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 Quy định mới ban hành trong tháng 6 năm 2022  

II. Điểm tin văn bản pháp luật 5 

 Tổng hợp 13 Luật thông qua trong năm 2022 

 Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết việc cung cấp, 

đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia 

 Nghị định 34/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế 

thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022 

 Thông tư 05/2022/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn sử dụng Quỹ 

phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp  

 Quyết định 687/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Phát triển kinh tế tuần 

hoàn ở Việt Nam 

 Quyết định 1188/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 

Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, 

bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định 

595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 và Quyết định 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020 của Tổng Giám đốc 

Bảo hiểm xã hội Việt Nam 

 Nghị định 38/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động 

làm việc theo hợp đồng lao động  

 Nghị quyết 77/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2022  

 Quyết định 1044/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Kế hoạch triển 

khai Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 

2030 theo Quyết định 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ 

 Nghị định 41/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ và Nghị định 

15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị 

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

và phát triển kinh tế - xã hội  

 Quyết định 976/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Điều tra Đổi mới sáng tạo 

trong doanh nghiệp năm 2022  

 Thông tư 09/2022/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn một số nội dung về 

phương pháp, tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu lựa chọn nhà đầu tư theo phương thức đối tác 

công tư và mẫu loại hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao thuộc ngành giao thông vận 

tải  

 Nghị định 42/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực 

tuyến của cơ quan Nhà nước trên môi trường mạng 
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QUY ĐỊNH MỚI 

1. Điện lực   2. Đầu tư  

- Tổng hợp 13 Luật thông qua trong năm 2022 

-Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng 
tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ 
thống mạng đấu thầu quốc gia 

- Nghị định 34/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc gia 
hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập 
doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất 
trong năm 2022 

- Thông tư 05/2022/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và 
Công nghệ về việc hướng dẫn sử dụng Quỹ phát triển 
khoa học và công nghệ của doanh nghiệp  

  

-  Thông tư 09/2022/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận 
tải về việc hướng dẫn một số nội dung về phương pháp, 
tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu lựa chọn nhà đầu tư 
theo phương thức đối tác công tư và mẫu loại hợp đồng 
xây dựng - kinh doanh - chuyển giao thuộc ngành giao 
thông vận tải  

- Quyết định 687/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về 
việc phê duyệt Đề án Phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt 
Nam 

 

3. Thuế - Bảo hiểm   4. Doanh nghiệp 

 

- Quyết định 1188/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội 
Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy 
trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất 
nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; 
quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế ban 
hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 
14/4/2017 và Quyết định 505/QĐ-BHXH ngày 
27/3/2020 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt 
Nam 

- Nghị định 38/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định 
mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc 
theo hợp đồng lao động  

- Nghị định 41/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 
123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ 
quy định về hóa đơn, chứng từ và Nghị định 
15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy 
định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết 
43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, 
tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh 
tế - xã hội  

 

 

  

- Quyết định 687/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về 
việc phê duyệt Đề án Phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt 
Nam 

- Nghị quyết 77/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp 
Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2022  

- Quyết định 1044/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và 
Truyền thông về việc ban hành Kế hoạch triển khai 
Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số 
đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết 
định 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 của Thủ tướng Chính 
phủ 

- Quyết định 976/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công 
nghệ về việc Điều tra Đổi mới sáng tạo trong doanh 
nghiệp năm 2022  

- Nghị định 42/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định về 
việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của 
cơ quan Nhà nước trên môi trường mạng 
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Tổng hợp 13 Luật thông qua trong năm 

2022  

Tổng hợp 13 Luật thông qua trong năm 2022  

Dưới đây là tổng hợp 13 luật dự kiến thông qua trong 

năm 2022, trong đó, tính tới thời điểm hiện tại đã có 

6/13 luật được thông qua. 

Cụ thể, 13 luật mà Quốc hội dự kiến thông qua bao gồm: 

1. Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối 

tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, 

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

Thi hành án dân sự sửa đổi 2022 

Luật này được thông qua ngày 11/01/2022 tại kỳ họp bất 

thường lần thứ nhất, khóa XV. 

