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Mục lục Trang 

 I. Quy định mới 4 

 Quy định mới ban hành trong tháng 5 năm 2022  

II. Điểm tin văn bản pháp luật 5 

 Quyết định 820/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Khung giá phát điện năm 2022  

 Quyết định 891/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường thực hiện Quyết định 1973/QĐ-TTg ngày 23/11/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch quốc gia về quản lý chất lượng môi trường không khí giai 

đoạn 2021-2025  

 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 

 Thông tư 25/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán 

 Công văn 3849/BTC-TCT của Bộ Tài chính về chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, 

chuyển nhượng bất động sản  

 Báo cáo số 81/BC-BCT của Bộ Công thương về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự án 

Luật Dầu khí (sửa đổi) 

 Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ về việc tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động và 

huy động nguồn lực của doanh nghiệp Nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty trong 

phát triển kinh tế - xã hội 

 Nghị quyết 63/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2022 

 Quyết định 569/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chiến lược phát triển khoa 

học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 

 Quyết định 61/QĐ-VSD của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc ban hành Quy chế 

bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt 

Nam 

 Quyết định 1155/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt 

động của tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 

 Nghị quyết 69/NQ-CP của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm 

xã hội 

 Quyết định 633/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược kế toán - kiểm 

toán đến năm 2030 

 Quyết định 583/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán thu, chi bảo hiểm xã hội, 

bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo 

hiểm y tế năm 2022 
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QUY ĐỊNH MỚI 

1. Điện lực – Dầu khí  2. Đầu tư – Chứng khoán 

 

 - Quyết định 820/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về 
việc ban hành Khung giá phát điện năm 2022  

- Báo cáo số 81/BC-BCT của Bộ Công thương về lồng 
ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự án Luật Dầu khí 
(sửa đổi) 

-  Quyết định 891/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường thực hiện Quyết định 1973/QĐ-
TTg ngày 23/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc phê duyệt Kế hoạch quốc gia về quản lý chất 
lượng môi trường không khí giai đoạn 2021-2025  

  

- 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 61/QĐ-VSD của Trung tâm Lưu ký Chứng 
khoán Việt Nam về việc ban hành Quy chế bù trừ và 
thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh tại Trung 
tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam 

- Thông tư 25/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc 
quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 
phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán 

 

 

3. Tài chính - Bảo hiểm xã hội  4. Doanh nghiệp 

 

- Quyết định 1155/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội 
Việt Nam về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động 
của tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y 
tế 

- Nghị quyết 69/NQ-CP của Chính phủ về việc giao 
chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội 

- Quyết định 633/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 
về việc phê duyệt Chiến lược kế toán - kiểm toán đến 
năm 2030 

 - Quyết định 583/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 
phủ về việc giao dự toán thu, chi bảo hiểm xã hội, 
bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và chi phí quản 
lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm 
y tế năm 2022 

 

  

- Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ về việc tiếp tục 
đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động và huy động 
nguồn lực của doanh nghiệp Nhà nước, trọng tâm là tập 
đoàn kinh tế, tổng công ty trong phát triển kinh tế - xã hội 

- Nghị quyết 63/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp 
Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2022 

- Quyết định 569/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về 
việc ban hành Chiến lược phát triển khoa học, công 
nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 

- Công văn 3849/BTC-TCT của Bộ Tài chính về chống 
thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển 
nhượng bất động sản 
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Ban hành Khung giá phát điện năm 

2022  

 
Quyết định 820/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về 

việc ban hành Khung giá phát điện năm 2022  

Mức trần của khung giá phát điện áp dụng cho nhà 

máy thủy điện là 1.110 đồng/kWh 

Ngày 29/4/2022, Bộ Công thương đã ra Quyết định 

820/QĐ-BCT ban hành Khung giá phát điện năm 2022. 

Theo đó, Bộ Công thương ban hành khung giá phát điện 

năm 2022 áp dụng cho đàm phán giá hợp đồng mua bán 

điện của các nhà máy điện quy định tại điểm a khoản 2 

Điều 1 Thông tư số 57/2014/TT-BCT. Cụ thể, mức trần 

của khung giá phát điện (chưa bao gồm thuế giá trị gia 

tăng và cơ sở hạ tầng dùng chung) áp dụng cho các nhà 

máy nhiệt điện than quy định là 1.773,76 đồng/kWh. Bên 

cạnh đó, mức trần của khung giá phát điện (chưa bao 

gồm thuế tài nguyên nước, tiền phí dịch vụ môi trường 

rừng, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước và thuế 

giá trị gia tăng) áp dụng cho các nhà máy thủy điện là 

1.110 đồng/kWh. 

