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Mục lục Trang 

 I. Quy định mới 4 

 Quy định mới ban hành trong tháng 2 năm 2022  

II. Điểm tin văn bản pháp luật 5 

 Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo 

phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh 

nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự 

 Nghị định 17/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định 

quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp; điện 

lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; hoạt động thương mại, sản 

xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; hoạt động dầu khí, kinh 

doanh xăng dầu và khí 

 Nghị định 15/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết 

43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát 

triển kinh tế - xã hội. 

 Nghị quyết 13/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 01 

năm 2022. 

 Nghị định 16/2022/NĐ-CP của Chính phủ về xử lý vi phạm hành chính về xây dựng. 

 Quyết định 157/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Bộ tiêu chí yêu 

cầu kỹ thuật tối thiểu nền tảng Họp trực tuyến 

 Nghị quyết 19/NQ-CP của Chính phủ về việc ban hành Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh 

lao động giai đoạn 2021-2025 

 Thông tư 6/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của Ủy 

ban Chứng khoán Nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở giao dịch 

chứng khoán Việt Nam và các công ty con, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam 

 Thông tư 02/2022/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 

 Thông tư 07/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bàn giao, tiếp nhận, xử lý các 

khoản nợ và tài sản loại trừ khi chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập và 

theo chỉ định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 

 Thông tư 09/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế 

xem xét, thẩm tra, chấp thuận các khoản vay nợ nước ngoài theo phương thức tự vay, tự trả của 

doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ ban hành kèm theo Thông tư 

153/2014/TT-BTC ngày 20/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

 Thông tư 10/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định Báo cáo tổng hợp thông tin tài chính 

theo quy ước 

 Thông tư 108/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt 

động tư vấn, quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công 

 Thông tư 02/2022/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn công tác giám sát, đánh 
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giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 

 Thông tư 05/2022/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp 

định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực 

 Thông tư 08/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu, chi trong 

quá trình lựa chọn nhà đầu tư 

 Quyết định 41a/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp 

luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng năm 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Bản tin Pháp chế    4 

 

 
Lưu hành nội bộ                                      Ban Pháp chế PV Power 

QUY ĐỊNH MỚI 

1. Điện lực – Dầu khí  2. Đầu tư – Xây dựng 

- Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức 
đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu 
thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế 
tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự 

- Nghị định 17/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc 
sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy 
định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp; điện lực, an toàn 
đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu 
quả; hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng 
giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; 
hoạt động dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí 

- Nghị định 15/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định 
chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết 
43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, 
tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh 
tế - xã hội. 

 
- Nghị định 16/2022/NĐ-CP của Chính phủ về xử lý vi 
phạm hành chính về xây dựng. 

- Thông tư 02/2022/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư về hướng dẫn công tác giám sát, đánh giá đầu tư đối 
với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 

- Thông tư 108/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định 
về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động tư vấn, 
quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử 
dụng vốn đầu tư công 

- Thông tư 09/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xem xét, thẩm 
tra, chấp thuận các khoản vay nợ nước ngoài theo 
phương thức tự vay, tự trả của doanh nghiệp do Nhà 
nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ ban hành kèm theo 
Thông tư 153/2014/TT-BTC ngày 20/10/2014 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính 

- Thông tư 08/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định 
về quản lý, sử dụng các khoản thu, chi trong quá trình 
lựa chọn nhà đầu tư 

3. Tài chính  4. Doanh nghiệp 

- Thông tư 6/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc 
hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của Ủy ban 
Chứng khoán Nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh 
vực chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán Việt 
Nam và các công ty con, Tổng công ty lưu ký và bù 
trừ chứng khoán Việt Nam 

-  Thông tư 07/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về 
việc hướng dẫn bàn giao, tiếp nhận, xử lý các khoản 
nợ và tài sản loại trừ khi chuyển đổi sở hữu doanh 
nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập và theo chỉ định 
của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 

- Thông tư 10/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về 
việc quy định Báo cáo tổng hợp thông tin tài chính 
theo quy ước 

 

 

 

 
- Nghị quyết 13/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp 
chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 01 năm 2022. 

- Quyết định 157/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền 
thông về việc ban hành Bộ tiêu chí yêu cầu kỹ thuật tối 
thiểu nền tảng Họp trực tuyến 

-  Nghị quyết 19/NQ-CP của Chính phủ về việc ban 
hành Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao 
động giai đoạn 2021-2025 

- Thông tư 02/2022/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc 
hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 

- Thông tư 05/2022/TT-BCT của Bộ Công Thương quy 
định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác 
kinh tế toàn diện khu vực 

- Quyết định 41a/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc 
công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết 
hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý 
Nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2021 
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Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo 

phương thức đối tác công tư, Luật Đầu 

tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật 

Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế 

tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án 

dân sự  
 

Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương 

thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật 

Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật 

Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự 

Ngày 11/01/2022, Quốc hội thông qua Luật số 

03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công 

tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện 

lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và 

Luật Thi hành án dân sự. 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực : sửa 

đổi, bổ sung khoản 2 và bổ sung khoản 2a vào sau 

khoản 2 Điều 4 như sau: “Xây dựng và phát triển thị 

trường điện lực theo nguyên tắc công khai, bình đẳng, 

cạnh tranh lành mạnh, có sự điều tiết của Nhà nước để 

nâng cao hiệu quả trong hoạt động điện lực; bảo đảm 

quyền và lợi ích hợp pháp của các đơn vị điện lực và 

khách hàng sử dụng điện; thu hút mọi thành phần kinh 

tế tham gia hoạt động đầu tư xây dựng lưới điện truyền 

tải trên cơ sở bảo đảm quốc phòng, an ninh và theo quy 

hoạch phát triển điện lực, hoạt động phát điện, phân phối 

điện, bán buôn điện, bán lẻ điện và tư vấn chuyên ngành 

điện lực. Các thành phần kinh tế ngoài nhà nước được 

vận hành lưới điện truyền tải do mình đầu tư xây dựng ;  

Nhà nước độc quyền trong các hoạt động sau đây: 

a) Điều độ hệ thống điện quốc gia; 

b) Xây dựng và vận hành các nhà máy điện lớn, có ý 

nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, 

an ninh; 

c) Vận hành lưới điện truyền tải, trừ lưới điện truyền tải 

do các thành phần kinh tế ngoài nhà nước đầu tư xây 

dựng.”. 

