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Mục lục Trang 

 I. Quy định mới 4 

 Quy định mới ban hành trong tháng 4 năm 2022  

II. Điểm tin văn bản pháp luật 5 

 Quyết định 1059/QĐ-UBND Hà Nội 2022 quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực điện, quản lý 

chất lượng công trình xây dựng 

 Nghị quyết 18/2022/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường 

đối với xăng, dầu, mỡ nhờn 

 Quyết định 411/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia phát 

triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 

 Thông tư 29/2021/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định tiêu 

chuẩn phân loại lao động theo điều kiện lao động 

 Quyết định 412/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Cải thiện xếp hạng 

tín nhiệm quốc gia tới năm 2030 

 Nghị định 23/2022/NĐ-CP thành lập, sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu, chuyển giao quyền đại diện 

chủ sở hữu tại doanh nghiệp Nhà nước 

 Quyết định 257/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục 

hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động 

 Quyết định 450/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi 

trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 

 Nghị quyết 50/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2022 

 Thông tư 24/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

48/2019/TT-BTC ngày 08/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc trích lập và xử lý 

các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và 

bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp 

 Thông báo 116/TB-VPCP kết luận của Phó thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại hội nghị trực 

tuyến với các địa phương về hoàn thiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-

2030, tầm nhìn đến năm 2045 

 Công văn số 2541/CV-TCT của Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, tháo 

gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy thực hiện dự án đầu tư- về việc hướng dẫn một số nội dung 

về triển khai, thực hiện dự án đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật. 

 Quyết định 493/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược xuất nhập khẩu 

hàng hóa đến năm 2030 

 Nghị quyết 57/NQ-CP của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp hoàn thiện thể chế liên kết vùng 

kinh tế - xã hội 

 Quyết định 508/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược cải cách hệ 

thống thuế đến năm 2030 
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 Chỉ thị 01/CT-BTC của Bộ Tài chính về việc tăng cường kiểm tra, giám sát và chấn chỉnh hoạt 

động phát hành, đầu tư, cung cấp dịch vụ trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng 

lẻ 
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QUY ĐỊNH MỚI 

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

-  Thông báo 116/TB-VPCP kết luận của Phó thủ 
tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại hội nghị trực tuyến 
với các địa phương về hoàn thiện Quy hoạch phát 
triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 
đến năm 2045 

-  Quyết định 1059/QĐ-UBND Hà Nội 2022 quy trình 
nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực điện, quản lý chất 
lượng công trình xây dựng 

-  Nghị quyết 18/2022/UBTVQH15 của Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường 
đối với xăng, dầu, mỡ nhờn 

 

 -  Công văn số 2541/CV-TCT của Tổ công tác đặc biệt 
của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, tháo gỡ khó khăn, 
vướng mắc và thúc đẩy thực hiện dự án đầu tư- về việc 
hướng dẫn một số nội dung về triển khai, thực hiện dự 
án đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật. 

-  Thông tư 24/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 48/2019/TT-
BTC ngày 08/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng 
dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá 
hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó 
đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình 
xây dựng tại doanh nghiệp 

3. Thuế - Bảo hiểm xã hội  4. Doanh nghiệp 

-   Quyết định 508/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 
về việc phê duyệt Chiến lược cải cách hệ thống thuế 
đến năm 2030 

-- Thông tư 29/2021/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động 
Thương binh và Xã hội về việc quy định tiêu chuẩn 
phân loại lao động theo điều kiện lao động 

 - Quyết định 257/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động 
Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản 
lý Nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà 
cho người lao động 

- Chỉ thị 01/CT-BTC của Bộ Tài chính về việc tăng 
cường kiểm tra, giám sát và chấn chỉnh hoạt động 
phát hành, đầu tư, cung cấp dịch vụ trên thị trường 
trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ. 

 

 

 - Quyết định 411/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về 
việc phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số 
và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 

- Quyết định 412/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về 
việc phê duyệt Đề án Cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc 
gia tới năm 2030 

- Nghị định 23/2022/NĐ-CP thành lập, sắp xếp lại, 
chuyển đổi sở hữu, chuyển giao quyền đại diện chủ sở 
hữu tại doanh nghiệp Nhà nước 

- Quyết định 450/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về 
việc phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia 
đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 

- Nghị quyết 50/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp 
Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2022 

-  Quyết định 493/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về 
việc phê duyệt Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến 
năm 2030 

- Nghị quyết 57/NQ-CP của Chính phủ về các nhiệm vụ, 
giải pháp hoàn thiện thể chế liên kết vùng kinh tế - xã hội 
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Quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh 

vực điện, quản lý chất lượng công trình 

xây dựng 

 
Quyết định 1059/QĐ-UBND Hà Nội 2022 quy trình nội 

bộ giải quyết TTHC lĩnh vực điện, quản lý chất lượng 

công trình xây dựng 

Ngày 28/3/2022, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội 

ban hành Quyết định 1059/QĐ-UBND Hà Nội 2022 quy 

trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực điện, quản lý chất 

lượng công trình xây dựng, theo đó phê duyệt 16 quy 

trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực 

điện, hoạt động xây dựng, quản lý chất lượng công trình 

xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công 

thương thành phố Hà Nội. 

Cùng đó Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội giao Sở 

công thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị 

có liên quan, căn cứ Quyết định này xây dựng quy trình 

điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại phần mềm của 

hệ thống thông tin một cửa điện tử của Thành phố theo 

quy định. 

Các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sau 

đây hết hiệu lực: quy trình nội bộ số từ 44 đến 51, từ 121 

đến 134 mục A Phụ lục 1, 2 ban hành kèm theo Quyết 

định số 6600/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2019 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 -  Ngày ban hành: 23/3/2022 

  -  Ngày hiệu lực: 01/4/2022 

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

ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-1059-QD-UBND-

2022-quy-trinh-thu-tuc-hanh-chinh-xay-dung-So-Cong-

Thuong-Ha-Noi-508780.aspx 

 

 

 

 

 

Mức thuế bảo vệ môi trường đối với 

xăng, dầu, mỡ nhờn  

 
Nghị quyết 18/2022/UBTVQH15 của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với 

xăng, dầu, mỡ nhờn 

Từ 01/4, giảm thuế bảo vệ môi trường 2.000 đồng/lít 

xăng 

Ngày 23/3/2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông 

qua Nghị quyết 18/2022/UBTVQH15 về mức thuế bảo 

vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn. 

