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Điểm tin các quy định nổi bật trong tháng 03 & 04/2021  

 

THÁNG 03 & 04/2021 

1. Kê khai & quản lý thuế đối với các tổ chức/ doanh nghiệp 

 Giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế (“GDĐT”): Thông tư số 19/2021/TT-BTC 

(“Thông tư 19”) ngày 18/03/2021 của Bộ Tài chính (“BTC”) hướng dẫn GDĐT 

trong lĩnh vực thuế, có hiệu lực từ ngày 03/05/2021, và Công văn số 1194/TCT-KK 

ngày 20/04/2021 của Tổng cục Thuế (“TCT”) giới thiệu các nội dung mới của 

Thông tư 19 

Một số điểm chính đáng lưu ý như sau:  

 Người nộp thuế được thực hiện GDĐT thông qua Cổng thông tin điện tử của TCT 

hoặc phương thức khác được kết nối với Cổng thông tin điện tử của TCT như Cổng dịch 

vụ công quốc gia, Cổng thông tin điện tử của BTC hoặc cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền khác, tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN; 

 Người nộp thuế được thực hiện các GDĐT 24/7, bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ và 

ngày Tết. Hồ sơ khai thuế điện tử được xác định là nộp trong ngày nếu được ký & gửi/  

NỘI DUNG 

 Thuế; 

 Thuế Thu nhập cá 

nhân (“TNCN”) 

 Lao động; 

 Bảo hiểm xã hội 

(“BHXH), Bảo hiểm 

y tế (“BHYT”) và 

Bảo hiểm thất 

nghiệp (“BHTN”). 

Vui lòng tham khảo ấn 

bản này của chúng tôi 

để biết thêm chi tiết. 
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THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (“TNCN”) 

BẢO HIỂM XÃ HỘI (“BHXH”), BẢO HIỂM Y TẾ 

(“BHYT”),  BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP (“BHTN”) 
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nộp thành công trong vòng 24 giờ của một ngày (kể từ 00:00:00 giờ AM đến 23:59:59 giờ PM của ngày), đối với hồ 

sơ khai thuế điện tử có tài liệu đính kèm được nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện thì "ngày nộp hồ sơ thuế” sẽ tính 

theo ngày nộp đầy đủ các tài liệu đính kèm; 

 Email dùng để GDĐT phải là email đã dùng để đăng ký thuế hoặc đăng ký kinh doanh. 

 Kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”) của chi nhánh hạch toán độc lập chuyển đổi sang hạch 

toán phụ thuộc: Công văn số 6268/CTHN-TTHT ngày 01/03/2021 của Cục Thuế Tp. Hà Nội (“CTHN”) về việc kê 

khai thuế TNDN tập trung của chi nhánh hướng dẫn chi nhánh chuyển đổi hình thức hạch toán từ độc lập sang 

phụ thuộc chỉ cần thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế, không cần cấp lại mã số thuế (“MST”) mới. 

(Trước đó, theo Công văn 95835/CT-TTHT ngày 02/11/2020, CTHN đã hướng dẫn theo hướng chi nhánh phải 

đóng MST cũ và đăng ký lại MST mới). 

 Gia hạn nộp thuế: Nghị định số 52/2021/NĐ-CP (“Nghị định 52”) ngày 19/04/2021 của Chính phủ về việc gia 

hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (“GTGT”), thuế TNDN, thuế thu nhập cá nhân (“TNCN”) và tiền thuê đất 

trong năm 2021, có hiệu lực từ 19/04/2021 và Công điện số 05/CĐ-TCT (“Công điện 05”) ngày 20/04/2021 của 

TCT về việc triển khai Nghị định 52. 

