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01VACPA tổ chức lớp tổng ôn trực tuyến dành
cho kỳ thi Kiểm toán viên, Kế toán viên năm
2020 theo thông báo số 10/TB-QLKT của Hội
đồng thi Bộ Tài chính

VACPA tham dự buổi lễ ký kết thỏa thuận hợp
tác giữa Trường Đại học kinh tế Tp. Hồ chí
minh (UEH), Hiệp hội kế toán công chứng anh
quốc (ACCA) và Công ty TNHH PwC Việt
Nam nhằm triển khai chương trình đào tạo
chương trình kế toán tích hợp

 HOẠT ĐỘNG HỘI VIÊN VACPA
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VACPA tổ chức các lớp cập nhật kiến thức
trong tháng 2, 3/2022 để cập nhật kịp thời các
chính sách thuế mới và các lưu ý kế toán, kiểm
toán khác
VACPA giảm 5% phí cập nhật kiến thức năm
2021 cho Hội viên tổ chức
Quyển sách 207 sơ đồ kế toán hành chính sự
nghiệp sẽ đuọc giới thiệu và trao tặng tới các
giảng viên đại học tại Hội thảo trực tuyến ngày
18/3/2022

VACPA gửi tặng Công cụ hỗ trợ văn bản (E-book)
tới các trường Đại học có ký Biên bản hợp tác với
VACPA
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VACPA TỔ CHỨC LỚP TỔNG ÔN TRỰC TUYẾN DÀNH CHO KỲ THI KIỂM TOÁN VIÊN, 
KẾ TOÁN VIÊN NĂM 2020 THEO THÔNG BÁO SỐ 10/TB-QLKT CỦA HỘI ĐỒNG THI BỘ TÀI CHÍNH

STT Môn học Thời lượng
(Buổi)

1

4

5

Thuế và quản lý thuế
nâng cao

Pháp luật về kinh tế
và Luật Doanh
nghiệp

Tài chính và quản lý
tài chính nâng cao

Phân tích hoạt động
Tài chính nâng cao

Kế toán tài chính, kế
toán quản trị nâng
cao 

Cả ngày
09/04/2022

3

2

Thời gian Giảng viên

6
Kiểm toán và dịch vụ
đảm bảo nâng cao

2

2

2

2

2

Cả ngày
10/04/2022

Cả ngày
16/04/2022

Cả ngày
17/04/2022

Cả ngày
23/04/2022

Cả ngày
24/04/2022

PGS.TS Lê Văn Hưng - 
Nguyên Trưởng khoa Luật Kinh tế -
Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

PGS.TS Lê Xuân Trường - 
Trưởng Khoa Thuế và Hải Quan -
Học viện Tài chính
PGS.TS Vũ Văn Ninh - 
Trưởng Khoa TCDN - Học viện Tài chính

TS. Nguyễn Thị Thanh -
Trưởng BM Phân tích Tài chính -
Khoa TCDN - Học viện Tài chính

PGS.TS Mai Ngọc Anh - 
Trưởng Khoa Kế toán - Học viện Tài chính
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Ngày 22/2/2022, VACPA nhận được Thông báo số 10/TB-QLKT của Hội đồng thi (Bộ Tài chính) về việc dự kiến
sẽ tổ chức kỳ thi kế toán viên, kiểm toán viên năm 2020 (đã bị hoãn vì dịch Covid-19) vào tháng 5/2022 (xem chi
tiết Thông báo số 10/TB-QLKT tại đây).

Ngoài ra, trong thời gian tới, VACPA sẽ tiếp tục tổ chức lớp học ôn thi Kế toán viên, Kiểm toán viên cho kỳ thi
năm 2021, 2022 trên khắp cả nước (Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nha Trang, Cần Thơ...). Các học viên
quan tâm vui lòng theo dõi thông tin trên website và fanpage của VACPA để cập nhật thông tin.