Theo đó, từ ngày 01/4/2022 đến hết ngày 31/12/2022, 

giảm 50% mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ 

etanol), dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn, mỡ nhờn và 

giảm 70% mức thuế bảo vệ môi trường đối với dầu hỏa, 

cụ thể như sau: Xăng (trừ etanol) giảm còn 2.000 

đồng/lít; Dầu diesel giảm còn 1.000 đồng/lít; Dầu hỏa 

giảm còn 300 đồng/lít; Dầu mazut giảm còn 1.000 

đồng/lít; Dầu nhờn giảm còn 1.000 đồng/lít; Mỡ nhờn 

giảm còn 1.000 đồng/kg. 

Bên cạnh đó, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, 

dầu, mỡ nhờn từ ngày 01/01/2023 thực hiện theo quy 

định tại Mục I Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 

579/2018/UBTVQH14 ngày 26/9/2018. 

Nghị quyết 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/van-

ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-quyet-18-2022-UBTVQH15-

muc-thue-bao-ve-moi-truong-xang-dau-mo-nhon-

505929.aspx 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-1059-QD-UBND-2022-quy-trinh-thu-tuc-hanh-chinh-xay-dung-So-Cong-Thuong-Ha-Noi-508780.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-1059-QD-UBND-2022-quy-trinh-thu-tuc-hanh-chinh-xay-dung-So-Cong-Thuong-Ha-Noi-508780.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-1059-QD-UBND-2022-quy-trinh-thu-tuc-hanh-chinh-xay-dung-So-Cong-Thuong-Ha-Noi-508780.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-1059-QD-UBND-2022-quy-trinh-thu-tuc-hanh-chinh-xay-dung-So-Cong-Thuong-Ha-Noi-508780.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-quyet-18-2022-UBTVQH15-muc-thue-bao-ve-moi-truong-xang-dau-mo-nhon-505929.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-quyet-18-2022-UBTVQH15-muc-thue-bao-ve-moi-truong-xang-dau-mo-nhon-505929.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-quyet-18-2022-UBTVQH15-muc-thue-bao-ve-moi-truong-xang-dau-mo-nhon-505929.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-quyet-18-2022-UBTVQH15-muc-thue-bao-ve-moi-truong-xang-dau-mo-nhon-505929.aspx
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Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế 

số và xã hội số đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030  
 

Quyết định 411/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về 

việc phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh 

tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến 

năm 2030  

Phấn đấu đến 2025, tỷ trọng kinh tế số nước ta đạt 

20% GDP 

Ngày 31/3/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết 

định 411/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia 

phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030. 

Theo đó, Bộ Thông tin và Truyền thông cần xây dựng, 

trình ban hành và tổ chức thực thi Luật Giao dịch điện tử 

theo hướng bổ sung quy định về các dịch vụ tin cậy trong 

giao dịch điện tử, hoạt động của nền tảng số, dữ liệu số, 

dịch vụ số trực tuyến, dịch vụ chia sẻ dữ liệu. Đồng thời, 

Bộ Giao thông vận tải từ 2022-2025 xây dựng, trình phê 

duyệt và tổ chức triển khai chiến lược, kế hoạch chuyển 

đổi số, lộ trình số hóa và thông minh hóa lĩnh vực hạ tầng 

giaothông. 

 Ngoài ra, Bộ Tài chính cần nghiên cứu xây dựng phát 

triển thị trường bảo hiểm an toàn thông tin mạng nhằm 

giúp các doanh nghiệp, tổ chức phục hồi tài chính khi 

xảy ra sự cố an toàn thông tin mạng; Bộ Công an cần 

xây dựng, trình ban hành Nghị định về định danh và xác 

thực điện tử;... 

Các nhiệm vụ, giải pháp tại Quyết định này được đề ra 

nhằm phấn đấu đến năm 2025, tỷ trọng kinh tế số đạt 

20% GDP và 30% GDP đến năm 2030. 

Quyết định 411/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày ký. 

  -  Ngày ban hành :  31/3/2022 

  -  Ngày hiệu lực: 31/3/2022 

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

ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-411-QD-TTg-2022-phe-

duyet-Chien-luoc-quoc-gia-phat-trien-kinh-te-so-va-xa-

hoi-so-508672.aspx 

 

 

 

Quy định tiêu chuẩn phân loại lao động 

theo điều kiện lao động  
 

Thông tư 29/2021/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động 

Thương binh và Xã hội về việc quy định tiêu chuẩn 

phân loại lao động theo điều kiện lao động 

Ngày 28/12/2021, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội 

đã ban hành Thông tư 29/2021/TT-BLĐTBXH về việc 

quy định tiêu chuẩn phân loại lao động theo điều kiện lao 

động. 

Theo đó, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định 

về loại điều kiện lao động như sau: Nghề, công việc đặc 

biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm là nghề, công việc có 

điều kiện lao động được xếp loại V, VI; Nghề, công việc 

nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm là nghề, công việc có điều 

kiện lao động được xếp loại IV; Nghề, công việc nặng 

nhọc, không độc hại, nguy hiểm là nghề, công việc có 

điều kiện lao động được xếp loại I, II, III. Việc phân loại 

lao động theo điều kiện lao động phải dựa trên kết quả 

đánh giá xác định điều kiện lao động theo phương pháp 

quy định. 

Bên cạnh đó, phương pháp phân loại lao động theo điều 

kiện lao động được sử dụng với mục đích xây dựng, sửa 

đổi, bổ sung hoặc đưa ra khỏi Danh mục nghề, công việc 

nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc 

biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;…Tổ chức đánh giá 

điều kiện lao động phải là tổ chức đủ điều kiện hoạt động 

quan trắc môi trường lao động theo quy định của Luật 

An toàn, vệ sinh lao động. 

Ngoài ra, thực hiện việc đánh giá, xác định điều kiện lao 

động theo quy trình sau: Xác định tên nghề, công việc 

cần đánh giá, xác định điều kiện lao động; Đánh giá điều 

kiện lao động theo hệ thống chỉ tiêu về điều kiện lao 

động. 

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/4/2022. 

