay thế các Thông tư số 

03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 quy định 

về phân cấp công trình xây dựng và hướng 

dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư 

xây dựng và Thông tư số 07/2019/TT-BXD 

ngày 07/11/2019 về việc sửa đổi, bổ sung, 

thay thế một số quy định tại Thông tư số 

03/2016/TT-BXD . 

❖ Toàn văn văn bản đã được đăng tải tại 
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ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC VĂN BẢN  

ĐƯỢC NÊU TẠI MỤC II 

STT 
Tên văn bản QPPL/trích 

yếu nội dung 
Trách nhiệm tuân thủ/Hậu quả pháp lý 

Ban/đơn vị 

chủ trì cập 

nhật, nghiên 

cứu, áp 

dụng/tuân thủ 

1 

Quyết định số 1046/QĐ-

UBND ngày 14/7/2021 của 

UBND tỉnh Quảng Ngãi về 

Áp dụng biện pháp chống 

dịch đặc thù trong thời gian 

có dịch Covid-19 trên địa 

bàn tỉnh Quảng Ngãi 

- Trách nhiệm tuân thủ: Hiện nay, tình hình dịch bệnh 

Covid-19 trên thế giới và trong nước đang diễn biến 

phức tạp các cá nhân, tổ chức phải tuyệt đối tuân thủ các 

quy định, các chỉ đạo của cơ quan chức năng về cách 

phòng chống dịch bệnh để đảm bảo sức khỏe cho bản 

thân, gia đình và cộng động. 

- Hậu quả pháp lý: Tổ chức, cá nhân khi có hành vi vi 

phạm quy định về phòng, chống bệnh truyền nhiễm và 

quy định về hướng dẫn các biện pháp phòng, chống bệnh 

truyền nhiễm, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị 

xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 

117/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực y tế, bị cưỡng chế cách ly y tế tập 

trung hoặc bị xử lý theo các quy định khác của pháp luật 

liên quan. 

ATMT, 

QTNL, CĐCS, 

tất cả CBCNV 
2 

Công văn 2242/LĐTBXH-

TLĐ-PTM ngày 14/7/2021 

về tổ chức thực hiện vừa 

cách ly, vừa sản xuất kinh 

doanh trong doanh nghiệp, 

cơ sở sản xuất kinh doanh 

3 

Công văn 5599/BYT-MT 

ngày 14/7/2021 về giảm thời 

gian cách ly, thí điểm cách 

ly y tế F1 tại nhà, quản lý 

điều trị bệnh nhân COVID-

19 

4 

Quyết định 23/2021/QĐ-

TTg ngày 07/7/2021 quy 

định về thực hiện một số 

chính sách hỗ trợ người lao 

động và người sử dụng lao 

động gặp khó khăn do đại 

dịch COVID-19 

Người sử dụng lao động, Người lao động gặp khó khăn 

do đại dịch Covid-19 sẽ được hỗ trợ theo Quyết định này 

của Thủ tướng Chính phủ. 

QTNL, CĐCS, 

các Ban chức 

năng, CBCNV 

5 

Nghị định 66/2021/NĐ-CP 

ngày 06/7/2021 hướng dẫn 

Luật Phòng, chống thiên tai 

- Trách nhiệm tuân thủ: Cơ quan, tổ chức, cá nhân có 

liên quan đến công tác phòng, chống thiên tai phải tuân 

thủ các quy định tại Luật Phòng, chống thiên tai, Nghị 

định này và các văn bản liên quan. 

- Hậu quả pháp lý: Cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành 

vi vi phạm quy định về phòng, chống thiên tai, tùy theo 

tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt theo Nghị định 

104/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo 

ATMT, VP, 

QTNL 
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vệ công trình thủy lợi; đê điều và/hoặc bị xử lý theo các 

quy định khác của pháp luật liên quan. 

6 

Thông tư 06/2021/TT-BXD 

ngày 30/6/2021 quy định về 

phân cấp công trình xây 

dựng và hướng dẫn áp dụng 

trong quản lý hoạt động đầu 

tư xây dựng 

- Trách nhiệm tuân thủ: Tổ chức, cá nhân liên quan đến 

hoạt động đầu tư xây dựng phải tuân thủ các quy định tại 

Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, Thông tư này và các văn 

bản liên quan. 

- Hậu quả pháp lý: Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm 

quy định về đầu tư, xây dựng, tùy theo tính chất, mức độ 

vi phạm sẽ bị xử phạt Nghị định 139/2017/NĐ-CP về 

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động 

đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng 

sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu 

xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh 

doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng 

nhà và công sở và/hoặc bị xử lý theo các quy định khác 

của pháp luật liên quan. 

KTKH, DQRE 

 


