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VĂN BẢN PHÁP LÝ VỀ THUẾ 

Công văn 4402/TCT-CS 
Ngày 03/10/2016 

Về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hàng chào mẫu cho khách 

hàng 

Công văn 4373/TCT-CS 
Ngày 03/10/2016 

Về sử dụng hoá đơn đặt in đối với cơ sở y tế công lập 

Công văn 4407/TCT-CS 
Ngày 05/10/2016 

Về chính sách thu tiền thuê đất 

Công văn 4371/TCT-CS 
Ngày 03/10/2016 

Về chính sách thuế giá trị gia tăng 

Công văn 4376/TCT-CS 
Ngày 03/10/2016 

Về chính sách thuế ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp 

Công văn 4362/TCT-CS 
Ngày 06/10/2016 

Về giải đáp chính sách tiền thuê đất 

Công văn 4369/TCT-CS 
Ngày 04/10/2016 

Về giải đáp chính sách lệ phí trước bạ 

Công văn 4347/TCT-CS
 Ngày 05/10/2016 

Về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với bảo hiểm sức khoẻ 

Công văn 4317/TCT-KK 
Ngày 05/10/2016 Về kê khai thuế giá trị gia tăng 

Công văn 4281/TCT-DNL 
Ngày 05/10/2016 

Về chính sách thuế đối với tổ chức tín dụng 

Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH 
Ngày 05/10/2016 

Hướng dẫn thực hiện quản lí lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với 

người lao động làm việc trong công ty TNHH một thành viên do nhà 

nước nắm giữ 100% vốn điều lệ 

 VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý 

 
Về chính sách thuế ưu đãi thuế 
thu nhập doanh nghiệp do 
tổng cục thuế ban hành 
 
 

Tại Khoản 8 Điều 1 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 32/2013/QH13 quy 

định: 

“8. Điều 14 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

…… 

2. Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới quy định tại 
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       Công văn 4376/TCT-CS 
Ngày 03/10/2016 

khoản 3 Điều 13 của Luật này và thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án 

đầu tư mới tại khu công nghiệp, trừ khu công nghiệp thuộc địa bàn có điều kiện 

kinh tế - xã hội thuận lợi theo quy định của pháp luật được miễn thuế tối đa 

không quá hai năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá bốn năm 

tiếp theo.... 

4. Doanh nghiệp có dự án đầu tư phát triển dự án đầu tư đang hoạt động thuộc 

lĩnh vực, địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật 

này mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao công suất, đổi mới công nghệ sản xuất 

(đầu tư mở rộng) nếu đáp ứng một trong ba tiêu chí quy định tại khoản này thì 

được lựa chọn hưởng ưu đãi thuế theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn 

lại (nếu có) hoặc được miễn thuế, giảm thuế đối với phần thu nhập tăng thêm 

do đầu tư mở rộng. Thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với thu nhập tăng thêm 

do đầu tư mở rộng quy định tại khoản này bằng với thời gian miễn thuế, giảm 

thuế áp dụng đối với dự án đầu tư mới trên cùng địa bàn, lĩnh vực ưu đãi thuế 
thu nhập doanh nghiệp”. 

Tại Khoản 17 Điều 1 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về 

thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế quy định: 

“b) Doanh nghiệp có dự án đầu tư mở rộng đã được cơ quan có thẩm quyền 

cấp phép đầu tư hoặc đã thực hiện đầu tư trong giai đoạn 2009 -2013, tính đến 

hết kỳ tính thuế năm 2014 đáp ứng điều kiện ưu đãi thuế theo quy định của Luật 

số 32/2013/QH13 thì được hưởng ưu đãi thuế đối với đầu tư mở rộng theo quy 

định của Nghị định này cho thời gian còn lại kể từ kỳ tính thuế năm 2015”. 