Sau khi nhận được Thông báo số 10/TB-QLKT, VACPA đã cập nhật và gửi ngay thông tin cho tất cả các Công ty
kiểm toán là Hội viên tổ chức của VACPA, các nhân viên hành chính các công ty kiểm toán và tất cả các học viên
đã tham gia các lớp học ôn thi kiểm toán viên, kế toán viên của VACPA. Đồng thời, VACPA cũng đã tư vấn các
học viên có vướng mắc về thủ tục thay đổi thông tin hoặc hướng dẫn học viên làm đơn phản ánh về Thường trực
Hội đồng thi để đảm bảo bản đăng ký dự thi chính xác.
Đặc biệt, hiểu được khó khăn của các thí sinh đăng ký kỳ thi kiểm toán viên và kế toán viên 2020 sau thời
gian dài hoãn thi, các thí sinh rất cần tổng hợp lại kiến thức cũng như các kỹ năng cần thiết để chuẩn bị cho
kỳ thi sẽ tổ chức vào tháng 5/2022, VACPA tổ chức lớp tổng ôn bằng hình thức trực truyến (online-học qua
Zoom). Khóa tổng ôn này, VACPA đã mời các giảng viên uy tín, nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy, hướng
dẫn ôn thi kế toán viên, kiểm toán viên tham gia và sẽ bắt đầu học từ 9/4/2022. VACPA sẽ phối hợp với các
giảng viên để tiếp tục hỗ trợ, tư vấn về nội dung học cũng như các thủ tục thi cho các học viên trong quá trình
học tổng ôn để đạt kết quả thi tốt nhất.

PGS. TS Lưu Đức Tuyên - Phó Cục
Trưởng Cục QLGS Kế toán kiểm toán -
Bộ Tài chính

http://vacpa.org.vn/Page/Detail.aspx?newid=9383
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VACPA TỔ CHỨC CÁC LỚP CẬP NHẬT KIẾN THỨC TRONG THÁNG 2, 3/2022
ĐỂ CẬP NHẬT KỊP THỜI CÁC CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI VÀ CÁC LƯU Ý KẾ TOÁN,
KIỂM TOÁN KHÁC

HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA VACPA

Nhằm đáp ứng nhu cầu của các kế toán viên, kiểm toán viên, trong bối cảnh nhiều văn bản về thuế mới được
ban hành ảnh hưởng trực tiếp đến công tác kế toán, lập báo cáo tài chính, kê khai, quyết toán thuế, trong
tháng 02/2022, VACPA đã tổ chức 02 lớp cập nhật kiến thức trực tuyến để lưu ý khi thực hiện kiểm toán
BCTC năm 2021 trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch COVID-19 (rủi ro sai sót đối với BCTC, các thủ tục và
ý kiến kiểm toán); Các sai sót trong lập và trình bày báo cáo tài chính; Cập nhật các quy định mới về thuế
liên quan đến chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 và hướng dẫn thi hành một số
điều của Luật Quản lý Thuế. VACPA tổ chức cả lớp học trong giờ hành chính và lớp học vào thứ 7 (cuối
tuần) để kế toán viên, kiểm toán viên và các học viên quan tâm có thể sắp xếp thời gian trong mùa kiểm
toán, lập báo cáo tài chính bận rộn. Lớp học đã thu hút được đông đảo học viên đăng ký tham dự.

Trong tháng 03/2022, VACPA sẽ tổ chức liên tục các lớp học cập nhật kiến thức để tiếp tục lưu ý các vấn đề
trong công tác quyết toán thuế cũng như cập nhật các quy định mới có hiệu lực từ năm 2022, như thông tư
80/2021/TT-BTC,…. Đồng thời, VACPA sẽ tổ chức một số lớp để lưu ý các vấn đề trong lập, hoàn thiện hồ
sơ kiểm toán và hệ thống kiểm soát chất lượng doanh nghiệp kiểm toán ngay cuối mùa kiểm toán và các nội
dung khác về bảo hiểm xã hội, luật dân sự, tranh chấp thương mại, … để cung cấp các kiến thức, kinh
nghiệm hữu ích cho học viên. Quý hội viên, các kế toán viên, kiểm toán viên và anh/chị quan tâm vui lòng
theo dõi email, website, fanpage của VACPA để có được thông tin đầy đủ, kịp thời các lớp học sắp tới. Các
lớp cập nhật kiến thức trong tháng 03/2022 vẫn sẽ được VACPA tổ chức theo hình thức trực tuyến để phù
hợp với tình hình dịch Covid-19 hiện đang diễn biến phức tạp.