-  Ngày ban hành: 28/12/2021 

-  Ngày hiệu lực: 15/4/2022 

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

ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-29-2021-TT-

BLDTBXH-tieu-chuan-phan-loai-theo-dieu-kien-lao-

dong-508673.aspx 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-411-QD-TTg-2022-phe-duyet-Chien-luoc-quoc-gia-phat-trien-kinh-te-so-va-xa-hoi-so-508672.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-411-QD-TTg-2022-phe-duyet-Chien-luoc-quoc-gia-phat-trien-kinh-te-so-va-xa-hoi-so-508672.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-411-QD-TTg-2022-phe-duyet-Chien-luoc-quoc-gia-phat-trien-kinh-te-so-va-xa-hoi-so-508672.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-411-QD-TTg-2022-phe-duyet-Chien-luoc-quoc-gia-phat-trien-kinh-te-so-va-xa-hoi-so-508672.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-29-2021-TT-BLDTBXH-tieu-chuan-phan-loai-theo-dieu-kien-lao-dong-508673.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-29-2021-TT-BLDTBXH-tieu-chuan-phan-loai-theo-dieu-kien-lao-dong-508673.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-29-2021-TT-BLDTBXH-tieu-chuan-phan-loai-theo-dieu-kien-lao-dong-508673.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-29-2021-TT-BLDTBXH-tieu-chuan-phan-loai-theo-dieu-kien-lao-dong-508673.aspx
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Đề án Cải thiện xếp hạng tín nhiệm 

quốc gia tới năm 2030 
 

Quyết định 412/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về 

việc phê duyệt Đề án Cải thiện xếp hạng tín nhiệm 

quốc gia tới năm 2030 

Phấn đấu đến 2030, tốc độ tăng trưởng GDP bình 

quân đạt khoảng 7%/năm 

Ngày 31/3/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết 

định 412/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án Cải thiện xếp 

hạng tín nhiệm quốc gia tới năm 2030. 

Cụ thể, Đề án đề ra những mục tiêu bao gồm: phấn đấu 

đến 2030, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân cả giai 

đoạn đạt khoảng 7%/năm; GDP đầu người theo giá hiện 

hành đến năm 2030 đạt khoảng 7.500 USD; tổng đầu tư 

xã hội bình quân đạt 33 – 35% GDP. 

Ngoài ra, phấn đấu bội chi ngân sách Nhà nước đến năm 

2030 khoảng 3% GDP; nợ công không quá 60% GDP, 

nợ Chính phủ không quá 50% GDP. Tỷ lệ an toàn vốn 

tối thiểu các ngân hàng thương mại giai đoạn 2021 – 

2025 đạt 11 – 12%; đến năm 2030 duy trì tối thiểu 12%; 

tỷ lệ che phủ rừng ổn định ở mức 42%; tỷ lệ xử lý và tái 

sử dụng nước thải ra môi trường lưu vực các sông đạt 

trên 70%; giảm 9% lượng phát thải khí nhà kính. 

Để thực hiện các mục tiêu trên cần tiếp tục hoàn thiện, 

nâng cao chất lượng thể chế kinh tế thị trường định 

hướng xã hội chủ nghĩa; khai thác triệt để các lợi thế của 

hiệp định thương mại; nâng cao năng suất và chất lượng 

nguồn nhân lực thông qua giáo dục và đào tạo, tối ưu 

hóa lực lượng lao động trẻ đáp ứng yêu cầu của cuộc 

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế... 

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

- Ngày ban hành : 31/3/2022 

- Ngày hiệu lực : 31/3/2022 

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

ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-412-QD-TTg-2022-

phe-duyet-De-an-Cai-thien-xep-hang-tin-nhiem-quoc-

gia-508615.aspx 

 

 

 

 

Thành lập, sắp xếp lại, chuyển đổi sở 

hữu, chuyển giao quyền đại diện chủ 

sở hữu tại doanh nghiệp Nhà nước 

 
Nghị định 23/2022/NĐ-CP thành lập, sắp xếp lại, 

chuyển đổi sở hữu, chuyển giao quyền đại diện chủ 

sở hữu tại doanh nghiệp Nhà nước 

Ngày 05/4/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 

23/2022/NĐ-CP về thành lập, sắp xếp lại, chuyển đổi sở 

hữu, chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu tại doanh 

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

Theo đó, doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn 

điều lệ khi thành lập phải có mức vốn điều lệ không thấp 

hơn 100 tỷ đồng. Đối với doanh nghiệp cung ứng sản 

phẩm, dịch vụ công ích thiết yếu, bảo đảm an sinh xã hội 

hoặc hoạt động trong một số ngành, lĩnh vực, địa bàn 

cần Nhà nước đầu tư vốn để thành lập doanh nghiệp thì 

vốn điều lệ có thể thấp hơn 100 tỷ đồng nhưng không 

thấp hơn mức vốn pháp định quy định đối với ngành, 

nghề kinh doanh yêu cầu vốn pháp định. Quy trình thành 

lập doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ quyết định 

thành lập như sau: 

Thứ nhất, cơ quan đại diện chủ sở hữu lập 07 bộ Hồ sơ 

gốc đề nghị thành lập doanh nghiệp và gửi Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư để thẩm định. 

Thứ hai, sau khi nhận đủ Hồ sơ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

chủ trì lấy ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Tư 

pháp, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ quản lý 

ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi doanh nghiệp dự 

định đặt trụ sở chính và các cơ quan, tổ chức liên quan 

(trong trường hợp cần thiết)… 

Thứ ba, trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 

được ý kiến của các cơ quan liên quan, Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ báo cáo thẩm định Hồ 

sơ đề nghị thành lập doanh nghiệp. 

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/6/2022. 

  -  Ngày ban hành :  05/4/2022 

  -  Ngày hiệu lực: 1/6/2022 

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

ban/Doanh-nghiep/Nghi-dinh-23-2022-ND-CP-thanh-

lap-doanh-nghiep-do-Nha-nuoc-nam-giu-100-von-dieu-

le-509241.aspx 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-412-QD-TTg-2022-phe-duyet-De-an-Cai-thien-xep-hang-tin-nhiem-quoc-gia-508615.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-412-QD-TTg-2022-phe-duyet-De-an-Cai-thien-xep-hang-tin-nhiem-quoc-gia-508615.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-412-QD-TTg-2022-phe-duyet-De-an-Cai-thien-xep-hang-tin-nhiem-quoc-gia-508615.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-412-QD-TTg-2022-phe-duyet-De-an-Cai-thien-xep-hang-tin-nhiem-quoc-gia-508615.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-dinh-23-2022-ND-CP-thanh-lap-doanh-nghiep-do-Nha-nuoc-nam-giu-100-von-dieu-le-509241.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-dinh-23-2022-ND-CP-thanh-lap-doanh-nghiep-do-Nha-nuoc-nam-giu-100-von-dieu-le-509241.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-dinh-23-2022-ND-CP-thanh-lap-doanh-nghiep-do-Nha-nuoc-nam-giu-100-von-dieu-le-509241.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-dinh-23-2022-ND-CP-thanh-lap-doanh-nghiep-do-Nha-nuoc-nam-giu-100-von-dieu-le-509241.aspx
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Thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê 

nhà cho người lao động 
 

Quyết định 257/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động 

Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành 

chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản 

lý Nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà 

cho người lao động 

BLĐTBXH công bố 02 TTHC mới về việc thực hiện 

chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ 

Ngày 28/3/2022, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội 

ban hành Quyết định 257/QĐ-BLĐTBXH về việc công bố 

thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức 

năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê 

nhà cho người lao động. 

