
 









 



 

 




  

 

 

 

 

 

Quý khách hàng thân mến, 

 

Lac Duy & Associates trân trọng được gửi tới quý khách hàng Bản tin pháp luật của tháng 

11 năm 2021 với một số điểm tin và bài viết đáng chú ý như sau: 

 

• Các quy định mới về từ thiện cá nhân theo nghị định 93/2021/NĐ-CP 

 

• Các trường hợp Tòa án nhân dân được xét xử trực tuyến kể từ ngày 01.01.2022 

 

• Cập nhật văn bản pháp lý tháng 11/2021 

 

 

 

 

 



 

 




  

 

 

 

 

CÁC QUY ĐỊNH MỚI VỀ TỪ THIỆN CÁ NHÂN 

THEO NGHỊ ĐỊNH 93/2021/NĐ-CP 

 

Với mục đích vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc 

phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, ngày 27/10/2021, 

Chính phủ đã ban hành Nghị định 93/2021/NĐ-CP về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các 

nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân 

mắc bệnh hiểm nghèo (“Nghị định”) có hiệu lực từ ngày 11/12/2021. Nghị định này thay thế Nghị định 

số 64/2008/NĐ-CP ngày 14/5/2008 của Chính phủ, bổ sung quy định cụ thể về cá nhân tham gia vận 

động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện để khắc phục khó khăn do thiên tai, 

dịch bệnh, sự cố trong nước. Cụ thể như sau: 

 

1. Cá nhân mở tài khoản riêng tại ngân hàng để tiếp nhận tiền đóng góp theo từng cuộc vận động 

 

Về vận động, tiếp nhận nguồn 

đóng góp tự nguyện, Nghị định 

nêu rõ tại Khoản 1 Điều 17: “Khi 

vận động, tiếp nhận, phân phối 

nguồn đóng góp tự nguyện để hỗ 

trợ thiên tai, dịch bệnh, sự cố, cá 

nhân có trách nhiệm thông báo 

trên các phương tiện thông tin 

truyền thông về mục đích, phạm 

vi, phương thức, hình thức vận 

động, tài khoản tiếp nhận (đối với 

tiền), địa điểm tiếp nhận (đối với 

hiện vật), thời gian cam kết phân 

phối và gửi bằng văn bản đến Ủy 

ban nhân dân cấp xã nơi cư trú 

theo mẫu Thông báo ban hành 

kèm theo Nghị định này. Ủy ban 

 

 

dân cấp xã có trách nhiệm lưu trữ để theo dõi và cung cấp thông 

tin khi có yêu cầu của tổ chức, cá nhân đóng góp hoặc nhận hỗ 

trợ và cơ quan có thẩm quyền phục vụ công tác hướng dẫn, theo 

dõi, thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm.” 

 

 



 

 




  

 

 

 

Theo đó, cá nhân vận động, tiếp nhận, phân phối nguồn đóng góp tự nguyện để hỗ trợ có trách nhiệm 

phải mở tài khoản riêng tại ngân hàng thương mại theo từng cuộc vận động để tiếp nhận, quản lý toàn 

bộ tiền đóng góp tự nguyện, bố trí địa điểm phù hợp để tiếp nhận, quản lý, bảo quản hiện vật đóng góp 

tự nguyện trong thời gian tiếp nhận; có biên nhận các khoản đóng góp tự nguyện bằng tiền mặt, hiện vật 

tiếp nhận được khi tổ chức, cá nhân đóng góp yêu cầu. Cá nhân không được tiếp nhận thêm các khoản 

đóng góp tự nguyện sau khi kết thúc thời gian tiếp nhận đã cam kết và có trách nhiệm thông báo đến nơi 

mở tài khoản về việc dừng tiếp nhận các khoản đóng góp tự nguyện. 