Số tiền được giảm 5% dựa trên tổng số phí cập nhật kiến thức mà doanh nghiệp kiểm toán là Hội viên tổ
chức đã đóng cho các kiểm toán viên là hội viên cá nhân trong năm 2021 tham dự lớp cập nhật kiến thức do
VACPA tổ chức (đăng ký theo tên doanh nghiệp kiểm toán là Hội viên tổ chức). Số tiền được giảm sẽ trừ vào
số tiền phí cập nhật kiến thức năm 2022 phải đóng khi các kiểm toán viên đang làm việc tại doanh nghiệp
kiểm toán là Hội viên tổ chức tham dự các lớp cập nhật kiến thức do VACPA tổ chức trong năm 2022. Trong
năm 2022, VACPA sẽ triển khai thêm các chính sách mới để đảm bảo và nâng cao quyền lợi cho hội viên
VACPA.

HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA VACPA

VACPA GIẢM 5% PHÍ CẬP NHẬT KIẾN THỨC NĂM 2021 CHO HỘI VIÊN TỔ CHỨC

Bên cạnh việc đồng hành về mặt chính sách, chuyên
môn, nghiệp vụ,… cùng với hội viên vượt qua mùa dịch
COVID-19 khó khăn, thực hiện theo Quy chế hội viên
của VACPA, trong đó một trong các quyền lợi của Hội
viên tổ chức là: “Được giảm 5% phí cập nhật kiến thức
trên tổng số phí cập nhật kiến thức hàng năm do VACPA
tổ chức đối với các kiểm toán viên là hội viên cá nhân
làm việc tại công ty”. Ngày 23/02/2022, Hội Kiểm toán
viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã thông báo (qua
email) tới hội viên tổ chức số tiền được giảm tương ứng
5% phí cập nhật kiến thức năm 2021 cho hội viên tổ
chức vào các lớp cập nhật kiến thức năm 2022 của Hội.
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Nếu có thông tin cần trao đổi, làm rõ thêm, Quý Hội viên tổ chức của VACPA có thể liên hệ theo thông tin
đã cung cấp trong thông báo (email) hoặc gọi trực tiếp về Văn phòng VACPA để được hỗ trợ, giải đáp.



Thực hiện Chương trình hợp tác với các trường Đại học về
hoạt động nghề nghiệp cũng như hỗ trợ công tác nghiên cứu,
giảng dạy môn kế toán, kiểm toán, VACPA phối hợp với
Hiệp hội Kế toán công chứng Anh quốc (ACCA) tổ chức Hội
thảo trực tuyến “Giới thiệu và trao tặng sách 207 sơ đồ kế
toán hành chính sự nghiệp” dành riêng cho giảng viên khoa
kế toán, kiểm toán của các trường Đại học, Cao đẳng trên
cả nước, với thông tin cụ thể như sau:

QUYỂN SÁCH 207 SƠ ĐỒ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP SẼ ĐƯỢC
GIỚI THIỆU VÀ TRAO TẶNG TỚI CÁC GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC TẠI HỘI THẢO
TRỰC TUYẾN NGÀY 18/3/2022

HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA VACPA
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Thời gian Nội dung Người trình bày

 9:00

9:15 - 9:30

10:00- 10:45 

10:45 – 11:30 

Phát biểu khai mạc.

Chào đón Quý Thầy Cô, khách mời tham dự
Hội thảo.