Cụ thể, công bố kèm theo Quyết định này 02 thủ tục 

hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản 

lý Nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho 

người lao động, bao gồm: thủ tục hỗ trợ tiền thuê nhà 

cho người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp 

và thủ tục hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động quay 

trở lại thị trường lao động. 

Bên cạnh đó, nội dung cụ thể của từng thủ tục hành 

chính cũng được ban hành kèm theo Quyết định này. 

Quyết định có hiệu lực thi hành kể 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/Lao-dong-Tien-luong/Quyet-dinh-257-QD-

LDTBXH-2022-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-ho-tro-tien-

thue-nha-nguoi-lao-dong-509394.aspx 

 

 

Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia 

đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050  

 
Quyết định 450/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về 

việc phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc 

gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 

Sau năm 2030, ngừng sản xuất và nhập khẩu sản 

phẩm nhựa dùng một lần 

Ngày 13/4/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết 

định 450/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Chiến lược bảo vệ 

môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2050. 

Theo Quyết định, có 12 chương trình, kế hoạch, đề án 

trọng điểm bao gồm: Chương trình tăng cường năng lực 

quan trắc môi trường đến năm 2030; Đề án xử lý ô nhiễm 

môi trường làng nghề đến năm 2030; Chương trình bảo 

vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp đến năm 

2030;… 

Đồng thời, một số giải pháp được đề ra nhằm hiện thực 

hóa Chiến lược như: Tạo lập cơ chế, chính sách phát 

triển thị trường hàng hóa, dịch vụ môi trường, thị trường 

trao đổi hạn ngách phát thải, tín chỉ các-bon; Rà soát, 

hoàn thiện các loại thuế, phí, giá dịch vụ môi trường. Tạo 

lập, hoàn thiện các cơ chế về ký quỹ môi trường, chi trả 

dịch vụ hệ sinh thái, bồi hoàn đa dạng sinh học;… 

Chiến lược này được xây dựng nhằm phấn đấu từ sau 

năm 2025, không lưu hành và sử dụng sản phẩm nhựa 

sử dụng một lần, bao bì nhựa khó phân hủy sinh học tại 

các trung tâm thương mại, siêu thị, khách sạn, khu du 

lịch; sau năm 2030 dừng sản xuất, nhập khẩu sản phẩm 

nhựa sử dụng một lần, bao bì nhựa khó phân hủy sinh 

học và sản phẩm, hàng hóa chứa vi nhựa; thúc đẩy phát 

triển các sản phẩm, vật liệu thân thiện với môi trường để 

thay thế;… 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

-  Ngày ban hành: 13/4/2022 

-  Ngày hiệu lực: 13/4/2022 

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

ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-450-QD-TTg-

2022-phe-duyet-Chien-luoc-bao-ve-moi-truong-quoc-

gia-den-2030-509977.aspx 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Quyet-dinh-257-QD-LDTBXH-2022-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-ho-tro-tien-thue-nha-nguoi-lao-dong-509394.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Quyet-dinh-257-QD-LDTBXH-2022-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-ho-tro-tien-thue-nha-nguoi-lao-dong-509394.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Quyet-dinh-257-QD-LDTBXH-2022-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-ho-tro-tien-thue-nha-nguoi-lao-dong-509394.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Quyet-dinh-257-QD-LDTBXH-2022-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-ho-tro-tien-thue-nha-nguoi-lao-dong-509394.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-450-QD-TTg-2022-phe-duyet-Chien-luoc-bao-ve-moi-truong-quoc-gia-den-2030-509977.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-450-QD-TTg-2022-phe-duyet-Chien-luoc-bao-ve-moi-truong-quoc-gia-den-2030-509977.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-450-QD-TTg-2022-phe-duyet-Chien-luoc-bao-ve-moi-truong-quoc-gia-den-2030-509977.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-450-QD-TTg-2022-phe-duyet-Chien-luoc-bao-ve-moi-truong-quoc-gia-den-2030-509977.aspx
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Nghị quyết 50/NQ-CP của Chính phủ về 

phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 

3 năm 2022 

Nghị quyết 50/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp 

Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2022 

Ngày 08/4/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết 50/NQ-

CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 

2022. 

Theo đó, Chính phủ yêu cầu thực hiện nghiêm túc các 

kết luận, chỉ đạo của Trung ương, Lãnh đạo chủ chốt, 

Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch 

COVID-19 không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác; 

khẩn trương hoàn thành sớm nhất việc tiêm vắc xin 

phòng COVID-19 mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên và 

chủ động các phương án tiêm mũi 4 (khi có đủ cơ sở), 

nhất là cho các đối tượng ưu tiên. 

Mặt khác, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với 

các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục kiểm tra, nắm bắt 

tình hình tổ chức dạy học trực tiếp của các địa phương; 

hỗ trợ xử lý kịp thời những vướng mắc, bất cập trong 

quá trình thực hiện; có giải pháp cụ thể bảo đảm chất 

lượng giáo dục, củng cố kiến thức, kỹ năng, hỗ trợ tâm 

lý cho học sinh khi học trực tiếp hoặc trực tuyến. 

Bên cạnh đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, 

phối hợp với cơ quan, địa phương liên quan thực hiện 

hiệu quả, kịp thời phương án mở cửa lại hoạt động du 

lịch trong điều kiện bình thường mới; đẩy nhanh tiến độ 

công tác chuẩn bị SEA Games 31, bảo đảm tổ chức 

thành công, an toàn, chuyên nghiệp. Khẩn trương báo 

cáo Thủ tướng Chính phủ về Chương trình tổng thể phát 

triển văn hóa trong tháng 4/2022. 

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. 