Tại Khoản 6 Điều 1 Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 1/10/2014 của Chính 

phủ quy định: 

“Địa bàn có điều kiện - kinh tế xã hội thuận lợi quy định tại Khoản này là các 

quận nội thành của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương và 

các đô thị loại I trực thuộc tỉnh, không bao gồm các quận của đô thị loại đặc 

biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương và các đô thị loại I trực thuộc tỉnh mới 

được thành lập từ huyện kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2009; trường hợp khu 

công nghiệp nằm trên cả địa bàn thuận lợi và địa bàn không thuận lợi thì việc 

xác định ưu đãi thuế đối với khu công nghiệp căn cứ vào vị trí thực tế của dự án 

đầu tư trên thực địa”. 

Tại Khoản 4 Điều 10 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài 

chính quy định: 

“4. Sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 6 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã 

được sửa đổi, bổ sung tại Điều 5 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau: 

“6. Về đầu tư mở rộng 
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a) Doanh nghiệp có dự án đầu tư phát triển dự án đầu tư đang hoạt động như 

mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao công suất, đổi mới công nghệ sản xuất (gọi 

chung là dự án đầu tư mở rộng) thuộc lĩnh vực hoặc địa bàn ưu đãi thuế thu 

nhập doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP (bao gồm 

cả khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp trừ khu công nghiệp nằm 

trên địa bàn các quận nội thành của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc 

trung ương và Khu công nghiệp nằm trên địa bàn các đô thị loại I trực thuộc 

tỉnh) nếu đáp ứng một trong ba tiêu chí quy định tại điểm này thì được lựa chọn 

hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo dự án đang hoạt động cho thời 

gian còn lại (bao gồm mức thuế suất, thời gian miễn giảm nếu có) hoặc được 

áp dụng thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với phần thu nhập tăng thêm do đầu 

tư mở rộng mang lại (không được hưởng mức thuế suất ưu đãi) bằng với thời 

gian miễn thuế, giảm thuế áp dụng đối với dự án đầu tư mới trên cùng địa bàn 

hoặc lĩnh vực ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp 

chọn hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo dự án đang hoạt động cho 

thời gian còn lại thì dự án đầu tư mở rộng đó phải thuộc lĩnh vực hoặc địa bàn 

ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số 

218/2013/NĐ-CP đồng thời cũng thuộc lĩnh vực hoặc địa bàn với dự án đang 

hoạt động. 

Căn cứ quy định nêu trên, Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục 

Thuế thành phố Hà Nội trình bày tại công văn số 50297/CT-HTr nêu trên, cụ 

thể: Dự án đầu tư năm 2010 của Công ty TNHH Swing Elentec Việt Nam là dự 

án đầu tư mở rộng. 

Việc xác định ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng của Công ty 

thực hiện t eo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên. 

 

Về giải đáp chính sách lệ phí 
trước bạ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Tại Khoản 3 Điều 11 Luật Đất đai năm 2013 quy định: 

“Điều 11. Căn cứ để xác định loại đất 

Việc xác định loại đất theo một trong các căn cứ sau đây: 

3. Quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 

của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp chưa được cấp Giấy 

chứng nhận quy định tại khoản 1 Điều này;” 

- Tại Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đất đai: 

+ Khoản 3, Khoản 4, Khoản 5 Điều 3 quy định: 

“Điều 3. Xác định loại đất 

Việc xác định loại đất đối với trường hợp sử dụng đất không có giấy tờ quy 
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Công văn 4369/TCT-CS 
Ngày 04/10/2016 

 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

 định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều 11 của Luật Đất đai được thực hiện theo quy 

định sau đây: 

3. Trường hợp thửa đất đang sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau (không 

phải là đất ở có vườn, ao trong cùng thửa đất) thì việc xác định loại đất được 

thực hiện theo quy định sau đây: 

a. Trường hợp xác định được ranh giới sử dụng giữa các mục đích sử dụng thì 

tách thửa đất theo từng mục đích và xác định mục đích theo hiện trạng sử dụng 

của từng thửa đất đó; 

b. Trường hợp không xác định được ranh giới sử dụng giữa các mục đích thì 

mục đích sử dụng đất chính được xác định theo loại đất hiện trạng có mức giá 

cao nhất trong bảng giá do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) quy định; trường hợp sử 

dụng đất sau khi có quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê 

duyệt thì căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất để xác định mục đích chính. 