- Ông Phạm Sỹ Danh - Chủ tịch VACPA

Kế toán HCSN và đào tạo tại trường ĐH Việt
Nam 

Giới thiệu nội dung cuốn sách “207 sơ đồ kế
toán HCSN” và thông báo trao tặng sách cho
các Trường tham dự

- TS. Hà Thị Ngọc Hà, Phó Chủ tịch
VACPA và Ban Chuyên môn VACPA. 

Trao đổi, thảo luận về: 
- Nội dung sách "207 sơ đồ kế toán HCSN"
- Kinh nghiệm quốc tế về đào tạo kế toán công
- Các nội dung các trường đại học mong muốn
hỗ trợ từ VACPA - ACCA về đào tạo khu vực
công, và các chủ đề khác 

Ban Tổ chức 

- PGS. TS. Ngô Thanh Hoàng - Trưởng
Ban quản lý khoa học, Học viện Tài
chính

9:30 - 10:00
 

- Điều phối viên thảo luận: TS. Trần Khánh
Lâm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký
VACPA.
- TS. Hà Thị Ngọc Hà, Phó Chủ tịch
VACPA. 
- PGS. TS. Ngô Thanh Hoàng- Trưởng Ban
quản lý khoa học, Học viện Tài chính. 
- PGS.TS. Mai Hoàng Minh – nguyên
giảng viên Khoa Kế toán, ĐH Kinh tế
Tp.HCM.
- Bà Khuất Thị Liên Hương, Hội viên
VACPA và ACCA, Trưởng Ban Giáo dục
đào tạo, ACCA Đông Nam Á lục địa 

Kết thúc Hội thảo11:30 – 11:45 

9h00 - 12h00Thứ sáu 18/03/2022 Trực tuyến 
qua zoom

ĐĂNG KÝ Tham dự miễn phí

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdntzHYtSJrhM0RVBINxwjHnETy7CkKtEzVZQpI5AJYJoRs_w/viewform
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VACPA GỬI TẶNG CÔNG CỤ HỖ TRỢ TRA CỨU VĂN BẢN (E-BOOK) 1.12 TỚI
CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÓ KÝ BIÊN BẢN HỢP TÁC VỚI VACPA

“Công cụ hỗ trợ tra cứu Văn bản” (Ebook) đã được VACPA xây dựng nhằm hỗ trợ Hội viên tra cứu, tìm kiếm
các văn bản quy phạm pháp luật một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất phục vụ các hoạt động dịch vụ
kiểm toán, dịch vụ đảm bảo và các dịch vụ liên quan khác của doanh nghiệp kiểm toán.

Nhằm giới thiệu sâu rộng thêm “Công cụ hỗ trợ tra cứu Văn bản” (Ebook) tới nhiều đối tượng có nhu cầu sử
dụng để tra cứu, tìm kiếm các văn bản quy phạm pháp luật một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất phục vụ
cho nghề nghiệp, trong 2 ngày 17 và 18 của tháng 2/2022, VACPA đã gửi qua e-mail tặng E-book tới các
Giảng viên Khoa Kế toán - kiểm toán các Trường Đại học trong cả nước có ký Biên bản hợp tác với VACPA.
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VACPA hy vọng cuốn Ebook này sẽ hữu ích và hiệu quả trong công tác nghiên cứu và giảng dạy của Quý
Trường, đồng thời mong nhận được các ý kiến đóng góp của Quý Trường, Quý Thầy Cô để Ebook các phiên
bản mới trong thời gian tới sẽ được thực hiện tốt hơn nữa.

Để tải E-book, vui lòng truy cập tại đây

http://vacpa.org.vn/Page/Detail.aspx?newid=9386
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VACPA THAM DỰ BUỔI LỄ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC
KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH (UEH), HIỆP HỘI KẾ TOÁN CÔNG CHỨNG ANH QUỐC
(ACCA) VÀ CÔNG TY TNHH PWC VIỆT NAM NHẰM TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH
ĐÀO TẠO KẾ TOÁN TÍCH HỢP
Nhằm triển khai chương trình đào tạo kế toán tích hợp, ngày 22/2/2022, tại Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí
Minh (UEH) đã diễn ra Lễ ký kết Thoả thuận hợp tác giữa 03 đơn vị (ACCA), PwC Việt Nam và UEH.