2. Luật Cảnh sát cơ động 2022 

Luật Cảnh sát cơ động 2022 được thông qua ngày 

14/6/2022, gồm 5 chương, 33 điều thay thế Pháp lệnh 

Cảnh sát cơ động. 

3. Luật Điện ảnh 2022 

Luật Điện ảnh 2022 được thông qua ngày 15/6/2022 

gồm 8 chương, 50 điều. 

4. Luật Thi đua, khen thưởng 2022 

Luật Thi đua, khen thưởng 2022 được thông qua ngày 

15/6/2022 có bố cục gồm 8 Chương, 96 Điều quy định 

về đối tượng, phạm vi, nguyên tắc, hình thức, tiêu chuẩn, 

thẩm quyền, trình tự và thủ tục thi đua, khen thưởng. 

5. Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 

Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 được thông qua ngày 

16/6/2022 gồm 157 điều. 

Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 quy định về tổ chức và 

hoạt động kinh doanh bảo hiểm; quyền và nghĩa vụ của 

tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm; quản lý nhà nước 

về hoạt động kinh doanh bảo hiểm. 

6. Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2022 

Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2022 được thông qua ngày 

16/6/2022. 

Tổng hợp 13 Luật thông qua năm 2022 

Ngoài ra, trong kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022) Quốc hội 

sẽ thông qua các dự án luật sau đây: 

7. Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) 

Vừa được bổ sung tại Nghị quyết 50/2022/QH15 

8. Luật Dầu khí (sửa đổi) 

9. Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) 

10. Luật Thanh tra (sửa đổi) 

11. Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 

Vừa được đổi tên tại Nghị quyết 50/2022/QH15 

12. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số 

vô tuyến điện 

13. Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) 

Xem chi tiết văn bản tại: 

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

luat/chinh-sach-moi/41315/tong-hop-13-luat-thong-qua-

nam-2022  

 

 

 

Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng 

tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn 

nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu 

quốc gia  

 
Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng 

tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên 

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia 

Năm 2022, 100% gói thầu xây lắp dưới 20 tỷ đồng sẽ 

được lựa chọn nhà thầu qua mạng 

Ngày 31/5/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành 

Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT về việc quy định chi tiết 

việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn 

nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 

Cụ thể, thông tin về kế hoạch lựa chọn nhà thầu được 

chủ đầu tư, bên mời thầu đăng tải lên Hệ thống trong 07 

ngày làm việc, kể từ ngày phê duyệt kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu. Chủ đầu tư, bên mời thầu phải đính kèm Quyết 

định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong quá 

trình đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Việc lập kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc dự án 

được thực hiện trên cơ sở kế hoạch bố trí vốn cho cả dự 

án, không bắt buộc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo 

kế hoạch vốn của từng năm. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Luat-sua-doi-Luat-Dau-tu-cong-Luat-Dau-tu-theo-phuong-thuc-doi-tac-cong-tu-486653.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Luat-sua-doi-Luat-Dau-tu-cong-Luat-Dau-tu-theo-phuong-thuc-doi-tac-cong-tu-486653.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Luat-sua-doi-Luat-Dau-tu-cong-Luat-Dau-tu-theo-phuong-thuc-doi-tac-cong-tu-486653.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Luat-sua-doi-Luat-Dau-tu-cong-Luat-Dau-tu-theo-phuong-thuc-doi-tac-cong-tu-486653.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-50-2022-QH15-Chuong-trinh-xay-dung-luat-phap-lenh-2023-519776.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-50-2022-QH15-Chuong-trinh-xay-dung-luat-phap-lenh-2023-519776.aspx
https://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/thoi-su-phap-luat/chinh-sach-moi/41315/tong-hop-13-luat-thong-qua-nam-2022
https://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/thoi-su-phap-luat/chinh-sach-moi/41315/tong-hop-13-luat-thong-qua-nam-2022
https://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/thoi-su-phap-luat/chinh-sach-moi/41315/tong-hop-13-luat-thong-qua-nam-2022
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Bên cạnh đó, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua 

mạng trong năm 2022 là tổ chức lựa chọn nhà thầu qua 

mạng đối với 100% gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu 

rộng rãi, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực hàng hóa, 

phí dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá trị gói thầu 

không quá 10 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực xây lắp có giá trị 