Ngoài ra, căn cứ khung giá phát điện quy định và chi tiết 

thông số nhiên liệu sử dụng tính toán khung giá phát điện 

cho nhà máy nhiệt điện than, Tập đoàn Điện lực Việt 

Nam và đơn vị phát điện đàm phán giá mua bán điện 

thực tế tuân thủ quy định pháp luật về phương pháp xác 

định giá phát điện và quản lý chi phí đầu tư xây dựng do 

các cơ quan có thẩm quyền ban hành. 

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. 

  -  Ngày ban hành: 29/4/2022 

  -  Ngày hiệu lực: 29/4/2022 

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

ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-820-QD-BCT-2022-khung-

gia-phat-dien-512216.aspx 

 

 

 

 

 Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường thực hiện Quyết định 1973/QĐ-

TTg ngày 23/11/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch 

quốc gia về quản lý chất lượng môi 

trường không khí giai đoạn 2021-2025  

 

Quyết định 891/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường thực hiện Quyết định 

1973/QĐ-TTg ngày 23/11/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt Kế hoạch quốc gia về quản lý 

chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2021-

2025  

Bộ TNMT ban hành Kế hoạch quản lý chất lượng môi 

trường không khí giai đoạn 2021 – 2025 

Ngày 29/4/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ra 

Quyết định 891/QĐ-BTNMT về việc ban hành Kế hoạch 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Quyết định 

1973/QĐ-TTg ngày 23/11/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt Kế hoạch quốc gia về quản lý chất 

lượng môi trường không khí giai đoạn 2021 – 2025. 

Theo đó, Bộ giao Tổng cục Môi trường là đơn vị chuyên 

môn chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên 

quan và các đơn vị trực thuộc Bộ tổ chức thực hiện các 

nội dung của Kế hoạch. Vụ Kế hoạch – Tài chính tham 

mưu trình lãnh đạo Bộ bố trí kinh phí thực hiện trong tổng 

dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2022 và hàng năm 

theo quy định hiện hành và huy động các nguồn kinh phí 

hợp pháp khác để thực hiện. 

Cụ thể, nội dung của Kế hoạch bao gồm: hoàn thiện cơ 

chế, chính sách, pháp luật về quản lý chất lượng môi 

trường không khí; phòng ngừa, giảm thiểu phát thải khí 

thải; phối hợp với Bộ Tài chính để hoàn thiện cơ chế tài 

chính, đa dạng hóa nguồn lực đầu tư cho lĩnh vực quản 

lý chất lượng môi trường không khí; hợp tác quốc tế và 

nghiên cứu khoa học, công nghệ về quản lý chất lượng 

môi trường không khí; phối hợp với các Bộ có liên quan 

tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc 

thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường 

không khí; tuyên truyền, giáo dục và nâng cao năng lực, 

nhận thức về quản lý chất lượng môi trường không khí. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-820-QD-BCT-2022-khung-gia-phat-dien-512216.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-820-QD-BCT-2022-khung-gia-phat-dien-512216.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-820-QD-BCT-2022-khung-gia-phat-dien-512216.aspx
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 -  Ngày ban hành: 29/4/2022 

  -  Ngày hiệu lực: 29/4/2022 

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

ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-891-QD-

BTNMT-2022-Ke-hoach-thuc-hien-Quyet-dinh-1973-

QD-TTg-512037.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: 25/4/2022 

  -  Ngày hiệu lực: 25/4/2022 

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 

 

Quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí 

trong lĩnh vực chứng khoán 

 
Thông tư 25/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán 

Từ 01/7, giảm 50% lệ phí cấp GCN đăng ký hoạt động 

phân phối chứng chỉ quỹ 

Ngày 28/4/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 

25/2022/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng 

khoán. 

Theo đó, giảm lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 

động phân phối chứng chỉ quỹ từ 10 triệu đồng xuống 

còn 05 triệu đồng/giấy chứng nhận. Đồng thời, phí quản 

lý công ty đại chúng chưa niêm yết và chưa đăng ký giao 

dịch là 830.000 đồng. Đáng chú ý, thay đổi mức phí giám 

sát hoạt động chứng khoán so với trước đây, cụ thể: 

Thứ nhất, với Sở Giao dịch chứng khoán: Đối với 

cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có bảo đảm bằng 

0,081% giá trị giao dịch (quy định cũ là 0,009% giá trị 

giao dịch); Đối với trái phiếu doanh nghiệp bằng 

0,00315% giá trị giao dịch (quy định cũ là 0,0035% giá 

trị giao dịch). 

Thứ hai, với ngân hàng thanh toán: Đối với cổ phiếu, 

chứng chỉ quỹ, chứng quyền có bảo đảm bằng 0,001% 

giá trị bù trừ, thanh toán ròng/ngày thanh toán, tối đa 01 

triệu đồng/ngày; Đối với trái phiếu doanh nghiệp bằng 

0,0001% giá trị bù trừ, thanh toán ròng/ngày thanh toán, 

tối đa 100.000 đồng/ngày… 

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/7/2022. 