Tham dự Buổi lễ ký kết có sự tham dự đặc biệt của đại diện: Tổng lãnh sự Anh tại TP. Hồ Chí Minh;
Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, ACCA, Công ty TNHH PwC Việt
Nam và Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA)..
Đây là lần đầu tiên một trường đại học phối hợp cùng hiệp hội nghề nghiệp và doanh nghiệp kiểm toán quốc
tế thực hiện chương trình đào tạo đem lại nền tảng giáo dục thực tiễn và mở rộng cơ hội nghề nghiệp cho sinh
viên ngành kế toán - tài chính.
Tại Lễ ký kết, GS.TS. Sử Đình Thành - Hiệu trưởng UEH - cho biết: UEH ủng hộ mạnh mẽ việc các khoa,
viện đào tạo của Trường thiết lập mối liên kết với các hiệp hội nghề nghiệp quốc tế, cũng như các doanh
nghiệp đa quốc gia để phát triển các chương trình đào tạo đi đôi với thực tiễn hành nghề. Đặc biệt, Nhà
trường cũng đánh giá rất cao bằng cấp của ACCA và danh tiếng của PwC Việt Nam.
"Chúng tôi tin rằng, việc ký kết hợp tác giữa UEH, ACCA và PwC Việt Nam sẽ là một trong những bước giúp
các bên tăng cường trách nhiệm xã hội thông qua phát triển các chương trình đào tạo đổi mới sáng tạo, tăng
cường kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp tại Việt Nam, đóng góp có hiệu quả vào việc tạo ra nguồn nhân lực
chất lượng cao, cùng chung tay lan tỏa tri thức, góp phần phát triển kinh tế đất nước" - GS.TS. Sử Đình
Thành chia sẻ.

Phát biểu tại buổi lễ ký kết, TS. Trần Khánh Lâm -
Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VACPA chia sẻ:
“ACCA, UEH & PwC đều là những đơn vị đối tác
chiến lược, tin cậy, thân thiết và có rất nhiều hoạt
động ủng hộ, hỗ trợ VACPA trong nhiều năm qua.
Việc ký kết hợp tác giữa các bên ngày hôm nay sẽ
mở ra cơ hội tiếp cận với chương trình nghề nghiệp,
thực hành nghề nghiệp tới các sinh viên trong nhà
trường cũng như là mở ra cơ hội để các bên có các
sáng kiến đào tạo và phát triển nghề nghiệp”.
“Tôi cũng tin chắc rằng sự quan hệ hợp tác mới giữa
các bên hôm nay sẽ giúp sinh viên hướng đến sự
nghiệp thành công trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán
không những tại Việt Nam mà còn đưa sinh viên
UEH tham gia sinh hoạt và làm việc trong khu vực
và quốc tế” - Ông Trần Khánh Lâm chia sẻ thêm.