gói thầu không quá 20 tỷ đồng, trừ gói thầu hỗn hợp, gói 

thầu áp dụng phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ, 

hai giai đoạn hai túi hồ sơ. Đảm bảo tổng số lượng gói 

thầu qua mạng trong năm đạt tối thiểu 80% số lượng gói 

thầu và tối thiểu 70% tổng giá trị gói thầu,… 

Ngoài ra, đến năm 2023 tổ chức lựa chọn nhà thầu qua 

mạng đối với 100% gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu 

rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh thuộc 

lĩnh vực hàng hóa, xây lắp, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư 

vấn có giá gói thầu không quá 200 tỷ đồng, trừ gói hỗn 

hợp, gói thầu áp dụng phương thức hai giai đoạn một túi 

hồ sơ, hai giai đoạn hai túi hồ sơ,… 

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/8/2022. 

 -  Ngày ban hành: 31/5/2022 

  -  Ngày hiệu lực: 01/8/2022. 

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

thau/thong-tu-08-2022-tt-bkhdt-bo-ke-hoach-va-dau-tu-

222299-d1.html 

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

tu/Thong-tu-08-2022-TT-BKHDT-cung-cap-thong-tin-

dau-thau-tren-He-thong-mang-dau-thau-516327.aspx 

 

 

 

 

 

Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia 

tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế 

thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong 

năm 2022 

Nghị định 34/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc gia 

hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập 

doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất 

trong năm 2022 

Gia hạn nộp thuế GTGT, thuế thu nhập doanh 

nghiệp, thuế thu nhập cá nhân 

Ngày 28/5/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 

34/2022/NĐ-CP về việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị 

gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá 

nhân và tiền thuê đất trong năm 2022. 

Theo đó, thời gian gia hạn là 06 tháng với số thuế giá trị 

gia tăng (GTGT) từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2022 và 

quý I năm 2022, thời gian gia hạn là 05 tháng với số thuế 

GTGT của tháng 6 năm 2022 và quý II năm 2022. Thời 

gian gia hạn là 04 tháng với số thuế GTGT của tháng 7 

năm 2022, thời gian gia hạn là 03 tháng với số thuế 

GTGT của tháng 8 năm 2022. 

Với thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), gia hạn thời 

hạn nộp thuế với số thuế TNDN tạm nộp của quý I, quý 

II kỳ tính thuế TNDN năm 2022 của doanh nghiệp, tổ 

chức thuộc các đối tượng quy định. Thời gian gia hạn là 

03 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TNDN 

theo quy định. 

Bên cạnh đó, gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng 

(GTGT), thuế thu nhập cá nhân đối với số tiền thuế phải 

nộp phát sinh năm 2022 của hộ kinh doanh, cá nhân kinh 

doanh hoạt động trong các ngành kinh tế, lĩnh vực nêu 

tại khoản 1, khoản 2 và khoàn 3 Điều 3 Nghị định này. 

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp số tiền 

thuế được gia hạn tại khoản này chậm nhất là ngày 30 

tháng 12 năm 2022. 

Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành đến hết 

ngày 31/12/2022. 