-  Ngày ban hành: 08/4/2022 

-  Ngày hiệu lực: 08/4/2022 

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

ban/Dau-tu/Nghi-quyet-50-NQ-CP-2022-phien-hop-

Chinh-phu-thuong-ky-thang-3-510000.aspx 

 

 

 

 

Hướng dẫn việc trích lập và xử lý các 

khoản dự phòng giảm giá hàng tồn 

kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải 

thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, 

hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng 

tại doanh nghiệp 

Thông tư 24/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

48/2019/TT-BTC ngày 08/8/2019 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính hướng dẫn việc trích lập và xử lý các 

khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các 

khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản 

phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại 

doanh nghiệp 

Sửa đổi quy định về lập dự phòng tổn thất các khoản 

đầu tư 

Ngày 07/04/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 

24/2022/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư 48/2019/TT-BTC ngày 08/8/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc trích lập và xử lý 

các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các 

khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản 

phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh 

nghiệp. 

Theo đó, đối tượng lập dự phòng là các loại chứng 

khoán do các tổ chức kinh tế trong nước phát hành theo 

quy định, thuộc sở hữu của doanh nghiệp, đang được 

niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên thị trường chứng 

khoán trong nước, được tự do mua bán trên thị trường 

và giá chứng khoán thực tế trên thị trường tại thời điểm 

lập báo cáo tài chính năm thấp hơn giá trị của khoản đầu 

tư chứng khoán đang hạch toán trên sổ kế toán. 

Đối tượng lập dự phòng nêu trên không bao gồm trái 

phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, 

trái phiếu chính quyền địa phương. 

Bên cạnh đó, tại điểm b, Khoản 1, Điều 5 Thông tư số 

48/2019/TT-BTC quy định về mức trích lập dự phòng 

giảm giá đầu tư chứng khoán quy định, bãi bỏ các nội 

dung về xác định giá trái phiếu thực tế trên thị trường đối 

với trái phiếu Chính phủ, trái phiếu chính quyền địa 

phương và trái phiếu chính phủ bảo lãnh. 

Thông tư có hiệu lực từ ngày 25/5/2022. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Nghi-quyet-50-NQ-CP-2022-phien-hop-Chinh-phu-thuong-ky-thang-3-510000.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Nghi-quyet-50-NQ-CP-2022-phien-hop-Chinh-phu-thuong-ky-thang-3-510000.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Nghi-quyet-50-NQ-CP-2022-phien-hop-Chinh-phu-thuong-ky-thang-3-510000.aspx
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-  Ngày ban hành: 07/04/2022 

-  Ngày hiệu lực: 25/5/2022. 

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

ban/Dau-tu/Thong-tu-24-2022-TT-BTC-sua-doi-Thong-

tu-48-2019-TT-BTC-xu-ly-giam-gia-hang-ton-kho-

509593.aspx 

 
Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia 

thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 

2045 

 

Thông báo 116/TB-VPCP kết luận của Phó thủ tướng 

Chính phủ Lê Văn Thành tại hội nghị trực tuyến với 

các địa phương về hoàn thiện Quy hoạch phát triển 

điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2045 

Ngày 15 tháng 4 năm 2022, tại Trụ sở Chính phủ, Phó 

Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, Trưởng Ban Chỉ 

đạo quốc gia về phát triển điện lực đã chủ trì Hội nghị 

trực tuyến với các địa phương về hoàn thiện Quy hoạch 

phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 

đến năm 2045 (Quy hoạch điện VIII). Phó Thủ tướng 

Chính phủ Lê Văn Thành đã kết luận Hội nghị như sau: 

1. Quy hoạch điện VIII là quy hoạch ngành quốc gia đặc 

biệt quan trọng trong hệ thống các quy hoạch ngành 

quốc gia, được Bộ Công Thương tổ chức lập theo nhiệm 

vụ lập quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

tại Quyết định số 1264/QĐ-TTg ngày 01 tháng 10 năm 

2019.  

2. Hội nghị thống nhất cơ bản về dự kiến quy hoạch tổng 

công suất nguồn điện hệ thống điện quốc gia đến năm 

2030 vào khoảng 146.000 MW với cơ cấu các loại nguồn 

điện như báo cáo của Bộ Công Thương. Quy mô này 

đáp ứng đầy đủ nhu cầu công suất phụ tải điện cực đại 

dự báo đến năm 2030 vào khoảng 93.300 MW, có mức 

độ dự phòng nguồn điện hợp lý trong hệ thống điện quốc 

gia và các vùng, miền. Kết quả này thể hiện rõ sự hợp lý 

hơn, ưu việt hơn so với phương án Bộ Công Thương đã 

trình Thủ tướng Chính phủ vào tháng 3 năm 2021, trong 

đó, dự kiến tổng công suất nguồn điện giảm khoảng 

35.000 MW, khối lượng đường dây 500, 220kV giảm 

khoảng 2.000 km; qua đó giảm nhu cầu vốn đầu tư vào 

ngành điện trong giai đoạn 2021-2030. 

Về dài hạn đến năm 2045, Hội nghị thống nhất cơ bản 

quyết tâm chung thực hiện cam kết quốc tế của Việt Nam 

tại Hội nghị COP26, đưa mức phát thải ròng về “0” vào 

năm 2050; ngành điện sẽ tập trung thực hiện chuyển đổi 

năng lượng xanh, năng lượng sạch, giảm thiểu các 

nguồn điện phát thải CO2 và dự kiến tổng quy mô công 

suất nguồn điện khoảng 400.000 MW. 

3. Giao Bộ Công Thương nghiên cứu tiếp thu ý kiến của 

các địa phương tại Hội nghị để hoàn thiện Quy hoạch 

điện VIII, đồng thời, khẩn trương hoàn tất các thủ tục 

thẩm định và trình duyệt, trong đó lưu ý một số nội dung 

sau: 

- Tiếp tục rà soát, thực hiện đầy đủ các kết luận chỉ đạo 

của Thường trực Chính phủ tại Thông báo số 92/TB-

VPCP ngày 31 tháng 3 năm 2022 của Văn phòng Chính 

phủ, trong đó cần làm rõ các tiêu chí xác định các dự án 

quan trọng, ưu tiên từng thời kỳ để bố trí không gian phát 

triển các vùng, miền, địa phương, bảo đảm minh bạch, 

hiệu quả. 