 -  Ngày ban hành: 28/4/2022 

  -  Ngày hiệu lực: 01/7/2022 

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

ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-25-2022-TT-BTC-muc-

thu-che-do-thu-nop-quan-ly-phi-le-phi-linh-vuc-chung-

khoan-323935.aspx 

 

 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-891-QD-BTNMT-2022-Ke-hoach-thuc-hien-Quyet-dinh-1973-QD-TTg-512037.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-891-QD-BTNMT-2022-Ke-hoach-thuc-hien-Quyet-dinh-1973-QD-TTg-512037.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-891-QD-BTNMT-2022-Ke-hoach-thuc-hien-Quyet-dinh-1973-QD-TTg-512037.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-891-QD-BTNMT-2022-Ke-hoach-thuc-hien-Quyet-dinh-1973-QD-TTg-512037.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
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-25-2022-TT-BTC-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-phi-le-phi-linh-vuc-chung-khoan-323935.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-25-2022-TT-BTC-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-phi-le-phi-linh-vuc-chung-khoan-323935.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-25-2022-TT-BTC-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-phi-le-phi-linh-vuc-chung-khoan-323935.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-25-2022-TT-BTC-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-phi-le-phi-linh-vuc-chung-khoan-323935.aspx
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Chống thất thu thuế trong hoạt động 

kinh doanh, chuyển nhượng bất động 

sản 

Công văn 3849/BTC-TCT của Bộ Tài chính về chống 

thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển 

nhượng bất động sản  

Ngày 28/4/2022, Bộ Tài chính ban hành Công văn 

3849/BTC-TCT về chống thất thu thuế trong hoạt động 

kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản. 

Theo đó, để đảm bảo công khai, minh bạch trong công 

tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh, chuyển 

nhượng bất động sản, Bộ Tài chính đề nghị UBND các 

tỉnh, thành phố quan tâm, chỉ đạo một số nội dung sau: 

- Đối với các vị trí đất, đoạn đường, đường đã có giá 

theo Bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất do UBND 

cấp tỉnh ban hành: 

Đề nghị UBND cấp tỉnh ban hành Bảng giá đất (trong đó 

bao gồm cả hệ số điều chỉnh giá đất) nhằm tạo điều kiện 

cho công tác tính thuế theo quy định. 

- Đối với các vị trí đất, đoạn đường, đường chưa có giá 

tại Bảng giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành: 

Đề nghị UBND cấp tỉnh chỉ đạo Sở TN&MT phối hợp với 

các cơ quan liên quan rà soát để tham mưu UBND cấp 

tỉnh ban hành kịp thời Quyết định điều chỉnh, bổ sung 

Bảng giá đất cụ thể đối với từng vị trí. 

Trường hợp chưa ban hành thì yêu cầu chủ đầu tư trên 

địa bàn công khai giá bán theo quy định và thông báo 

cho các tổ chức, cá nhân có liên quan 

- Chỉ đạo Sở TN&MT chủ trì phối hợp các cơ quan có 

liên quan thường xuyên khảo sát để xây dựng cơ sở dữ 

liệu giá giao dịch từ chuyển nhượng bất động 

sản…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. 

 -  Ngày ban hành : 28/4/2022 

 -  Ngày hiệu lực: 28/4/2022 

Xem chi tiết văn bản tại: 

https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Thue-Phi-Le-

Phi/Cong-van-3849-BTC-TCT-2022-chong-that-thu-

thue-trong-kinh-doanh-bat-dong-san-512013.aspx 

 

 

 

 

 

Lồng ghép vấn đề bình đẳng giới 

trong dự án Luật Dầu khí (sửa đổi) 

Báo cáo số 81/BC-BCT của Bộ Công thương về lồng 

ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự án Luật Dầu khí 

(sửa đổi) 

Ngày 6/5/2022 Bộ Công Thương báo cáo về lồng ghép 

vấn đề bình đẳng giới trong dự án Luật Dầu khí (sửa đổi) 

như sau: 

1. Mục tiêu  

Thứ nhất, bảo đảm đồng bộ, thống nhất với quy định của 

pháp luật về bình đẳng giới, pháp luật khác có liên quan. 

Thứ hai, tạo cơ sở pháp lý để mọi cá nhân (không phân 

biệt nam và nữ) được bình đẳng trong việc áp dụng pháp 

luật, tham gia vào hoạt động đầu tư trong lĩnh vực dầu 

khí. 

Thứ ba, tạo lập chính sách khuyến khích đầu tư để thu 

hút các tổ chức, cá nhân tham gia vào lĩnh vực dầu khí, 

tạo thêm công ăn việc làm cho các lao động người Việt 

Nam. 