Bổ sung một số điểm vào khoản 1 và khoản 2 Điều 40 

như sau: Đấu nối vào lưới điện truyền tải do các thành 

phần kinh tế đầu tư xây dựng khi đáp ứng các điều kiện 

và tiêu chuẩn kỹ thuật ; Bổ sung điểm h1 vào sau điểm 

h khoản 2 như sau : bảo đảm quyền đấu nối của các tổ 

chức, cá nhân hoạt động điện lực vào lưới điện truyền 

tải do mình đầu tư xây dựng ; trường hợp từ chối đấu 

nối thì thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương. 

Trong Luật này, Quốc hội sửa đổi, bổ sung các luật khác 

: Luật Đầu tư công; Luật Đầu tư theo phương thức đối 

tác công tư; Luật Đầu tư; Luật Nhà ở; Luật Đấu thầu; 

Luật Doanh nghiệp; Luật Thi hành án dân sự….. 

Luật có hiệu lực từ ngày 01/3/2022. 

 -  Ngày ban hành: 11/01/2022 

 -  Ngày hiệu lực: 01/3/2022 

Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Dau-tu/Luat-sua-doi-Luat-Dau-tu-cong-Luat-Dau-

tu-theo-phuong-thuc-doi-tac-cong-tu-486653.aspx 

 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

nghị định quy định về xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực hóa chất và 

vật liệu nổ công nghiệp; điện lực, an 

toàn đập thủy điện, sử dụng năng 

lượng tiết kiệm và hiệu quả; hoạt động 

thương mại, sản xuất, buôn bán hàng 

giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi 

người tiêu dùng; hoạt động dầu khí, 

kinh doanh xăng dầu và khí 

 

Nghị định 17/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định 

về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa 

chất và vật liệu nổ công nghiệp; điện lực, an toàn 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Luat-sua-doi-Luat-Dau-tu-cong-Luat-Dau-tu-theo-phuong-thuc-doi-tac-cong-tu-486653.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Luat-sua-doi-Luat-Dau-tu-cong-Luat-Dau-tu-theo-phuong-thuc-doi-tac-cong-tu-486653.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Luat-sua-doi-Luat-Dau-tu-cong-Luat-Dau-tu-theo-phuong-thuc-doi-tac-cong-tu-486653.aspx
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đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu 

quả; hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán 

hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu 

dùng; hoạt động dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí 

Ngày 31/01/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 

17/2022/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp; 

điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết 

kiệm và hiệu quả; hoạt động thương mại, sản xuất, buôn 

bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu 

dùng; hoạt động dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí. 

Cụ thể, phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 

đồng (thay vì từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng 

theo quy định cũ) đối với người cho thuê nhà thu tiền 

điện của người thuê nhà cao hơn giá quy định trong 

trường hợp mua điện theo giá bán lẻ điện để phục vụ 

mục đích sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Đối 

với hành vi trộm cắp điện với giá trị sản lượng điện trộm 

cắp từ 1.000.000 đồng đến dưới 2.000.000 đồng bị phạt 

tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng. 

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối 

với hành vi không thực hiện các quy chuẩn kỹ thuật, định 

mức sử dụng năng lượng, biện pháp quản lý năng lượng 

và công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 

bắt buộc áp dụng trong thiết kế, thi công, lắp đặt, vận 

hành trang thiết bị nhằm tiết kiệm năng lượng. 

Ngoài ra, hành vi bán rượu, bia bằng máy bán hàng tự 

động; sử dụng lao động là người chưa đủ 18 tuổi trực 

tiếp tham gia vào việc sản xuất, mua bán rượu, bia bị 

phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng. 

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

-  Ngày ban hành : 31/01/2022 

-  Ngày hiệu lực: 31/01/2022 

Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-17-2022-ND-CP-sua-doi-

nghi-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-linh-vuc-hoa-

chat-502253.aspx 

 

 

 

 

 

Chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị 

quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội về 

chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ 

Chương trình phục hồi và phát triển 

kinh tế - xã hội  

Nghị định 15/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định 

chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết 

43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, 

tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển 

kinh tế - xã hội 

Giảm thuế giá trị gia tăng xuống mức 8% từ ngày 

01/02/2022 

Ngày 28/01/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 

15/2022/NĐ-CP quy định chính sách miễn, giảm thuế 

theo Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính 

sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và 

phát triển kinh tế - xã hội. 

Cụ thể, cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo 

phương pháp khấu trừ được áp dụng mức thuế suất 

thuế giá trị gia tăng 8% đối với hàng hóa, dịch vụ đang 

áp dụng mức thuế suất 10%, trừ các nhóm hàng hóa, 

dịch vụ sau: Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, 

chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim 

loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai 

khoáng, than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất; 

sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc 

biệt; công nghệ thông tin. 

Cơ sở kinh doanh (bao gồm cả hộ kinh doanh, cá nhân 

kinh doanh) tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp 

tỷ lệ % trên doanh thu được giảm 20% mức tỷ lệ % để 

tính thuế giá trị gia tăng khi thực hiện xuất hóa đơn đối 

với hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng. 

Bên cạnh đó, doanh nghiệp, tổ chức là người nộp thuế 

thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật Thuế thu 

nhập doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi 

xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp của 

kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022 đối với 

khoản chi ủng hộ, tài trợ bằng tiền, hiện vật cho các hoạt 

động phòng, chống dịch Covid-19 tại Việt Nam thông 

qua các đơn vị nhận ủng hộ, tài trợ. 

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2022. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-17-2022-ND-CP-sua-doi-nghi-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-linh-vuc-hoa-chat-502253.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-17-2022-ND-CP-sua-doi-nghi-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-linh-vuc-hoa-chat-502253.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-17-2022-ND-CP-sua-doi-nghi-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-linh-vuc-hoa-chat-502253.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-17-2022-ND-CP-sua-doi-nghi-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-linh-vuc-hoa-chat-502253.aspx
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- Ngày ban hành : 28/01/2022 

- Ngày hiệu lực : 01/02/2022. 

Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-15-2022-ND-CP-mien-giam-

thue-theo-Nghi-quyet-43-2022-QH15-chinh-sach-tai-

khoa-501143.aspx 

 

Chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 

01 năm 2022 

 
Nghị quyết 13/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp 

chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 01 năm 2022 

Phiên họp về xây dựng 7 văn bản pháp luật tháng 01 

năm 2022 

Ngày 30/01/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết 

13/NQ-CP về phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp 

luật tháng 01 năm 2022. 