Theo đó, số thuế được gia hạn nộp trong năm 2021 như sau: 

 Đối với doanh nghiệp: 

- Thuế GTGT:  

o Gia hạn 5 tháng cho số thuế từ tháng 03 đến tháng 06 và quý 1, quý 2 năm 2021;  

o Gia hạn 4 tháng cho số thuế của tháng 07 năm 2021;  

o Gia hạn 3 tháng cho số thuế của tháng 08 năm 2021  

- Thuế TNDN: gia hạn 3 tháng cho số thuế tạm nộp của quý 1, quý 2 kỳ tính thuế TNDN năm 2021 

 Đối với hộ/ cá nhân kinh doanh:  gia hạn toàn bộ số thuế GTGT, thuế TNCN của năm 2021 đến ngày 31/12/2021 

 Tiền thuê đất: đối với số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2021, gia hạn 6 tháng kể từ ngày 31/05/2021 

Theo Công điện 05, giấy đề nghị gia hạn nộp thuế được nộp một lần cho toàn bộ các kỳ của các sắc thuế cùng với 

thời điểm nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn chậm nhất là ngày 30/07/2021. 

 Công văn số 833/TCT-DNNCN ngày 25/03/2021 của TCT về quản lý thuế đối với giao dịch “Lan đột 

biến” 

 Trường hợp phát sinh giao dịch mua bán của tổ chức, thu nhập từ lan đột biến phải chịu thuế TNDN, trừ trường 

hợp đáp ứng điều kiện miễn thuế theo khoản 1, Điều 4 Luật thuế TNDN; riêng, ảnh hưởng về thuế GTGT như sau:  

- Đối với doanh nghiệp, tổ chức tự trồng và bán ra: thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. 

- Đối với doanh nghiệp/ hợp tác xã (“HTX”) kinh doanh thương mại, nếu:  

o nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ: (i) nếu bán cho doanh nghiệp, HTX thì không phải kê khai thuế 

GTGT; (ii) nếu bán cho hộ, cá nhân kinh doanh và tổ chức, cá nhân khác, thuế suất 5% 

o nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp: thuế GTGT theo tỷ lệ 1% trên doanh thu  

 Trường hợp phát sinh giao dịch mua bán của hộ gia đình, cá nhân: 

- Hộ kinh doanh, cá nhân là bên bán: thuế suất thuế GTGT 1% và Thuế TNCN 0,5% 

- Hộ gia đình, cá nhân tự trồng: không chịu thuế GTGT và được miễn Thuế TNCN. 

 Công văn số 967/TCT-CS ngày 05/04/2021 của TCT về việc giảm thuế TNDN theo Nghị quyết 

số 116/2020/QH14 

Doanh nghiệp đáp ứng điều kiện có tổng doanh thu năm 2020 (bao gồm doanh thu của các chi nhánh) không quá 

200 tỷ VND được giảm 30% số thuế TNDN phải nộp của năm 2020.  

2. Thuế TNDN – Chi phí được trừ 

 Công văn số 530/TCT-DNL ngày 03/03/2021 của TCT về việc xử lý phần chi không hết của Quỹ phát 

triển khoa học công nghệ (“KHCN”) 

Theo đó, doanh nghiệp phải nộp thêm phần lãi trên số thuế TNDN truy thu do không sử dụng hết 70% Quỹ KHCN 

sau 5 năm và khoản lãi phát sinh này không được đưa vào chi phí được trừ.  

 r

s 

c

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-dinh-52-2021-ND-CP-gia-han-thoi-han-nop-thue-gia-tri-gia-tang-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-471423.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Cong-dien-05-CD-TCT-2021-trien-khai-Nghi-dinh-52-2021-ND-CP-471558.aspx
https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Thue-Phi-Le-Phi/Cong-van-833-TCT-DNNCN-2021-Quan-ly-thue-doi-voi-giao-dich-Lan-dot-bien-470670.aspx
https://luatvietnam.net/vn/giam-30-thue-tndn-nam-2020--vbpl106666.html
https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Doanh-nghiep/Cong-van-530-TCT-DNL-2021-xu-ly-phan-chi-khong-het-cua-Quy-phat-trien-khoa-hoc-tai-Mobifone-469492.aspx
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 Nghị định số 44/2021/NĐ-CP ngày 31/03/2021 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ 

khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho 

các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19, có hiệu lực từ 31/03/2021 

