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Mục lục Trang 

 I. Quy định mới 4 

 Quy định mới ban hành trong tháng 3 năm 2022  

II. Điểm tin văn bản pháp luật 5 

 Nghị quyết 22/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 3 năm 

2022 

 Nghị quyết 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về việc định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và 

công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 

 Thông tư 13/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định 

10/2022/NĐ-CP ngày 15/01/2022 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ 

 Thông tư 14/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

50/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 73/2016/NĐ-CP 

ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Thông tư 

04/2021/TT-BTC ngày 15/01/2021 của Bộ Tài chính quy định chi tiết một số điều của Nghị định 

03/2021/NĐ-CP ngày 15/01/2021 của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của 

chủ xe cơ giới 

 Quyết định 4292/QĐ-TLĐ của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam về việc dừng thực hiện Quyết 

định 3749/QĐ-TLĐ ngày 15/12/2021 về chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng 

bởi dịch bệnh COVID-19 

 Quyết định 94/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong 

lĩnh vực kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng 

 Nghị định 20/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động 

đầu tư xây dựng 

 Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BCT năm 2022 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Nghị định 

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí 

 Quyết định 97/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công bố Chỉ số giá xây dựng quốc gia năm 2021 

 Quyết định 4292/QĐ-TLĐ của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam về việc dừng thực hiện Quyết 

định 3749/QĐ-TLĐ ngày 15/12/2021 về chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng 

bởi dịch bệnh COVID-19 

 Nghị quyết 37/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 03 

năm 2022 

 Quyết định 360/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Cơ cấu lại doanh 

nghiệp Nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước giai đoạn 2021-2025" 

 Quyết định 476/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đính chính Thông tư 

09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 

 Quyết định 457/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc công bố công khai quyết toán 
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tài chính năm 2020 

 Quyết định 420/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch tuyên 

truyền, tập huấn, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản quy định chi tiết thi hành 

 Nghị quyết 38/NQ-CP 2022 Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 

 Chỉ thị 1652/CT-BNN-TCTL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công 

tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2022 

 Quyết định 445/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phân công thẩm định, góp ý, tham gia xây dựng 

đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật 

năm 2022 

 Quyết định 368/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược tài chính đến 

năm 2030 

 Công văn 2688/BTC-TCT của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn giảm thuế GTGT 

xuống 8% theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP 

 Nghị quyết 17/2022/UBTVQH15 về số giờ làm thêm trong 01 năm, trong 01 tháng của người lao 

động trong bối cảnh phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. 
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QUY ĐỊNH MỚI 

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

- Nghị quyết 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về việc định 
hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công 
nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 
2045. 

- Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BCT năm 2022 do Bộ 
Công Thương ban hành hợp nhất Nghị định quy định 
xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, 
kinh doanh xăng dầu và khí. 

- Chỉ thị 1652/CT-BNN-TCTL của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác bảo 
đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ 
năm 2022. 

- Quyết định 360/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 
về việc phê duyệt Đề án "Cơ cấu lại doanh nghiệp 
Nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty 
Nhà nước giai đoạn 2021-2025" 

- Nghị quyết 22/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp 
chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 3 năm 2022 

- Nghị quyết 37/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp 
chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 03 năm 
2022 

 -  Quyết định 94/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc 
công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh 
vực kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng 
quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng 

- Nghị định 20/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 119/2015/NĐ-
CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm 
bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng 

- Công văn 2688/BTC-TCT của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
ban hành hướng dẫn giảm thuế GTGT xuống 8% theo 
Nghị định 15/2022/NĐ-CP 

- Quyết định 368/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về 
việc phê duyệt Chiến lược tài chính đến năm 2030 

- Thông tư 13/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc 
quy định chi tiết một số điều của Nghị định 
10/2022/NĐ-CP ngày 15/01/2022 của Chính phủ quy 
định về lệ phí trước bạ 

- Quyết định 97/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc 
công bố Chỉ số giá xây dựng quốc gia năm 2021 

 

3. Covid-19  4. Doanh nghiệp 

 

- Quyết định 4292/QĐ-TLĐ của Tổng liên đoàn lao 
động Việt Nam về việc dừng thực hiện Quyết định 
3749/QĐ-TLĐ ngày 15/12/2021 về chi hỗ trợ cho 
đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch 
bệnh COVID-19 

- Nghị quyết 38/NQ-CP 2022 Chương trình phòng, 
chống dịch COVID-19 

- Nghị quyết 17/2022/UBTVQH15 về số giờ làm 
thêm trong 01 năm, trong 01 tháng của người lao 
động trong bối cảnh phòng, chống dịch COVID-19 và 
phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. 

 

 

 

  

- Quyết định 476/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường về việc đính chính Thông tư 09/2021/TT-
BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 

- Quyết định 457/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt 
Nam về việc công bố công khai quyết toán tài chính 
năm 2020 

- Quyết định 420/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền, 
tập huấn, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường và các văn 
bản quy định chi tiết thi hành 

- Quyết định 445/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc 
phân công thẩm định, góp ý, tham gia xây dựng đề 
nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự án, 
dự thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 
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Nghị quyết 22/NQ-CP của Chính phủ về 

phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp 

luật tháng 3 năm 2022 
 

Nghị quyết 22/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp 

chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 3 năm 2022 

Chính phủ thống nhất 08 dự án Luật trong phiên họp 

tháng 02/2022 

Ngày 28/02/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 

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

luật tháng 03 năm 2022. 

Cụ thể, Chính phủ cơ bản thống nhất với nội dung của 

dự án Luật Thanh tra (sửa đổi) do Thanh tra Chính phủ 

(TTCP) trình. TTCP chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và 

các bộ, ngành tiếp tục hoàn thiện dự án Luật, tập trung 

vào các nội dung sau đây: Phạm vi, đối tượng thanh tra 

cần quy định phù hợp, bảo đảm rõ ràng, minh bạch; trình 

tự, thủ tục thanh tra cần quy định đơn giản, dễ thực hiện, 

dễ kiểm tra giám sát… 

Ngoài ra, Chính phủ yêu cầu Bộ Công thương phối hợp 

với các Bộ, cơ quan liên quan hoàn thiện Dự án Luật dầu 

khí (sửa đổi) theo hướng: Hoàn thiện quy định phân cấp 

cho Hội đồng Thành viên PVN; quy định rõ trách nhiệm 

của Cơ quan đại diện chủ sở hữu, Hội đồng thành viên 

PVN trong việc phê duyệt các vấn đề liên quan đến sử 

dụng vốn Nhà nước của PVN và doanh nghiệp 100% 

vốn của PVN khi thực hiện hoạt động dầu khí. 

Ngoài ra, Chính phủ cũng thống nhất thông qua các 

chính sách và Đề nghị xây dựng Dự án Luật Hợp tác xã 

(sửa đổi), Luật Đấu thầu (sửa đổi), dự án Luật Thực hiện 

dân chủ ở cơ sở, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Công an nhân dân. Phiên họp cũng cho ý 

kiến về đề nghị xây dựng Luật Phòng thủ dân sự và Luật 

Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự. 

-  Ngày ban hành: 28/02/2022 

 -  Ngày hiệu lực: 28/02/2022 

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

ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-22-NQ-CP-2022-

phien-hop-chuyen-de-xay-dung-phap-luat-thang-2-

504973.aspx 

 

Định hướng chiến lược địa chất, 

khoáng sản và công nghiệp khai 

khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2045 

 

Nghị quyết 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về việc định 

hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công 

nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2045 

Phấn đấu đến năm 2045 hoàn thành lập bản đồ địa 

chất khoáng sản 

Đây là mục tiêu được đặt ra tại Nghị quyết 10-NQ/TW 

của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, 

khoáng sản và công nghiệp khai kháng đến năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 2045 ban hành ngày 10/02/2022. 