 

2. Phối hợp với UBND nơi tiếp nhận 

hỗ trợ để phân phối nguồn đóng góp 

tự nguyện 

 

Căn cứ nguồn đóng góp tự nguyện của 

từng cuộc vận động, tiếp nhận, cá nhân 

có trách nhiệm thực hiện theo các bước 

như sau: 

 

Bước 1: Thông báo với Ủy ban nhân dân 

nơi tiếp nhận hỗ trợ (cấp tỉnh, cấp huyện, 

cấp xã theo phân cấp; trường hợp cần 

thiết, liên hệ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

hướng dẫn cụ thể) để phối hợp xác định 

phạm vi, đối tượng, mức, thời gian hỗ trợ 

và thực hiện phân phối, sử dụng theo 

đúng cam kết tại khoản 1 Điều 17 và quy 

định tại Nghị định này, kể cả đối với 

những khoản đóng góp có điều kiện, địa 

chỉ cụ thể (nếu có). 

 

Bước 2: Chậm nhất trong 03 ngày làm 

việc kể từ khi nhận được thông báo, Ủy  

 
 

 

 

 



 

 




  

 

 

 

ban nhân dân nơi tiếp nhận hỗ trợ chủ trì, phối hợp với Ban Vận động cùng cấp (nếu có) hướng dẫn cá 

nhân về phạm vi, đối tượng, mức hỗ trợ, thời gian thực hiện phân phối nguồn đóng góp tự nguyện và tạo 

điều kiện, đảm bảo an toàn cho hoạt động hỗ trợ; cử lực lượng phối hợp tham gia phân phối nguồn đóng 

góp tự nguyện khi cần thiết hoặc theo đề nghị của cá nhân. 

 

Bước 3: Lên phương án phân phối, sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện còn dư hoặc chuyển cho Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp để thực hiện các chính sách an sinh xã hội bảo đảm phù hợp với 

mục tiêu đã cam kết với tổ chức, cá nhân đóng góp. 

 

Khuyến khích cá nhân chi từ nguồn đóng góp tự nguyện theo các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 11 

Nghị định này hỗ trợ cho người bị thương nặng, gia đình có người mất tích do thiên tai, dịch bệnh, sự 

cố; chi phí mai táng cho gia đình có người chết do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ lương thực, thực 

phẩm, nước uống, thuốc chữa bệnh và nhu yếu phẩm thiết yếu khác cho người dân, hộ gia đình bị khó 

khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ hộ gia đình sửa chữa, xây dựng lại nhà ở bị đổ, sập, trôi, cháy 

hoàn toàn, sửa chữa nhà ở bị hư hỏng nặng; hộ phải di dời nhà ở khẩn cấp do nguy cơ từ thiên tai, sự cố 

để ổn định đời sống của người dân, trừ trường hợp thực hiện theo cam kết với tổ chức, cá nhân đóng góp. 

 

3.  Công khai kết quả tiếp nhận, phân phối nguồn đóng góp tự nguyện trên phương tiện truyền 

thông 

 

Nghị định cũng quy định cụ thể về quản lý tài chính, công khai nguồn đóng góp tự nguyện. Cụ thể, chi 

phí cho hoạt động vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện do cá nhân đứng 

ra vận động tự chi trả. Trường hợp được các tổ chức, cá nhân đóng góp đồng ý thì cá nhân được chi từ 

nguồn đóng góp tự nguyện, nhưng phải tổng hợp và công khai khoản chi phí này. 

 

Các khoản đóng góp tự nguyện do cá nhân vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng để khắc phục hậu 

quả thiên tai, dịch bệnh, sự cố phải đảm bảo tính công khai, minh bạch. Cá nhân có trách nhiệm mở 

sổ ghi chép đầy đủ thông tin về kết quả tiếp nhận, phân phối tiền, hiện vật đóng góp tự nguyện theo đối 

tượng, địa bàn được hỗ trợ, bao gồm những khoản tiếp nhận có điều kiện, địa chỉ cụ thể (nếu có), thực 

hiện công khai theo các nội dung quy định trên các phương tiện truyền thông và gửi kết quả bằng văn 

bản tới Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú để niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan trong 30 ngày.  