Các khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng chống dịch Covid-19 tại Việt 

Nam thông qua các đơn vị, tổ chức nhà nước và các cơ quan ban ngành theo quy định sẽ được tính vào chí phí 

được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN cho kỳ tính thuế năm 2020 và năm 2021 nếu có đủ hồ sơ chi ủng 

hộ, tài trợ, gồm: biên bản xác nhận tài trợ (giấy hoặc điện tử) có chữ ký đóng dấu của doanh nghiệp và bên nhận 

tài trợ; hóa đơn, chứng từ hợp pháp. 

 Công văn số 933/TCT-DNL ngày 01/04/2021 của TCT về chính sách thuế TNDN đối với phí hỗ trợ đại lý 

bảo hiểm độc quyền 

Trường hợp doanh nghiệp nhận tiền hỗ trợ để làm đại lý độc quyền phân phối sản phẩm bảo hiểm nhân thọ trong 

một số năm nhất định thì khoản tiền này được hạch toán một lần vào thu nhập khác, không phân bổ cho nhiều kỳ.   

3. Thuế GTGT – Hoàn thuế  

 Công văn số 944/TCT-CS ngày 01/04/2021 của TCT về việc hoàn thuế GTGT đầu vào đối với dự án đầu 

tư mới 

Dự án đang trong giai đoạn đầu tư được xét hoàn thuế GTGT đầu vào khi có số thuế chưa khấu trừ từ 300 triệu 

VND trở lên. Với số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết khi kết thúc giai đoạn đầu tư, trên tờ khai thuế GTGT tại 

kỳ thuế kết thúc giai đoạn đầu tư, doanh nghiệp phải thực hiện kê khai vào chỉ tiêu “Thuế GTGT đầu vào còn lại 

của dự án đầu tư đề nghị hoàn”. Trường hợp chưa kê khai, doanh nghiệp thực hiện kê khai bổ sung theo quy định. 

 
 THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 

1. Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/03/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, có hiệu lực từ 25/04/2021. 

2. Thông tư số 14/2021/TT-BTC ngày 18/02/2021 của BTC bổ sung một loại phí hải quan mới là phí cấp, 

cấp lại sổ tạm quản (sổ ATA) đối với hàng hóa tạm xuất, tái nhập theo Nghị định 64/2020/NĐ-CP, có hiệu 

lực từ ngày 05/04/2021. 

3. Công văn số 969/TCHQ-TXNK ngày 01/03/2021 của Tổng cục Hải quan (“TCHQ”) về việc thực hiện 

Thông tư số 06/2021/TT-BTC của BTC ngày 22/01/2021 hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý 

thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. 

4. Công văn số 1433/TCHQ-TXNK ngày 29/03/2021 của TCHQ về việc khai bổ sung các khoản điều chỉnh 

cộng vào trị giá hải quan (ví dụ phí bản quyền) và nộp thuế trong vòng 5 ngày làm việc kể từ thời điểm 

người nhập khẩu xác định được khoản này. 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-dinh-44-2021-ND-CP-chi-phi-duoc-tru-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-khoan-chi-chong-Covid19-463357.aspx
https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Thue-Phi-Le-Phi/Cong-van-944-TCT-CS-2021-hoan-thue-gia-tri-gia-tang-voi-du-an-dau-tu-moi-469613.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Nghi-dinh-18-2021-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-134-2016-ND-CP-huong-dan-Luat-Thue-xuat-nhap-khau-386321.aspx
https://luatvietnam.net/vn/quy-dinh-chi-tiet-luat-thue-xnk-2016--vbpl79488.html
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Thong-tu-14-2021-TT-BTC-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-su-dung-phi-hai-quan-465947.aspx
https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Xuat-nhap-khau/Cong-van-969-TCHQ-TXNK-2021-thuc-hien-Thong-tu-06-2021-TT-BTC-quan-ly-thue-hang-xuat-nhap-khau-466520.aspx
https://luatvietnam.net/vn/huong-dan-ke-khai-nop-thue-hang-xnk-tu-8-3-2021-vbpl110215.html
https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Thue-Phi-Le-Phi/Cong-van-1433-TCHQ-TXNK-2021-huong-dan-khai-bo-sung-phi-ban-quyen-470077.aspx
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THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (“TNCN”) 
1. Quản lý thuế TNCN – đăng ký, kê khai thuế & giảm trừ gia cảnh 