Theo đó, Chính phủ thống nhất đổi tên dự án Luật giao 

thông đường bộ (sửa đổi) thành dự án Luật đường bộ 

và dự án Luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường 

bộ thành dự án Luật trật tự an toàn giao thông đường 

bộ. 

Trong đó, về thẩm quyền quản lý đào tạo, sát hạch, cấp 

giấy phép lái xe, tiếp tục phân tích, đánh giá quá trình 

thực hiện thời gian qua, thuyết minh, giải trình về đề xuất 

giao Bộ Giao thông vận tải hay Bộ Công an quản lý cần 

thật thuyết phục, có đủ cơ sở vững chắc. Giao Bộ Giao 

thông vận tải và Bộ Công an tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện 

2 dự án luật theo yêu cầu, trình Chính phủ xem xét, cho 

ý kiến. 

Bên cạnh đó, phiên họp cũng cho ý kiến về dự án Luật 

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; các 

đề nghị xây dựng Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh 

bất động sản (sửa đổi), Luật Tài nguyên nước (sửa đổi), 

Luật Viễn thông (sửa đổi) và Luật Công nghiệp công 

nghệ số. 

- Ngày ban hành : 30/01/2022 

- Ngày hiệu lực : 30/01/2022 

Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-13-NQ-CP-2022-

phien-hop-chuyen-de-xay-dung-phap-luat-thang-01-

502067.aspx 

 

 

Xử lý vi phạm hành chính về xây dựng 

 

Nghị định 16/2022/NĐ-CP của Chính phủ về xử lý vi 

phạm hành chính về xây dựng 

Quy định mới về xử phạt vi phạm về khởi công xây 

dựng công trình 

Ngày 28/01/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 

16/2022/NĐ-CP về xử lý vi phạm hành chính về xây 

dựng. 

Theo đó, phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 

đồng với một trong các hành vi: không gửi văn bản thông 

báo ngày khởi công (kèm bản sao giấy phép xây dựng, 

hồ sơ thiết kê xây dựng) cho cơ quan có thẩm quyền; 

không thông báo, thông báo cho cơ quan có thẩm quyền 

về thời điểm khởi công xây dựng hoặc có thông báo 

nhưng không gửi kèm hồ sơ thiết kế xây dựng với 

trường hợp được miễn giấy phép xây dựng… 

Trừ trường hợp xây dựng nhà ở riêng lẻ, hành vi khởi 

công xây dựng công trình thiếu một trong các điều kiện: 

mặt bằng xây dựng để bàn giao toàn bộ hoặc từng phần 

theo tiến độ dự án; hợp đồng thi công xây dựng được ký 

kết giữa chủ đầu tư và nhà thầu; biện pháp bảo đảm an 

toàn, bảo vệ môi trường trong quá trình thi công xây 

dựng sẽ bị phạt từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 

đồng. 

Bên cạnh đó, biện pháp khắc phục hậu quả được áp 

dụng khi thiếu các điều kiện trên như sau: Buộc bàn giao 

mặt bằng xây dựng theo tiến độ dự án; buộc ký hợp đồng 

thi công xây dựng giữa chủ đầu tư và nhà thầu hoặc 

buộc có biện pháp bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường 

trong thi công xây dựng, tùy thuộc vào điều kiện còn 

thiếu. 

Nghị định có hiệu lực từ ngày ký. 

- Ngày ban hành : 28/01/2022 

- Ngày hiệu lực : 28/01/2022 

Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Vi-pham-hanh-chinh/Nghi-dinh-16-2022-ND-CP-

quy-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-ve-xay-dung-

502065.aspx 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-15-2022-ND-CP-mien-giam-thue-theo-Nghi-quyet-43-2022-QH15-chinh-sach-tai-khoa-501143.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-15-2022-ND-CP-mien-giam-thue-theo-Nghi-quyet-43-2022-QH15-chinh-sach-tai-khoa-501143.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-15-2022-ND-CP-mien-giam-thue-theo-Nghi-quyet-43-2022-QH15-chinh-sach-tai-khoa-501143.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-15-2022-ND-CP-mien-giam-thue-theo-Nghi-quyet-43-2022-QH15-chinh-sach-tai-khoa-501143.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-13-NQ-CP-2022-phien-hop-chuyen-de-xay-dung-phap-luat-thang-01-502067.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-13-NQ-CP-2022-phien-hop-chuyen-de-xay-dung-phap-luat-thang-01-502067.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-13-NQ-CP-2022-phien-hop-chuyen-de-xay-dung-phap-luat-thang-01-502067.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-13-NQ-CP-2022-phien-hop-chuyen-de-xay-dung-phap-luat-thang-01-502067.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Nghi-dinh-16-2022-ND-CP-quy-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-ve-xay-dung-502065.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Nghi-dinh-16-2022-ND-CP-quy-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-ve-xay-dung-502065.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Nghi-dinh-16-2022-ND-CP-quy-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-ve-xay-dung-502065.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Nghi-dinh-16-2022-ND-CP-quy-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-ve-xay-dung-502065.aspx
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Bộ tiêu chí yêu cầu kỹ thuật tối thiểu 

nền tảng Họp trực tuyến  

 

Quyết định 157/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và 

Truyền thông về việc ban hành Bộ tiêu chí yêu cầu 

kỹ thuật tối thiểu nền tảng Họp trực tuyến 

Ngày 28/01/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông ra 

Quyết định 157/QĐ-BTTTT về việc ban hành Bộ tiêu chí 

yêu cầu kỹ thuật tối thiểu nền tảng Họp trực tuyến. 

Theo đó, các tiêu chí chung áp dụng cho phần mềm họp 

trực tuyến gồm: Kết nối tương tác đa điểm; Phương 

thức, giao thức kết nối; Đảm bảo an toàn; Quản trị/quản 

lý; Làm chủ công nghệ. 