Ông Pulkit Abrol - Giám đốc ACCA khu vực ASEAN ANZ của ACCA cũng nhấn mạnh: “Việc hợp tác giữa
UEH, ACCA và PwC Việt Nam sẽ đánh dấu cột mốc quan trọng thông qua việc lồng ghép các tài nguyên học
tập đem lại cơ hội phát triển chuyên môn theo hướng thực tiễn cho sinh viên ngành Kế toán - Tài chính. Bên
cạnh đó, tôi tin rằng việc UEH và ACCA hợp tác sử dụng bằng cấp quốc tế của ACCA sẽ mang lại chất
lượng học tập toàn cầu và khả năng tuyển dụng cao cho sinh viên UEH sau khi tốt nghiệp.”
Ông Quách Thành Châu - Phó Tổng Giám đốc PwC Việt Nam chia sẻ thêm: "Với mạng lưới tại 156 quốc gia
với hơn 295.000 nhân viên cùng uy tín lâu đời trong ngành, thông qua chương trình này, PwC Việt Nam cam
kết cung cấp cho sinh viên UEH những đặc quyền về định hướng nghề nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm thực tế,
đồng thời giúp các bạn sinh viên có cơ hội được trải nghiệm thực tiễn hành nghề tại môi trường doanh
nghiệp."
Đây thực sự là một cơ hội lớn dành cho các sinh viên đang theo ngành kế toán, kiểm toán, mang lại khởi đầu
thuận lợi trên con đường sự nghiệp, từ đó đóng góp vào sự phát triển và thành tựu tích cực của ngành kế toán
- tài chính Việt Nam.
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QUỐC HỘI THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT 43/2022/QH15

Ngày 11/01/2022, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ
Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội với một số nội dung nổi bật sau đây:

Theo đó, giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng trong năm 2022, áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ
đang áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% (còn 8%)
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Trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ sau: viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng,
chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai
khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất, sản phẩm hàng hóa và dịch
vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt;
Bên cạnh đó, cho phép tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối
với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 tại
Việt Nam cho kỳ tính thuế năm 2022.

1. Giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8% trong năm 2022

2.Tăng chi đầu tư phát triển từ nguồn NSNN tối đa 176.000 tỷ đồng

Về chính sách đầu tư phát triển trong gói tài khóa, Nghị quyết 43/2022/QH15 nêu rõ tăng chi đầu tư phát triển
từ nguồn ngân sách nhà nước tối đa 176.000 tỷ đồng, tập trung trong 2 năm 2022 và 2023, bao gồm:
Về y tế, bố trí tối đa 14.000 tỷ đồng để đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống y tế cơ sở, y tế
dự phòng, trung tâm kiểm soát bệnh tật cấp vùng, nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh, sản xuất vaccine
trong nước và thuốc điều trị Covid-19...
Về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, Nghị quyết nêu việc hỗ trợ lãi suất (2%/năm) tối đa 40.000
tỷ đồng thông qua hệ thống các ngân hàng thương mại cho một số ngành, lĩnh vực quan trọng, các doanh
nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có khả năng trả nợ, có khả năng phục hồi; cho vay cải tạo chung cư cũ, xây
dựng nhà ở xã hội, nhà cho công nhân thuê và thuê mua.
Cấp vốn điều lệ cho Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch tối đa 300 tỷ đồng.
Về đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, bổ sung tối đa 113.550 tỷ đồng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước để phát
triển kết cấu hạ tầng giao thông, công nghệ thông tin, chuyển đổi số, thích ứng biến đổi khí hậu, khắc phục
hậu quả thiên tai...

3. Hỗ trợ tiền thuê nhà

Ngoài ra, Nghị quyết 43/2022/QH15 cũng quy định rõ về chính sách tài khóa khác trong gói hỗ trợ lần này như
hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động có quan hệ lao động, đang ở thuê, ở trọ.
Đối tượng là người lao động làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu vực kinh tế trọng điểm (sử
dụng khoảng 6.600 tỷ đồng từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2021).
Đồng thời tăng hạn mức bảo lãnh Chính phủ đối với trái phiếu phát hành trong nước cho Ngân hàng Chính
sách Xã hội tối đa 38.400 tỷ đồng để cho vay hỗ trợ giải quyết việc làm; học sinh, sinh viên; các cơ sở giáo
dục mầm non, tiểu học ngoài công lập.
Các cá nhân vay mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo chính sách về
nhà ở xã hội... cũng nằm trong nhóm được vay gói tín dụng nêu trên.