 Công văn số 13130/CTHN-TTHT ngày 26/04/2021 của Cục thuế Tp. Hà Nội về việc 

kê khai thuế TNCN đối với khoản chiết khấu thương mại, khuyến mại. 

Theo đó, trường hợp công ty chi trả các khoản thưởng, hỗ trợ đạt doanh số, khuyến mại, 

chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán, chi hỗ trợ bằng tiền hoặc không bằng tiền 

cho cá nhân kinh doanh/ hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thì công ty có 

trách nhiệm kê khai và nộp thuế thay cho cá nhân theo quy định.  

 Công văn số 832/TCT-DNNCN ngày 25/03/2021 của TCT hướng dẫn về người phụ 

thuộc. 

Nếu một cá nhân đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm đ, khoản 1, Điều 9 Thông tư số 

111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính đồng thời thỏa mãn điều kiện “không 

có nơi nương tựa” thì được xác định là người phụ thuộc để tính giảm trừ gia cảnh. “Không 

có nơi nương tựa” nghĩa là cá nhân không có vợ/ chồng, con cái và không còn bố mẹ.  

 Công văn số 377/TCT-DNNCN ngày 05/02/2021 của TCT hướng dẫn đăng ký tài 

khoản cá nhân nộp tờ khai thuế qua mạng. 

Cá nhân đã được cấp tài khoản giao dịch điện tử thì sử dụng tài khoản này để thực hiện 

các dịch vụ thuế điện tử trên hệ thống ETAX. Nếu chưa được cấp tài khoản thì người nộp 

thuế có thể đến bất kỳ cơ quan thuế nào để đăng ký tài khoản. Trường hợp cá nhân đã có 

tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia thì được phép đăng ký tài khoản giao dịch thuế 

điện tử thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia mà không cần phải đến cơ quan thuế. 

Công văn đính kèm phụ lục hướng dẫn cụ thể trình tự đăng ký thuế điện tử cho người nộp 

thuế. 

 Công văn số 5911/CTHN-TTHT ngày 26/02/2021 của Cục Thuế Tp. Hà Nội về việc 

kỳ kê khai thuế TNCN của văn phòng đại diện (“VPĐD”). 

Theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP, tổ chức chi trả thu nhập nếu thỏa 

điều kiện kê khai thuế GTGT theo quý thì được kê khai thuế TNCN theo quý. Tuy nhiên, vì 

VPĐD không thuộc đối tượng kê khai thuế GTGT nên phải thực hiện khai thuế TNCN theo 

tháng. 

 Công văn số 636/TCT-DNNCN ngày 12/03/2021 của TCT về việc hướng dẫn quyết 

toán thuế TNCN. 

Một số điểm mới về quyết toán thuế TNCN năm 2020 như sau: 

 Cá nhân ủy quyền quyết toán hoặc quyết toán trực tiếp nếu có số thuế TNCN phải nộp 

thêm không quá 50.000 đồng thì được miễn nộp bổ sung; 

 Tăng mức giảm trừ gia cảnh mỗi tháng lên 11 triệu đồng cho bản thân và 4,4 triệu đồng 

cho mỗi người phụ thuộc, áp dụng cho cả năm 2020; 

 Hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN 2020 vẫn áp dụng theo hướng dẫn tại Thông tư 

92/2015/TT-BTC cho đến khi có văn bản thay thế; 

 Khi khai bổ sung quyết toán thuế nếu không làm tăng, giảm số thuế phải nộp thì chỉ cần 

nộp bản giải trình và các tài liệu có liên quan, miễn nộp tờ khai bổ sung; và 

 Cho phép cá nhân nộp hồ sơ quyết toán qua mạng tại địa chỉ https://canhan.gdt.gov.vn. 