Cụ thể, với mục tiêu điều tra cơ bản địa chất, khoáng 

sản bảo đảm cung cấp đầy đủ thông tin, dữ liệu tin cậy 

về địa chất, khoáng sản, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh 

tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, Nghị quyết đặt 

mục tiêu đến năm 2025, lập bản đồ địa chất khoảng sản 

tỉ lệ 1:50.000 đạt 80% diện tích đất liền, đạt 85% vào 

năm 2030 và hoàn thành 100% vào năm 2045 đối với 

diện tích đất liền và trên biển; hoàn thành công tác điều 

tra cơ bản đối với các tài nguyên địa chất khác; hình 

thành nền công nghiệp khai khoáng tiên tiến, hiện đại 

gắn với mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh tương 

đương với các nước tiên tiến khu vực châu Á vào năm 

2045. 

Để đạt được các mục tiêu trên, Nghị quyết nhấn mạnh 

tới các giải pháp như: hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ 

chế, chính sách về địa chất, khoáng sản và công nghiệp 

khai khoáng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà 

nước về tài nguyên địa chất, khoáng sản và công nghiệp 

khai khoáng; tăng cường nguồn lực thực hiện công tác 

điều tra cơ bản địa chất; ứng dụng khoa học, công nghệ 

tiên tiến, hiện đại trong điều tra cơ bản tài nguyên địa 

chất, thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản… 

-  Ngày ban hành: 10/02/2022 

 -  Ngày hiệu lực: 10/02/2022 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-22-NQ-CP-2022-phien-hop-chuyen-de-xay-dung-phap-luat-thang-2-504973.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-22-NQ-CP-2022-phien-hop-chuyen-de-xay-dung-phap-luat-thang-2-504973.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-22-NQ-CP-2022-phien-hop-chuyen-de-xay-dung-phap-luat-thang-2-504973.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-22-NQ-CP-2022-phien-hop-chuyen-de-xay-dung-phap-luat-thang-2-504973.aspx
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Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Nghi-quyet-10-NQ-TW-

2022-chien-luoc-dia-chat-khoang-san-va-cong-nghiep-

khai-khoang-503699.aspx 

 

Quy định chi tiết một số điều của Nghị 

định 10/2022/NĐ-CP ngày 15/01/2022 

của Chính phủ quy định về lệ phí trước 

bạ  

Thông tư 13/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc 

quy định chi tiết một số điều của Nghị định 

10/2022/NĐ-CP ngày 15/01/2022 của Chính phủ quy 

định về lệ phí trước bạ 

Mức thu lệ phí trước bạ đối với xe máy từ lần thứ 02 

trở đi là 1% 

Ngày 28/02/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 

13/2022/TT-BTC về việc quy định chi tiết một số điều của 

Nghị định 10/2022/NĐ-CP ngày 15/01/2022 của Chính 

phủ quy định về lệ phí trước bạ. 

Cụ thể, mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô, xe 

máy của tổ chức, cá nhân ở các thành phố trực thuộc 

trung ương; thành phố thuộc tỉnh; thị xã nơi Ủy ban nhân 

dân tỉnh đóng trụ sở là 5%. Xe máy nộp lệ phí trước bạ 

lần thứ 02 trở đi được áp dụng mức thu là 1%. 

Trường hợp chủ tài sản đã kê khai, nộp lệ phí trước bạ 

đối với xe máy là 2%, sau đó chuyển giao cho tổ chức, 

cá nhân ở các thành phố trực thuộc trung ương; thành 

phố thuộc tỉnh; thị xã nơi Ủy ban nhân dân tỉnh đóng trụ 

sở thì nộp lệ phí trước bạ với mức thu là 5%. Trường 

hợp xe máy đã nộp lệ phí trước bạ theo mức thu 5% thì 

các lần chuyển nhượng tiếp theo nộp lệ phí trước bạ 

theo mức thu 1%. 

Đáng chú ý, Bộ cũng hướng dẫn xác định giá tính lệ phí 

trước bạ đối với nhà. Trong đó, giá tính lệ phí trước bạ 

nhà chung cư không bao gồm kinh phí bảo trì phần sở 

hữu chung. Trường hợp trên hợp đồng mua bán nhà và 

trên hóa đơn mua bán nhà không tách riêng kinh phí bảo 

trì phần sở hữu chung của nhà chung cư thì giá tính lệ 

phí trước bạ là tổng giá trị mua bán nhà ghi trên hóa đơn 

bán nhà hoặc hợp đồng mua bán nhà. 

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/3/2022. 

- Ngày ban hành : 28/02/2022 

- Ngày hiệu lực : 01/03/2022. 

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

ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-13-2022-TT-BTC-

huong-dan-Nghi-dinh-10-2022-ND-CP-le-phi-truoc-ba-

496405.aspx 

 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư 50/2017/TT-BTC ngày 

15/5/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn 

thi hành Nghị định 73/2016/NĐ-CP ngày 

01/7/2016 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm 

và Thông tư 04/2021/TT-BTC ngày 

15/01/2021 của Bộ Tài chính quy định 

chi tiết một số điều của Nghị định 

03/2021/NĐ-CP ngày 15/01/2021 của 

Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách 

nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới  

 
Thông tư 14/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

50/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn thi hành Nghị định 73/2016/NĐ-CP ngày 

01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

Luật Kinh doanh bảo hiểm và Thông tư 04/2021/TT-

BTC ngày 15/01/2021 của Bộ Tài chính quy định chi 

tiết một số điều của Nghị định 03/2021/NĐ-CP ngày 

15/01/2021 của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc 

trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới  

Có thể thỏa thuận nợ phí bảo hiểm mà không cần tài 

sản bảo đảm 

Ngày 28/02/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 

14/2022/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư 50/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ 

Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 73/2016/NĐ-CP 

ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

Luật Kinh doanh bảo hiểm và Thông tư 04/2021/TT-BTC 

ngày 15/01/2021 của Bộ Tài chính quy định chi tiết một 

số điều của Nghị định 03/2021/NĐ-CP ngày 15/01/2021 

của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự 

của chủ xe cơ giới. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Nghi-quyet-10-NQ-TW-2022-chien-luoc-dia-chat-khoang-san-va-cong-nghiep-khai-khoang-503699.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Nghi-quyet-10-NQ-TW-2022-chien-luoc-dia-chat-khoang-san-va-cong-nghiep-khai-khoang-503699.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Nghi-quyet-10-NQ-TW-2022-chien-luoc-dia-chat-khoang-san-va-cong-nghiep-khai-khoang-503699.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Nghi-quyet-10-NQ-TW-2022-chien-luoc-dia-chat-khoang-san-va-cong-nghiep-khai-khoang-503699.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-13-2022-TT-BTC-huong-dan-Nghi-dinh-10-2022-ND-CP-le-phi-truoc-ba-496405.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-13-2022-TT-BTC-huong-dan-Nghi-dinh-10-2022-ND-CP-le-phi-truoc-ba-496405.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-13-2022-TT-BTC-huong-dan-Nghi-dinh-10-2022-ND-CP-le-phi-truoc-ba-496405.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-13-2022-TT-BTC-huong-dan-Nghi-dinh-10-2022-ND-CP-le-phi-truoc-ba-496405.aspx
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Theo đó, bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm 

có thể thỏa thuận thay đổi thời hạn thanh toán phí bảo 

hiểm hoặc thỏa thuận nợ phí bảo hiểm mà không cần tài 

sản bảo đảm hoặc bảo lãnh thanh toán phí bảo hiểm khi 

bên mua bảo hiểm hoặc doanh nghiệp bảo hiểm tại các 

địa phương, khu vực theo quy định và phát sinh nghĩa 

vụ thanh toán phí bảo hiểm trong khoảng thời gian từ 

ngày 01/01/2021 cho đến khi Thủ tướng Chính phủ công 

bố hết dịch COVID-19. 

Cụ thể, bên mua bảo hiểm hoặc doanh nghiệp bảo hiểm 

tại các địa phương áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 

số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020, Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 

31/3/2020 hoặc các khu vực bị cách ly y tế, phong tỏa ổ 

dịch để kiểm soát dịch, hoặc địa phương được xác định 

cấp độ dịch COVID-19 là nguy cơ cao, nguy cơ rất cao 

theo Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021. 

Trong mọi trường hợp, thời hạn thanh toán phí bảo hiểm 

không vượt quá thời hạn bảo hiểm theo hợp đồng bảo 

hiểm. 