2. Thực hiện quy trình, thủ tục lồng ghép vấn đề bình 

đẳng giới trong xây dựng dự án Luật 

+ Các vấn đề về giới trong dự án Luật 

Dự án Luật Dầu khí (sửa đổi) có liên quan tới vấn đề giới 

và bình đẳng giới, cụ thể phạm vi điều chỉnh của luật quy 

định về hoạt động dầu khí và điều tra cơ bản về dầu khí 

trong phạm vi lãnh thổ, đất liền, hải đảo và vùng biển Việt 

Nam, trong đó có chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư 

không làm phát sinh bất bình đẳng giới, bảo đảm quyền 

của mỗi giới trong nội dung, trình tự thủ tục văn bản theo 

quy định. 

+ Các biện pháp lồng ghép giới trong xây dựng dự thảo 

Luật 

Dự thảo Luật đã đề xuất các biện pháp lồng ghép vấn đề 

bình đẳng giới ở những quy định cụ thể sau: 

- Dự thảo Luật quy định về việc Nhà nước khuyến khích 

các tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài đầu tư 

thực hiện các hoạt động dầu khí ở Việt Nam (khoản 2 

Điều 5) và Nhà nước bảo đảm quyền sở hữu đối với vốn 

đầu tư, tài sản và các quyền lợi hợp pháp khác của các 

tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài tiến hành các 

hoạt động dầu khí ở Việt Nam (khoản 3 Điều 5), không 

có bất bình đẳng giới tính. 

- Dự thảo Luật quy định giải quyết các tranh chấp trong 

hợp đồng dầu khí, hoạt động dầu khí giữa các bên nhà 

https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Thue-Phi-Le-Phi/Cong-van-3849-BTC-TCT-2022-chong-that-thu-thue-trong-kinh-doanh-bat-dong-san-512013.aspx
https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Thue-Phi-Le-Phi/Cong-van-3849-BTC-TCT-2022-chong-that-thu-thue-trong-kinh-doanh-bat-dong-san-512013.aspx
https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Thue-Phi-Le-Phi/Cong-van-3849-BTC-TCT-2022-chong-that-thu-thue-trong-kinh-doanh-bat-dong-san-512013.aspx
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thầu, nhà đầu tư trong nước, nhà thầu, nhà đầu tư nước 

ngoài, đảm bảo bình đẳng giới giữa các bên (Điều 30). 

+ Dự báo tác động của các quy định trong dự án Luật 

khi được ban hành đối với vấn đề giới 

Sau khi được ban hành, dự án Luật không tạo nguy cơ 

xảy ra bất bình đẳng giới, phân biệt đối xử thiếu công 

bằng đối với nữ giới, các đối tượng yếu thế trong xã hội. 

  -  Ngày ban hành : 6/5/2022 

  -  Ngày hiệu lực: 6/5/2022 

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

ban/Van-hoa-Xa-hoi/Bao-cao-81-BC-BCT-2022-long-

ghep-binh-dang-gioi-trong-du-an-Luat-Dau-khi-sua-doi-

512655.aspx 

 

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả 

hoạt động và huy động nguồn lực của 

doanh nghiệp Nhà nước, trọng tâm là 

tập đoàn kinh tế, tổng công ty trong 

phát triển kinh tế - xã hội 

Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ về việc tiếp tục 

đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động và huy động 

nguồn lực của doanh nghiệp Nhà nước, trọng tâm là 

tập đoàn kinh tế, tổng công ty trong phát triển kinh 

tế - xã hội 

Đến 2025, 100% tổng công ty Nhà nước ứng dụng 

quản trị trên nền tảng số 

Ngày 12/5/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 

68/NQ-CP về việc tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả 

hoạt động và huy động nguồn lực của doanh nghiệp Nhà 

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

phát triển kinh tế - xã hội. 

Cụ thể, đến hết năm 2025, phấn đấu đạt một số mục 

tiêu, chỉ tiêu sau: 100% tập đoàn kinh tế, tổng công ty 

Nhà nước ứng dụng quản trị trên nền tảng số, thực hiện 

quản trị doanh nghiệp tiệm cận với các nguyên tắc quản 

trị của OECD; Có ít nhất 25 doanh nghiệp Nhà nước có 

vốn chủ sở hữu hoặc vốn hóa trên thị trường chứng 

khoán đạt trên 1 tỷ đô la Mỹ; 100% doanh nghiệp Nhà 

nước có định hướng và thực hiện chuyển dịch đầu tư, 

hướng đến các dự án đầu tư, sử dụng công nghệ xanh, 

sạch và giảm thải khí carbon;… 

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

tiêu gồm: Tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách; Định 

kỳ rà soát việc chấp hành các quy định về đăng ký lưu 

ký, đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng 

khoán đối với các doanh nghiệp đã cổ phần hóa; Chú 

trọng nâng cao giá trị thương hiệu, đạo đức kinh doanh, 

văn hóa doanh nghiệp; Tăng cường áp dụng mô hình 

kinh doanh mới, sử dụng tiết kiệm năng lượng, thân 

thiện với môi trường;… 

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. 