  -  Ngày ban hành: 28/5/2022 

  -  Ngày hiệu lực: 28/5/2022 

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

ban/Doanh-nghiep/Nghi-dinh-34-2022-ND-CP-gia-han-

nop-thue-gia-tri-gia-tang-thu-nhap-doanh-nghiep-ca-

nhan-tien-thue-dat-2022-510087.aspx 

https://luatvietnam.vn/dau-thau/thong-tu-08-2022-tt-bkhdt-bo-ke-hoach-va-dau-tu-222299-d1.html
https://luatvietnam.vn/dau-thau/thong-tu-08-2022-tt-bkhdt-bo-ke-hoach-va-dau-tu-222299-d1.html
https://luatvietnam.vn/dau-thau/thong-tu-08-2022-tt-bkhdt-bo-ke-hoach-va-dau-tu-222299-d1.html
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Thong-tu-08-2022-TT-BKHDT-cung-cap-thong-tin-dau-thau-tren-He-thong-mang-dau-thau-516327.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Thong-tu-08-2022-TT-BKHDT-cung-cap-thong-tin-dau-thau-tren-He-thong-mang-dau-thau-516327.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Thong-tu-08-2022-TT-BKHDT-cung-cap-thong-tin-dau-thau-tren-He-thong-mang-dau-thau-516327.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-dinh-34-2022-ND-CP-gia-han-nop-thue-gia-tri-gia-tang-thu-nhap-doanh-nghiep-ca-nhan-tien-thue-dat-2022-510087.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-dinh-34-2022-ND-CP-gia-han-nop-thue-gia-tri-gia-tang-thu-nhap-doanh-nghiep-ca-nhan-tien-thue-dat-2022-510087.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-dinh-34-2022-ND-CP-gia-han-nop-thue-gia-tri-gia-tang-thu-nhap-doanh-nghiep-ca-nhan-tien-thue-dat-2022-510087.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-dinh-34-2022-ND-CP-gia-han-nop-thue-gia-tri-gia-tang-thu-nhap-doanh-nghiep-ca-nhan-tien-thue-dat-2022-510087.aspx
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Hướng dẫn sử dụng Quỹ phát 

triển khoa học và công nghệ của doanh 

nghiệp 

Thông tư 05/2022/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và 

Công nghệ về việc hướng dẫn sử dụng Quỹ phát 

triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp  

Hướng dẫn sử dụng Quỹ phát triển khoa học và 

công nghệ của doanh nghiệp 

Ngày 31/5/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban 

hành Thông tư 05/2022/TT-BKHCN về việc hướng dẫn 

sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của 

doanh nghiệp. 

Theo đó, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của 

doanh nghiệp được sử dụng cho các nhiệm vụ sau: 

Thứ nhất, chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

(KH&CN), bao gồm các nhiệm vụ cấp quốc gia, cấp bộ, 

cấp tỉnh và nhiệm vụ KH&CN của doanh nghiệp. 

Thứ hai, chi hỗ trợ phát triển KH&CN của doanh nghiệp 

gồm: trang bị cơ sở vật chất – kỹ thuật cho hoạt động 

KH&CN của doanh nghiệp; mua quyền sử dụng, quyền 

sở hữu bí quyết công nghệ, quy trình công nghệ, bản vẽ, 

sơ đồ kỹ thuật; mua máy móc, thiết bị cho đổi mới công 

nghệ phục vụ trực tiếp hoạt động sản xuất, kinh doanh; 

chi đào tạo nhân lực KH&CN của doanh nghiệp; … 

Thứ ba, chi thực hiện hoạt động chuyển giao công nghệ 

gồm: chi thực hiện dự án thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu 

tư, địa bàn đầu tư; chi đầu tư, đối ứng vốn đầu tư cho 

khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đổi mới công nghệ; chi 

mua sắm, nhập khẩu vật mẫu. 

Thứ tư, chi các nội dung phục vụ trực tiếp hoạt động 

quản lý Quỹ: chi lương và các khoản BHXH, BHTN, 

BHYT và các khoản đóng góp cho cán bộ phục vụ trực 

tiếp hoạt động quản lý Quỹ theo quy định; chi phụ cấp 

cho các cán bộ kiêm nhiệm; chi thuê trụ sở làm việc. 

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2022. 

 -  Ngày ban hành: 31/5/2022 

  -  Ngày hiệu lực: 01/6/2022. 

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

ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-05-2022-TT-BKHCN-

huong-dan-su-dung-Quy-phat-trien-khoa-hoc-doanh-

nghiep-515441.aspx 

 

Đề án Phát triển kinh tế tuần hoàn ở 

Việt Nam 
 

Quyết định 687/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về 

việc phê duyệt Đề án Phát triển kinh tế tuần hoàn ở 

Việt Nam 

Đến 2030, 100% rác thải hữu cơ ở đô thị được tái chế 

Ngày 07/6/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban 

hành Quyết định 687/QĐ-TTgvề việc phê duyệt Đề án 

Phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam 

Theo đó, mục tiêu cụ thể của Đề án như sau: Đến 2025, 

tái sử dụng, tái chế, xử lý 85% lượng chất thải nhựa phát 

sinh; giảm thiểu 50% rác thải nhựa trên biển và đại 

dương so với giai đoạn trước đây; giảm dần mức sản 

xuất và sử dụng túi ni lông khó phân hủy và sản phẩm 

nhựa dùng một lần trong sinh hoạt; tăng đáng kể năng 

lực tái chế rác thải hữu cơ ở đô thị và nông thôn. Đến 

2030, tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom, 

xử lý đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn thông qua các mô 

hình kinh tế tuần hoàn đạt 50%; 100% rác thải hữu cơ ở 

đô thị và 70% rác thải hữu cơ ở nông thôn được tái 

chế;… 

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

bao gồm: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về kinh tế 

tuần hoàn, yêu cầu, chủ trương và định hướng phát triển 

kinh tế tuần hoàn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức ở các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và người dân; 

