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Những quy định mới sẽ có hiệu lực trong tháng 5-2021

Cập nhật: 02-05-2021 17:42:09    

Quy định về dạy học trực tuyến; ngân hàng miễn, giảm lãi vay do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhắn tin để tra cứu

thông tin về cư trú… là những quy định có hiệu lực từ tháng 5-2021

Ngân hàng miễn, giảm lãi vay do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Tại Thông tư 03/2021/TT-NHNN, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng

nước ngoài miễn, giảm lãi, phí đến ngày 31-12-2021 đối với số dư nợ của khoản nợ phát sinh trước ngày 10-6-2020 từ

hoạt động cấp tín dụng, mà nghĩa vụ trả nợ gốc và/hoặc lãi đến hạn thanh toán trong thời gian từ 23-1-2020 đến

31-12-2021 và khách hàng không có khả năng trả nợ đúng hạn nợ gốc và/hoặc lãi theo hợp đồng, thỏa thuận theo

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

Đồng thời, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cũng được yêu cầu cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với

số dư nợ của khoản nợ đến ngày 31-12-2021 nếu khách hàng đáp ứng các điều kiện như: Phát sinh trước ngày

10-6-2020 từ hoạt động cho vay, cho thuê tài chính; phát sinh nghĩa vụ trả nợ gốc và/hoặc lãi trong khoảng thời gian từ

ngày 23-1-2020 đến ngày 31-12-2021…

Thông tư có hiệu lực từ ngày 17-5-2021.

Nhắn tin để tra cứu thông tin về cư trú

Nghị định 37/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 137/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Căn cước công dân sẽ chính thức có

hiệu lực từ ngày 14-5-2021.

Nghị định này cho phép công dân khai thác thông tin của mình trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bằng văn bản

yêu cầu cung cấp thông tin hoặc thông qua dịch vụ nhắn tin, cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công Bộ Công

an.

Cũng theo nghị định, công dân đã đăng ký khai sinh nhưng chưa được cấp số định danh cá nhân thì cơ quan quản lý cơ

sở dữ liệu quốc gia về dân cư xác lập số định danh cá nhân cho công dân theo thông tin hiện có trên cơ sở dữ liệu quốc

gia về dân cư.

Ngay sau khi xác lập được số định danh cá nhân cho công dân, cơ quan trên sẽ có văn bản thông báo cho công dân về

số định danh cá nhân đã được xác lập và các thông tin của công dân hiện có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Tăng mức hỗ trợ học nghề cho người đóng BHTN

Từ ngày 15-5-2021, mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp sẽ được áp dụng theo

Quyết định 17/2021, thay cho Quyết định 77/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể, mức hỗ trợ đối với người tham gia

khóa đào tạo nghề trên 3 tháng tối đa là 1,5 triệu đồng/người/tháng; đối với người tham gia khóa đào tạo nghề đến 3

tháng tối đa là 4,5 triệu đồng/người/khóa đào tạo.

Trước đây, mức hỗ trợ được quy định chỉ là 01 triệu đồng/người/tháng, không phụ thuộc vào thời gian đào tạo.

Những người lao động đã nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề trước ngày 15-5-2021 nhưng chưa có quyết định hỗ trợ

học nghề thì được áp dụng mức hỗ trợ học nghề mới nêu trên.

Quy định về dạy học trực tuyến

Thông tư 09/2021 là văn bản đầu tiên của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chính thức quy định về tổ chức dạy học

trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên.
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Theo Thông tư này, hoạt động dạy học trực tuyến được thực hiện theo các bài học hoặc chủ đề trong chương trình giáo

dục phổ thông, bảo đảm sự tương tác giữa giáo viên và học sinh trong quá trình dạy học.

Việc kiểm tra, đánh giá định kỳ kết quả học tập trực tuyến của học sinh được thực hiện trực tiếp tại trường học, nhưng

trường hợp học sinh không thể đến trường bởi lý do bất khả kháng, việc tổ chức kiểm tra, đánh giá định kỳ được thực

hiện bằng hình thức trực tuyến.

Thông tư 09/2021/TT-BGDĐT có hiệu lực từ 16-5-2021.

Phí cấp hộ chiếu gắn chip điện tử 200.000 đồng

Lần đầu Bộ Tài chính quy định lệ phí cấp hộ chiếu gắn chip điện tử và hộ chiếu không gắn chip có mức phí bằng nhau

là 200.000 đồng. Quy định có hiệu lực từ ngày 25/5 theo Thông tư 25 của Bộ Tài Chính.

Bộ Tài chính cũng quy định điểm mới về lệ phí và thời hạn cấp thẻ tạm trú cho công dân nước ngoài. Thay vì có thời

hạn 2-5 năm thì quy định mới tăng 5-10 năm và phí cấp thẻ tạm trú tăng từ 155 USD (3,5 triệu đồng) lên 165 USD (3,7

triệu đồng) mỗi thẻ.

Ngoài ra, Bộ bỏ quy định thu lệ phí khi gia hạn hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ 100.000 đồng/lần.

Yêu cầu về người đại diện theo pháp luật của DN thẩm định giá

Nghị định 12/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 89/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về

thẩm định giá có hiệu lực từ ngày 01/5/2021.

Theo đó, bổ sung quy định về yêu cầu đối với người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh

nghiệp thẩm định giá.

Cụ thể, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thẩm định giá phải đáp ứng các yêu cầu sau:

- Là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp theo quy định tại điểm c khoản 1 hoặc điểm c khoản 2

hoặc điểm c khoản 3 hoặc điểm c khoản 4 hoặc điểm c khoản 5 Điều 39 Luật giá 2012;

- Có ít nhất 03 năm (36 tháng) là thẩm định viên về giá hành nghề trước khi trở thành người đại diện theo pháp luật

của doanh nghiệp thẩm định giá;

- Không là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thẩm định giá đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện

kinh doanh dịch vụ thẩm định giá trong khoảng thời gian 01 năm (12 tháng) tính tới thời điểm nộp hồ sơ cấp, cấp lại

Giấy chứng nhận này.

Ban hành 99 biểu mẫu mới trong đăng ký doanh nghiệp từ 01/5/2021

Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 01/5/2021.

Trong đó, ban hành kèm theo 99 biểu mẫu sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh được sử dụng

thống nhất trên toàn quốc, đơn cử như:

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1);

- Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật (Phụ lục II-2);

- Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (Phụ lục II-7);

- Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-24);

- Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh (Phụ lục III-1);

- Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục V-1);…

Quy định về chứng từ điện tử trong giao dịch thuế điện tử

Thông tư 19/2021/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế có hiệu lực từ ngày 03/5/2021.

Theo đó, chứng từ điện tử trong giao dịch thuế điện tử được quy định như sau:

- Hồ sơ thuế điện tử gồm:

+ Hồ sơ đăng ký thuế; hồ sơ khai thuế; xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế; tra soát thông tin nộp thuế; thủ tục bù
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trừ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa;

+ Hồ sơ hoàn thuế; hồ sơ miễn giảm thuế; miễn tiền chậm nộp; không tính tiền chậm nộp; hồ sơ khoanh tiền thuế nợ;

hồ sơ xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt; gia hạn nộp thuế;…

- Chứng từ nộp NSNN điện tử: chứng từ nộp NSNN theo quy định tại Nghị định 11/2020/NĐ-CP dưới dạng điện tử,...

- Các thông báo, quyết định, văn bản khác của cơ quan thuế dưới dạng điện tử.

Các chứng từ điện tử phải được ký điện tử theo quy định, trường hợp hồ sơ thuế điện tử có các tài liệu kèm theo ở dạng

chứng từ giấy phải được chuyển đổi sang dạng điện tử theo quy định.

Quy định hỗ trợ tài chính trong Khu kinh tế - quốc phòng

Nghị định 22/2021/NĐ-CP về Khu kinh tế - quốc phòng có hiệu lực từ ngày 05/5/2021.

Theo đó, việc hỗ trợ tài chính trong Khu kinh tế - quốc phòng được quy định như sau:

- Đoàn kinh tế - quốc phòng được hỗ trợ kinh phí mua, sửa chữa trang thiết bị y tế, giáo dục, phương tiện GTVT,

phương tiện truyền thông, nhiên liệu và vật tư trang thiết bị khác;...

- Doanh nghiệp quốc phòng an ninh được giao nhiệm vụ xây dựng Khu kinh tế - quốc phòng được hỗ trợ về BHXH,

BHYT, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động;

- Hộ dân sinh sống hợp pháp tại Khu kinh tế - quốc phòng được hưởng các quy định về hỗ trợ vay vốn, hỗ trợ giảm

nghèo, hỗ trợ về nhà ở, công trình sinh hoạt thiết yếu và BHYT theo quy định;

- Lực lượng trí thức trẻ tình nguyện, quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự đến công tác tại Khu kinh tế - quốc

phòng được hưởng các chế độ chính sách, ưu đãi theo quy định.n.
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