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Vừa qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương 

ban hành một số văn bản pháp luật quan trọng có hiệu lực trong tháng 8 năm 
2021. Để kịp thời tuyên truyền, phổ biến, áp dụng các quy định của pháp luật 

của Trung ương có hiệu lực trong tháng 8/2021, Hội đồng phối hợp phổ biến, 
giáo dục pháp luật thành phố Lào Cai đề nghị các cơ quan, ban, ngành đoàn thể, 
thành phố, UBND các xã, phường tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật 

có hiệu lực trong tháng 8/2021 tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người 
lao động, hội viên, đoàn viên và Nhân dân, cụ thể như sau: 

 

I. CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT CÓ HIỆU LỰC TRONG THÁNG 8 
1. Lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà 

nước 
Ngày 21/6/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 60/2021/NĐ-CP về cơ chế 

tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, có hiệu lực 15/8/2021. 

Theo đó, lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà 

nước như sau: 
- Đến hết năm 2021, cơ bản hoàn thành lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp 

công (tính đủ chi phí tiền lương, chi phí trực tiếp, chi phí quản lý và khấu hao tài 
sản cố định, chi phí khác theo quy định của pháp luật về giá). Trường hợp do khó 

khăn khách quan cần xây dựng lộ trình khác, các bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh chủ trì, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định, sau khi 

có ý kiến thẩm định của Bộ Tài chính. 
Riêng đối với giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh công lập; giá dịch vụ giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp tại cơ sở giáo 

dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp công lập: Trường hợp không thực hiện được lộ 
trình quy định tại điểm a khoản này, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội chủ trì, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình cấp có thẩm 
quyền xem xét, quyết định, sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Tài chính. 

- Đối với dịch vụ sự nghiệp công đang được Nhà nước đặt hàng theo giá 
tính đủ chi phí thì tiếp tục thực hiện theo giá tính đủ chi phí. 
 

2. Bốn nguyên tắc thực hiện khắc phục hậu quả thiên tai 
Ngày 06/7/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 66/2021/NĐ-CP hướng 

dẫn Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê 
điều sửa đổi, có hiệu lực 20/8/2021. 

https://trangtinphapluat.com/blog/bai-viet-hay/do-vui-phap-luat/nghi-dinh-120-ve-thanh-lap-giai-the-don-vi-su-nghiep-cong-lap/
http://decuongtuyentruyen.com/de-cuong-luat/de-cuong-tuyen-truyen-luat-phong-chong-thien-tai-va-luat-de-dieu-2020/
http://decuongtuyentruyen.com/de-cuong-luat/de-cuong-tuyen-truyen-luat-phong-chong-thien-tai-va-luat-de-dieu-2020/


Theo đó, 4 nguyên tắc thực hiện khắc phục hậu quả thiên tai như sau: 

- 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. 
 

3. Nguyên tắc tính thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập các nhân đối 
với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh 

Ngày 01/6/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 40/2021/TT-BTC hướng 
dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh 

doanh, cá nhân kinh doanh, có hiệu lực 01/8/2021. 
Theo đó, Nguyên tắc tính thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập các nhân đối với 
hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện như sau: 

- Nguyên tắc tính thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được 
thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành về thuế GTGT, thuế TNCN 

và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. 
- Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ hoạt động sản xuất, 

kinh doanh trong năm dương lịch từ 100 triệu đồng trở xuống thì thuộc trường 
hợp không phải nộp thuế GTGT và không phải nộp thuế TNCN theo quy định 

pháp luật về thuế GTGT và thuế TNCN. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có 
trách nhiệm khai thuế chính xác, trung thực, đầy đủ và nộp hồ sơ thuế đúng hạn; 

chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ 
thuế theo quy định. 

- Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo hình thức nhóm cá nhân, hộ gia 
đình thì mức doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân 
không phải nộp thuế GTGT, không phải nộp thuế TNCN được xác định cho một 

(01) người đại diện duy nhất của nhóm cá nhân, hộ gia đình trong năm tính thuế. 
 