Thông tư có hiệu lực từ ngày ký. 

 - Ngày ban hành : 28/02/2022 

 - Ngày hiệu lực : 28/02/2022 

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

ban/Bao-hiem/Thong-tu-14-2022-TT-BTC-sua-doi-

Thong-tu-50-2017-TT-BTC-va-04-2021-TT-BTC-

505078.aspx 

 

 

 

 

 

 

Dừng thực hiện Quyết định 3749/QĐ-

TLĐ ngày 15/12/2021 về chi hỗ trợ cho 

đoàn viên, người lao động bị ảnh 

hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 

 

Quyết định 4292/QĐ-TLĐ của Tổng liên đoàn lao 

động Việt Nam về việc dừng thực hiện Quyết định 

3749/QĐ-TLĐ ngày 15/12/2021 về chi hỗ trợ cho đoàn 

viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh 

COVID-19 

Dừng hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi 

COVID-19 theo Quyết định 3749/QĐ-TLĐ 

Ngày 01/3/2022, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban 

hành Quyết định 4292/QĐ-TLĐ về việc dừng thực hiện 

Quyết định 3749/QĐ-TLĐ ngày 15/12/2021 về việc hỗ 

trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch 

bệnh COVID-19. 

Theo đó, dừng thực hiện Quyết định 3749/QĐ-TLĐ ngày 

15/12/2021 về việc hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động 

bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 kể từ ngày 

01/3/2022. Sau đây, việc hỗ trợ cho đoàn viên, người lao 

động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 (kể cả F0 

tử vong) được thực hiện theo quy định về chi hỗ trợ, 

thăm hỏi, trợ cấp tại Quyết định 4290/QĐ-TLĐ và Quyết 

định 4291/QĐ-TLĐ ngày 01/3/2022. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

- Ngày ban hành : 01/3/2022 

- Ngày hiệu lực :  01/3/2022 

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

ban/Lao-dong-Tien-luong/Quyet-dinh-4292-QD-TLD-

2022-dung-thuc-hien-Quyet-dinh-3749-QD-TLD-

505048.aspx 

 

 

 

 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Thong-tu-14-2022-TT-BTC-sua-doi-Thong-tu-50-2017-TT-BTC-va-04-2021-TT-BTC-505078.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Thong-tu-14-2022-TT-BTC-sua-doi-Thong-tu-50-2017-TT-BTC-va-04-2021-TT-BTC-505078.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Thong-tu-14-2022-TT-BTC-sua-doi-Thong-tu-50-2017-TT-BTC-va-04-2021-TT-BTC-505078.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Thong-tu-14-2022-TT-BTC-sua-doi-Thong-tu-50-2017-TT-BTC-va-04-2021-TT-BTC-505078.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Quyet-dinh-4292-QD-TLD-2022-dung-thuc-hien-Quyet-dinh-3749-QD-TLD-505048.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Quyet-dinh-4292-QD-TLD-2022-dung-thuc-hien-Quyet-dinh-3749-QD-TLD-505048.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Quyet-dinh-4292-QD-TLD-2022-dung-thuc-hien-Quyet-dinh-3749-QD-TLD-505048.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Quyet-dinh-4292-QD-TLD-2022-dung-thuc-hien-Quyet-dinh-3749-QD-TLD-505048.aspx
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Thủ tục hành chính được thay thế trong 

lĩnh vực kinh doanh bất động sản thuộc 

phạm vi chức năng quản lý Nhà nước 

của Bộ Xây dựng  

 

Quyết định 94/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc 

công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh 

vực kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức 

năng quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng 

Công bố TTHC được thay thế trong lĩnh vực kinh 

doanh bất động sản 

Ngày 28/02/2022, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 

94/QĐ-BXD về việc công bố thủ tục hành chính được 

thay thế trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản thuộc 

phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. 

Theo đó, thay thế 02 thủ tục hành chính tại Quyết định 

số 705/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng trong lĩnh 

vực kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng 

quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, gồm: thủ tục 

Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động 

sản do Thủ tướng Chính phủ quyết định việc đầu tư 

(theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản năm 

2014); thủ tục Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần 

dự án bất động sản do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp 

huyện quyết định việc đầu tư (theo quy định của Luật 

Kinh doanh bất động sản năm 2014). 

Bên cạnh đó, bãi bỏ 02 thủ tục hành chính tại Quyết định 

số 832/QĐ-BXD về việc công bố thủ tục hành chính 

được thay thế, thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ 

trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi 

chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng như sau: 

thủ tục Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án 

bất động sản đối với dự án do Thủ tướng Chính phủ 

quyết định việc đầu tư; thủ tục Chuyển nhượng toàn bộ 

hoặc một phần dự án bất động sản đối với dự án do Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện quyết định việc đầu 

tư. 

Quyết định có hiệu lực từ 01/3/2022. 

- Ngày ban hành : 01/3/2022. 

 - Ngày hiệu lực : 01/3/2022. 

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

ban/Bat-dong-san/Quyet-dinh-94-QD-BXD-2022-cong-

bo-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-kinh-doanh-bat-dong-

san-505102.aspx 

 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 

của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt 

buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng  
 

Nghị định 20/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 119/2015/NĐ-

CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo 

hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng  

Từ 01/7, nhà thầu xây dựng bắt buộc phải mua bảo 

hiểm TNDS cho bên thứ 3. 

Đây là nội dung nổi bật được quy định tại Nghị định 

20/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ 

quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây 

dựng 

Theo quy định mới, từ ngày 01/7/2022, nhà thầu thi công 

xây dựng ngoài việc phải mua bảo hiểm đối với người 

lao động thi công trên công trường, còn phải mua bảo 

hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với bên thứ 3. 

Thời hạn bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự với bên 

thứ ba là khoảng thời gian cụ thể, tính từ ngày bắt đầu 

đến ngày kết thúc thời gian xây dựng căn cứ vào hợp 

đồng xây dựng và được ghi trong hợp đồng bảo hiểm. 

Về bảo hiểm bắt buộc dân sự đối với bên thứ ba, số tiền 

bảo hiểm tối thiểu với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng là 

100 triệu đồng/người/vụ và không giới hạn số vụ tổn thất. 

Trường hợp công trình có thiệt hại giá trị dưới 1.000 tỷ 

đồng, số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với thiệt hại về tài 

sản và chi phí pháp lý có liên quan là 10% giá trị công 

trình cho cả thời hạn bảo hiểm và không giới hạn số vụ 

tổn thất. Trường họp thiệt hại từ 1.000 tỷ đồng trở lên thì 

số tiền bảo hiểm là 100 tỷ đồng. 

Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm bồi thường cho 

nhà thầu thi công xây dựng những khoản tiền mà theo 

quy định của pháp luật nhà thầu thi công xây dựng có 

trách nhiệm bồi thường cho bên thứ ba đối với những 

thiệt hại ngoài hợp đồng về sức khỏe, tính mạng, tài sản 

phát sinh trực tiếp trong quá trình thi công xây dựng và 

chi phí có liên quan. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Quyet-dinh-94-QD-BXD-2022-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-kinh-doanh-bat-dong-san-505102.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Quyet-dinh-94-QD-BXD-2022-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-kinh-doanh-bat-dong-san-505102.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Quyet-dinh-94-QD-BXD-2022-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-kinh-doanh-bat-dong-san-505102.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Quyet-dinh-94-QD-BXD-2022-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-kinh-doanh-bat-dong-san-505102.aspx
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Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2022. 

-  Ngày ban hành: 10/3/2022 

 -  Ngày hiệu lực: 01/7/2022. 

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

ban/Bao-hiem/Nghi-dinh-20-2022-ND-CP-sua-doi-Nghi-

dinh-119-2015-ND-CP-bao-hiem-dau-tu-xay-dung-

506124.aspx 

 

 

Hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực dầu 

khí, kinh doanh xăng dầu và khí  

 

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BCT năm 2022 do Bộ 

Công Thương ban hành hợp nhất Nghị định quy định 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, 

kinh doanh xăng dầu và khí 

Ngày 24/2/2022 Bộ Công Thương ban hành hợp nhất 

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí gồm: 

- Nghị định số 99/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của 

Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí, có hiệu 

lực kể từ ngày 11/10/2020, được sửa đổi ,bổ sung bởi:  

- 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. 