2. Thu nhập chịu thuế TNCN  

 Công văn số 811/TCT-DNNCN ngày 24/03/2021 của TCT về chính sách thuế TNCN 

đối với khoản đóng góp, thu nhập được nhận từ quỹ hưu trí tự nguyện.   

Theo đó, khoản lương hưu mà cá nhân nhận được từ quỹ hưu trí tự nguyện sẽ được miễn 

thuế toàn bộ, không khống chế hạn mức đồng thời không phụ thuộc vào hình thức chi trả 

hằng tháng hay một lần. Tuy nhiên, khoản đóng Quỹ hưu trí tự nguyện chỉ được miễn thuế 

TNCN theo hạn mức 1 triệu đồng/người/tháng (bao gồm cả phần đóng góp của người lao 

động và người sử dụng lao động).  

 

 

https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Thuong-mai/Cong-van-13130-CTHN-TTHT-2021-ke-khai-thue-thay-voi-khoan-chiet-khau-thuong-mai-Cuc-Thue-Ha-Noi-472950.aspx
https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Thue-Phi-Le-Phi/Cong-van-377-TCT-DNNCN-2021-cap-tai-khoan-giao-dich-dien-tu-trong-linh-vuc-thue-doi-voi-ca-nhan-465316.aspx
https://canhan.gdt.gov.vn/
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Ngoài ra, đối với thu nhập từ nhận thừa kế là chứng chỉ quỹ, người nhận thừa kế có trách nhiệm khai, nộp thuế 

TNCN theo diện thu nhập từ thừa kế chứng khoán. 

 Công văn số 345/TCT-DNNCN ngày 03/02/2021 của TCT về các khoản đóng góp được trừ. 

Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học chỉ được trừ khi tính thuế TNCN nếu là khoản đóng vào các quỹ 

được thành lập và hoạt động theo quy định tại Nghị định số 93/2019/NĐ-CP (hiệu lực từ ngày 15/01/2020).  

 Công văn số 9582/CTHN-TTHT ngày 31/03/2021 của Cục Thuế Tp. Hà Nội về thuế TNCN đối với các khoản 

thu nhập thanh toán cho người lao động đã chết. 

Trong năm tính thuế, người lao động (“NLĐ”) có một nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công duy nhất tại một nơi 

làm việc thì tổ chức chi trả thu nhập thực hiện quyết toán thuế TNCN thay cho NLĐ. Đối với số thuế TNCN còn phải 

nộp hoặc được hoàn sau khi quyết toán thuế TNCN, người hưởng thừa kế theo quy định của pháp luật có trách 

nhiệm nộp hoặc nhận số thuế TNCN cho người nộp thuế là người được pháp luật công nhận là đã chết. 

Trong trường hợp người sử dụng lao động chi trả các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công cho năm trước nhưng 

NLĐ đã chết tại thời điểm được chi trả thì người sử dụng lao động sẽ chi trả cho người thừa kế hợp pháp của người 

lao động và khoản thu nhập này không thuộc đối tượng chịu thuế TNCN. 

 Công văn số 5915/CTHN-TTHT ngày 26/02/2021 của Cục Thuế Tp. Hà Nội về việc miễn thuế TNCN cho viên 

chức ngoại giao. 

Theo đó, các cá nhân đáp ứng đủ điều kiện là viên chức ngoại giao có khoản thu nhập phát sinh với công việc tại 

Việt Nam nhưng có nguồn gốc chi trả ngoài Việt Nam thì thuộc diện miễn thuế theo quy định tại Điều 14 Pháp lệnh 

số 25-L/CTN ngày 23/08/1993 của Ủy Ban thường vụ Quốc Hội. 