4.Cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ

Về chính sách tiền tệ, Nghị quyết 43/2022/QH15 cũng nêu rõ sẽ điều hành đồng bộ, linh hoạt các công cụ
chính sách tiền tệ để góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm an toàn hệ thống
các tổ chức tín dụng, hỗ trợ tích cực cho phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.



Nghị quyết cũng cho phép áp dụng các chính sách khác để thực hiện Chương trình tập trung trong 2 năm 2022
và 2023, bao gồm sử dụng khoảng 5.000 tỷ đồng từ Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam để phát triển
hạ tầng viễn thông, internet, trong đó sử dụng 1.000 tỷ đồng để trang bị máy tính bảng thực hiện Chương trình
"Sóng và máy tính cho em"; Giải quyết các vướng mắc trong quy định về nội dung chi và quản lý Quỹ Phát
triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp; sử dụng khoảng 5.000 tỷ đồng để đổi mới công nghệ, ươm tạo
công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát
triển công nghệ...
Nghị quyết 43/2022/QH15 có hiệu lực từ ngày 11/01/2022 đến ngày 31/12/2023.
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Đồng thời nghiên cứu để giữ ổn định tỷ lệ tối đa vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn, tính toán hợp lý tỷ lệ
dự trữ bắt buộc, thực hiện nghiệp vụ thị trường mở, tái cấp vốn, chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục tiết giảm
chi phí hoạt động để phấn đấu giảm lãi suất cho vay khoảng 0,5%-1% trong 2 năm 2022 và 2023, nhất là đối
với lĩnh vực ưu tiên.
Tiếp tục cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ, miễn, giảm lãi vay đối với khách hàng bị ảnh
hưởng bởi dịch Covid-19, theo dõi sát diễn biến kinh tế, tiền tệ để có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân
phù hợp, đồng thời bảo đảm an toàn hoạt động của hệ thống các tổ chức tín dụng.

Sử dụng tối đa 46.000 tỷ đồng từ các nguồn tài chính hợp pháp khác để nhập khẩu vaccine, thuốc điều trị và
thiết bị, vật tư y tế phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 trong trường hợp cần thiết.
Tiếp tục tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách Xã hội để cho người sử dụng lao động vay trả lương ngừng
việc, trả lương phục hồi sản xuất cho người lao động, bảo đảm tính khả thi và tổ chức triển khai nhanh trong
thực tế. Cân đối giải pháp về tiền tệ hỗ trợ Chương trình với tổng thể phương án cơ cấu lại các ngân hàng được
kiểm soát đặc biệt.

Trích nguồn: thuvienphapluat.vn

Gói hỗ trợ về thuế cho doanh nghiệp trong năm 2022
được đánh giá sẽ có tác động tích cực tới tăng trưởng.



Trả lời:
Theo quy định tại Nghị định 108/2021/NĐ-CP thì từ ngày 01/01/2022, điều chỉnh tăng thêm 7,4% trên mức
lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng của tháng 12/2021 đối với 07 nhóm đối tượng gồm:
- Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và NLĐ (kể cả người có thời gian tham gia BHXH tự nguyện,
người nghỉ hưu từ quỹ bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An chuyển sang theo Quyết định 41/2009/QĐ-TTg );
quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng.
- Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định 92/2009/NĐ-CP, Nghị định 34/2019/NĐ-CP , Nghị định
121/2003/NĐ-CP và Nghị định 09/1998/NĐ-CP .
- Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng theo quy định của pháp luật; người đang hưởng trợ
cấp hằng tháng theo Quyết định 91/2000/QĐ-TTg , Quyết định 613/QĐ-TTg ngày 06/5/2010; công nhân cao
su đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định 206-CP ngày 30/5/1979.