  -  Ngày ban hành: 12/5/2022 

  -  Ngày hiệu lực: 12/5/2022 

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

ban/Doanh-nghiep/Nghi-quyet-68-NQ-CP-2022-tiep-

tuc-doi-moi-nang-cao-hieu-qua-hoat-dong-doanh-

nghiep-nha-nuoc-513072.aspx 

 

Nghị quyết 63/NQ-CP của Chính 

phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ 

tháng 4 năm 2022 
 

Nghị quyết 63/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp 

Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2022 

Ngày 03/5/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết 63/NQ-

CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 

2022, trong đó, sắp trình Chính phủ ban hành Nghị định 

về lương tối thiểu vùng. 

Theo đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được 

giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa 

phương: 

- Khẩn trương trình Chính phủ ban hành Nghị định quy 

định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động 

làm việc theo hợp đồng lao động trong tháng 5 năm 

2022; 

- Tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp 

được giao tại Quyết định 08/2022/QĐ-TTg về việc thực 

hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động; 

- Ban hành Kế hoạch và chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ 

quan, địa phương để tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 

năm ngày Thương binh - Liệt sĩ bảo đảm trang trọng, ý 

nghĩa phù hợp với tình hình thực tế. 

 -  Ngày ban hành: 03/5/2022 

  -  Ngày hiệu lực: 03/5/2022 

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

ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-63-NQ-CP-2022-

phien-hop-Chinh-phu-thuong-ky-thang-4-512643.aspx 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Bao-cao-81-BC-BCT-2022-long-ghep-binh-dang-gioi-trong-du-an-Luat-Dau-khi-sua-doi-512655.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Bao-cao-81-BC-BCT-2022-long-ghep-binh-dang-gioi-trong-du-an-Luat-Dau-khi-sua-doi-512655.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Bao-cao-81-BC-BCT-2022-long-ghep-binh-dang-gioi-trong-du-an-Luat-Dau-khi-sua-doi-512655.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Bao-cao-81-BC-BCT-2022-long-ghep-binh-dang-gioi-trong-du-an-Luat-Dau-khi-sua-doi-512655.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-quyet-68-NQ-CP-2022-tiep-tuc-doi-moi-nang-cao-hieu-qua-hoat-dong-doanh-nghiep-nha-nuoc-513072.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-quyet-68-NQ-CP-2022-tiep-tuc-doi-moi-nang-cao-hieu-qua-hoat-dong-doanh-nghiep-nha-nuoc-513072.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-quyet-68-NQ-CP-2022-tiep-tuc-doi-moi-nang-cao-hieu-qua-hoat-dong-doanh-nghiep-nha-nuoc-513072.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-quyet-68-NQ-CP-2022-tiep-tuc-doi-moi-nang-cao-hieu-qua-hoat-dong-doanh-nghiep-nha-nuoc-513072.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-63-NQ-CP-2022-phien-hop-Chinh-phu-thuong-ky-thang-4-512643.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-63-NQ-CP-2022-phien-hop-Chinh-phu-thuong-ky-thang-4-512643.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-63-NQ-CP-2022-phien-hop-Chinh-phu-thuong-ky-thang-4-512643.aspx
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Chiến lược phát triển khoa học, 

công nghệ và đổi mới sáng tạo đến 

năm 2030 

 
Quyết định 569/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về 

việc ban hành Chiến lược phát triển khoa học, công 

nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 

Đến 2025, có 25 - 30 tổ chức khoa học và công nghệ 

được xếp hạng thế giới 

Ngày 11/5/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 

569/QĐ-TTg về việc ban hành Chiến lược phát triển 

khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030. 

Cụ thể, mục tiêu phát triển khoa học, công nghệ đến năm 

2025 như sau: đầu tư cho khoa học và công nghệ đạt 

1,2% - 1,5% GDP; nhân lực nghiên cứu khoa học và phát 

triển công nghệ đạt 10 người trên một vạn dân; có 25 - 

30 tổ chức khoa học và công nghệ được xếp hạng khu 

vực và thế giới; Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu không 

ngừng cải thiện, thuộc nhóm 40 quốc gia hàng đầu thế 

giới;… 

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

mục tiêu bao gồm: Đổi mới cơ chế hoạt động khoa học, 

công nghệ; Thu hút, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực 

đầu tư cho khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo; 

Phát triển các viện nghiên cứu, trường đại học và các tổ 

chức khoa học, công nghệ khác trở thành các chủ thể 

nghiên cứu mạnh; Tiếp tục phát triển mạnh mẽ các khu 

công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ 

cao;… 

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. 