- Rà soát đồng bộ quy hoạch nguồn và lưới điện truyền 

tải; xác định danh mục các dự án quan trọng, ưu tiên 

phát triển từng thời kỳ, nhất là giai đoạn 2021-2025, 

2026-2030 theo đúng các tiêu chí đề ra trong quy hoạch. 

- Nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Bộ, cơ quan liên 

quan và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để 

hoàn thiện các nhiệm vụ, giải pháp điều hành quy hoạch 

phát triển điện lực quốc gia trong dự thảo Quyết định phê 

duyệt Quy hoạch điện VIII, bảo đảm đúng quy định của 

pháp luật. 

- Nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tham gia cụ thể của một số 

địa phương về các tồn tại, vướng mắc, bất hợp lý về đầu 

tư phát triển điện lực thời gian qua để chỉ đạo xây dựng, 

hoàn thiện các cơ chế chính sách có liên quan, bảo đảm 

phát triển ngành điện bền vững, minh bạch, cạnh tranh 

lành mạnh, hiệu quả; kịp thời báo cáo những vấn đề 

vượt thẩm quyền. 

  -  Ngày ban hành: 17/4/2022 

  -  Ngày hiệu lực: 17/4/2022 

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

ban/Thuong-mai/Thong-bao-116-TB-VPCP-2022-hoan-

thien-quy-hoach-phat-trien-dien-luc-quoc-gia-2021-

2030-510618.aspx?ac=emails 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Thong-tu-24-2022-TT-BTC-sua-doi-Thong-tu-48-2019-TT-BTC-xu-ly-giam-gia-hang-ton-kho-509593.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Thong-tu-24-2022-TT-BTC-sua-doi-Thong-tu-48-2019-TT-BTC-xu-ly-giam-gia-hang-ton-kho-509593.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Thong-tu-24-2022-TT-BTC-sua-doi-Thong-tu-48-2019-TT-BTC-xu-ly-giam-gia-hang-ton-kho-509593.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Thong-tu-24-2022-TT-BTC-sua-doi-Thong-tu-48-2019-TT-BTC-xu-ly-giam-gia-hang-ton-kho-509593.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/quyet-dinh-1264-qd-ttg-2019-phe-duyet-nhiem-vu-lap-quy-hoach-phat-trien-dien-luc-quoc-gia-425423.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-bao-92-tb-vpcp-2022-ket-luan-quy-hoach-phat-trien-dien-luc-quoc-gia-2021-2030-508746.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-bao-92-tb-vpcp-2022-ket-luan-quy-hoach-phat-trien-dien-luc-quoc-gia-2021-2030-508746.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-bao-116-TB-VPCP-2022-hoan-thien-quy-hoach-phat-trien-dien-luc-quoc-gia-2021-2030-510618.aspx?ac=emails
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-bao-116-TB-VPCP-2022-hoan-thien-quy-hoach-phat-trien-dien-luc-quoc-gia-2021-2030-510618.aspx?ac=emails
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-bao-116-TB-VPCP-2022-hoan-thien-quy-hoach-phat-trien-dien-luc-quoc-gia-2021-2030-510618.aspx?ac=emails
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-bao-116-TB-VPCP-2022-hoan-thien-quy-hoach-phat-trien-dien-luc-quoc-gia-2021-2030-510618.aspx?ac=emails
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Hướng dẫn một số nội dung về 

triển khai, thực hiện dự án đầu tư kinh 

doanh theo quy định của pháp luật 

Công văn số 2541/CV-TCT của Tổ công tác đặc biệt 

của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, tháo gỡ khó 

khăn, vướng mắc và thúc đẩy thực hiện dự án đầu 

tư- về việc hướng dẫn một số nội dung về triển khai, 

thực hiện dự án đầu tư kinh doanh theo quy định của 

pháp luật.  

Ngày 18/4/2022, Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng 

Chính phủ về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và 

thúc đẩy thực hiện dự án đầu tư ban hành Công văn số 

2541/CV-TCT  về việc hướng dẫn một số nội dung về 

triển khai, thực hiện dự án đầu tư kinh doanh theo quy 

định của pháp luật.   

Theo đó, thực hiện Quyết định số 1242/QĐ-TTg ngày 

16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, tháo gỡ 

khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy thực hiện dự án đầu 

tư tại các Bộ, ngành và địa phương, Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư đã phối hợp với các Bộ, ngành rà soát, tổng hợp và 

báo cáo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm 

Bình Minh, Tổ trưởng Tổ công tác về các khó khăn, 

vướng mắc trong việc thực hiện dự án đầu tư kinh doanh 

tại công văn số 7521/BKHĐT-PC ngày 01/11/2021. 

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực 

Chính phủ tại văn bản số 8393/VPCP-CN ngày 

16/11/2021 và thông báo số 80/TB-VPCP ngày 

23/3/2022 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư ban hành hướng dẫn một số nội dung về triển 

khai, thực hiện dự án đầu tư kinh doanh theo quy định 

của pháp luật. 

Trong nội dung công văn có 88 tình huống được chọn 

lọc từ thực tế hoạt động đầu tư, kèm theo lời giải đáp về 

phương thức xử lý và giải quyết dựa trên quy định của 

Luật Đầu tư và các Nghị định, Thông tư có nội dung liên 

quan. Ví dụ:  

-Các dự án đầu tư xây dựng trụ sở, văn phòng làm việc; 

công trình thương mại, dịch vụ có cần đáp ứng điều kiện 

xác định dự án đầu tư có sử dụng đất là thuộc chương 

trình, kế hoạch phát triển nhà ở theo quy định của pháp 

luật về nhà ở theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 

25/2020/NĐ-CP hay không? 

-Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng 

khu công nghiệp có phải đấu giá quyền sử dụng đất hoặc 

đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư hay không? 

-Quy định trường hợp có từ 02 (hai) nhà đầu tư trở lên 

đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm đăng 

ký thực hiện dự án phải thực hiện áp dụng hình thức đấu 

thầu rộng rãi theo điểm a khoản 3 Điều 13 và điểm b 

khoản 1 Điều 16 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP có hợp lý 

không? 

Và các tình huống khác… 

-  Ngày ban hành: 18/4/2022 

-  Ngày hiệu lực: 18/4/2022 

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

van/Dau-tu/Cong-van-2541-CV-TCT-2022-thuc-hien-

du-an-dau-tu-kinh-doanh-theo-quy-dinh-cua-phap-luat-

510771.aspx 

 

Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa 

đến năm 2030 

Quyết định 493/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về 

việc phê duyệt Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa 

đến năm 2030 

Phấn đấu xuất khẩu hàng hóa tăng trưởng bình quân 

6-7%/năm trong thời kỳ 2021-2030 

Ngày 19/4/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết 

định 493/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược xuất nhập khẩu 

hàng hóa đến năm 2030. 