LAO ĐỘNG 

1. Thông tư số 09/2020/TT-BLĐTBXH ngày 

12/11/2020 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội 

(“LĐTBXH”) quy định các điều kiện, danh mục nghề 

và công việc, nơi làm việc và nguyên tắc làm việc 

khi doanh nghiệp muốn sử dụng lao động vị thành 

niên (chưa đủ 15 tuổi), hiệu lực ngày 15/03/2021.  

2. Quyết định số 338/QĐ-LĐTBXH ngày 17/03/2021 

của Bộ LĐTBXH về việc công bố các thủ tục hành 

chính mới trong lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc 

phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ 

LĐTBXH.  

 

BẢO HIỂM XÃ HỘI (“BHXH”), BẢO HIỂM Y TẾ 

(“BHYT”), BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP (“BHTN”) 
1. Nghị định số 43/2021/NĐ-CP ngày 31/03/2021 của Chính phủ quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm 

(“CSDLQGBH”), hiệu lực ngày 01/06/2021. 

CSDLQGBH là phần mềm lưu trữ đầy đủ, chính xác các thông tin về nhân thân, BHXH, BHYT, BHTN và các thông tin 

về y tế, an sinh xã hội của công dân trên cả nước. Doanh nghiệp, cá nhân có thể khai thác và sử dụng dữ liệu thông tin 

của mình và của người khác (nếu được sự đồng ý) trên phần mềm này thông qua Cổng dữ liệu quốc gia, Cổng dịch vụ 

công quốc gia và Cổng thông tin điện tử của BHXH Việt Nam. Đặc biệt, nếu dữ liệu trích xuất từ phần mềm này có chữ 

ký số của BHXH Việt Nam thì sẽ có giá trị như văn bản xác nhận thông tin do cơ quan có thẩm quyền cung cấp. 

 

https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Thue-Phi-Le-Phi/Cong-van-9582-CTHN-TTHT-2021-thue-thu-nhap-ca-nhan-cho-nguoi-lao-dong-da-chet-Cuc-Thue-Ha-Noi-469488.aspx
https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Thue-Phi-Le-Phi/Cong-van-5915-CTHN-TTHT-2021-mien-tru-thue-cho-vien-chuc-ngoai-giao-Cuc-Thue-Ha-Noi-466876.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-09-2020-TT-BLDTBXH-huong-dan-Bo-luat-Lao-dong-ve-lao-dong-chua-thanh-nien-466418.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Quyet-dinh-338-QD-LDTBXH-2021-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-lao-dong-tien-luong-467874.aspx
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2. Công văn số 3717/BHXH-CNTT ngày 25/11/2020 của BHXH Việt Nam về 

việc triển khai ứng dụng VssID. 

Bảo hiểm xã hội số (VssID) là ứng dụng trên nền tảng thiết bị di động của BHXH 

Việt Nam, đã được cung cấp trên Google Play và AppStore để thiết lập kênh giao 

tiếp và tạo điều kiện cho người tham gia BHXH, BHYT có thể dễ dàng và nhanh 

chóng tiếp cận thông tin và thực hiện các dịch vụ công, từng bước thực hiện việc 

thay thế Sổ BHXH, Thẻ BHYT giấy như hiện nay. BHXH Tp. Hồ Chí Minh tại Công 

văn số 849/BHXH-QLT ngày 31/03/2021 cũng đã yêu cầu các doanh nghiệp trên 

địa bàn thành phố tiến hành cài đặt ứng dụng VssID trên điện thoại cho người lao 

động của doanh nghiệp. 

3. Thông báo số 840/TB-BHXH ngày 30/03/2021 của BHXH Tp. Hồ Chí Minh 

về việc đổi thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới. 

Từ ngày 01/04/2021, BHXH Thành phố thực hiện cấp thẻ BHYT mẫu mới cho các 

trường hợp tăng mới, cấp lại thẻ do mất, hỏng, thay đổi thông tin trên thẻ. Những 

người đang sử dụng thẻ BHYT mẫu cũ còn thời hạn tiếp tục được dùng để đi KCB 

và không cần đổi thẻ mẫu mới. 

 

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI 
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