 -  Ngày ban hành: 11/5/2022 

  -  Ngày hiệu lực: 11/5/2022 

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

ban/Linh-vuc-khac/Quyet-dinh-569-QD-TTg-2022-

Chien-luoc-phat-trien-khoa-hoc-cong-nghe-va-doi-moi-

sang-tao-512896.aspx 

 

 

Quy chế bù trừ và thanh toán giao 

dịch chứng khoán phái sinh tại Trung 

tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam 

Quyết định 61/QĐ-VSD của Trung tâm Lưu ký Chứng 

khoán Việt Nam về việc ban hành Quy chế bù trừ và 

thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh tại 

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam 

Trước khi thế vị, Lệnh giao dịch của nhà đầu tư sau 

khi khớp được chuyển sang VSD kiểm tra 

Ngày 16/5/2022, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt 

Nam đã ra Quyết định 61/QĐ-VSD ban hành Quy chế bù 

trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh tại 

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. 

Cụ thể, Quy chế này hướng dẫn các nội dung liên quan 

đến hoạt động bù trừ và thanh toán tại Trung tâm Lưu ký 

Chứng khoán Việt nam đối với giao dịch hợp đồng tương 

lai chỉ số chứng khoán và hợp đồng tương lai trái phiếu 

Chính phủ niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội 

gồm: mở tài khoản tiền gửi thành viên và tài khoản 

chứng khoán ký quỹ thành viên cho thành viên bù trừ 

chứng khoán phái sinh; ký quỹ giao dịch; xử lý mất khả 

năng thanh toán;… 

Đáng chú ý, Lệnh giao dịch của nhà đầu tư ngay sau khi 

được khớp trên hệ thống giao dịch của Sở Giao dịch 

Chứng khoán Hà Nội sẽ được chuyển sang Trung tâm 

Lưu ký Chứng khoán Việt Nam để kiểm tra trước khi thế 

vị. Mặt khác, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam 

sẽ kiểm tra tính hợp lệ của thông tin tài khoản giao dịch, 

thông tin sản phẩm đối với kết quả giao dịch do Sở Giao 

dịch Chứng khoán Hà Nội gửi sang và chỉ thực hiện thế 

vị cho các giao dịch có thông tin hợp lệ. 

Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/6/2022. 

    -  Ngày ban hành: 16/5/2022 

               -  Ngày hiệu lực: 01/6/2022. 

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

ban/Chung-khoan/Quyet-dinh-61-QD-VSD-2022-Quy-

che-bu-tru-giao-dich-chung-khoan-phai-sinh-tai-Trung-

tam-Luu-ky-513744.aspx 

 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Quyet-dinh-569-QD-TTg-2022-Chien-luoc-phat-trien-khoa-hoc-cong-nghe-va-doi-moi-sang-tao-512896.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Quyet-dinh-569-QD-TTg-2022-Chien-luoc-phat-trien-khoa-hoc-cong-nghe-va-doi-moi-sang-tao-512896.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Quyet-dinh-569-QD-TTg-2022-Chien-luoc-phat-trien-khoa-hoc-cong-nghe-va-doi-moi-sang-tao-512896.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Quyet-dinh-569-QD-TTg-2022-Chien-luoc-phat-trien-khoa-hoc-cong-nghe-va-doi-moi-sang-tao-512896.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Chung-khoan/Quyet-dinh-61-QD-VSD-2022-Quy-che-bu-tru-giao-dich-chung-khoan-phai-sinh-tai-Trung-tam-Luu-ky-513744.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Chung-khoan/Quyet-dinh-61-QD-VSD-2022-Quy-che-bu-tru-giao-dich-chung-khoan-phai-sinh-tai-Trung-tam-Luu-ky-513744.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Chung-khoan/Quyet-dinh-61-QD-VSD-2022-Quy-che-bu-tru-giao-dich-chung-khoan-phai-sinh-tai-Trung-tam-Luu-ky-513744.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Chung-khoan/Quyet-dinh-61-QD-VSD-2022-Quy-che-bu-tru-giao-dich-chung-khoan-phai-sinh-tai-Trung-tam-Luu-ky-513744.aspx
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Quy chế quản lý hoạt động của tổ chức 

dịch vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm  

y tế 
 

Quyết định 1155/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt 

Nam về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động 

của tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y 

tế 

Quy chế quản lý hoạt động của tổ chức dịch vụ thu 

BHXH, BHYT 

Ngày 12/5/2022, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ra Quyết 

định 1155/QĐ-BHXH về việc ban hành Quy chế quản lý 

hoạt động của tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm y tế. 

Theo đó, tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT có trách 

nhiệm chấp hành quy định của BHXH Việt Nam về quản 

lý tiền thu, quản lý hồ sơ, thông tin người tham gia BHXH 

tự nguyện, BHYT tự đóng; chế độ thông tin, báo cáo, 

việc kiểm tra, giám sát của cơ quan BHXH về hoạt động 

thu BHXH, BHYT theo hợp đồng; bồi thường đầy đủ, kịp 

thời các thiệt hại do nhân viên thu gây ra cho cơ quan 

BHXH, người tham gia và các bên có liên quan theo quy 

định của pháp luật; tổ chức các điểm thu trên địa bàn 

cấp xã, đảm bảo mỗi xã có ít nhất 01 điểm thu và có 

nhân viên thu thường trực và có 03 nhân viên để vận 

động thu;… 

Ngoài ra, nhân viên thu BHXH, BHYT là người làm việc 

theo quy định của pháp luật cho Tổ chức dịch vụ, được 

Tổ chức dịch vụ đăng ký với cơ quan BHXH làm nhân 

viên thu BHXH, BHYT và đã hoàn thành Chương trình 

bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ thu BHXH, BHYT lần đầu. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 

12/5/2022. 

 -  Ngày ban hành: 12/5/2022 

  -  Ngày hiệu lực: 12/5/2022 

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

ban/Bao-hiem/Quyet-dinh-1155-QD-BHXH-2022-Quy-

che-quan-ly-hoat-dong-to-chuc-dich-vu-thu-bao-hiem-

xa-hoi-513390.aspx 

 

 

Giao chỉ tiêu phát triển đối  

tượng tham gia bảo hiểm xã hội 

 
Nghị quyết 69/NQ-CP của Chính phủ về việc giao chỉ 

tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội 

Ngày 19/5/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 

69/NQ-CP về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham 

gia bảo hiểm xã hội. 

Theo đó, Ủy ban nhân dân các cấp tiếp tục căn cứ các 

tiêu chí, phương pháp xây dựng chỉ tiêu tại Nghị quyết 

102/NQ-CP ngày 03/8/2018 để xây dựng chỉ tiêu phát 

triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tại địa phương 

và trình Hội đồng nhân dân cùng cấp đưa vào chỉ tiêu 

phát triển kinh tế, xã hội hằng năm. 

Bên cạnh đó, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội 

hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các địa phương 

xây dựng và thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham 

gia bảo hiểm xã hội theo đúng quy định; hằng năm, tổng 

hợp tình hình thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham 

gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp của các địa 

phương và các vướng mắc phát sinh trong quá trình 

thực hiện để báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

Ngoài ra, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đôn đốc, chỉ đạo 

Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn 

vị có liên quan ở địa phương trong việc xây dựng và thực 

hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã 

hội nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra tại Nghị quyết số 

28-NQ/TW ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần 

thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách 

chính sách bảo hiểm xã hội và các quy định có liên quan. 

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. 

 -  Ngày ban hành: 19/5/2022 

  -  Ngày hiệu lực: 19/5/2022 

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

ban/Bao-hiem/Nghi-quyet-69-NQ-CP-2022-giao-chi-

tieu-phat-trien-doi-tuong-tham-gia-bao-hiem-xa-hoi-

513743.aspx 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Quyet-dinh-1155-QD-BHXH-2022-Quy-che-quan-ly-hoat-dong-to-chuc-dich-vu-thu-bao-hiem-xa-hoi-513390.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Quyet-dinh-1155-QD-BHXH-2022-Quy-che-quan-ly-hoat-dong-to-chuc-dich-vu-thu-bao-hiem-xa-hoi-513390.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Quyet-dinh-1155-QD-BHXH-2022-Quy-che-quan-ly-hoat-dong-to-chuc-dich-vu-thu-bao-hiem-xa-hoi-513390.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Quyet-dinh-1155-QD-BHXH-2022-Quy-che-quan-ly-hoat-dong-to-chuc-dich-vu-thu-bao-hiem-xa-hoi-513390.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Nghi-quyet-69-NQ-CP-2022-giao-chi-tieu-phat-trien-doi-tuong-tham-gia-bao-hiem-xa-hoi-513743.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Nghi-quyet-69-NQ-CP-2022-giao-chi-tieu-phat-trien-doi-tuong-tham-gia-bao-hiem-xa-hoi-513743.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Nghi-quyet-69-NQ-CP-2022-giao-chi-tieu-phat-trien-doi-tuong-tham-gia-bao-hiem-xa-hoi-513743.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Nghi-quyet-69-NQ-CP-2022-giao-chi-tieu-phat-trien-doi-tuong-tham-gia-bao-hiem-xa-hoi-513743.aspx
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Chiến lược kế toán - kiểm toán đến năm 

2030 

Quyết định 633/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về 

việc phê duyệt Chiến lược kế toán - kiểm toán đến 

năm 2030 

Đến 2025, 100% doanh nghiệp quy mô lớn được 

kiểm toán báo cáo tài chính 

Ngày 23/5/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 

Quyết định 633/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược 

kế toán - kiểm toán đến năm 2030. 