THÔNG TIN HỖ TRỢ NGHỀ NGHIỆP

09

TỔNG CỤC THUẾ HƯỚNG DẪN KÊ KHAI, QUYẾT TOÁN THUẾ THEO THÔNG TƯ
80/2021/TT-BTC
Ngày 29/9/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 80/2021/TT-BTC có hiệu lực từ 1/1/2022 hướng dẫn
thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo đó, Thông tư số 80/2021/TT-BTC có nhiều điểm mới so với các thông tư hướng dẫn Luật Quản lý thuế
trước đây.
Thông tư 80/2021/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ 01/01/2022, trong đó, mẫu biểu hồ sơ khai thuế quy định
tại Thông tư này được áp dụng đối với kỳ tính thuế bắt đầu từ ngày 01/01/2022 trở đi và khai quyết toán thuế
cho kỳ tính thuế năm 2021.
Tổng cục Thuế đã biên soạn tài liệu hướng dẫn kê khai, quyết toán thuế GTGT, TNDN theo quy định tại
Thông tư số 80/2021/TT-BTC và triển khai hướng dẫn trực tuyến cũng như qua các văn bản trong tháng
2/2022 cho người nộp thuế.
Nội dung hướng dẫn chi tiết, người nộp thuế theo dõi tại tài liệu đính kèm.

GIẢI ĐÁP MỘT SỐ VƯỚNG MẮC VỀ TIỀN LƯƠNG NĂM 2022

Trả lời:
Theo quy định tại Điều 3 Nghị định 38/2019/NĐ-CP thì mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng.
Mức lương cơ sở mới này sẽ dùng làm căn cứ:
- Tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật
đối với các đối tượng theo quy định tại Điều 2 Nghị định 38/2019/NĐ-CP của Chính phủ;
- Tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật;
- Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở. Chính phủ trình Quốc hội xem xét
điều chỉnh mức lương cơ sở phù hợp khả năng ngân sách nhà nước, chỉ số giá tiêu dùng và tốc độ tăng trưởng
kinh tế của đất nước.

1. Tiền lương cơ sở năm 2022 áp dụng đối với cán bộ, công chức là bao nhiêu?

2. Lương cơ sở năm 2022 không tăng, vậy lương hưu của cán bộ, công chức có tăng không?
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- Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định 130-CP ngày 20/6/1975 và
Quyết định 111-HĐBT ngày 13/10/1981.
- Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng theo Quyết định 142/2008/QĐ-TTg .
- Công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định 53/2010/QĐ-TTg.
- Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân
dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg.
Ngoài ra, từ ngày 01 tháng 01 năm 2022, điều chỉnh tăng thêm đối với các đối tượng sau:
- Tăng thêm 200.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ
cấp hằng tháng từ 2.300.000 đồng/người/tháng trở xuống;
- Tăng lên bằng 2.500.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội,
trợ cấp hằng tháng từ 2.300.000 đồng/người/tháng đến dưới 2.500.000 đồng/người/tháng.
Như vậy, dù lương cơ sở không tăng nhưng lương hưu của cán bộ, công chức viên chức vẫn được điều chỉnh
tăng lên như quy định nêu trên.

3. Mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động năm 2022 là bao nhiêu?

Trả lời:
Từ ngày 01/01/2022, mức lương tối thiểu vùng tiếp tục thực hiện theo Nghị định 90/2019/NĐ-CP, cụ thể như
sau:

4. Lương tối thiểu vùng không tăng, doanh nghiệp có phải tăng lương cho NLĐ có hợp đồng
lao động hay không?
Trả lời:
Theo quy định của Chính phủ, Mức lương tối thiểu là mức lương thấp nhất được trả cho người lao động làm
công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao
động và gia đình họ, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội.

Như vậy tùy theo thỏa thuận của doanh nghiệp với NLĐ trong hợp đồng hoặc trong quy chế nội bộ doanh
nghiệp về việc tăng lương mà doanh nghiệp thực hiện chứ không phụ thuộc vào lương tối thiểu vùng do
năm 2022, lương tối thiếu vùng vẫn giữ nguyên

Mức lương Địa bàn áp dụng

4.420.000 đồng/tháng

3.920.000 đồng/tháng

3.430.000 đồng/tháng

3.070.000 đồng/tháng

Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I

Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II

Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III

Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV


