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háp luật về Giáo dục và đào tạo
Bộ GD&ĐT thay đổi cách xếp loại học sinh trong năm học mới

Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về
đánh giá học sinh THCS-THPT, trong đó có nhiều điểm mới về cách đánh giá,
tính điểm học sinh. Thông tư có hiệu lực từ ngày 5/9/2021 và áp dụng cho học
sinh lớp 6 trong năm học 2021- 2022.
Những năm tiếp theo, Thông tư áp dụng theo lộ trình: Từ năm học 20222023 đối với lớp 7, lớp 10; từ năm học 2023-2024 đối với lớp 8, lớp 11; từ năm
học 2024-2025 áp dụng đối với lớp 9, lớp 12.
Thông tư nêu rõ 2 hình thức đánh giá các môn học gồm: Đánh giá bằng
nhận xét và đánh giá bằng nhận xét kết hợp điểm số.
Đánh giá bằng nhận xét áp dụng đối với các môn học: Giáo dục thể chất,
nghệ thuật, âm nhạc, mĩ thuật, nội dung giáo dục của địa phương, hoạt động trải
nghiệm, hướng nghiệp, kết quả học tập sẽ được đánh giá bằng nhận xét theo 2
mức là Đạt và Chưa đạt.
Những môn học còn lại sẽ được đánh giá kết hợp giữa nhận xét và điểm số.
Kết quả học tập sẽ được cho điểm bằng thang điểm 10.
Một điểm mới nữa là Thông tư bỏ việc cộng điểm trung bình tất cả các
môn học để xếp loại học sinh, thay vào đó học sinh sẽ được giữ nguyên bảng
điểm các môn. Thông tư mới cũng quy định, kết quả học tập của học sinh từng kỳ
và cả năm học được đánh giá theo 4 mức gồm: Tốt, Khá, Đạt, Chưa đạt.
Hướng dẫn quản lý kinh phí bồi dưỡng giáo viên thực hiện chương
trình SGK mới
Ngày 04/10/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 83/2021/TT-BTC về
việc 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.
Theo đó, nội dung chi 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 bao gồm: Chi tạo lập mới hoặc thuê hệ thống quản lý học tập trực tuyến;
Chi điều tra, khảo sát xây dựng kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng; Chi tổ chức các
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cuộc họp, hội thảo, hội nghị có liên quan; Chi biên soạn, thẩm định chương trình,
giáo trình, tài liệu tập huấn, bồi dưỡng mới; Chi số hóa tài liệu phục vụ tập huấn,
bồi dưỡng trực tuyến;…
Bên cạnh đó, căn cứ tình hình thực tế và dự toán được cấp có thẩm quyền
phân bổ hàng năm, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì xây dựng hệ
thống tập huấn, bồi dưỡng trực tuyến, chủ trì tổ chức các khóa tập huấn, bồi
dưỡng quyết định các mức chi cụ thể cho phù hợp; đồng thời phải đảm bảo sắp
xếp kinh phí để thực hiện theo đúng nhiệm vụ tập huấn, bồi dưỡng được cấp có
thẩm quyền giao và trong phạm vi dự toán được phân bổ.
Thông tư có hiệu lực từ ngày 20/11/2021.
Mức chi cho hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục
Ngày 01/9/2021, Thông tư 56/2021/TT-BTC hướng dẫn mức chi cho hoạt
động kiểm định chất lượng giáo dục chính thức có hiệu lực.
Theo Thông tư này, nếu thực hiện nhiệm vụ đánh giá ngoài thì mức chi
được ân định như sau:
- Chi hội nghị, hội thảo; chi phí đi lại, phụ cấp lưu trú, thuê phòng nghỉ tại
nơi đến công tác cho các thành viên đoàn đánh giá ngoài: Thực hiện theo Thông
tư 40/2017/TT-BTC
- Chi tiền công cho thành viên đoành đánh giá ngoài:
+ Chi tiền công nghiên cứu hồ sơ đánh giá, viết báo cáo sơ bộ: Tối đa
không quá 1.000.000 đồng/người/báo cáo;
+ Chi tiền công trong thời gian làm việc tập trung nghiên cứu hồ sơ đánh
giá: Tối đa không quá 200.000 đồng/người/ngày;
+ Chi tiền công trong thời gian thực hiện khảo sát chính thức tại cơ sở giáo
dục: Tối đa không quá 200.000 đồng/người/ngày;
- Chi xây dựng và hoàn thiện báo cáo đánh giá ngoài: Mức chi khoán theo
sản phẩm cuối cùng không quá 2.000.000 đồng/báo cáo.

P

háp luật về Công chức, viên chức và người lao động
Quy định mới về sắp xếp lại, xử lý tài sản công

Có hiệu lực từ ngày 01/09/2021, Nghị định 67/2021/NĐ-CP ban hành ngày
15/07/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP
ngày 31/12/2017 sắp xếp lại, xử lý tài sản công.
Trong đó, Nghị định số 67/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 11 Nghị
định 167/2017/NĐ-CP quy định về bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử
dụng đất.
Bản tin Pháp luật tháng 10/2021 – Trường Đại học Quảng Nam

2

Theo quy định mới, Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt phương án
và ban hành quyết định bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất
theo hình thức đấu giá đối với nhà, đất có nguyên giá tài sản trên đất và giá trị
quyền sử dụng đất từ 500 tỷ đồng trở lên tính trên một cơ sở nhà, đất thuộc Trung
ương quản lý theo đề nghị của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan
thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương và ý kiến của Bộ Tài chính, Chủ
tịch UBND cấp tỉnh nơi có nhà, đất bán.
Nghị định số 67/2021/NĐ-CP bổ sung quy định: Nguyên giá tài sản trên
đất và giá trị quyền sử dụng đất để xác định thẩm quyền quyết định bán tài sản
trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất được xác định tại thời điểm cơ quan,
tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp lập báo cáo kê khai, đề xuất phương án sắp xếp lại,
xử lý nhà, đất.
Hướng dẫn xếp lương công chức văn thư từ ngày 01/8/2021
Từ ngày 01/8/2021, công chức chuyên ngành văn thư sẽ xếp lương theo
quy định tại Thông tư 02/2021/TT-BNV của Bộ Nội vụ.
Theo đó, Công chức được bổ nhiệm vào các ngạch công chức chuyên
ngành văn thư quy định tại Thông tư 02/2021 được áp dụng Bảng 2 ban hành
kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP, như sau:
- Ngạch Văn thư viên chính (mã số 02.006) áp dụng bảng lương công chức
loại A2, nhóm 1 (A2.1), từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78;
- Ngạch Văn thư viên (mã số 02.007) áp dụng bảng lương công chức loại
A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;
- Ngạch Văn thư viên trung cấp (mã số 02.008) áp dụng bảng lương công
chức loại B, từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06.
Trường hợp công chức có trình độ cao đẳng trở lên được tuyển dụng vào vị
trí việc làm có yêu cầu ngạch công chức tương ứng là ngạch văn thư viên trung
cấp thì được xếp vào bậc 2 của ngạch văn thư viên trung cấp (hệ số lương 2,06);
nếu có thời gian tập sự thì trong thời gian tập sự được hưởng 85% mức lương bậc
2 của ngạch văn thư viên trung cấp.
(Hiện hành, theo Thông tư 10/2019/TT-BNV, thì trường hợp này áp dụng
bảng lương của công chức loại B, (tức là có hệ số lương 1,86).

Bản tin Pháp luật tháng 10/2021 – Trường Đại học Quảng Nam

3

P

háp luật về Lao động, tiền lương và Bảo hiểm xã hội
Thêm nhiều quyền lợi mới về bảo hiểm xã hội