Theo đó, mục tiêu cụ thể của Chiến lược như sau: tốc 

độ tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa bình quân 6-7%/năm 

trong thời kỳ 2021-2030; tốc độ tăng trưởng nhập khẩu 

hàng hóa bình quân 5-6%/năm trong thời kỳ 2021-2030; 

cân bằng cán cân thương mại trong giai đoạn 2021-

2025, tiến tới duy trì thặng dư thương mại bền vững giai 

đoạn 2026-2030;… 

Bên cạnh đó, định hướng xuất nhập khẩu hàng hóa là 

thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu hàng hóa xuất khẩu theo 

chiều sâu, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tăng 

tỷ trọng các sản phẩm xuất khẩu có giá trị gia tăng, có 

hàm lượng khoa học – công nghệ, hàm lượng đổi mới 

sáng tạo cao, các sản phẩm kinh tế xanh, kinh tế tuần 

hoàn, các sản phẩm thân thiện với môi trường. 

Ngoài ra, nguồn kinh phí thực hiện Chiến lược được bố 

trí từ các nguồn: ngân sách Nhà nước, vốn doanh 

nghiệp, tài trợ, viện trợ và các nguồn vốn huy động hợp 

pháp khác theo quy định của pháp luật; trong đó nguồn 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/quyet-dinh-1242-qd-ttg-2021-thanh-lap-to-cong-tac-dac-biet-ra-soat-du-an-dau-tu-tai-cac-bo-nganh-481740.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-25-2020-nd-cp-huong-dan-luat-dau-thau-lua-chon-nha-dau-tu-347400.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-25-2020-nd-cp-huong-dan-luat-dau-thau-lua-chon-nha-dau-tu-347400.aspx
https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Dau-tu/Cong-van-2541-CV-TCT-2022-thuc-hien-du-an-dau-tu-kinh-doanh-theo-quy-dinh-cua-phap-luat-510771.aspx
https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Dau-tu/Cong-van-2541-CV-TCT-2022-thuc-hien-du-an-dau-tu-kinh-doanh-theo-quy-dinh-cua-phap-luat-510771.aspx
https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Dau-tu/Cong-van-2541-CV-TCT-2022-thuc-hien-du-an-dau-tu-kinh-doanh-theo-quy-dinh-cua-phap-luat-510771.aspx
https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Dau-tu/Cong-van-2541-CV-TCT-2022-thuc-hien-du-an-dau-tu-kinh-doanh-theo-quy-dinh-cua-phap-luat-510771.aspx
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ngân sách Nhà nước mang tính hỗ trợ một phần theo 

khả năng cân đối. 

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. 

-  Ngày ban hành: 19/4/2022 

-  Ngày hiệu lực: 19/4/2022 

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

ban/Xuat-nhap-khau/Quyet-dinh-493-QD-TTg-2022-

Chien-luoc-xuat-nhap-khau-hang-hoa-den-2030-

510826.aspx 

Nhiệm vụ, giải pháp hoàn thiện thể chế 

liên kết vùng kinh tế - xã hội 

Nghị quyết 57/NQ-CP của Chính phủ về các nhiệm 

vụ, giải pháp hoàn thiện thể chế liên kết vùng kinh tế 

- xã hội 

Giải pháp hoàn thiện thể chế liên kết vùng kinh tế - 

xã hội 

Ngày 21/4/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 

57/NQ-CP về các nhiệm vụ, giải pháp hoàn thiện thể chế 

liên kết vùng kinh tế - xã hội. 

Cụ thể, hoàn thiện thể chế liên kết vùng giai đoạn 2021-

2030 nhằm tăng cường vai trò điều phối liên kết vùng 

của chính quyền Trung ương, tạo kênh thông tin, thúc 

đẩy liên kết chính quyền địa phương trong vùng, góp 

phần nâng cao năng lực cạnh tranh vùng, huy động đa 

dạng các nguồn lực để hỗ trợ các hoạt động, dự án liên 

kết vùng, tận dụng nội lực và ngoại lực của địa phương 

trong vùng. Đồng thời, hoàn thiện thể chế liên kết vùng 

nhằm phát triển đồng bộ và tạo sự liên kết giữa các vùng 

gắn với liên kết các thành phần kinh tế. 

Bên cạnh đó, các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh chủ 

động phối hợp trong xây dựng cơ sở dữ liệu về thông tin 

của Bộ, ngành, địa phương và thông tin vùng nhằm 

hướng tới tăng cường chia sẻ thông tin và tiếp cận thông 

tin, tạo điều kiện cho nâng cao tần suất, hiệu quả phối 

hợp giữa các địa phương trong quản lý tài nguyên và 

bảo vệ môi trường. Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương 

hoàn thành xây dựng và trình phê duyệt Quy hoạch các 

vùng kinh tế - xã hội trong quý IV năm 2022 theo quy 

định,… 

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. 

 -  Ngày ban hành : 21/4/2022 

 -  Ngày hiệu lực: 21/4/2022 

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

ban/Thuong-mai/Nghi-quyet-57-NQ-CP-2022-giai-phap-

hoan-thien-the-che-lien-ket-vung-kinh-te-xa-hoi-

510972.aspx 
 

Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến 

năm 2030 

 
Quyết định 508/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về 

việc phê duyệt Chiến lược cải cách hệ thống thuế 

đến năm 2030 

Đến năm 2030, phấn đấu chỉ còn 20 mức thuế suất 

thuế nhập khẩu 

Ngày 23/04/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết 

định 508/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược cải cách 

hệ thống thuế đến năm 2030. 

Theo đó, phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ hỗ trợ người nộp 

thuế được thực hiện qua phương thức điện tử đạt tối 

thiểu 70%; tỷ lệ hồ sơ đăng ký thuế được cơ quan thuế 

giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4 trên tổng số hồ sơ 

nhận được đạt tối thiểu 80%; tỷ lệ hồ sơ hoàn thuế, miễn, 

giảm thuế của người nộp thuế được cơ quan thuế giải 

quyết và trả kết quả đúng hạn đạt tối thiểu 98%... 