-  Ngày ban hành: 24/2/2022 

 -  Ngày hiệu lực: 24/2/2022 

Xem chi tiết văn bản tại: https://luatvietnam.vn/cong-

nghiep/van-ban-hop-nhat-03-vbhn-bct-bo-cong-thuong-

217952-d5.html 

 

 

 

 

 

 

 

Chỉ số giá xây dựng quốc gia năm 2021 

 

Quyết định 97/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc 

công bố Chỉ số giá xây dựng quốc gia năm 2021 

Ngày 09/03/2022, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 

97/QĐ-BXD về công bố Chỉ số giá xây dựng quốc gia 

năm 2021. 

Theo đó, chỉ số giá xây dựng quốc gia công bố tại văn 

bản này sử dụng làm cơ sở xác định suất vốn đầu tư, 

tham khảo trong phân tích mức độ biến động giá bình 

quân của chỉ số giá xây dựng khi xác định chi phí dự 

phòng trong tổng mức đầu tư và các công việc liên quan 

đến đánh giá biến động giá xây dựng công trình phục vụ 

quản lý, điều hành vĩ mô. Ngoài ra, chỉ số giá xây dựng 

quốc gia công bố tại văn bản này không sử dụng để điều 

chỉnh giá hợp đồng xây dựng. 

Bên cạnh đó, phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng 

quốc gia theo quy định tại Thông tư số 13/2021/TT-BXD 

ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Hướng dẫn 

phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo 

bóc khối lượng công trình. Mặt khác, thời điểm gốc xác 

định chỉ số giá xây dựng quốc gia là năm 2020. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

- Ngày ban hành : 09/03/2022 

- Ngày hiệu lực : 09/03/2022 

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

ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Quyet-dinh-97-QD-BXD-2022-

Chi-so-gia-xay-dung-quoc-gia-2021-505996.aspx 

 

 

Dừng thực hiện Quyết định 3749/QĐ-

TLĐ ngày 15/12/2021 về chi hỗ trợ cho 

đoàn viên, người lao động bị ảnh 

hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 

  

Quyết định 4292/QĐ-TLĐ của Tổng liên đoàn lao 

động Việt Nam về việc dừng thực hiện Quyết định 

3749/QĐ-TLĐ ngày 15/12/2021 về chi hỗ trợ cho đoàn 

viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh 

COVID-19 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Nghi-dinh-20-2022-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-119-2015-ND-CP-bao-hiem-dau-tu-xay-dung-506124.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Nghi-dinh-20-2022-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-119-2015-ND-CP-bao-hiem-dau-tu-xay-dung-506124.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Nghi-dinh-20-2022-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-119-2015-ND-CP-bao-hiem-dau-tu-xay-dung-506124.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Nghi-dinh-20-2022-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-119-2015-ND-CP-bao-hiem-dau-tu-xay-dung-506124.aspx
https://luatvietnam.vn/cong-nghiep/van-ban-hop-nhat-03-vbhn-bct-bo-cong-thuong-217952-d5.html
https://luatvietnam.vn/cong-nghiep/van-ban-hop-nhat-03-vbhn-bct-bo-cong-thuong-217952-d5.html
https://luatvietnam.vn/cong-nghiep/van-ban-hop-nhat-03-vbhn-bct-bo-cong-thuong-217952-d5.html
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Quyet-dinh-97-QD-BXD-2022-Chi-so-gia-xay-dung-quoc-gia-2021-505996.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Quyet-dinh-97-QD-BXD-2022-Chi-so-gia-xay-dung-quoc-gia-2021-505996.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Quyet-dinh-97-QD-BXD-2022-Chi-so-gia-xay-dung-quoc-gia-2021-505996.aspx
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Dừng hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi 

COVID-19 theo Quyết định 3749/QĐ-TLĐ 

Ngày 01/3/2022, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban 

hành Quyết định 4292/QĐ-TLĐ về việc dừng thực hiện 

Quyết định 3749/QĐ-TLĐ ngày 15/12/2021 về việc hỗ 

trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch 

bệnh COVID-19. 

Theo đó, dừng thực hiện Quyết định 3749/QĐ-TLĐ ngày 

15/12/2021 về việc hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động 

bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 kể từ ngày 

01/3/2022. Sau đây, việc hỗ trợ cho đoàn viên, người lao 

động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 (kể cả F0 

tử vong) được thực hiện theo quy định về chi hỗ trợ, 

thăm hỏi, trợ cấp tại Quyết định 4290/QĐ-TLĐ và Quyết 

định 4291/QĐ-TLĐ ngày 01/3/2022. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

- Ngày ban hành : 01/3/2022 

- Ngày hiệu lực :  01/3/2022 

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

ban/Lao-dong-Tien-luong/Quyet-dinh-4292-QD-TLD-

2022-dung-thuc-hien-Quyet-dinh-3749-QD-TLD-

505048.aspx 

 

Nghị quyết 37/NQ-CP của Chính phủ về 

phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp 

luật tháng 03 năm 2022 

 

Nghị quyết 37/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp 

chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 03 năm 2022 

Chính phủ thống nhất 05 dự án Luật trong phiên họp 

tháng 03/2022 

Ngày 16/03/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 

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

luật tháng 03 năm 2022. 

Cụ thể, Chính phủ cơ bản thống nhất với nội dung của 

dự án Luật Tần số vô tuyến điện (sửa đổi). Bộ Thông tin 

và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Bộ liên quan 

hoàn thiện dự án Luật, tập trung vào các nội dung sau 

đây: Vấn đề sử dụng tần số vô tuyến điện cho mục đích 

quốc phòng, an ninh kết hợp với phát triển kinh tế - xã 

hội; Rà soát các quy định của điều khoản chuyển tiếp, 

bảo đảm phù hợp và khả thi. 

Bên cạnh đó, Chính phủ thống nhất về sự cần thiết, mục 

đích xây dựng dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 

(sửa đổi). Giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, 

phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ khẩn 

trương tiếp thu đầy đủ ý kiến thành viên Chính phủ, tiếp 

tục lấy thêm ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, 

các cơ quan, tổ chức liên quan hoàn thiện dự án Luật 

Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); phạm vi điều 

chỉnh của Luật cần bao quát đến cả 3 đối tượng là phụ 

nữ, trẻ em và người cao tuổi. 

Ngoài ra, Chính phủ cũng thông qua đề nghị xây dựng 

dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở 

cơ sở; Luật Trật, an toàn giao thông đường bộ và Luật 

Đường bộ; dự thảo Nghị quyết thí điểm mô hình tổ chức 

lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài 

trại giam. 

-  Ngày ban hành :  16/03/2022 

-  Ngày hiệu lực: 16/03/2022 

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

ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-37-NQ-CP-2022-

phien-hop-ve-xay-dung-phap-luat-thang-03-

506909.aspx 

 

Đề án "Cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà 

nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, 

tổng công ty Nhà nước giai đoạn 2021-

2025" 

 

Quyết định 360/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về 

việc phê duyệt Đề án "Cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà 

nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty 

Nhà nước giai đoạn 2021-2025" 

Đến 2025, đảm bảo nguồn thu từ cơ cấu lại doanh 

nghiệp nộp NSNN ít nhất 248 nghìn tỷ 

Ngày 17/03/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban 

hành Quyết định 360/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án 

"Cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước, trọng tâm là tập 

đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước giai đoạn 2021-

2025". 