Ngày 1/9 là thời điểm có hiệu lực của Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH
do Bộ LĐTB&XH ban hành hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội. Thông tư
06/2021/TT-BLĐTBXH có nhiều quy định mới liên quan trực tiếp đến quyền lợi
đối với người tham gia BHXH bắt buộc.
Cụ thể, bổ sung thêm trường hợp vợ tham gia BHXH nhưng không đủ điều
kiện hưởng chế độ thai sản thì chồng vẫn được hưởng trợ cấp một lần khi vợ sinh
con (trước đây chỉ quy định vợ không tham gia BHXH thì chồng mới được nhận
khoản tiền này).
Cùng đó, bổ sung thêm trường hợp phải tham gia BHXH bắt buộc là người
hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, đồng thời là người giao kết hợp đồng lao
động từ 1 tháng trở lên. Trường hợp lao động nữ mang thai đôi trở lên thì chế độ
thai sản được hưởng tính theo số lượng con đã sinh, không kể còn sống hay đã
mất (trước đây chỉ giải quyết chế độ thai sản cho con còn sống)...
Thông tư cũng thay đổi căn cứ tháng tiền lương tính hưởng mức hưởng chế
độ ốm đau. Theo đó, người lao động thuộc đối tượng đóng BHXH bắt buộc vào
quỹ ốm đau và thai sản bị ốm đau, tai nạn mà không phải tai nạn lao động hoặc
phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 7 tuổi bị ốm đau mà thời gian nghỉ việc từ
14 ngày làm việc trở lên trong tháng (bao gồm cả trường hợp nghỉ việc không
hưởng tiền lương) thì mức hưởng chế độ ốm đau được tính trên mức tiền lương
đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc. Điều này khác với quy định cũ
là được tính trên tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH của chính tháng đó.
Lao động nam được nghỉ thai sản nhiều lần khi vợ sinh
Một trong những nội dung mới được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
đề cập tại Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH là thay đổi về chế độ thai sản của
lao động.
Cụ thể, lao động nam có thể nghỉ hưởng chế độ thai sản khi vợ sinh con
một cách linh hoạt bằng việc nghỉ nhiều lần với thời gian nghỉ thai sản nhưng
phải đảm bảo:
- Thời gian bắt đầu nghỉ việc của lần cuối cùng phải trong 30 ngày đầu kể
từ ngày vợ sinh con.
- Tổng thời gian nghỉ không được vượt quá số ngày hưởng chế độ theo quy
định.
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Bên cạnh đó, Thông tư này cũng bổ sung thêm trường người mẹ cùng tham
gia bảo hiểm xã hội nhưng không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản thì người
chồng sẽ được hưởng trợ cấp 01 lần khi vợ sinh con.
Quy định trước đây chỉ nêu vợ không tham gia bảo hiểm xã hội thì chồng
mới được nhận khoản tiền này.

P

háp luật về Hành chính, Tư pháp và Môi trường
Làm Sổ đỏ không phải nộp bản sao sổ hộ khẩu, CMND

Đây là nội dung nêu tại Thông tư 09 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi
trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định chi tiết và hướng
dẫn thi hành Luật Đất đai.
Đáng chú ý, khoản 5 Điều 11 Thông tư 09 này quy định khi nộp hồ sơ đăng
ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Sổ đỏ thì không cần phải nộp bản sao
CMND/CCCD, sổ hộ khẩu bởi sẽ dùng dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
nếu dữ liệu này đã chia sẻ với các lĩnh vực khác trong đó có lĩnh vực đất đai.
Ngoài ra, Thông tư này cũng có nhiều chính sách mới khác như:
- Bổ sung 02 trường hợp đăng ký biến động được cấp Sổ đỏ: Thửa đất
được tách ra để cấp riêng Sổ đỏ nếu Sổ đỏ được cấp chung cho nhiều thửa và
thay đổi diện tích đất ở trong thửa đất có vườn, ao gắn liền với nhà ở do xác định
lại diện tích đất ở.
- Ghi rõ diện tích chuyển nhượng, tặng cho đất nông nghiệp trong hồ sơ
chuyển nhượng, tặng cho…
Quy định mới về thẩm quyền xử phạt hành chính lĩnh vực môi trường
Ngày 24/5/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 55/2021/NĐ-CP sửa đổi
Nghị định 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh
vực bảo vệ môi trường, có hiệu lực 10/7/2021, theo đó: Người không có thẩm
quyền áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại Nghị định này thì
không có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi tương ứng biện
pháp khắc phục hậu quả vi phạm đó.
Thành lập Quỹ phòng, chống thiên tai
Nghị định 78/2021/NĐ-CP ban hành ngày 01/08/2021 của Chính phủ về
thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai có hiệu lực từ 15/09/2021.
Nghị định nêu rõ: Quỹ phòng, chống thiên tai là quỹ tài chính nhà nước ngoài
ngân sách, có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc
Nhà nước và các ngân hàng thương mại hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
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Quỹ Phòng, chống thiên tai Trung ương (Quỹ trung ương) được Chính phủ
thành lập theo quy định tại Nghị định này, do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn quản lý.
Quỹ phòng, chống thiên tai cấp tỉnh (Quỹ cấp tỉnh) do Chủ tịch UBND
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập, do UBND tỉnh,
thành phố trực thuộc trung ương quản lý.
Quỹ phòng, chống thiên tai hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm
hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
Quỹ phòng, chống thiên tai có nhiệm vụ hỗ trợ các hoạt động phòng,
chống thiên tai mà ngân sách nhà nước chưa đầu tư hoặc chưa đáp ứng yêu cầu;
tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài chính.
Chuyên mục
THÔNG TIN VỀ CHÍNH SÁCH VÀ PHÁP LUẬT