4. Trường hợp đất có nhà chung cư có mục đích hỗn hợp được xây dựng trước 

ngày 01 tháng 7 năm 2014, trong đó có một phần diện tích sàn nhà chung cư 

được sử dụng làm văn phòng, cơ sở thương mại, dịch vụ thì mục đích sử dụng 

chính của phần diện tích đất xây dựng nhà chung cư được xác định là đất ở. 

...” 

+ Khoản 2 Điều 26 quy định: 

“Điều 26. Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất đối với đất xây dựng khu đô thị, khu dân cư nông 

thôn, khu sản xuất kinh doanh có nhiều mục đích sử dụng đất khác nhau 

2. Đất giao cho chủ đầu tư để thực hiện dự án sản xuất, kinh doanh gồm nhiều 

phần diện tích đất có mục đích sử dụng khác nhau thì cấp một Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho chủ 

đầu tư đối với toàn bộ diện tích đất đó, trong đó thể hiện rõ vị trí, diện tích đất 

của từng mục đích sử dụng đất theo quy định tại Điều 10 của Luật Đất đai. 

Trường hợp chủ đầu tư có nhu cầu thì cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho từng thửa đất sử dụng 

vào mỗi mục đích theo quy định của pháp luật về đất đai, phù hợp với quy 

hoạch xây dựng chi tiết đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.” 

- Tại Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/08/2011 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn về lệ phí trước bạ: 

+ Khoản 1 Điều 1 quy định: 

“Điều 1. Đối tượng chịu lệ phí trước bạ 
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1. Nhà, đất: 

a) Nhà, gồm: nhà ở; nhà làm việc; nhà sử dụng cho các mục đích khác. 

b) Đất, gồm: các loại đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp quy định tại 

Khoản 1, 2 Điều 13 Luật Đất đai năm 2003 thuộc quyền quản lý sử dụng của tổ 

chức, hộ gia đình, cá nhân (không phân biệt đất đã xây dựng công trình hay 

chưa xây dựng công trình).” 

+ Điều 3 quy định: 

“Điều 3. Các trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ 

Các trường hợp thuộc diện không phải nộp lệ phí trước bạ theo quy định tại 

Điều 4 Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 06 năm 2011 của Chính 

phủ về lệ phí trước bạ được quy định cụ thể như sau: 

3. Đất được nhà nước giao cho các tổ chức, cá nhân sử dụng vào các mục đích 

sau đây: 

c) Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê, không 

phân biệt đất trong hay ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất; đầu tư xây dựng 

nhà để kinh doanh. 

Trường hợp này, các tổ chức, cá nhân không phải nộp lệ phí trước bạ khi được 

nhà nước giao đất; Nếu được sử dụng một phần diện tích đất để chuyển nhượng 

theo quy định của pháp luật thì tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng phải nộp 

lệ phí trước bạ; nếu sử dụng một phần diện tích đất để cho thuê hoặc phục vụ 

cho hoạt động của đơn vị mình thì tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao đất 

phải nộp lệ phí trước bạ đối với diện tích đất đó. Khi khai lệ phí trước bạ, tổ 

chức, cá nhân được giao đất phải xuất trình bản sao Quyết định giao đất của 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền.” 

- Tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28/3/2013 của Bộ Tài 

chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 

31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ quy định căn cứ xác 

định giá trị tài sản tính lệ phí trước bạ: 

“2. Căn cứ xác định giá trị tài sản tính lệ phí trước bạ: 

a) Đối với đất: 

Căn cứ xác định giá trị đất tính lệ phí trước bạ là diện tích đất chịu lệ phí trước 

bạ và giá đất tính lệ phí trước bạ. 