4. Quy định mới về Khung giá nước sạch sinh hoạt 
Ngày 18/6/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 44/2021/TT-BTC quy 

định về khung giá, nguyên tắc, phương pháp xác định giá nước sạch sinh hoạt, có 

hiệu lực 05/8/2021. 
Theo đó khung giá nước sạch được tính như sau:  

 

STT Loại 
Giá tối thiểu 

(đồng/m3) 

Giá tối đa 

(đồng/m3) 

1 Đô thị đặc biệt, đô thị loại 1 3.500 18.000 

2 Đô thị loại 2, loại 3, loại 4, loại 5 3.000 15.000 

3 Khu vực nông thôn 2.000 11.000 

 
 
 
 

https://trangtinphapluat.com/blog/bai-viet-hay/linh-vuc-dan-su/chuyen-quyen-su-dung-dat-cua-ho-gia-dinh-nhung-ai-phai-ky-ten/
https://trangtinphapluat.com/blog/bai-viet-hay/linh-vuc-dan-su/chuyen-quyen-su-dung-dat-cua-ho-gia-dinh-nhung-ai-phai-ky-ten/


5. Các trường hợp tạm dừng trợ cấp xã hội 

Ngày 24/6/2021, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 
02/2021/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 20/2021/NĐ-CP quy định chính 

sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, có hiệu lực 08/8/2021. 
Theo đó, Tạm dừng hưởng trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi 

dưỡng hàng tháng trong các trường hợp sau đây: 
- Đối tượng không nhận chế độ, chính sách liên tục từ 03 tháng trở lên; 

- Đối tượng không chấp hành yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
về việc xác định lại mức độ khuyết tật, xác định lại điều kiện hưởng trợ giúp xã 

hội hoặc thông tin khác phục vụ công tác quản lý đối tượng. 
- Đối tượng bị tạm giam từ 01 tháng trở lên đối với trường hợp đối tượng 

đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. 

6. Sửa đổi quy định thời gian không được tính để xét nâng bậc lương 
thường xuyên 

Ngày 29/6/2021, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 03/2021/TT-BNV sửa đổi 
chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ 

phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao 
động, có hiệu lực 15/8/2021. 

Theo đó, Thời gian không được tính để xét nâng bậc lương thường xuyên, gồm: 
- Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương; 

- Thời gian đi làm chuyên gia, đi học, thực tập, công tác, khảo sát ở trong 
nước và ở nước ngoài vượt quá thời hạn do cơ quan có thẩm quyền quyết định. 

- Thời gian bị đình chỉ công tác, bị tạm giữ, tạm giam và các loại thời gian 
không làm việc khác ngoài quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này. 

Tổng các loại thời gian không được tính để xét nâng bậc lương thường 

xuyên quy định tại Điểm này (nếu có) được tính tròn tháng, nếu có thời gian lẻ 
không tròn tháng thì được tính như sau: Dưới 11 ngày làm việc (không bao gồm 

các ngày nghỉ hằng tuần và ngày nghỉ làm việc được hưởng nguyên lương theo 
quy định của pháp luật về lao động) thì không tính; từ 11 ngày làm việc trở lên 

tính bằng 01 tháng. 
 7. Điều kiện để một số dụng cụ, thiết bị y tế áp dụng mức thuế suất 

thuế GTGT 5% 
Ngày 11/6/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 43/2021/TT-BTC sửa 

đổi, bổ sung khoản 11 Điều 10 Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Thuế 
GTGT. 

Theo đó, ngoài một số dụng cụ thiết bị đã được liệt kê cụ thể như bơm kim 
tiêm; dụng cụ phòng tránh thai…, thì các dụng cụ thiết bị y tế nếu có một trong 

các loại giấy tờ sau sẽ được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 5%: 
- Giấy phép nhập khẩu; 
- Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành; 

- Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn theo quy định pháp luật về y tế 
hoặc theo Danh mục trang thiết bị y tế thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Y 

tế được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 
Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 14/2018/TT-BYT. 