Theo đó, mục tiêu chủ yếu của Đề án đến 2025 như sau: 

Cơ bản hoàn thành việc sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu 

khối doanh nghiệp Nhà nước; Đảm bảo nguồn thu từ cơ 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Quyet-dinh-4292-QD-TLD-2022-dung-thuc-hien-Quyet-dinh-3749-QD-TLD-505048.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Quyet-dinh-4292-QD-TLD-2022-dung-thuc-hien-Quyet-dinh-3749-QD-TLD-505048.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Quyet-dinh-4292-QD-TLD-2022-dung-thuc-hien-Quyet-dinh-3749-QD-TLD-505048.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Quyet-dinh-4292-QD-TLD-2022-dung-thuc-hien-Quyet-dinh-3749-QD-TLD-505048.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-37-NQ-CP-2022-phien-hop-ve-xay-dung-phap-luat-thang-03-506909.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-37-NQ-CP-2022-phien-hop-ve-xay-dung-phap-luat-thang-03-506909.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-37-NQ-CP-2022-phien-hop-ve-xay-dung-phap-luat-thang-03-506909.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-37-NQ-CP-2022-phien-hop-ve-xay-dung-phap-luat-thang-03-506909.aspx
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cấu lại doanh nghiệp nộp ngân sách Nhà nước giai đoạn 

2021-2025 ít nhất 248.000 tỷ đồng theo Nghị quyết 

23/2021/QH15; Xử lý cơ bản xong những yếu kém, thất 

thoát, những dự án, công trình chậm tiến độ, đầu tư kém 

hiệu quả, thua lỗ kéo dài của các tập đoàn kinh tế,… 

Bên cạnh đó, các nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện 

mục tiêu bao gồm: Tiếp tục cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà 

nước, cụ thể xây dựng kế hoạch 5 năm, hằng năm đối 

với các hình thức sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu; Giải 

quyết dứt điểm tình trạng đầu tư dàn trải, ngoài ngành; 

Thí điểm lựa chọn một số doanh nghiệp sau cổ phần hóa 

có đủ điều kiện, quy mô hợp lý để đăng ký giao dịch, 

niêm yết trên thị trường chứng khoán khu vực và thế 

giới;… 

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. 

 -  Ngày ban hành 17/03/2022 

  -  Ngày hiệu lực: 17/03/2022 

Xem chi tiết văn bản tại: 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-

nghiep/Quyet-dinh-360-QD-TTg-2022-phe-duyet-De-

an-co-cau-lai-tap-doan-kinh-te-nha-nuoc-2021-2025-

507061.aspx 

 

Đính chính Thông tư 09/2021/TT-

BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Thông tư quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất 

đai 

Quyết định 476/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về việc đính chính Thông tư 09/2021/TT-

BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông 

tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất 

đai 

Đính chính lỗi kỹ thuật tại Phụ lục số 01 Thông tư 

09/2021/TT-BTNMT 

Ngày 14/3/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban 

hành Quyết định 476/QĐ-BTNMT về việc đính chính 

Thông tư 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

Luật Đất đai. 

Cụ thể, đính chính lỗi kỹ thuật tại trang 44, dòng thứ 16 

từ trên xuống của Phụ lục số 01 Thông tư số 

09/2021/TT-BTNMT như sau: “Tiếp theo là ảnh màu 

(4x6cm) của học viên được cấp Chứng chỉ định giá đất 

có đóng dấu giáp lai của Bộ Tài nguyên và Môi trường” 

thành “Tiếp theo là ảnh màu (4x6cm) của học viên được 

cấp Chứng chỉ định giá đất có đóng dấu giáp lai của 

Tổng cục Quản lý đất đai”. 

Bên cạnh đó, sửa trang 2 Mẫu Chứng chỉ định giá đất tại 

trang 45 Phụ lục số 01 Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT 

từ “Ảnh 4x6 của người được cấp Chứng chỉ (đóng dấu 

giáp lai của Bộ TN&MT)” thành “Ảnh 4x6 của người 

được cấp Chứng chỉ (đóng dấu giáp lai của Tổng cục 

Quản lý đất đai)”. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

- Ngày ban hành : 14/3/2022, 

- Ngày hiệu lực : 14/3/2022, 

Xem chi tiết văn bản tại: https://luatvietnam.vn/dat-

dai/quyet-dinh-476-qd-btnmt-2022-dinh-chinh-thong-tu-

09-2021-tt-btnmt-218154-d1.html 

 

Quyết định 457/QĐ-BHXH của Bảo hiểm 

xã hội Việt Nam về việc công bố công 

khai quyết toán tài chính năm 2020 

 

Quyết định 457/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt 

Nam về việc công bố công khai quyết toán tài chính 

năm 2020 

Công khai quyết toán tài chính 2020 của Bảo hiểm xã 

hội Việt Nam 

Ngày 09/3/2022, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành 

Quyết định 457/QĐ-BHXH về việc công bố công khai 

quyết toán tài chính năm 2020 của Bảo hiểm xã hội Việt 

Nam. 

Theo đó, quyết định công bố công khai số liệu Quyết 

toán tài chính năm 2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; 

công bố công khai số liệu duyệt quyết toán tài chính năm 

2020 của Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trưc thuộc 

Trung ương, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bảo hiểm 

xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Quyet-dinh-360-QD-TTg-2022-phe-duyet-De-an-co-cau-lai-tap-doan-kinh-te-nha-nuoc-2021-2025-507061.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Quyet-dinh-360-QD-TTg-2022-phe-duyet-De-an-co-cau-lai-tap-doan-kinh-te-nha-nuoc-2021-2025-507061.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Quyet-dinh-360-QD-TTg-2022-phe-duyet-De-an-co-cau-lai-tap-doan-kinh-te-nha-nuoc-2021-2025-507061.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Quyet-dinh-360-QD-TTg-2022-phe-duyet-De-an-co-cau-lai-tap-doan-kinh-te-nha-nuoc-2021-2025-507061.aspx
https://luatvietnam.vn/dat-dai/quyet-dinh-476-qd-btnmt-2022-dinh-chinh-thong-tu-09-2021-tt-btnmt-218154-d1.html
https://luatvietnam.vn/dat-dai/quyet-dinh-476-qd-btnmt-2022-dinh-chinh-thong-tu-09-2021-tt-btnmt-218154-d1.html
https://luatvietnam.vn/dat-dai/quyet-dinh-476-qd-btnmt-2022-dinh-chinh-thong-tu-09-2021-tt-btnmt-218154-d1.html
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hiểm xã hội Công an nhân dân; Cục An toàn lao động, 

Cục Việc làm thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã 

hội. 

Ngoài ra, số liệu báo cáo quyết toán thu BHXH, BHYT, 

BHNT là 393.082.248.146.133 bao gồm: bảo hiểm xã hội 

bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế, bảo 

hiểm thất nghiệp và lãi chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Bên cạnh đó, quyết toán 

chi BHXH, BHTN là 257.921.384.773.985 gồm: chi từ 

nguồn ngân sách Nhà nước; chi quỹ BHXH; chi quỹ bảo 

hiểm thất nghiệp. 

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. 

- Ngày ban hành : 09/3/2022 

- Ngày hiệu lực : 09/3/2022 

Xem chi tiết văn bản tại: https://luatvietnam.vn/tai-

chinh/quyet-dinh-457-qd-bhxh-2022-cong-bo-cong-

khai-quyet-toan-tai-chinh-nam-2020-cua-bao-hiem-xa-

hoi-viet-nam-218342-d1.html 

 

Kế hoạch tuyên truyền, tập huấn, phổ 

biến Luật Bảo vệ môi trường và các 

văn bản quy định chi tiết thi hành  

 

Quyết định 420/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền, 

tập huấn, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường và các 

văn bản quy định chi tiết thi hành 

Quý I-II/2022 tổ chức Hội nghị phổ biến Luật BVMT 

cho 03 vùng trên cả nước 

Ngày 07/3/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường ra Quyết 

định 420/QĐ-BTNMT về việc ban hành Kế hoạch tuyên 

truyền, tập huấn, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường và 

các văn bản quy định chi tiết thi hành. 