Phần mềm họp trực tuyến có những chức năng đáp ứng 

các tiêu chí sau đây: Người quản lý phòng họp có thể 

thiết lập khóa hoặc đặt mật khẩu phòng họp, thiết lập 

quyền chia sẻ nội dung, ghi âm, ghi hình đối với người 

dùng; Cho phép người tham gia thiết lập chế độ khi bắt 

đầu tham gia phiên họp như kiểm tra mic/camera hoặc 

tắt/bật mic/camera;… 

Ngoài ra, các đơn vị, doanh nghiệp triển khai, cung cấp 

nền tảng họp trực tuyến cần đánh giá các yêu cầu về kỹ 

thuật và an toàn thông tin sau: Nền tảng họp trực tuyến 

được triển khai trên cơ sở đưa phần mềm họp trực tuyến 

đáp ứng các tiêu chí yêu cầu an toàn cơ bản vào hoạt 

động để cung cấp dịch vụ; Nền tảng họp trực tuyến được 

xác định, thẩm định và phê duyệt Hồ sơ đề xuất cấp độ 

an toàn hệ thống thông tin theo quy định. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

- Ngày ban hành : 28/01/2022 

 - Ngày hiệu lực : 28/01/2022 

Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Cong-nghe-thong-tin/Quyet-dinh-157-QD-BTTTT-

2022-Bo-tieu-chi-ky-thuat-toi-thieu-nen-tang-Hop-truc-

tuyen-502097.aspx 

 

 

 

 

 

Chương trình quốc gia về an toàn, vệ 

sinh lao động giai đoạn 2021-2025 
 

Nghị quyết 19/NQ-CP của Chính phủ về việc ban 

hành Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao 

động giai đoạn 2021-2025 

Đến 2025, trên 80% người bị tai nạn lao động được 

hưởng chế độ bồi thường 

Ngày 16/02/2022, Chính phủ đã ra Nghị quyết 19/NQ-

CP về việc ban hành Chương trình quốc gia về an toàn, 

vệ sinh lao động giai đoạn 2021-2025. 

Theo đó, mục tiêu cụ thể của Chương trình đến năm 

2025 như sau: Trung bình hằng năm, giảm 4% tần suất 

tai nạn lao động chết người; Trung bình hằng năm tăng 

thêm 5% số người lao động được khám bệnh nghề 

nghiệp; Trên 80% người bị tai nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp được hưởng chế độ bồi thường, trợ cấp theo quy 

định của pháp luật; 100% số vụ tai nạn lao động chết 

người được khai báo, điều tra, xử lý;… 

Bên cạnh đó, Chương trình đề ra các nhiệm vụ trọng tâm 

và giải pháp thực hiện bao gồm: Hoàn thiện hệ thống 

chính sách, pháp luật và nâng cao năng lực thanh tra, 

kiểm tra, giám sát, cung cấp dịch vụ công về an toàn, vệ 

sinh lao động; Tăng cường thông tin, tuyên truyền, huấn 

luyện nâng cao nhận thức về an toàn vệ sinh lao động; 

Đẩy mạnh nghiên cứu, tư vấn, hỗ trợ cải thiện điều kiện 

lao động, phòng chống tai nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp. 

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. 

-  Ngày ban hành: 16/02/2022 

 -  Ngày hiệu lực: 16/02/2022 

Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-quyet-19-NQ-CP-2022-

Chuong-trinh-quoc-gia-ve-an-toan-ve-sinh-lao-dong-

503334.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Quyet-dinh-157-QD-BTTTT-2022-Bo-tieu-chi-ky-thuat-toi-thieu-nen-tang-Hop-truc-tuyen-502097.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Quyet-dinh-157-QD-BTTTT-2022-Bo-tieu-chi-ky-thuat-toi-thieu-nen-tang-Hop-truc-tuyen-502097.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Quyet-dinh-157-QD-BTTTT-2022-Bo-tieu-chi-ky-thuat-toi-thieu-nen-tang-Hop-truc-tuyen-502097.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Quyet-dinh-157-QD-BTTTT-2022-Bo-tieu-chi-ky-thuat-toi-thieu-nen-tang-Hop-truc-tuyen-502097.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-quyet-19-NQ-CP-2022-Chuong-trinh-quoc-gia-ve-an-toan-ve-sinh-lao-dong-503334.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-quyet-19-NQ-CP-2022-Chuong-trinh-quoc-gia-ve-an-toan-ve-sinh-lao-dong-503334.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-quyet-19-NQ-CP-2022-Chuong-trinh-quoc-gia-ve-an-toan-ve-sinh-lao-dong-503334.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-quyet-19-NQ-CP-2022-Chuong-trinh-quoc-gia-ve-an-toan-ve-sinh-lao-dong-503334.aspx
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Hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ 

của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối 

với hoạt động trong lĩnh vực chứng 

khoán của Sở giao dịch chứng khoán 

Việt Nam và các công ty con, Tổng 

công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán 

Việt Nam 

 

Thông tư 6/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc 

hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của Ủy ban 

Chứng khoán Nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh 

vực chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán 

Việt Nam và các công ty con, Tổng công ty lưu ký và 

bù trừ chứng khoán Việt Nam 

Phương thức giám sát của UBCKNN với nghiệp vụ 

chứng khoán của Sở GDCKVN 

Ngày 08/02/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 

6/2022/TT-BTC về việc hướng dẫn công tác giám sát 

tuân thủ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với 

hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở giao dịch 

chứng khoán Việt Nam và các công ty con, Tổng công ty 

lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam. 

Theo đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) 

giám sát tuân thủ trên cơ sở báo cáo của Sở giao dịch 

chứng khoán Việt Nam và các công ty con, Tổng công ty 

lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam; phản ánh của 

các tổ chức, cá nhân hoạt động trên thị trường chứng 

khoán và các nguồn tin trên phương tiện thông tin đại 

chúng liên quan đến việc tuân thủ pháp luật trong tổ 

chức, thực hiện nghiệp vụ chứng khoán của các tổ chức 

trên. 

Trên cơ sở kế hoạch thanh tra, kiểm tra giám sát tuân 

thủ hàng năm, UBCKNN thực hiện thanh tra, kiểm tra 

định kỳ với Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các 

công ty con, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán 

Việt Nam và tổ chức kiểm tra đột xuất khi cần thiết. 

Bên cạnh đó, UBCKNN có quyền chấp thuận để Sở giao 

dịch chứng khoán Việt Nam, Tổng công ty lưu ký và bù 

trừ chứng khoán Việt Nam ban hành các quy chế hoạt 

động nghiệp vụ trong lĩnh vực chứng khoán; đình chỉ, 

hủy bỏ quyết định liên quan đến hoạt động nghiệp vụ của 

Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các công ty con, 

Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam… 

Thông tư có hiệu lực từ ngày 24/03/2022. 

- Ngày ban hành : 08/02/2022 

- Ngày hiệu lực : 24/03/2022. 

Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Chung-khoan/Thong-tu-6-2022-TT-BTC-cong-tac-

giam-sat-tuan-thu-cua-Uy-ban-Chung-khoan-Nha-nuoc-

502985.aspx 

 

Hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá 

tài sản  

Thông tư 02/2022/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc 

hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 

06 nhóm tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 

Ngày 08/02/2022, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư 

02/2022/TT-BTP về việc hướng dẫn lựa chọn tổ chức 

đấu giá tài sản. 

Cụ thể, 06 nhóm tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài 

sản đó là: Nhóm tiêu chí về cơ sở vật chất, trang thiết bị 

cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản 

đấu giá; Nhóm tiêu chí về phương án đấu giá khả thi, 

hiệu quả; Nhóm tiêu chí về năng lực, kinh nghiệm và uy 

tín của tổ chức đấu giá tài sản; Nhóm tiêu chí về thù lao 

dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp; Có tên 

trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư 

pháp công bố;.… 

Bên cạnh đó, trường hợp trong thời gian 12 tháng tính 

đến ngày nộp hồ sơ mà tổ chức đấu giá tài sản thuộc 

một trong các trường hợp sau thì thực hiện như sau: 

Thứ nhất, có đấu giá viên của tổ chức mình bị xử phạt vi 

phạm hành chính do vi phạm quy định về hoạt động đấu 

giá tài sản thì cứ mỗi đấu giá viên bị xử phạt vi phạm 

hành chính, tổ chức đấu giá tài sản đó bị trừ 5% tổng số 

điểm. 

Thứ hai, tổ chức đấu giá tài sản không thực hiện thông 

báo công khai việc đấu giá tài sản trên Cổng thông tin 

điện tử quốc gia về đấu giá tài sản theo công bố của cơ 

quan có thẩm quyền thì tổ chức đấu giá tài sản đó bị trừ 

20% tổng số điểm… 

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 25/3/2022. 

- Ngày ban hành : 08/02/2022 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Chung-khoan/Thong-tu-6-2022-TT-BTC-cong-tac-giam-sat-tuan-thu-cua-Uy-ban-Chung-khoan-Nha-nuoc-502985.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Chung-khoan/Thong-tu-6-2022-TT-BTC-cong-tac-giam-sat-tuan-thu-cua-Uy-ban-Chung-khoan-Nha-nuoc-502985.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Chung-khoan/Thong-tu-6-2022-TT-BTC-cong-tac-giam-sat-tuan-thu-cua-Uy-ban-Chung-khoan-Nha-nuoc-502985.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Chung-khoan/Thong-tu-6-2022-TT-BTC-cong-tac-giam-sat-tuan-thu-cua-Uy-ban-Chung-khoan-Nha-nuoc-502985.aspx
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- Ngày hiệu lực : 25/3/2022. 

Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Thuong-mai/Thong-tu-02-2022-TT-BTP-lua-chon-

to-chuc-dau-gia-tai-san-503230.aspx 

 

 Hướng dẫn bàn giao, tiếp nhận, xử lý 

các khoản nợ và tài sản loại trừ khi 

chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn 

vị sự nghiệp công lập và theo chỉ định 

của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 

 

Thông tư 07/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc 

hướng dẫn bàn giao, tiếp nhận, xử lý các khoản nợ 

và tài sản loại trừ khi chuyển đổi sở hữu doanh 

nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập và theo chỉ định 

của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 

Xử lý tài sản mất mát khi giữ hộ trong chuyển đổi sở 

hữu doanh nghiệp công 

Ngày 09/02/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 

07/2022/TT-BTC về việc hướng dẫn bàn giao, tiếp nhận, 

xử lý các khoản nợ và tài sản loại trừ khi chuyển đổi sở 

hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập và theo 

chỉ định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

Theo đó, trong quá trình giữ hộ, với tài sản mất mát, 

thiếu hụt do nguyên nhân khách quan, bất khả kháng, có 

xác nhận của cơ quan đại diện chủ sở hữu gửi Công ty 

Mua bán nợ (với doanh nghiệp chưa chính thức chuyển 

đổi) hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã tại nơi mất mát, thiếu 

hụt tài sản (với doanh nghiệp đã chính thức chuyển đổi), 

doanh nghiệp giữ hộ tài sản không phải bồi thường. 

Trong trường hợp trên, Công ty Mua bán nợ thực hiện 

loại trừ khỏi danh mục tài sản tiếp nhận tương ứng với 

số tài sản mất mát, thiếu hụt. 

Bên cạnh đó, với tài sản mất mát, thiếu hụt do các 

nguyên nhân khác, doanh nghiệp phải làm rõ trách 

nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý bồi 

thường theo giá thị trường trên cơ sở giá xác định của 

tổ chức có chức năng thẩm định giá đối với tài sản tương 

tự. Nếu tại thời điểm xử lý bồi thường không có tài sản 

tương tự thì bồi thường theo giá trị còn lại trên sổ sách 

của tài sản. 

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/04/2022. 

- Ngày ban hành : 09/02/2022 

- Ngày hiệu lực : 01/04/2022. 

Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-07-2022-TT-BTC-ban-

giao-xu-ly-khoan-no-khi-chuyen-doi-so-huu-doanh-

nghiep-502987.aspx 

 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 

chế xem xét, thẩm tra, chấp thuận các 

khoản vay nợ nước ngoài theo phương 

thức tự vay, tự trả của doanh nghiệp do 

Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ  

 

Thông tư 09/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xem xét, 

thẩm tra, chấp thuận các khoản vay nợ nước ngoài 

theo phương thức tự vay, tự trả của doanh nghiệp 

do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ ban hành 

kèm theo Thông tư 153/2014/TT-BTC ngày 

20/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

Sửa đổi một số điều kiện xem xét, thẩm tra, chấp 

thuận khoản vay nước ngoài 

Ngày 14/02/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành 

Thông tư 09/2022/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Quy chế xem xét, thẩm tra, chấp thuận các 

khoản vay nợ nước ngoài theo phương thức tự vay, tự 

trả của doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn 

điều lệ ban hành kèm theo Thông tư 153/2014/TT-BTC 

ngày 20/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

Theo đó, sửa đổi đối tượng áp dụng của Thông tư 

153/2014/TT-BTC, gồm: cơ quan đại diện chủ sở hữu; 

doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ 

không bao gồm các doanh nghiệp là tổ chức tín dụng; 

và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. 