 

 



 

 




  

 

 

 

 

Thời điểm công khai thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 14:  

 

“a) Công khai văn bản về việc tổ chức kêu gọi, vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp tiền, hiện vật 

đóng góp tự nguyện ngay sau khi ban hành; 

b) Công khai thời gian, địa điểm, cách thức tiếp nhận tiền, hiện vật đóng góp tự nguyện trước từ 01 đến 

03 ngày bắt đầu tổ chức thực hiện; 

c) Công khai kết quả vận động, tiếp nhận và phân phối nguồn đóng góp tự nguyện: Công khai tổng số 

tiền, hiện vật đã vận động, tiếp nhận chậm nhất sau 15 ngày kể từ khi kết thúc thời gian tiếp nhận; công 

khai tổng số tiền, hiện vật đã phân phối, sử dụng chậm nhất sau 30 ngày kể từ khi kết thúc thời gian phân 

phối, sử dụng; 

d) Công khai đối tượng hỗ trợ, chính sách hỗ trợ và mức hỗ trợ ngay từ khi bắt đầu thực hiện hỗ trợ, 

phân phối tiền, hiện vật đóng góp tự nguyện.” 

 

 

 

 

 

 



 

 




  

 

 

 

 

 

CÁC TRƯỜNG HỢP TÒA ÁN 

NHÂN DÂN ĐƯỢC XÉT XỬ 

TRỰC TUYẾN KỂ TỪ NGÀY 

01.01.2022 
 

 

Ngày 12 tháng 11 năm 2021, Quốc Hội ban 

hành Nghị quyết số 33/2021/QH15 về tổ chức 

phiên tòa trực tuyến (“Nghị quyết”). Nghị 

quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 

tháng 01 năm 2022. 

 

 

 

1. Các trường hợp Tòa án nhân dân được xét xử trực tuyến 

 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 1 của Nghị quyết, Tòa án nhân dân được phép tổ chức phiên tòa trực 

tuyến xét xử sơ thẩm, xét xử phúc thẩm các vụ án khi hội đủ 02 (hai) yếu tố sau đây: 

 

− Các vụ án hình sự, dân sự, hành chính có tình tiết, tính chất đơn giản; 

 

− Có tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án rõ ràng. 

 

Tuy nhiên, Nghị quyết cũng chỉ ra 03 (ba) trường hợp mà Tòa án nhân dân sẽ không thực hiện xét xử 

trực tuyến, cụ thể: (i) Vụ án hình sự, dân sự, hành chính liên quan đến bí mật nhà nước; (ii) Vụ án hình 

sự về một trong các tội xâm phạm an ninh quốc gia quy định tại Chương XIII của Bộ luật Hình sự; (iii) 

Vụ án hình sự về một trong các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh quy định 

tại Chương XXVI của Bộ luật Hình sự. 

 

2. Về hình thức xét xử 

 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 1 của Nghị định này, phiên tòa được tổ chức tại phòng xử án và sử dụng  

 



 

 




  

 

 

 

các thiết bị điện tử kết nối với nhau thông qua môi trường mạng. Bị cáo, bị hại, đương sự, người tham 

gia tố tụng khác tham gia phiên tòa được phép tham gia phiên tòa tại địa điểm ngoài phòng xử án do Tòa 

án quyết định nhưng vẫn bảo đảm trực tiếp theo dõi đầy đủ hình ảnh, âm thanh và tham gia các trình tự, 

thủ tục tố tụng của phiên tòa bằng lời nói, hành vi tố tụng liên tục, công khai, vào cùng một thời điểm. 