(Hiện hành, tại Thông tư 219/2013 quy định các dụng cụ, thiết bị chuyên 
dùng cho y tế khác theo xác nhận của Bộ Y tế chịu thuế suất thuế GTGT 5%). 

Thông tư 43/2021/TT-BTC chính thức có hiệu lực từ ngày 01/8/2021. 
 

https://trangtinphapluat.com/blog/bai-viet-hay/ban-tin-phap-luat/tong-hop-van-ban-phap-luat-co-hieu-luc-trong-thang-7-2021/
https://trangtinphapluat.com/blog/bai-viet-hay/gioi-thieu-van-ban-moi/quy-dinh-moi-ve-keo-dai-thoi-han-nang-bac-luong-thuong-xuyen-cbccvc/
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=2853160&tl=5758&re===hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVYUhWbExWQm9hUzFNWlMxUWFHa3ZWR2h2Ym1jdGRIVXRORE10TWpBeU1TMVVWQzFDVkVNdGMzVmhMV1J2YVMxTGFHOWhiaTB4TVMxRWFXVjFMVEV3TFZSb2IyNW5MWFIxTFRJeE9TMHlNREV6TFZSVUxVSlVReTAwTnpjMk5ERXVZWE53ZUE9PQYU


8. Bán hàng trên Shopee, Tiki sẽ bị khấu trừ thuế theo quy định 

Nội dung này nêu tại Thông tư 40/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021 hướng 
dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế với hộ, cá nhân 

kinh doanh. 
Theo đó, điểm đ khoản 1 Điều 8 Thông tư 40 quy định, tổ chức là chủ sở 

hữu của sàn giao dịch thương mại điện tử thực hiện khai thuế thay, nộp thuế thay 
cho cá nhân theo lộ trình của cơ quan thuế. 

Như vậy, khi cơ quan thuế công bố lộ trình thực hiện, chủ sàn thương mại 
điện tử như Tiki , Shopee sẽ căn cứ vào doanh thu, các khoản thu khác mà cá 

nhân kinh doanh trên sàn nhận được để thực hiện khai nộp thuế thay. 
Điều này cũng đồng nghĩa với với việc cá nhân kinh doanh trên sàn có 

doanh thu trên 100 triệu đồng/năm trở lên sẽ phải đóng thuế. 

Thông tư 40/2021/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/8/2021. 
 

9. Cơ chế Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế với 
doanh nghiệp có giao dịch liên kết 

Thông tư 45/2021/TT-BTC  hướng dẫn áp dụng cơ chế Thỏa thuận trước về 

phương pháp xác định giá tính thuế (APA) trong quản lý thuế đối với Doanh 
nghiệp có giao dịch liên kết chính thức có hiệu lực từ ngày 03/8/2021. 

Theo đó, quy định giao dịch được đề nghị áp dụng APA như sau: 
- Giao dịch được đề nghị áp dụng APA là các giao dịch liên kết được quy 

định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định 132/2020/NĐ-CP của Chính phủ. 
(Hiện hành, giao dịch được áp dụng APA là giao dịch kinh doanh giữa các 

bên có quan hệ liên kết, trừ các giao dịch kinh doanh liên quan đến hàng hoá, dịch 
vụ thực hiện bình ổn giá thuộc phạm vi điều chỉnh của Nhà nước theo quy định 

của pháp luật về giá). 
- Giao dịch được đề nghị áp dụng APA phải đáp ứng đồng thời các điều 

kiện sau: 
+ Giao dịch thực tế đã phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh của 

người nộp thuế và sẽ tiếp tục diễn ra trong giai đoạn đề nghị áp dụng APA. 

+ Giao dịch có cơ sở để xác định được bản chất giao dịch quyết định nghĩa 
vụ thuế và có cơ sở để phân tích, so sánh, lựa chọn đối tượng so sánh độc lập theo 

quy định tại Điều 6 và Điều 7 Nghị định 132/2020, dựa trên các thông tin, dữ liệu 
tuân thủ quy định tại điểm b khoản 6 Điều 42 Luật Quản lý thuế. 