Đối với đất mua theo phương thức đấu giá đúng quy định của pháp luật về đấu 

thầu, đấu giá thì giá tính lệ phí trước bạ là giá trúng đấu giá thực tế ghi trên 

hóa đơn bán hàng. 
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 b) Đối với nhà: 

Căn cứ xác định giá trị nhà tính lệ phí trước bạ là diện tích nhà chịu lệ phí 

trước bạ và giá 01 mét vuông nhà tính lệ phí trước bạ do Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh quy định tại thời điểm tính lệ phí trước bạ. 

Một số trường hợp đặc biệt xác định giá tính lệ phí trước bạ nhà như sau: 

- Giá tính lệ phí trước bạ nhà thuộc sở hữu nhà nước bán cho người đang thuê 

theo Nghị định số 61/CP ngày 5/7/1994 của Chính phủ là giá bán thực tế ghi 

trên hóa đơn bán nhà theo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

- Giá tính lệ phí trước bạ nhà tái định cư được cơ quan Nhà nước có thẩm 

quyền phê duyệt giá cụ thể mà giá phê duyệt đã được cân đối bù trừ giữa giá 

đền bù nơi bị thu hồi và giá nhà nơi tái định cư thì giá tính lệ phí trước bạ là 

giá nhà được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 

- Đối với nhà mua theo phương thức đấu giá đúng quy định của pháp luật về 

đấu thầu, đấu giá thì giá tính lệ phí trước bạ là giá trúng đấu giá thực tế ghi 

trên hóa đơn bán hàng.” 

Căn cứ quy định nêu trên, đối với giá trị đất tính lệ phí trước bạ là diện tích đất 

chịu lệ phí trước bạ và giá đất tính lệ phí trước bạ; đối với giá trị nhà tính lệ phí 

trước bạ là diện tích nhà chịu lệ phí trước bạ và giá 01 m
2
 nhà tính lệ phí trước 

bạ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời điểm tính lệ phí trước bạ. 

Đề nghị Cục Thuế báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các sở, 

ban, ngành có liên quan xây dựng và xác định giá tính lệ phí trước bạ đối với 

nhà nhiều tầng, nhiều hộ ở, nhà hỗn hợp theo đúng thẩm quyền quy định. 

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa được biết./. 

Về kê khai thuế GTGT 

 
Căn cứ quy định tại Khoản 6 Điều 5 Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12 và 

hướng dẫn tại Khoản 6 Điều 4 Thông tư số 219/TT-BTC ngày 31/12/2013 của 

Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 

209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT thì đối tượng không chịu thuế 

GTGT bao gồm: “6. Chuyển quyền sử dụng đất.” 

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 6 và Khoản 10 Điều 7 Thông tư số 219/TT-BTC 

về thuế GTGT: 

- “6. Đối với hoạt động cho thuê tài sản như cho thuê nhà, văn phòng, xưởng, 

kho tàng, bến, bãi, phương tiện vận chuyển, máy móc, thiết bị là số tiền cho 

thuê chưa có thuế GTGT. 

Trường hợp cho thuê theo hình thức trả tiền thuê từng kỳ hoặc trả trước tiền 

thuê cho một thời hạn thuê thì giá tính thuế là tiền cho thuê trả từng kỳ hoặc trả 
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trước cho thời hạn thuê chưa có thuế GTGT. 

Giá cho thuê tài sản do các bên thỏa thuận được xác định theo hợp đồng. 

Trường hợp pháp luật có quy định về khung giá thuê thì giá thuê được xác định 

trong phạm vi khung giá quy định.”. 

- “10. Đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản, giá tính thuế là giá 

chuyển nhượng bất động sản trừ (-) giá đất được trừ để tính thuế GTGT. 

a) Giá đất được trừ để tính thuế GTGT được quy định cụ thể như sau: 

a.1) Trường hợp được Nhà nước giao đất để đầu tư cơ sở hạ tầng xây dựng nhà 

để bán, giá đất được trừ để tính thuế GTGT bao gồm tiền sử dụng đất phải nộp 

ngân sách nhà nước (không kể tiền sử dụng đất được miễn, giảm) và chi phí bồi 

thường, giải phóng mặt bằng theo quy định pháp luật.”. 

Căn cứ Tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 

156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một 

số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ. 