Bên cạnh đó, một số điều kiện xem xét, thẩm tra, chấp 

thuận khoản vay nước ngoài được sửa đổi. Cụ thể, dự 

án sử dụng khoản vay nước ngoài phải phục vụ hoạt 

động sản xuất kinh doanh thuộc ngành nghề kinh doanh 

chính của doanh nghiệp, do doanh nghiệp làm chủ đầu 

tư và nằm trong kế hoạch đầu tư phát triển 05 năm, kế 

hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm của doanh nghiệp. 

Ngoài ra, cơ quan đại diện chủ sở hữu đã phê duyệt chủ 

trương khoản vay nước ngoài; bên cho vay đã có ý kiến 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-02-2022-TT-BTP-lua-chon-to-chuc-dau-gia-tai-san-503230.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-02-2022-TT-BTP-lua-chon-to-chuc-dau-gia-tai-san-503230.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-02-2022-TT-BTP-lua-chon-to-chuc-dau-gia-tai-san-503230.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-07-2022-TT-BTC-ban-giao-xu-ly-khoan-no-khi-chuyen-doi-so-huu-doanh-nghiep-502987.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-07-2022-TT-BTC-ban-giao-xu-ly-khoan-no-khi-chuyen-doi-so-huu-doanh-nghiep-502987.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-07-2022-TT-BTC-ban-giao-xu-ly-khoan-no-khi-chuyen-doi-so-huu-doanh-nghiep-502987.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-07-2022-TT-BTC-ban-giao-xu-ly-khoan-no-khi-chuyen-doi-so-huu-doanh-nghiep-502987.aspx
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bằng văn bản đồng ý cung cấp khoản vay nước ngoài; 

tổng số nợ phải trả của doanh nghiệp không vượt quá 

ba lần vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp; và phải có 

phương án tài chính đảm bảo khả năng trả nợ khoản vay 

nước ngoài. 

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/04/2022. 

- Ngày ban hành : 14/02/2022 

 - Ngày hiệu lực : 01/04/2022 

Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-09-2022-TT-BTC-sua-doi-

Quy-che-kem-theo-Thong-tu-153-2014-TT-BTC-

503600.aspx 

 

Quy định Báo cáo tổng hợp thông tin 

tài chính theo quy ước  

 

Thông tư 10/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc 

quy định Báo cáo tổng hợp thông tin tài chính theo 

quy ước 

Các bước tổng hợp thông tin tài chính theo quy ước 

Ngày 14/02/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 

10/2022/TT-BTC về việc quy định Báo cáo tổng hợp 

thông tin tài chính theo quy ước. 

Theo đó, việc tổng hợp thông tin tài chính (TTTC) theo 

quy ước bao gồm các bước: Xác định nguồn thông tin 

tài chính chưa điều chỉnh được sử dụng để tổng hợp 

TTTC theo quy ước; Ghi nhận các điều chỉnh theo quy 

ước vào TTTC chưa điều chỉnh cho mục đích trình bày 

TTTC theo quy ước; Trình bày kết quả TTTC theo quy 

ước và những thuyết minh kèm theo. 

Bên cạnh đó, nguồn các thông tin chưa điều chỉnh để lập 

Báo cáo tổng hợp tình hình tài chính theo quy ước và 

Báo cáo tổng hợp kết quả hoạt động theo quy ước là 

Báo cáo tình hình tài chính (Bảng cân đối kế toán) và 

Báo cáo kết quả hoạt động (Báo cáo kết quả hoạt động 

kinh doanh) cho giao đoạn Báo cáo tổng hợp thông tin 

tài chính theo quy ước. 

Đối với doanh nghiệp là công ty mẹ phải lập báo cáo tài 

chính hợp nhất, thông tin chưa điều chỉnh được sử dụng 

để lập 2 báo cáo nêu trên là Báo cáo tình hình tài chính 

hợp nhất (Bảng cân đối kế toán hợp nhất) và Báo cáo 

kết quả hoạt động hợp nhất (Báo cáo kết quả hoạt động 

kinh doanh hợp nhất). 

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/4/2022. 

- Ngày ban hành : 14/02/2022 

 - Ngày hiệu lực : 01/04/2022 

Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-10-2022-TT-BTC-

Bao-cao-tong-hop-thong-tin-tai-chinh-theo-quy-uoc-

503601.aspx 

 

Quy định về quản lý, sử dụng các 

khoản thu từ hoạt động tư vấn, quản lý 

dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý 

dự án sử dụng vốn đầu tư công 

 

Thông tư 108/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính quy 

định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động 

tư vấn, quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản 

lý dự án sử dụng vốn đầu tư công 

04 khoản thu từ hoạt động tư vấn, quản lý dự án của 

các chủ đầu tư, BQLDA 

Ngày 08/12/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 

108/2021/TT-BTC quy định về quản lý, sử dụng các 

khoản thu từ hoạt động tư vấn, quản lý dự án của các 

chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công. 

Theo đó, các khoản thu gồm: Thu từ chi phí quản lý dự 

án của dự án được giao quản lý; Thu từ thực hiện hoạt 

động tư vấn của dự án được giao quản lý; Thu từ thực 

hiện hoạt động tư vấn, quản lý dự án cho dự án khác 

ngoài dự án được giao quản lý (theo hợp đồng); Thu hợp 

pháp khác theo quy định của pháp luật (nếu có). 

Chủ đầu tư, ban quản lý dự án do chủ đầu tư thành lập 

(trừ BQLDA chuyên ngành, ban quản lý dự án khu vực) 

thực hiện cơ chế tài chính theo quy định của đơn vị được 

giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư. Căn cứ vào nội dung, khối 

lượng công việc, trách nhiệm giữa chủ đầu tư và 

BQLDA, chủ đầu tư quyết định tỷ lệ phân chia khoản thu 

quản lý dự án giữa chủ đầu tư và BQLDA (nếu có). Tỷ lệ 

phân chia phải được ghi trong quyết định thành lập 

BQLDA hoặc văn bản giao nhiệm vụ cho BQLDA đầu tư. 