Cụ thể, trong Quý I - II/2022 Trung tâm Truyền thông tài 

nguyên và môi trường phối hợp Tổng cục Môi trường Vụ 

Pháp chế; Cục Biến đổi khí hậu; Viện Chiến lược, Chính 

sách tài nguyên và môi trường; các đơn vị liên quan 

chuẩn bị tài liệu tuyên truyền chuyên sâu, tài liệu truyền 

thông phục vụ công tác tuyên truyền, truyền thông pháp 

luật về BVMT đối với đối tượng là cộng đồng dân cư và 

người dân,… 

Theo đó, Quý I - II/2022 tổ chức 03 Hội nghị tập huấn, 

phổ biến cho các Bộ, ngành, địa phương (03 vùng: phía 

Bắc, miền Trung và Tây Nguyên và phía Nam). Quý 

II/2022-2023 Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi 

trường phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hội 

nghị tuyên truyền về quy định, chính sách mới của Luật 

BVMT và các văn bản quy định chi tiết thi hành, … 

Ngoài ra, Văn phòng Bộ và các đơn vị liên quan có nhiệm 

vụ thường xuyên tiếp nhận và trả lời các câu hỏi liên 

quan đến việc thực thi các quy định pháp luật về BVMT 

của các tổ chức, cá nhân thông qua “Hệ thống tiếp nhận 

và trả lời ý kiến công dân” trên Cổng TTĐT của Bộ 

TN&MT,… 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

  -  Ngày ban hành : 07/3/2022 

  -  Ngày hiệu lực: 07/3/2022 

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

ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-420-QD-

BTNMT-2022-Ke-hoach-tuyen-truyen-pho-bien-Luat-

Bao-ve-moi-truong-506368.aspx 

 

Chương trình phòng, chống dịch 

COVID-19 

 
Nghị quyết 38/NQ-CP 2022 Chương trình phòng, 

chống dịch COVID-19 

Ngày 17/03/2022, Chính phủ đã ra Nghị quyết 38/NQ-

CP về việc ban hành Chương trình phòng, chống dịch 

COVID-19. 

Theo đó, mục tiêu cụ thể của Chương trình phòng, 

chống dịch COVID-19 như sau: Đến hết quý I/2022, 

hoàn thiện việc tiêm vắc xin mũi 02 cho người dân từ 12 

tuổi đến dưới 18 tuổi, tiêm mũi 03 cho người từ 18 tuổi 

trở lên đến lịch tiêm chủng, trừ các đối tượng chống chỉ 

định tiêm; Bảo đảm đủ vắc xin và hoàn thành tiêm cho 

trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi trước tháng 9/2022; 

Giảm tỷ lệ tử vong do COVID-19/1 triệu dân xuống mức 

thấp hơn mức trung bình của Châu Á; 100% người mắc 

COVID-19 diễn biến nặng, nguy kịch được điều trị, chăm 

sóc sức khỏe theo quy định;… 

Bên cạnh đó, Chương trình đề ra các nhiệm vụ và giải 

pháp gồm: Triển khai việc tiêm vắc xin bảo đảm tiến độ 

nhanh nhất có thể, tăng cường vận động người dân tiêm 

https://luatvietnam.vn/tai-chinh/quyet-dinh-457-qd-bhxh-2022-cong-bo-cong-khai-quyet-toan-tai-chinh-nam-2020-cua-bao-hiem-xa-hoi-viet-nam-218342-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/quyet-dinh-457-qd-bhxh-2022-cong-bo-cong-khai-quyet-toan-tai-chinh-nam-2020-cua-bao-hiem-xa-hoi-viet-nam-218342-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/quyet-dinh-457-qd-bhxh-2022-cong-bo-cong-khai-quyet-toan-tai-chinh-nam-2020-cua-bao-hiem-xa-hoi-viet-nam-218342-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/quyet-dinh-457-qd-bhxh-2022-cong-bo-cong-khai-quyet-toan-tai-chinh-nam-2020-cua-bao-hiem-xa-hoi-viet-nam-218342-d1.html
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-420-QD-BTNMT-2022-Ke-hoach-tuyen-truyen-pho-bien-Luat-Bao-ve-moi-truong-506368.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-420-QD-BTNMT-2022-Ke-hoach-tuyen-truyen-pho-bien-Luat-Bao-ve-moi-truong-506368.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-420-QD-BTNMT-2022-Ke-hoach-tuyen-truyen-pho-bien-Luat-Bao-ve-moi-truong-506368.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-420-QD-BTNMT-2022-Ke-hoach-tuyen-truyen-pho-bien-Luat-Bao-ve-moi-truong-506368.aspx
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vắc xin; Khẩn trương nghiên cứu tiêm vắc xin mũi thứ 4 

cho người lớn và mũi thứ 3 cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 

18 tuổi và tiêm chủng cho trẻ em từ 3 tuổi đến 5 tuổi; 

Triển khai ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 

để cập nhật thông tin về người dân đã được tiêm vắc xin 

phòng COVID-19; Tiếp cận sớm với các thuốc điều trị 

đặc hiệu COVID-19, tạo mọi điều kiện thúc đẩy nhanh 

nhất việc sản xuất, chuyển giao công nghệ, gia công 

thuốc điều trị COVID-19 tại Việt Nam;… 

Ngoài ra, cần thúc đẩy mạnh mẽ chương trình chuyển 

đổi số y tế quốc gia, đẩy mạnh hoạt động đăng ký, khám 

bệnh, chữa bệnh từ xa (nhất là theo dõi và chăm sóc sức 

khỏe người mắc COVID-19 tại nhà); hoàn thiện và đẩy 

mạnh triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân. Kịp 

thời xây dựng phương án, kế hoạch, giải pháp phù hợp 

để phòng, chống dịch trong tình huống dịch bùng phát 

mạnh, trên diện rộng, vượt quá năng lực của hệ thống y 

tế và tình huống có biến chủng mới nguy hiểm hơn. 

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

-  Ngày ban hành : 17/3/2022 

-  Ngày hiệu lực: 17/3/2022 

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

ban/The-thao-Y-te/Nghi-quyet-38-NQ-CP-2022-

Chuong-trinh-phong-chong-dich-COVID19-

507012.aspx 

Tăng cường công tác bảo đảm an toàn 

công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ 

năm 2022 
 

Chỉ thị 1652/CT-BNN-TCTL của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác 

bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, 

lũ năm 2022 

Trong mùa mưa, lũ tuyệt đối không thi công các 

hạng mục công trình chính 

Ngày 18/3/2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn ban hành Chỉ thị 1652/CT-BNN-TCTL về việc tăng 

cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi 

trong mùa mưa, lũ năm 2022. 

Theo đó, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương cần kiểm tra việc vận hành các công trình 

thủy lợi trên địa bàn; rà soát và có giải pháp xử lý hạ du 

gây ách tắc, không đủ khả năng thoát lũ khi vận hành xả 

lũ của hồ chứa thủy lợi; đánh giá các nội dung không còn 

phù hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung 

quy trình vận hành nhằm bảo đảm vận hành an toàn 

công trình và vùng hạ du đập,… 

Ngoài ra, đôn đốc, kiểm tra các công trình đang thi công, 

đảm bảo hoàn thành tiến độ thi công vượt lũ, chống lũ 

an toàn; tuyệt đối không thi công các hạng mục công 

trình chính trong mùa mưa, lũ. Đồng thời, tổ chức vận 

hành thử các trạm bơm tiêu, cống tiêu, cửa van, thiết bị 

phục vụ xả lũ của các hồ chứa nước và bố trí đủ vận tư, 

thiết bị dự phòng, bảo đảm kịp thời sửa chữa, thay thế 

trong trường hợp có sự cố vận hành; bố trí hệ thống 

thông tin, cảnh báo cho người dân ở hạ du khi xả lũ các 

hồ chứa,… 

Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

-  Ngày ban hành: 18/3/2022 

 -  Ngày hiệu lực: 18/3/2022 

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

ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Chi-thi-1652-CT-BNN-

TCTL-2022-tang-cuong-an-toan-cong-trinh-thuy-loi-

mua-mua-lu-507755.aspx 

 

Phân công thẩm định, góp ý, tham gia 

xây dựng đề nghị xây dựng văn bản 

quy phạm pháp luật và dự án, dự thảo 

văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 

 
Quyết định 445/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc 

phân công thẩm định, góp ý, tham gia xây dựng đề 

nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự 

án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 

Phân công thẩm định, tham gia xây dựng đề nghị xây 

dựng VBQPPL 

Ngày 23/3/2022, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định 

445/QĐ-BTP về việc phân công thẩm định, góp ý, tham 

gia xây dựng đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp 

luật và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 

2022. 