Tăng cường nghiên cứu, xây dựng kế hoạch và lộ trình 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-05-2022-TT-BKHCN-huong-dan-su-dung-Quy-phat-trien-khoa-hoc-doanh-nghiep-515441.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-05-2022-TT-BKHCN-huong-dan-su-dung-Quy-phat-trien-khoa-hoc-doanh-nghiep-515441.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-05-2022-TT-BKHCN-huong-dan-su-dung-Quy-phat-trien-khoa-hoc-doanh-nghiep-515441.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-05-2022-TT-BKHCN-huong-dan-su-dung-Quy-phat-trien-khoa-hoc-doanh-nghiep-515441.aspx
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thu thập, sử dụng, phân tích thông tin nhằm hỗ trợ các 

ứng dụng, giải pháp công nghệ thông tin và truyền thông 

toàn diện, hài hòa gắn với mô hình kinh tế tuần hoàn. 

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. 

 -  Ngày ban hành: 07/6/2022 

  -  Ngày hiệu lực: 07/6/2022 

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

ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-687-QD-TTg-2022-De-an-

phat-trien-kinh-te-tuan-hoan-o-Viet-Nam-516231.aspx 

 

Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy 

trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y 

tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai 

nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản 

lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế 

Quyết định 1188/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt 

Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy trình 

thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất 

nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y 

tế ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 

14/4/2017 và Quyết định 505/QĐ-BHXH ngày 

27/3/2020 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt 

Nam 

Bổ sung trách nhiệm của cơ quan Bảo hiểm xã hội 

Ngày 24/5/2022, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban 

hành Quyết định 1188/QĐ-BHXH về việc sửa đổi, bổ 

sung một số điều Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao 

động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ 

bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-

BHXH ngày 14/4/2017 và Quyết định 505/QĐ-BHXH 

ngày 27/3/2020 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt 

Nam. 

Theo đó, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, huyện thực 

hiện ký số, in phát hành tờ bìa và tờ rời sổ Bảo hiểm xã 

hội, thẻ Bảo hiểm y tế (đối với việc ký số trên thẻ Bảo 

hiểm y tế: thực hiện ký số bằng hình thức sao y điện tử 

từ file gốc hình ảnh thẻ Bảo hiểm  y tế) chuyển văn thư 

ký số của cơ quan và phát hành theo quy định. Theo quy 

định cũ, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, huyện quét chữ 

ký trong phần mềm để in sổ Bảo hiểm xã hội. 

Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội bổ sung trách nhiệm của 

Trung tâm công nghệ thông tin như sau: Tổ chức lưu trữ 

sổ Bảo hiểm xã hội, thẻ Bảo hiểm y tế và các biểu mẫu 

được ký số tại cơ sở dữ liệu dùng chung của Bảo hiểm 

xã hội Việt Nam để đảm bảo việc thực hiện thủ tục hành 

chính trên môi trường điện tử, đáp ứng yêu cầu tra cứu 

và cung cấp thông tin cho cá nhân, tổ chức theo quy 

định. 

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. 

 -  Ngày ban hành: 24/5/2022 

      -  Ngày hiệu lực: 24/5/2022 

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

ban/Bao-hiem/Quyet-dinh-1188-QD-BHXH-2022-sua-

doi-Quyet-dinh-595-QD-BHXH-va-505-QD-BHXH-

515788.aspx 

 

 

Mức lương tối thiểu đối với người lao 

động làm việc theo hợp đồng lao động  
 

Nghị định 38/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định 

mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc 

theo hợp đồng lao động  

Tăng lương tối thiểu vùng cho người lao động từ 

01/7/2022 

Ngày 12/6/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 

38/2022/NĐ-CP về quy định mức lương tối thiểu đối với 

người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. 