Nhằm đạt được các mục tiêu đề ra, Thủ tướng chỉ đạo 

một số giải pháp cụ thể nhằm cải cách chính sách thuế 

và cải cách quản lý thuế. Cụ thể, tiếp tục thu gọn số 

lượng mức thuế suất để đơn giản biểu thuế nhập khẩu, 

phấn đấu đến năm 2025 số lượng mức thuế suất thuế 

nhập khẩu giảm từ 32 xuống còn khoảng 25 mức vào 

năm 2025 và 20 mức vào năm 2030. 

Bên cạnh đó, rà soát để sửa đổi hoặc bãi bỏ ưu đãi miễn, 

giảm thuế thu nhập doanh nghiệp không còn phù hợp 

với yêu cầu phát triển, hội nhập quốc tế; rà soát, bổ sung 

đối tượng chịu thuế thu nhập cá nhân, điều chỉnh số 

lượng và các mức thuế suất phù hợp với thu nhập chịu 

thuế phù hợp với bản chất của từng loại thu nhập; … 

Kinh phí triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ 

thống thuế đến năm 2030 và các Đề án triển khai thực 

hiện Chiến lược được trích từ nguồn kinh phí hiện đại 

hóa của ngành Thuế. 

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. 

 - Ngày ban hành : 23/04/2022 

 - Ngày hiệu lực : 23/04/2022 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Quyet-dinh-493-QD-TTg-2022-Chien-luoc-xuat-nhap-khau-hang-hoa-den-2030-510826.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Quyet-dinh-493-QD-TTg-2022-Chien-luoc-xuat-nhap-khau-hang-hoa-den-2030-510826.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Quyet-dinh-493-QD-TTg-2022-Chien-luoc-xuat-nhap-khau-hang-hoa-den-2030-510826.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Quyet-dinh-493-QD-TTg-2022-Chien-luoc-xuat-nhap-khau-hang-hoa-den-2030-510826.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-quyet-57-NQ-CP-2022-giai-phap-hoan-thien-the-che-lien-ket-vung-kinh-te-xa-hoi-510972.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-quyet-57-NQ-CP-2022-giai-phap-hoan-thien-the-che-lien-ket-vung-kinh-te-xa-hoi-510972.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-quyet-57-NQ-CP-2022-giai-phap-hoan-thien-the-che-lien-ket-vung-kinh-te-xa-hoi-510972.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-quyet-57-NQ-CP-2022-giai-phap-hoan-thien-the-che-lien-ket-vung-kinh-te-xa-hoi-510972.aspx
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Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Thue-Phi-Le-Phi/Quyet-dinh-508-QD-TTg-2022-

Chien-luoc-cai-cach-he-thong-thue-den-2030-

511239.aspx 

 

Tăng cường kiểm tra, giám sát và chấn 

chỉnh hoạt động phát hành, đầu tư, 

cung cấp dịch vụ trên thị trường trái 

phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ 

 

Chỉ thị 01/CT-BTC của Bộ Tài chính về việc tăng 

cường kiểm tra, giám sát và chấn chỉnh hoạt động 

phát hành, đầu tư, cung cấp dịch vụ trên thị trường 

trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ 

Giám sát chặt chẽ hoạt động phát hành trái phiếu 

riêng lẻ 

Đây là một trong những nội dung trọng tâm được Bộ Tài 

chính yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện tại Chỉ 

thị 01/CT-BTC về việc tăng cường kiểm tra, giám sát và 

chấn chỉnh hoạt động phát hành, đầu tư, cung cấp dịch 

vụ trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát hành 

riêng lẻ vào ngày 25/4/2022. 

Theo đó, Bộ Tài chính giao Ủy ban Chứng khoán Nhà 

nước có văn bản chỉ đạo các tổ chức cung cấp dịch vụ 

tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu, đấu thầu, bảo lãnh, đại 

lý phát hành trái phiếu, đăng ký, lưu ký trái phiếu chấn 

chỉnh hoạt động cung cấp dịch vụ về trái phiếu doanh 

nghiệp riêng lẻ trước ngày 28/4/2022. 

Cụ thể, các tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu 

phải rà soát chặt chẽ, đảm bảo doanh nghiệp phát hành 

đáp ứng đầy đủ các điều kiện chào bán và hồ sơ chào 

bán trái phiếu theo quy định và chịu trách nhiệm trước 

pháp luật về việc rà soát của mình. 

Ngoài ra, các tổ chức đấu thầu, bảo lãnh, đại lý phát 

hành trái phiếu phải tuân thủ các quy định tại Nghị định 

153/2020/NĐ-CP và hợp đồng cung cấp dịch vụ ký với 

doanh nghiệp phát hành; công bố đầy đủ, chính xác 

thông tin của doanh nghiệp phát hành, trái phiếu phát 

hành cho nhà đầu tư theo phương án phát hành, bản 

công bố thông tin chào bán trái phiếu đã được phê duyệt 

và chỉ chào bán trái phiếu cho các nhà đầu tư đủ điều 

kiện mua trái phiếu. 

- Ngày ban hành : 01/3/2022 

- Ngày hiệu lực :  01/3/2022 

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

ban/Chung-khoan/Chi-thi-01-CT-BTC-2022-chan-chinh-

cung-cap-dich-vu-tren-thi-truong-trai-phieu-phat-hanh-

rieng-le-511629.aspx 

 

 

 

 
 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Quyet-dinh-508-QD-TTg-2022-Chien-luoc-cai-cach-he-thong-thue-den-2030-511239.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Quyet-dinh-508-QD-TTg-2022-Chien-luoc-cai-cach-he-thong-thue-den-2030-511239.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Quyet-dinh-508-QD-TTg-2022-Chien-luoc-cai-cach-he-thong-thue-den-2030-511239.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Quyet-dinh-508-QD-TTg-2022-Chien-luoc-cai-cach-he-thong-thue-den-2030-511239.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Chung-khoan/Chi-thi-01-CT-BTC-2022-chan-chinh-cung-cap-dich-vu-tren-thi-truong-trai-phieu-phat-hanh-rieng-le-511629.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Chung-khoan/Chi-thi-01-CT-BTC-2022-chan-chinh-cung-cap-dich-vu-tren-thi-truong-trai-phieu-phat-hanh-rieng-le-511629.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Chung-khoan/Chi-thi-01-CT-BTC-2022-chan-chinh-cung-cap-dich-vu-tren-thi-truong-trai-phieu-phat-hanh-rieng-le-511629.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Chung-khoan/Chi-thi-01-CT-BTC-2022-chan-chinh-cung-cap-dich-vu-tren-thi-truong-trai-phieu-phat-hanh-rieng-le-511629.aspx