Theo đó, Thủ trưởng các đơn vị được phân công thẩm 

định, góp ý, tham gia xây dựng đề nghị xây dựng văn 

bản quy phạm pháp luật và dự án, dự thảo văn bản quy 

phạm pháp luật có trách nhiệm thực hiện đúng trình tự, 

thủ tục, tiến độ, chất lượng công việc được phân công, 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Nghi-quyet-38-NQ-CP-2022-Chuong-trinh-phong-chong-dich-COVID19-507012.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Nghi-quyet-38-NQ-CP-2022-Chuong-trinh-phong-chong-dich-COVID19-507012.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Nghi-quyet-38-NQ-CP-2022-Chuong-trinh-phong-chong-dich-COVID19-507012.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Nghi-quyet-38-NQ-CP-2022-Chuong-trinh-phong-chong-dich-COVID19-507012.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Chi-thi-1652-CT-BNN-TCTL-2022-tang-cuong-an-toan-cong-trinh-thuy-loi-mua-mua-lu-507755.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Chi-thi-1652-CT-BNN-TCTL-2022-tang-cuong-an-toan-cong-trinh-thuy-loi-mua-mua-lu-507755.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Chi-thi-1652-CT-BNN-TCTL-2022-tang-cuong-an-toan-cong-trinh-thuy-loi-mua-mua-lu-507755.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Chi-thi-1652-CT-BNN-TCTL-2022-tang-cuong-an-toan-cong-trinh-thuy-loi-mua-mua-lu-507755.aspx
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đồng thời thực hiện nghiêm quy định về tổ chức thẩm 

định, góp ý, tham gia xây dựng đề nghị xây dựng văn 

bản quy phạm pháp luật. 

Bên cạnh đó, tập trung nguồn lực bảo đảm tiến độ, nâng 

cao chất lượng thẩm định văn bản quy phạm pháp luật 

theo thẩm quyền; không tổ chức thẩm định những hồ sơ 

dự án, dự thảo chưa đủ điều kiện, thủ tục theo quy định; 

theo dõi sát việc tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định, có 

ý kiến với Chính phủ về kết quả tiếp thu, giải trình ý kiến 

thẩm định của cơ quan chủ trì soạn thảo. 

Ngoài ra, các đơn vị được phân công chủ trì thẩm định 

có trách nhiệm gửi báo cáo thẩm định bằng bản điện tử 

về Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật để đăng 

tải trên Trang thông tin điện tử về xây dựng pháp luật 

thuộc Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp. 

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. 

-  Ngày ban hành :  23/3/2022 

-  Ngày hiệu lực: 23/3/2022 

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

ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-445-QD-BTP-

2022-phan-cong-xay-dung-de-nghi-xay-dung-van-ban-

quy-pham-phap-luat-507800.aspx 

 

Chiến lược tài chính đến năm 2030  

 
Quyết định 368/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về 

việc phê duyệt Chiến lược tài chính đến năm 2030  

Phấn đấu thu nội địa đạt gần 87% tổng thu ngân sách 

Nhà nước vào năm 2030 

Ngày 21/3/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 

Quyết định 368/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược 

tài chính đến năm 2030. 

Theo đó, các mục tiêu cụ thể của Chiến lược bao gồm: 

tỷ trọng huy động vào ngân sách Nhà nước (NSNN) giai 

đoạn 2021 – 2025 bình quân không thấp hơn 16% GDP 

và giai đoạn 2026 – 2030 khoảng 16 – 17% GDP, trong 

đó, tỷ lệ huy động từ thuế, phí giai đoạn 2021 – 2025 

khoảng 13 – 14% GDP và giai đoạn 2026 – 2030 khoảng 

14 – 15% GDP; tỷ trọng thu nội địa trong tổng thu NSNN 

đến năm 2025 khoảng 85 – 86%, đến năm 2030 khoảng 

86 – 87%; phấn đấu tăng thu, tiết kiệm chi, giảm bội chi 

NSNN, trả nợ công 5 năm 2021 – 2025 bình quân 

khoảng 3,7% GDP; đến năm 2030 xuống khoảng 3% 

GDP… 

Để thực hiện các mục tiêu trên, cần hoàn thiện chính 

sách huy động các nguồn lực tài chính quốc gia, nâng 

cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý thu NSNN; quản 

lý chặt chẽ, hiệu quả bội chi NSNN, nợ công, cải thiện 

dư địa tài khóa; hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với 

đơn vị sự nghiệp công lập; đẩy mạnh thực hiện cơ chế 

và giao tự chủ tài chính cho đơn vị sự nghiệp công lập; 

thúc đẩy xã hội hóa cung cấp dịch vụ sự nghiệp công; 

đẩy nhanh việc xử lý nợ, thoái vốn, cổ phần hóa doanh 

nghiệp Nhà nước hiệu quả, công khai, minh bạch. 

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

-  Ngày ban hành: 21/3/2022 

 -  Ngày hiệu lực: 21/3/2022 

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

ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Quyet-dinh-368-QD-TTg-2022-

phe-duyet-Chien-luoc-tai-chinh-den-2030-507372.aspx 

 

 

Hướng dẫn giảm thuế GTGT xuống 8% 

theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP 
 

Ngày 23/3/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 

Công văn 2688/BTC-TCT hướng dẫn giảm thuế 

GTGT xuống 8% theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP.  

Theo đó, Bộ Tài chính hướng dẫn 02 nội dung về thuế 

GTGT tại Nghị định 15/2022/NĐ-CP như sau: 

1. Về các nhóm hàng hóa, dịch vụ không được giảm 

thuế GTGT 

Khoản 1 Điều 1 Nghị định 15/2022/NĐ-CP quy định loại 

trừ các nhóm hàng hóa, dịch vụ cụ thể không được giảm 

thuế và được chi tiết tại Phụ lục I, II, III ban hành kèm 

theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP. 

Các Cục Thuế hướng dẫn người nộp thuế đối chiếu 

hàng hóa, dịch vụ mà người nộp thuế sản xuất, kinh 

doanh với các nhóm hàng hóa, dịch vụ loại trừ không 

được giảm thuế tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 

15/2022/NĐ-CP và Danh mục hàng hóa, dịch vụ không 

được giảm thuế tại Phụ lục I, II, III ban hành kèm theo 

Nghị định 15/2022/NĐ-CP để thực hiện đúng quy định. 

2. Về thời điểm lập hóa đơn 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-445-QD-BTP-2022-phan-cong-xay-dung-de-nghi-xay-dung-van-ban-quy-pham-phap-luat-507800.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-445-QD-BTP-2022-phan-cong-xay-dung-de-nghi-xay-dung-van-ban-quy-pham-phap-luat-507800.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-445-QD-BTP-2022-phan-cong-xay-dung-de-nghi-xay-dung-van-ban-quy-pham-phap-luat-507800.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-445-QD-BTP-2022-phan-cong-xay-dung-de-nghi-xay-dung-van-ban-quy-pham-phap-luat-507800.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Quyet-dinh-368-QD-TTg-2022-phe-duyet-Chien-luoc-tai-chinh-den-2030-507372.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Quyet-dinh-368-QD-TTg-2022-phe-duyet-Chien-luoc-tai-chinh-den-2030-507372.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Quyet-dinh-368-QD-TTg-2022-phe-duyet-Chien-luoc-tai-chinh-den-2030-507372.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/cong-van/Thue-Phi-Le-Phi/Cong-van-2688-BTC-TCT-2022-thue-gia-tri-gia-tang-tai-Nghi-dinh-15-2022-ND-CP-507855.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/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
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Về thời điểm lập hóa đơn, Bộ Tài chính hướng dẫn như 

sau: 

- Trường hợp cơ sở kinh doanh ký hợp đồng cung cấp 

dịch vụ có thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch 

vụ, đã lập hóa đơn tại thời điểm thu tiền trước ngày 

01/02/2022 với thuế suất 10% nhưng dịch vụ hoàn thành 

trong thời gian từ ngày 01/02/2022 đến hết ngày 

31/12/2022 thì đối với phần tiền đã lập hóa đơn trước 

ngày 01/02/2022 không thuộc trường hợp được áp dụng 

chính sách giảm thuế GTGT; 

Đối với phần tiền còn lại chưa thanh toán, được lập hóa 

đơn từ ngày 01/02/2022 đến hết ngày 31/12/2022 theo 

quy định của pháp luật thì được áp dụng chính sách 

giảm thuế GTGT. 