Theo đó, mức lương tối thiểu tháng đối với người lao 

động làm việc cho người sử dụng lao động theo vùng 

tăng lên mức như sau: 4.680.000 đồng với vùng I; 

4.160.000 đồng với vùng II; 3.640.000 đồng với vùng III; 

và 3.250.000 đồng với vùng IV. 

Nghị định cũng quy định mức lương tối thiểu giờ đối với 

người lao động làm việc cho người sử dụng lao động 

theo vùng như sau: 22.500 đồng với vùng I; 20.000 đồng 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-687-QD-TTg-2022-De-an-phat-trien-kinh-te-tuan-hoan-o-Viet-Nam-516231.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-687-QD-TTg-2022-De-an-phat-trien-kinh-te-tuan-hoan-o-Viet-Nam-516231.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-687-QD-TTg-2022-De-an-phat-trien-kinh-te-tuan-hoan-o-Viet-Nam-516231.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Quyet-dinh-1188-QD-BHXH-2022-sua-doi-Quyet-dinh-595-QD-BHXH-va-505-QD-BHXH-515788.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Quyet-dinh-1188-QD-BHXH-2022-sua-doi-Quyet-dinh-595-QD-BHXH-va-505-QD-BHXH-515788.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Quyet-dinh-1188-QD-BHXH-2022-sua-doi-Quyet-dinh-595-QD-BHXH-va-505-QD-BHXH-515788.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Quyet-dinh-1188-QD-BHXH-2022-sua-doi-Quyet-dinh-595-QD-BHXH-va-505-QD-BHXH-515788.aspx
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với vùng II; 17.500 đồng với vùng III; và 15.600 đồng với 

cũng IV. 

Với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo 

tuần hoặc theo ngày hoặc theo sản phẩm hoặc lương 

khoán, mức lương của các hình thức trả lương này nếu 

quy đổi theo tháng hoặc theo giờ không được thấp hơn 

mức lương tối thiểu tháng hoặc mức lương tối thiểu giờ. 

Cụ thể: 

Mức lương quy đổi theo tháng bằng mức lương theo 

tuần nhân với 52 tuần chia cho 12 tháng; hoặc mức 

lương theo ngày nhân với số ngày làm việc bình thường 

trong tháng; hoặc mức lương theo sản phẩm, lương 

khoán thực hiện trong thời giờ làm việc bình thường 

trong tháng. 

Mức lương quy đổi theo giờ bằng mức lương theo tuần, 

theo ngày chia cho số giờ làm việc bình thường trong 

tuần, trong ngày; hoặc mức lương theo sản phẩm, lương 

khoán chia cho số giờ làm việc trong thời giờ làm việc 

bình thường để sản xuất sản phẩm, thực hiện nhiệm vụ 

khoán. 

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/7/2022. 

  -  Ngày ban hành: 12/6/2022 

  -  Ngày hiệu lực: 01/7/2022 

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

ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-38-2022-ND-CP-

muc-luong-toi-thieu-nguoi-lao-dong-lam-viec-theo-hop-

dong-515984.aspx 

Nghị quyết 77/NQ-CP của Chính 

phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ 

tháng 5 năm 2022 

Nghị quyết 77/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp 

Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2022  

Kiên quyết cắt giảm những khoản chi ngân sách đến 

ngày 30/6/2022 chưa phân bổ 

Ngày 08/6/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 

77/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 

năm 2022. 

Cụ thể, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương 

nghiêm túc, khẩn trương triển khai hiệu quả, toàn diện 

các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong các Nghị quyết, 

kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc 

hội…; trong đó tập trung vào một số nội dung chủ yếu 

sau: 

Trước hết, các bộ, cơ quan trung ương và các địa 

phương triệt để tiết kiệm chi thường xuyên; rà soát sắp 

xếp các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết; chỉ ban 

hành mới cơ chế, chính sách chi ngân sách khi có nguồn 

tài chính đảm bảo. Kiên quyết cắt giảm những khoản chi 

ngân sách trung ương đã được giao trong dự toán đầu 

năm nhưng đến ngày 30/6/2022 chưa phân bổ (trừ 

trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ quyết định) 

để bổ sung nguồn lực thực hiện Chương trình phục hồi 

và phát triển kinh tế - xã hội. 