+ Giao dịch không thuộc trường hợp có tranh chấp, khiếu nại về thuế. 
+ Giao dịch được thực hiện minh bạch, không nhằm mục đích trốn, tránh 

thuế hoặc lợi dụng Hiệp định thuế. 
 

 

II. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN 

1. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường vận dụng sáng tạo 
những hình thức, biện pháp, đồng thời căn cứ vào tình hình đặc điểm cụ thể của 

địa phương, đơn vị và yêu cầu của thành phố, diễn biến của dịch bệnh Covid-19 
để có phương pháp chỉ đạo, thực hiện tuyên truyền phổ biến các quy định pháp 

luật nêu trên đạt hiệu quả nhất, nhằm nâng cao tri thức pháp luật, ý thức tôn trọng, 
chấp hành pháp luật.  

2. Đề nghị Đảng ủy, UBND các xã, phường tiếp tục chỉ đạo tuyên truyền 
các nội dung trên trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở của địa phương với tần suất 

thực hiện phát thanh 01/tuần với thời lượng phù hợp và các hình thức khác gắn với 

https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=2853160&tl=5758&re=0=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVYUhWbExWQm9hUzFNWlMxUWFHa3ZWR2h2Ym1jdGRIVXROREF0TWpBeU1TMVVWQzFDVkVNdGFIVnZibWN0WkdGdUxYUm9kV1V0WjJsaExYUnlhUzFuYVdFdGRHRnVaeTEwYUhWbExYUm9kUzF1YUdGd0xXTmhMVzVvWVc0dE5EYzNOak0xTG1GemNIZzYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=2853160&tl=5758&re=0=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVYUhWbExWQm9hUzFNWlMxUWFHa3ZWR2h2Ym1jdGRIVXROREF0TWpBeU1TMVVWQzFDVkVNdGFIVnZibWN0WkdGdUxYUm9kV1V0WjJsaExYUnlhUzFuYVdFdGRHRnVaeTEwYUhWbExYUm9kUzF1YUdGd0xXTmhMVzVvWVc0dE5EYzNOak0xTG1GemNIZzYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=2853160&tl=5758&re=I0hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlFYjJGdWFDMXVaMmhwWlhBdlZHaHZibWN0ZEhVdE5EVXRNakF5TVMxVVZDMUNWRU10WVhBdFpIVnVaeTFqYnkxamFHVXRWR2h2WVMxMGFIVmhiaTEwY25Wdll5MTJaUzF3YUhWdmJtY3RjR2hoY0MxNFlXTXRaR2x1YUMxbmFXRXRkR2x1YUMxMGFIVmxMVFEzT0RZd09TNWhjM0YU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=2853160&tl=5758&re=I0hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlFYjJGdWFDMXVaMmhwWlhBdlZHaHZibWN0ZEhVdE5EVXRNakF5TVMxVVZDMUNWRU10WVhBdFpIVnVaeTFqYnkxamFHVXRWR2h2WVMxMGFIVmhiaTEwY25Wdll5MTJaUzF3YUhWdmJtY3RjR2hoY0MxNFlXTXRaR2x1YUMxbmFXRXRkR2x1YUMxMGFIVmxMVFEzT0RZd09TNWhjM0YU


công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của địa phương đảm bảo hiệu quả, 

thiết thực đưa pháp luật đến với cán bộ, đảng viên, Nhân dân trên địa bàn nhằm 
nâng cao tri thức pháp luật, ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật góp phần đảm 

bảo an ninh chính trị, ổn định của địa phương. 
 

Hội đồng phối hợp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật thành phố đề 
nghị thành viên Hội đồng PHPBGDPL thành phố, các đơn vị liên quan, UBND các 

xã, phường quan tâm phối hợp thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 
- Thường trực Thành ủy; 
- Thường trực HĐND T/phố 
- UBND thành phố; 
- Ban Tuyên giáo Thành ủy; 
- Cổng Thông tin điện tử T/p; 
- Lưu: VT-TP. 

TM. HỘI ĐỒNG PHPBGDPL 

CHỦ TỊCH 
 

 
 
 

 
PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN 

Ngô Vũ Quốc 
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