 

Bên cạnh đó, khoản 3 điều này quy định việc tổ chức phiên tòa trực tuyến phải tuân thủ các quy định của 

pháp luật; bảo đảm an ninh, an toàn thông tin mạng và các điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật; bảo đảm sự 

tôn nghiêm của phiên tòa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 




  

 

 

 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT THÁNG 11/2021 

 

SỐ 
NGÀY HIỆU 

LỰC 
TÊN VĂN BẢN 

DOANH NGHIỆP – TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC 

1.  17/11/2021 

Quyết định 2244/QĐ-BTNMT về điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch chủ 

yếu đánh giá hoạt động doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Tài nguyên 

và Môi trường năm 2021  

2.  18/11/2021 
Quyết định 2602/QĐ-BCT về khung giá phát điện năm 2021 do Bộ trưởng 

Bộ Công thương ban hành  

  CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

3.  23/11/2021 
Quyết định 1582/QĐ-BHXH năm 2021 về Quy chế hoạt động Cổng Thông 

tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam  

  GIAO THÔNG – VẬN TẢI 

4.  15/11/2021 
Quyết định 42/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng  

  THƯƠNG MẠI 

5.  23/11/2021 

Quyết định 4958/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch nâng cao năng suất, 

chất lượng giống vật nuôi (bò thịt, bò sữa) và thủy sản trên địa bàn thành 

phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025  

  TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ, VĂN HÓA – XÃ HỘI 

6.  29/11/2021 
Quyết định 23/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch thành phố Hà Nội  

  TÀI NGUYÊN – MÔI TRƯỜNG 

7.  23/11/2021 
Quyết định 718/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch phòng chống 

thiên tai tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Quyet-dinh-2244-QD-BTNMT-2021-ke-hoach-chu-yeu-danh-gia-hoat-dong-doanh-nghiep-nha-nuoc-494923.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Quyet-dinh-2244-QD-BTNMT-2021-ke-hoach-chu-yeu-danh-gia-hoat-dong-doanh-nghiep-nha-nuoc-494923.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Quyet-dinh-2244-QD-BTNMT-2021-ke-hoach-chu-yeu-danh-gia-hoat-dong-doanh-nghiep-nha-nuoc-494923.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-2602-QD-BCT-2021-Ban-hanh-khung-gia-phat-dien-494984.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-2602-QD-BCT-2021-Ban-hanh-khung-gia-phat-dien-494984.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Quyet-dinh-1582-QD-BHXH-2021-Quy-che-hoat-dong-Cong-Thong-tin-dien-tu-Bao-hiem-xa-hoi-495401.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Quyet-dinh-1582-QD-BHXH-2021-Quy-che-hoat-dong-Cong-Thong-tin-dien-tu-Bao-hiem-xa-hoi-495401.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-42-2021-QD-UBND-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-cua-So-Giao-thong-tinh-Lam-Dong-494762.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-42-2021-QD-UBND-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-cua-So-Giao-thong-tinh-Lam-Dong-494762.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-4958-QD-UBND-2021-Ke-hoach-nang-cao-nang-suat-giong-vat-nuoi-bo-thit-bo-sua-Ha-Noi-495531.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-4958-QD-UBND-2021-Ke-hoach-nang-cao-nang-suat-giong-vat-nuoi-bo-thit-bo-sua-Ha-Noi-495531.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-4958-QD-UBND-2021-Ke-hoach-nang-cao-nang-suat-giong-vat-nuoi-bo-thit-bo-sua-Ha-Noi-495531.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-23-2021-QD-UBND-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-cua-So-du-lich-Ha-Noi-494901.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-23-2021-QD-UBND-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-cua-So-du-lich-Ha-Noi-494901.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-718-QD-UBND-2021-phe-duyet-Ke-hoach-phong-chong-thien-tai-tinh-Tuyen-Quang-495376.aspx
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  THỂ THAO – Y TẾ 

8.  19/11/2021 
Nghị quyết 145/NQ-CP năm 2021 về điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số 

chế độ, chính sách trong phòng, chống COVID-19 do Chính phủ ban hành  

9.  16/11/2021 

Quyết định 3900/QĐ-UBND năm 2021 về Quy định tạm thời các biện pháp 

"Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" trên địa 

bàn Thành phố Hồ Chí Minh  
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