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty cổ phần phát triển đô thị công 

nghiệp D2D được Nhà nước giao đất để đầu tư cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để 

bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cho thuê đất khu công nghiệp thì quyền 

sử dụng đất được giao thuộc về Công ty. Khi Công ty chuyển quyền sử dụng 

đất cho khách hàng, cho khách hàng thuê đất thì: 

- Phần doanh thu thu được từ chuyển quyền sử dụng đất là doanh thu thuộc đối 

tượng không chịu thuế GTGT và kê khai vào chỉ tiêu doanh thu hàng hóa, dịch 

vụ bán ra không chịu thuế GTGT [26] trên tờ khai thuế GTGT mẫu số 

01/GTGT nêu trên. 

- Phần doanh thu thu được từ bán cơ sở hạ tầng, tài sản trên đất (nếu có), cho 

thuê đất, thuê tài sản thuộc diện chịu thuế GTGT với thuế suất là 10% và kê 

khai vào chỉ tiêu doanh thu, thuế GTGT hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 

10% [32], [33] trên tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT nêu trên. 

- Số thuế GTGT đầu vào phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 

được kê khai khấu trừ như sau: 

+ Thuế GTGT đầu vào sử dụng riêng cho hoạt động sản xuất kinh doanh hàng 

hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT; sử dụng riêng cho các trường hợp không phải kê 

khai, tính nộp thuế GTGT hướng dẫn tại Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC 

được khấu trừ toàn bộ. 

+ Thuế GTGT đầu vào sử dụng riêng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng 

hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT không được khấu trừ. 
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 + Thuế GTGT đầu vào sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh không hạch 

toán riêng được thì không được khấu trừ đối với số thuế GTGT đầu vào tương 

ứng tỷ lệ doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra không chịu thuế GTGT trên tổng 

doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra trong kỳ. 

Hướng dẫn thực hiện quản lí 
lao động, tiền lương và tiền 
thưởng đối với người lao động 
làm việc trong công ty TNHH 
một thành viên do nhà nước 
nắm giữ 100% vốn điều lệ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thông tư 26/TT-BLĐTBXH 

Ngày 05/10/2016 

Mục 6. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 22. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2016. Các chế 

độ quy định tại Thông tư này được áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2016. 

2. Thông tư số 18/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09 tháng 9 năm 2013 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền 

lương và tiền thưởng đối với người lao động trong công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên cho Nhà nước làm chủ sở hữu hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 

Thông tư này có hiệu lực. 

3. Đối với công ty đã phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch năm 2016 trước thời 

điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành thì phải rà soát lại việc xác định quỹ 

tiền lương kế hoạch năm 2016 làm căn cứ để xác định quỹ tiền lương thực hiện 

năm 2016 theo quy định tại Thông tư này. 

4. Công ty thực hiện mức tiền chi bữa ăn giữa ca cho người lao động tối đa 

không vượt quá 730.000 đồng/người/tháng. Việc thực hiện chế độ ăn giữa ca 

theo hướng dẫn tại Thông tư số 22/2008/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 10 năm 

2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ ăn 

giữa ca trong công ty nhà nước. 

5. Công ty mẹ - Tập đoàn Viễn thông Quân đội tiếp tục áp dụng thí điểm quản 

lý tiền lương đối với người lao động theo quy định của Chính phủ. 

Điều 23. Trách nhiệm thi hành 

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính 

phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách 

nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các công ty thuộc quyền quản lý thực hiện 

theo đúng quy định tại Thông tư này. 

2. Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty mẹ của công ty tại Điều 1 Thông 

tư này, căn cứ vào nội dung quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng tại Thông 

tư này để tổ chức quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với người lao 

động làm việc trong công ty do công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ. 

3. Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội xem xét, quyết định việc áp dụng 

các quy định tại Thông tư này đối với người lao động làm việc trong công ty do 

tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội nắm giữ 100% vốn điều lệ. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, 

công ty phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để hướng dẫn bổ 

sung kịp thời./. 

 

 

 