CHÍNH SÁCH MỚI VỀ HỌC PHÍ CHO HỌC SINH, SINH VIÊN CÓ
HIỆU LỰC TRONG THÁNG 10/2021
Từ ngày 15/10/2021, Nghị định 81/2021/NĐ-CP về cơ chế thu, quản lý học
phí và chính sách miễn, giảm học phí dành cho học sinh, sinh viên sẽ chính thức
có hiệu lực. Trong đó, Nghị định này có một số chính sách đáng chú ý như sau:
1.1. Tăng học phí từ năm học 2022 - 2023 trở đi
Nghị định 81 đã lên lộ trình tăng học phí từ năm học 2022 - 2023 trở đi với
cả giáo dục mầm non, phổ thông và đại học.
- Đối với trẻ mầm non và học sinh phổ thông:
+ Trong năm học 2022 - 2023, các địa phương sẽ thu học phí mức sàn mức trần do Bộ Giáo dục quy định.
+ Từ năm học 2023 - 2024 trở đi, khung học phí được điều chỉnh theo tỷ lệ
phù hợp nhưng không quá 7,5%/năm.
- Đối với giáo dục đại học:
Từ năm học 2022 - 2023 đến năm học 2025 - 2026, các cơ sở đào tạo sẽ
quyết định học phí theo mức trần mà Bộ Giáo dục & đào tạo quy định.
Trong đó, học phí đại học cao có thể lên đến 8,75 triệu đồng/tháng với khối
ngành y dược vào năm học 2025 - 2026.
1.2. Học sinh được tăng mức hỗ trợ chi phí học tập
Theo khoản 10 Điều 20 Nghị định 81, các đối tượng được hỗ trợ chi phí
học tập sẽ được nhận mức hỗ trợ là 150.000 đồng/học sinh/tháng (tăng 50.000
đồng so với trước đây) để mua sách, vở và các đồ dùng học tập khác.
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Thời gian được hưởng theo thời gian học thực tế và không quá 09 tháng/1
năm học và thực hiện chi trả 02 lần trong năm vào đầu các học kỳ của năm học
1.3. Thêm nhiều học sinh, sinh viên được miễn học phí
So với quy định trước đây tại Nghị định 86 năm 2015, Nghị định 81/2021
đã bổ sung các trường hợp học sinh, sinh viên được miễn học sau:
- Người học các trình độ trung cấp, cao đẳng mồ côi cả cha lẫn mẹ, không
nơi nương tựa theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp.
- Trẻ em mầm non 05 tuổi không thuộc đối tượng quy định tại khoản 5
Điều này được miễn học phí từ năm học 2024 - 2025 (được hưởng từ ngày 01
tháng 9 năm 2024).
- Học sinh trung học cơ sở ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III
vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo
được miễn học phí từ năm học 2022 - 2023 (được hưởng từ ngày 01/9/2022).
- Học sinh trung học cơ sở không thuộc đối tượng tại khoản 8 Điều này
được miễn học phí từ năm học 2025 - 2026 (được hưởng từ ngày 01/9/2025).
- Người học thuộc các đối tượng của các chương trình, đề án được miễn
học phí theo quy định của Chính phủ.
- Người học các ngành, nghề chuyên môn đặc thù do Thủ tướng Chính phủ
quy định.
1.4. Các tỉnh được quyết định không thu học phí khi có dịch bệnh
Tùy theo mức độ và phạm vi thiệt hại, các địa phương được quyết định
không thu học phí trong thời hạn nhất định đối với trẻ em mẫu giáo và học sinh
phổ thông công lập, học viên giáo dục thường xuyên thuộc vùng bị thiên tai, dịch
bệnh, vùng xảy ra các sự kiện bất khả kháng (theo Điều 17 Nghị định 81).
Chuyên mục
TƯ VẤN VÀ GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT
Mọi câu hỏi thắc mắc về Pháp luật ở các lĩnh vực xin gửi về cho Bộ phận
pháp chế Phòng Tổ chức - Hành chính, hoặc nhắn tin riêng cho cô Nguyễn Thị
Thủy Trúc qua địa chỉ email ntttruc@qnamuni.edu.vn.
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