Bên cạnh đó, để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế 

hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước, phấn đấu giải 

ngân 100% kế hoạch được giao, Chính phủ yêu cầu 

nghiêm khắc phê bình và kiểm điểm, làm rõ nguyên 

ngân, trách nhiệm đối với 12 bộ, cơ quan trung ương, 16 

địa phương đến ngày 31/5/2022 chưa phân bổ hết kế 

hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2022 được 

Thủ tướng Chính phủ giao; 05 cơ quan trung ương đến 

nay chưa giải ngân (tỷ lệ giải ngân 0%) như báo cáo của 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Đáng chú ý, danh sách các bộ, cơ quan trung ương và 

địa phương bị phê bình sẽ được Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

công khai trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư 

công và trang tin điện tử của Bộ theo quy định. Các bộ, 

cơ quan trung ương và địa phương bị phê bình có báo 

cáo kiểm điểm gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo 

cáo Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 

6 năm 2022. 

  -  Ngày ban hành: 08/6/2022 

  -  Ngày hiệu lực: 08/6/2022 

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

ban/Thuong-mai/Nghi-quyet-77-NQ-CP-2022-phien-

hop-Chinh-phu-thuong-ky-thang-5-516759.aspx 

 

Kế hoạch triển khai Chiến lược 

quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội 

số đến năm 2025, định hướng đến năm 

2030 

 
Quyết định 1044/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và 

Truyền thông về việc ban hành Kế hoạch triển khai 

Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội 

số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo 

Quyết định 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 của Thủ 

tướng Chính phủ 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-38-2022-ND-CP-muc-luong-toi-thieu-nguoi-lao-dong-lam-viec-theo-hop-dong-515984.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-38-2022-ND-CP-muc-luong-toi-thieu-nguoi-lao-dong-lam-viec-theo-hop-dong-515984.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-38-2022-ND-CP-muc-luong-toi-thieu-nguoi-lao-dong-lam-viec-theo-hop-dong-515984.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-38-2022-ND-CP-muc-luong-toi-thieu-nguoi-lao-dong-lam-viec-theo-hop-dong-515984.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-quyet-77-NQ-CP-2022-phien-hop-Chinh-phu-thuong-ky-thang-5-516759.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-quyet-77-NQ-CP-2022-phien-hop-Chinh-phu-thuong-ky-thang-5-516759.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-quyet-77-NQ-CP-2022-phien-hop-Chinh-phu-thuong-ky-thang-5-516759.aspx
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Phấn đấu đạt 100% chủng loại sản phẩm an toàn 

thông tin mạng năm 2025 

Ngày 07/6/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông ra Quyết 

định 1044/QĐ-BTTTT về việc ban hành Kế hoạch triển 

khai Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội 

số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết 

định 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ. 

Cụ thể, Cục Viễn thông chủ trì đẩy mạnh phát triển hạ 

tầng kết nối số cho người dân; phủ mạng cáp quang, 

mạng di động băng rộng đến tất cả các thôn, bản khu 

vực dân sinh; tăng nhanh tỷ lệ người dùng Internet, đặc 

biệt ở khu vực nông thôn; nâng cao dung lượng kết nối 

và chất lượng dịch vụ mạng. 

Ngoài ra, Cục An toàn thông tin cần phát triển hệ sinh 

thái sản phẩm An toàn thông tin mạng đạt 100% chủng 

loại từ 2022 – 2025; đồng thời xây dựng và tổ chức triển 

khai hệ sinh thái tín nhiệm an toàn thông tin mạng. 