Ngoài ra, đối với phân bổ chi phí quản lý dự án hằng 

năm, trường hợp chủ đầu tư, BQLDA trực tiếp quản lý 

từ 02 dự án trở lên, hằng năm chủ đầu tư, BQLDA thực 

hiện phân bổ chi phí cho các dự án được giao quản lý, 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-09-2022-TT-BTC-sua-doi-Quy-che-kem-theo-Thong-tu-153-2014-TT-BTC-503600.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-09-2022-TT-BTC-sua-doi-Quy-che-kem-theo-Thong-tu-153-2014-TT-BTC-503600.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-09-2022-TT-BTC-sua-doi-Quy-che-kem-theo-Thong-tu-153-2014-TT-BTC-503600.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-09-2022-TT-BTC-sua-doi-Quy-che-kem-theo-Thong-tu-153-2014-TT-BTC-503600.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-10-2022-TT-BTC-Bao-cao-tong-hop-thong-tin-tai-chinh-theo-quy-uoc-503601.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-10-2022-TT-BTC-Bao-cao-tong-hop-thong-tin-tai-chinh-theo-quy-uoc-503601.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-10-2022-TT-BTC-Bao-cao-tong-hop-thong-tin-tai-chinh-theo-quy-uoc-503601.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-10-2022-TT-BTC-Bao-cao-tong-hop-thong-tin-tai-chinh-theo-quy-uoc-503601.aspx
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gửi cơ quan quản lý cấp trên theo nguyên tắc: Chi phí 

đã xác định để chi cho dự án cụ thể sẽ phân bổ trực tiếp 

cho dự án đó; Chi phí không xác định được chi cho dự 

án cụ thể sẽ phân bổ theo tỷ lệ chi phí tương ứng với giá 

trị khối lượng nhiệm vụ, công việc quản lý dự án trong 

năm của dự án. 

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 24/01/2022. 

     -  Ngày ban hành: 08/12/2021 

     -  Ngày hiệu lực: 24/01/2022 

Xemchi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Dau-tu/Thong-tu-108-2021-TT-BTC-quan-ly-khoan-

thu-tu-tu-van-quan-ly-du-an-cua-chu-dau-tu-

503649.aspx 

 

Hướng dẫn công tác giám sát, đánh giá 

đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước 

ngoài tại Việt Nam 

 

Thông tư 02/2022/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư về hướng dẫn công tác giám sát, đánh giá 

đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt 

Nam 

4 nguyên tắc giám sát, đánh giá hoạt động đầu tư 

nước ngoài 

Ngày 14/02/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành 

Thông tư 02/2022/TT-BKHĐT về hướng dẫn công tác 

giám sát, đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước 

ngoài tại Việt Nam. 

Theo đó, việc giám sát, đánh giá hoạt động đầu tư nước 

ngoài phải đảm bảo các nguyên tắc: Đúng thẩm quyền, 

chức năng, nhiệm vụ, trình tự, thủ tục và trên cơ sở quy 

định pháp luật; Không chồng chéo, trùng lắp về phạm vi 

đối tượng, thời gian và nội dung kiểm tra; phối hợp trong 

theo dõi, kiểm tra, đánh giá; Kịp thời, khách quan, chính 

xác và nghiêm minh; Công khai, minh bạch, không gây 

cản trở, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ 

quan, tổ chức, dự án đang trong quá trình giám sát, đánh 

giá. 

Trong đó, tùy theo nội dung và tình hình thực tế, cơ quan 

có thẩm quyền thực hiện kiểm tra hoạt động đầu tư nước 

ngoài thông qua Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư; 

hoặc thông qua báo cáo; hoặc tổ chức đoàn kiểm tra, 

đoàn công tác; hoặc kết hợp các cách thức kiểm tra nêu 

trên. 

Một số nội dung kiểm tra tổ chức kinh tế, dự án có vốn 

đầu tư nước ngoài như: tiến độ góp vốn điều lệ, tiến độ 

giải ngân vốn đầu tư đã đăng ký; tình hình góp vốn pháp 

định; tiến độ triển khai dự án; việc thực hiện các nghĩa 

vụ tài chính với Nhà nước; việc thực hiện các quy định 

pháp luật; tình hình tài chính của tổ chức kinh tế có vốn 

đầu tư nước ngoài… 

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/04/2022. 

     -  Ngày ban hành: 14/02/2022 

     -  Ngày hiệu lực: 01/04/2022. 

Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Dau-tu/Thong-tu-02-2022-TT-BKHDT-danh-gia-doi-

voi-hoat-dong-dau-tu-nuoc-ngoai-tai-Viet-Nam-

494590.aspx 

 

Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp 

định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực  

 

Thông tư 05/2022/TT-BCT của Bộ Công Thương quy 

định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối 

tác kinh tế toàn diện khu vực  

Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác 

kinh tế toàn diện khu vực 

Ngày 18/02/2022, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 

05/2022/TT-BCT quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa 

trong Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực. 

Theo đó, trường hợp nguyên liệu đóng gói và bao bì 

đóng gói hàng hóa nhằm mục đích vận chuyển, không 

xét đến khi xác định xuất xứ hàng hóa. Trường hợp hàng 

hóa được tính theo tiêu chí hàm lượng giá trị khu vực, trị 

giá của nguyên liệu đóng gói và bao bì đóng gói hàng 

hóa nhằm mục đích bán lẻ được xem là có xuất xứ hoặc 

không có xuất xứ, tùy từng trường hợp cụ thể, khi tính 

hàm lượng giá trị khu vực của hàng hóa,…. 

Ngoài ra, để xác minh xuất xứ hàng hóa nhập khẩu, cơ 

quan có thẩm quyền của nước thành viên nhập khẩu tiến 

hành kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa theo các hình 

thức sau: gửi văn bản yêu cầu nhà nhập khẩu cung cấp 

thêm thông tin; gửi văn bản yêu cầu nhà xuất khẩu hoặc 

nhà sản xuất cung cấp thêm thông tin; gửi văn bản đề 

nghị cơ quan, tổ chức cấp C/O hoặc cơ quan có thẩm 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Thong-tu-108-2021-TT-BTC-quan-ly-khoan-thu-tu-tu-van-quan-ly-du-an-cua-chu-dau-tu-503649.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Thong-tu-108-2021-TT-BTC-quan-ly-khoan-thu-tu-tu-van-quan-ly-du-an-cua-chu-dau-tu-503649.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Thong-tu-108-2021-TT-BTC-quan-ly-khoan-thu-tu-tu-van-quan-ly-du-an-cua-chu-dau-tu-503649.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Thong-tu-108-2021-TT-BTC-quan-ly-khoan-thu-tu-tu-van-quan-ly-du-an-cua-chu-dau-tu-503649.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Thong-tu-02-2022-TT-BKHDT-danh-gia-doi-voi-hoat-dong-dau-tu-nuoc-ngoai-tai-Viet-Nam-494590.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Thong-tu-02-2022-TT-BKHDT-danh-gia-doi-voi-hoat-dong-dau-tu-nuoc-ngoai-tai-Viet-Nam-494590.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Thong-tu-02-2022-TT-BKHDT-danh-gia-doi-voi-hoat-dong-dau-tu-nuoc-ngoai-tai-Viet-Nam-494590.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Thong-tu-02-2022-TT-BKHDT-danh-gia-doi-voi-hoat-dong-dau-tu-nuoc-ngoai-tai-Viet-Nam-494590.aspx
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quyền của nước thành viên xuất khẩu cung cấp thêm 

thông tin,…. 