Cụ thể, kế toán – kiểm toán là công cụ quản lý kinh tế 

quan trọng có chức năng tạo lập hệ thống thông tin về 

kinh tế - tài chính - ngân sách đáp ứng yêu cầu cho công 

tác điều hành và quyết định kinh tế của Nhà nước cũng 

như của mỗi đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp. Một số mục 

tiêu đáng chú ý của Chiến lược kế toán - kiểm toán đến 

năm 2030 như sau: 

Thứ nhất, năm 2024, trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến 

đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Kế toán, Luật 

sửa đổi, bổ sung Luật Kiểm toán độc lập, đảm bảo các 

quy định đồng bộ, phù hợp với thông lệ quốc tế và điều 

kiện của Việt Nam. 

Thứ hai, phát triển thị trường dịch vụ kế toán – kiểm toán; 

thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ kế 

toán, dịch vụ kiểm toán. Xác định đối tượng được kiểm 

toán thiết thực hiệu quả, đến năm 2025 đảm bảo 100% 

doanh nghiệp, đơn vị có quy mô lớn được kiểm toán báo 

cáo tài chính, không phân biệt loại hình hoạt động, hình 

thức sở hữu. 

Thứ ba, đổi mới phương thức học, tổ chức thi và cấp 

chứng chỉ kiểm toán viên, kế toán viên, đảm bảo các kiến 

thức và kỹ năng theo đúng yêu cầu, thông lệ quốc tế, 

đảm bảo các điều kiện công nhận lẫn nhau trong khu 

vực và trên thế giới, đến năm 2030 đạt số lượng 15.000 

người được cấp chứng chỉ kiểm toán viên… 

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

-  Ngày ban hành: 23/5/2022. 

-  Ngày hiệu lực: 23/5/2022. 

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

ban/Ke-toan-Kiem-toan/Quyet-dinh-633-QD-TTg-2022-

Chien-luoc-ke-toan-kiem-toan-den-2030-514149.aspx 

 

 Dự toán thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và chi 

phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm 

thất nghiệp, bảo hiểm y tế năm 2022 

 

Quyết định 583/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về 

việc giao dự toán thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm 

thất nghiệp, bảo hiểm y tế và chi phí quản lý bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế năm 

2022 

Năm 2022, dự toán tổng số thu hơn 464 nghìn tỷ 

BHXH, BHTN, BHYT 

Ngày 13/5/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết 

định 583/QĐ-TTg về việc giao dự toán thu, chi bảo hiểm 

xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và chi phí 

quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm 

y tế năm 2022. 

Theo đó, dự toán tổng số thu năm 2022 là 464.658.755 

triệu đồng, bao gồm: thu tiền đóng theo chế độ quy định 

là 423.813.319 triệu đồng và tiền sinh lời của hoạt động 

đầu tư tài chính là 40.845.436 triệu đồng. Đồng thời, dự 

toán tổng số chi là 376.976.636 triệu đồng như sau: chi 

chế độ BHXH từ quỹ BHXH là 229.750.152 triệu đồng, 

chi chế độ bảo hiểm thất nghiệp là 24.900.710 triệu 

đồng, chi chế độ BHYT là 109.601.528 triệu đồng,… 

Cụ thể, mức chi phí quản lý BHXH năm 2022 bằng 

1,57% dự toán thu, chi BHXH được trích từ tiền sinh lời 

của hoạt động đầu tư từ quỹ BHXH. Mức chi phí quản lý 

bảo hiểm thất nghiệp năm 2022 bằng 1,57% dự toán thu, 

chi bảo hiểm thất nghiệp được trích từ quỹ bảo hiểm thất 

nghiệp. Mức chi phí quản lý BHYT năm 2022 bằng 3,5% 

tiền đóng BHYT được trích từ quỹ BHYT. 

Ngoài ra, mức chi hỗ trợ cho UBND cấp xã, phường, thị 

trấn từ nguồn dự toán chi phí quản lý BHYT để thực hiện 

lập danh sách tham gia BHYT trên địa bàn theo quy định 

tại Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 là 7.000 

đồng/người tính theo danh sách tăng, giảm đối tượng. 

  -  Ngày ban hành: 13/5/2022 

  -  Ngày hiệu lực: 13/5/2022 

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

ban/Bao-hiem/Quyet-dinh-583-QD-TTg-2022-giao-du-

toan-thu-chi-bao-hiem-xa-hoi-bao-hiem-that-nghiep-

513152.aspx 
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