- Trường hợp cơ sở kinh doanh cung cấp hàng hóa, dịch 

vụ thuộc mức thuế suất 10% trong tháng 01/2022 nhưng 

đến tháng 02/2022 cơ sở kinh doanh mới lập hóa đơn 

đối với doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong 

tháng 01/2022 thì thuộc trường hợp lập hóa đơn không 

đúng thời điểm và không thuộc đối tượng được giảm 

thuế GTGT. 

- Đối với các hóa đơn đã lập trước ngày 01/02/2022 với 

thuế suất thuế GTGT 10%, sau ngày 01/02/2022 phát 

sinh các nội dung sai sót cần điều chỉnh về tiền hàng, 

thuế GTGT hoặc trả lại hàng thì hóa đơn điều chỉnh, hóa 

đơn trả lại hàng được lập với thuế suất thuế GTGT là 

10%. 

- Đối với hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ đặc thù 

như cung cấp điện, cơ sở kinh doanh được giảm thuế 

GTGT theo quy định đối với các hóa đơn lập từ ngày 

01/02/2022 đến hết ngày 31/12/2022. 

- Ngày ban hành : 23/3/2022 

- Ngày hiệu lực : 23/3/2022 

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

van/Thue-Phi-Le-Phi/Cong-van-2688-BTC-TCT-2022-

thue-gia-tri-gia-tang-tai-Nghi-dinh-15-2022-ND-CP-

507855.aspx 

 

Số giờ làm thêm trong 01 năm, trong 01 

tháng của người lao động trong bối 

cảnh phòng, chống dịch COVID-19 và 

phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội 

 

Được tăng giờ làm thêm trên 200 giờ nhưng không 

quá 300 giờ/năm 

Ngày 23/3/2022, UBTVQH thông qua Nghị quyết 

17/2022/UBTVQH15 về số giờ làm thêm trong 01 

năm, trong 01 tháng của người lao động trong bối 

cảnh phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi, phát 

triển kinh tế - xã hội. 

Theo đó, trường hợp NSDLĐ có nhu cầu và được sự 

đồng ý của NLĐ thì được sử dụng NLĐ làm thêm trên 

200 giờ nhưng không quá 300 giờ trong 01 năm, trừ các 

trường hợp sau: 

- NLĐ từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi; 

- NLĐ là người khuyết tật nhẹ suy giảm khả năng lao 

động từ 51% trở lên, khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc 

biệt nặng; 

- NLĐ làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy 

hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; 

- Lao động nữ mang thai từ tháng thứ 7 hoặc từ tháng 

thứ 6 nếu làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên 

giới, hải đảo; 

- Lao động nữ đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi. 

Quy định này có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 và không 

áp dụng đối với trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 

107 của Bộ luật Lao động. 

Xem chi tiết nội dung Nghị quyết 17/2022/UBTVQH15 có 

hiệu lực từ ngày 01/4/2022. 

-  Ngày ban hành: 23/3/2022 

 -  Ngày hiệu lực: 01/4/2022 

Xem chi tiết văn bản tại: 

https://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/thoi-su-phap-

luat/chinh-sach-moi/39987/nguoi-lao-dong-duoc-lam-

them-khong-qua-60-gio-thang 

 

Thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê 

nhà cho người lao động 

 
Quyết định 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền 

thuê nhà cho người lao động 

Lao động ở trọ được hỗ trợ đến 03 triệu đồng tiền 

thuê nhà 

Đây là nội dung đáng chú ý tại Quyết định 08/2022/QĐ-

TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 28/3/2022 quy định 

https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Thue-Phi-Le-Phi/Cong-van-2688-BTC-TCT-2022-thue-gia-tri-gia-tang-tai-Nghi-dinh-15-2022-ND-CP-507855.aspx
https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Thue-Phi-Le-Phi/Cong-van-2688-BTC-TCT-2022-thue-gia-tri-gia-tang-tai-Nghi-dinh-15-2022-ND-CP-507855.aspx
https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Thue-Phi-Le-Phi/Cong-van-2688-BTC-TCT-2022-thue-gia-tri-gia-tang-tai-Nghi-dinh-15-2022-ND-CP-507855.aspx
https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Thue-Phi-Le-Phi/Cong-van-2688-BTC-TCT-2022-thue-gia-tri-gia-tang-tai-Nghi-dinh-15-2022-ND-CP-507855.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-quyet-17-2022-UBTVQH15-so-gio-lam-them-trong-1-nam-1-thang-dich-COVID19-phuc-hoi-kinh-te-508238.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Bo-Luat-lao-dong-2019-333670.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-quyet-17-2022-UBTVQH15-so-gio-lam-them-trong-1-nam-1-thang-dich-COVID19-phuc-hoi-kinh-te-508238.aspx?newsid=40054
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về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho 

người lao động. 

Theo đó, người lao động đang làm việc trong doanh 

nghiệp tại khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực 

kinh tế trọng điểm (1) được hỗ trợ tiền thuê nhà nếu: Ở 

thuê, ở trọ từ ngày 01/02/2022 đến ngày 30/6/2022; Có 

hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp 

đồng lao động xác định thời hạn từ 01 tháng trở lên được 

giao kết và bắt đầu thực hiện trước ngày 01/4/2022; và 

Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định. 

Bên cạnh đó, lao động quay trở lại thị trường lao động 

đang làm việc trong doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh 

doanh có đăng ký kinh doanh tại khu công nghiệp, khu 

chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng điểm (2) được hỗ 

trợ tiền thuê nhà nếu: Ở thuê, ở trọ từ 01/04/2022 đến 

30/6/2022; Có hợp đồng lao động không xác định thời 

hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 01 

tháng trở lên được giao kết và bắt đầu thực hiện từ 

01/04/2022 đến 30/6/2022; và Đang tham gia bảo hiểm 

xã hội bắt buộc theo quy định. 

Mức hỗ trợ với nhóm đối tượng (1) là 500.000 

đồng/người/tháng; với nhóm đối tượng (2) là 1.000.000 

đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ tối đa 03 tháng và 

được chi trả hằng tháng. 

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

-  Ngày ban hành: 28/3/2022 

 -  Ngày hiệu lực: 28/3/2022 

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

ban/Doanh-nghiep/Quyet-dinh-08-2022-QD-TTg-chinh-

sach-ho-tro-tien-thue-nha-cho-nguoi-lao-dong-o-tro-

508275.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Quyet-dinh-08-2022-QD-TTg-chinh-sach-ho-tro-tien-thue-nha-cho-nguoi-lao-dong-o-tro-508275.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Quyet-dinh-08-2022-QD-TTg-chinh-sach-ho-tro-tien-thue-nha-cho-nguoi-lao-dong-o-tro-508275.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Quyet-dinh-08-2022-QD-TTg-chinh-sach-ho-tro-tien-thue-nha-cho-nguoi-lao-dong-o-tro-508275.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Quyet-dinh-08-2022-QD-TTg-chinh-sach-ho-tro-tien-thue-nha-cho-nguoi-lao-dong-o-tro-508275.aspx
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=jvHQabdt&id=B10602A6D006164B56075A3018DCCBCBA98B35CB&thid=OIP.jvHQabdtGJj2VoFKyIFe1QHaEK&mediaurl=https://linajacques.weebly.com/uploads/1/2/7/1/127118311/labour-reforms_orig.jpg&cdnurl=https://th.bing.com/th/id/R.8ef1d069b76d1898f656814ac8815ed5?rik%3DyzWLqcvL3BgwWg%26pid%3DImgRaw%26r%3D0&exph=619&expw=1100&q=an+s%e1%bb%8bnh+x%c3%a3+h%e1%bb%99i+&simid=608029436522490614&form=IRPRST&ck=D9787EF486B952639502ABBEAA450B8E&selectedindex=1&ajaxhist=0&ajaxserp=0&vt=2
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