Bên cạnh đó, trường hợp kiểm tra xác minh quy định 

nước thành viên nhập khẩu cho phép nhà nhập khẩu, 

nhà xuất khẩu hoặc cơ quan, tổ chức cấp C/O hoặc cơ 

quan có thẩm quyền của nước thành viên xuất khẩu 

phản hồi 30 – 90 ngày kể từ ngày nhận được thư đề nghị 

xác minh theo quy định,… 

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 04/04/2022. 

- Ngày ban hành : 18/02/2022 

- Ngày hiệu lực : 04/04/2022. 

Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Thuong-mai/Thong-tu-05-2022-TT-BCT-xuat-xu-

hang-hoa-Hiep-dinh-Doi-tac-Kinh-te-toan-dien-khu-vuc-

504307.aspx 

 

Quy định về quản lý, sử dụng các 

khoản thu, chi trong quá trình lựa chọn 

nhà đầu tư 

 
Thông tư 08/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định 

về quản lý, sử dụng các khoản thu, chi trong quá 

trình lựa chọn nhà đầu tư 

Quản lý các khoản thu, chi trong quá trình lựa chọn 

nhà đầu tư 

Ngày 09/02/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 

08/2022/TT-BTC quy định về quản lý, sử dụng các 

khoản thu, chi trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư. 

Theo đó, chi trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án 

PPP gồm: Chi lập, thẩm định hồ sơ mời sơ tuyển; Chi 

đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển; Chi thẩm định kết quả sơ 

tuyển; Chi lập, thẩm định hồ sơ mời đàm phán, hồ sơ 

mời thầu; Chi đánh giá hồ sơ dự đàm phán, hồ sơ dự 

thầu; Chi thẩm định kết quả lựa chọn nhà tư; Chi giải 

quyết kiến nghị của nhà đầu tư về kết quả lựa chọn nhà 

đầu tư. 

Bên cạnh đó, các khoản thu trong lựa chọn nhà đầu tư 

từ tiền bán hồ sơ mời thầu và các khoản thu khác (nếu 

có) sau khi thực hiện các nghĩa vụ thuế được bên mời 

thầu nộp vào ngân sách Nhà nước theo quy định của 

pháp luật. Các cơ quan có thẩm quyền, cơ quan, đơn vị 

được giao là bên mời thầu chịu trách nhiệm về việc quản 

lý, sử dụng các khoản thu, chi trong quá trình lựa chọn 

nhà đầu tư; hoàn trả các khoản chi Hội đồng tư vấn đã 

chi trong trường hợp kiến nghị của nhà đầu tư được xác 

định là đúng;… 

Ngoài ra, các Bộ, cơ quan Trung ương, cơ quan khác, 

địa phương có trách nhiệm kiểm tra việc quản lý, sử 

dụng chi phí trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư các dự 

án PPP, dự án có sử dụng đất, dự án phải đấu thầu theo 

quy định; có biện pháp xử lý đối với các cá nhân, đơn vị 

có hành vi vi phạm trong quản lý, sử dụng chi phí trong 

quá trình lựa chọn nhà đầu tư. 

Thông tư có hiệu lực từ ngày 25/03/2022. 

- Ngày ban hành : 09/02/2022 

- Ngày hiệu lực : 25/03/2022. 

 Xem chi tiết văn bản tại: 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Thong-tu-08-

2022-TT-BTC-su-dung-khoan-thu-chi-trong-qua-trinh-

lua-chon-nha-dau-tu-504367.aspx 

 

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật 

hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần 

thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của 

Bộ Xây dựng năm 2021 
 

Quyết định 41a/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc 

công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết 

hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản 

lý Nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2021 

Danh mục VBQPPL hết hiệu lực năm 2021 của Bộ Xây 

dựng 

Ngày 28/01/2022, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 

41a/QĐ-BXD về việc công bố Danh mục văn bản quy 

phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần 

thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng năm 

2021. 

Cụ thể, 60 văn bản hết hiệu lực toàn bộ năm 2021 gồm: 

Nghị định 101/2015/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà 

chung cư; Thông tư 06/2015/TT-BXD hướng dẫn công 

tác thi đua, khen thưởng ngành Xây dựng; Thông tư 

08/2019/TT-BXD quy định về giám sát, quản lý chất 

lượng các công trình được đầu tư xây dựng theo hình 

thức đối tác công tư;… 

Bên cạnh đó, danh mục văn bản hết hiệu lực một phần 

năm 2021 gồm: Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Luật 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-05-2022-TT-BCT-xuat-xu-hang-hoa-Hiep-dinh-Doi-tac-Kinh-te-toan-dien-khu-vuc-504307.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-05-2022-TT-BCT-xuat-xu-hang-hoa-Hiep-dinh-Doi-tac-Kinh-te-toan-dien-khu-vuc-504307.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-05-2022-TT-BCT-xuat-xu-hang-hoa-Hiep-dinh-Doi-tac-Kinh-te-toan-dien-khu-vuc-504307.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-05-2022-TT-BCT-xuat-xu-hang-hoa-Hiep-dinh-Doi-tac-Kinh-te-toan-dien-khu-vuc-504307.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Thong-tu-08-2022-TT-BTC-su-dung-khoan-thu-chi-trong-qua-trinh-lua-chon-nha-dau-tu-504367.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Thong-tu-08-2022-TT-BTC-su-dung-khoan-thu-chi-trong-qua-trinh-lua-chon-nha-dau-tu-504367.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Thong-tu-08-2022-TT-BTC-su-dung-khoan-thu-chi-trong-qua-trinh-lua-chon-nha-dau-tu-504367.aspx
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Lưu hành nội bộ                                      Ban Pháp chế PV Power 

Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13; Nghị định 

100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;… 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

       -  Ngày ban hành: 28/01/2022 

 -  Ngày hiệu lực: 28/01/2022 

Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-41a-QD-BXD-

2022-cong-bo-van-ban-het-hieu-luc-toan-bo-thuoc-Bo-

Xay-dung-2021-503236.aspx 
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