Bên cạnh đó, Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia sẽ 

tổ chức triển khai ký số từ xa theo hướng ưu tiên phổ 

cập việc sử dụng chữ ký số cá nhân cho người dân; 

Triển khai các giải phải để hỗ trợ, miễn giảm;… 

Kế hoạch được đề ra nhằm triển khai hiệu quả các nhiệm 

vụ được giao cho Bộ Thông tin và Truyền thông trong 

Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số 

đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Kinh phí thực 

hiện sẽ được bố trí từ nguồn ngân sách Nhà nước, 

nguồn tài trợ và các nguồn tài chính hợp pháp khác. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 -  Ngày ban hành: 07/6/2022 

  -  Ngày hiệu lực: 07/6/2022 

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

ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-1044-QD-BTTTT-2022-Ke-

hoach-phat-trien-kinh-te-so-va-xa-hoi-so-den-2025-

516345.aspx 

 

 

 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 

19/10/2020 của Chính phủ quy định về 

hóa đơn, chứng từ và Nghị định 

15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của 

Chính phủ quy định chính sách miễn, 

giảm thuế  

 
Nghị định 41/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 123/2020/NĐ-

CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa 

đơn, chứng từ và Nghị định 15/2022/NĐ-CP ngày 

28/01/2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn, 

giảm thuế theo Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc 

hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương 

trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội  

Hướng dẫn ghi hóa đơn trong môt số trường hợp để 

được giảm thuế GTGT 

Ngày 20/6/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 

41/2022/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của 

Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ và Nghị định 

15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy 

định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết 

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

tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã 

hội. 

Theo đó, đối với các cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị 

gia tăng (GTGT) theo phương pháp khấu trừ được áp 

dụng mức thuế suất thuế GTGT 8% đối với một số hàng 

hóa, dịch vụ theo quy định, nếu cơ sở kinh doanh khi bán 

hàng hóa, cung cấp dịch vụ áp dụng các mức thuế suất 

khác nhau thì trên hóa đơn GTGT phải ghi rõ thuế suất 

của từng hàng hóa, dịch vụ theo quy định. 

Đối với các cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT theo 

phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu được giảm 20% 

mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT khi thực hiện xuất hóa 

đơn đối với hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT, 

trường hợp khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thì trên 

hóa đơn bán hàng phải ghi rõ số tiền được giảm theo 

quy định. 

Theo quy định hiện nay, cơ sở kinh doanh phải lập hóa 

đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT. 

Trường hợp cơ sở kinh doanh không lập hóa đơn riêng 

cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT thì không 

được giảm thuế GTGT. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-1044-QD-BTTTT-2022-Ke-hoach-phat-trien-kinh-te-so-va-xa-hoi-so-den-2025-516345.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-1044-QD-BTTTT-2022-Ke-hoach-phat-trien-kinh-te-so-va-xa-hoi-so-den-2025-516345.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-1044-QD-BTTTT-2022-Ke-hoach-phat-trien-kinh-te-so-va-xa-hoi-so-den-2025-516345.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-1044-QD-BTTTT-2022-Ke-hoach-phat-trien-kinh-te-so-va-xa-hoi-so-den-2025-516345.aspx
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Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành. 

 -  Ngày ban hành: 20/6/2022 

  -  Ngày hiệu lực: 20/6/2022 

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

ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-dinh-41-2022-ND-CP-sua-

doi-Nghi-dinh-123-2020-ND-CP-hoa-don-chung-tu-

518076.aspx 

Điều tra Đổi mới sáng tạo trong  

doanh nghiệp năm 2022 

 

Quyết định 976/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và 

Công nghệ về việc Điều tra Đổi mới sáng tạo trong 

doanh nghiệp năm 2022  

Ngày 10/06/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành 

Quyết định 976/QĐ-BKHCN về việc Điều tra Đổi mới 

sáng tạo trong doanh nghiệp năm 2022. 

Theo đó, tiến hành điều tra thu thập thông tin của 2.000 

doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ trở lên trên pham vi 

toàn quốc, hoạt động trong các ngành: nông nghiệp, lâm 

nghiệp và thủy sản; công nghiệp chế biến, chế tạo có 

hoạt động sản xuất kinh doanh trước ngày 01/01/2021. 

Việc thu thập thông tin được thực hiện theo hai phương 

pháp: gián tiếp và trực tiếp để thu thập thông tin tại các 

đơn vị điều tra. 

Thời điểm bắt đầu điều tra là ngày 01/7/2022. Những chỉ 

tiêu thu thập theo thời điểm được lấy thông tin theo số 

thực tế có đến 31/12/2021. Những chỉ tiêu thu thập theo 

thời kỳ được lấy thông tin trong vòng 1 năm, từ ngày 

01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2021. Thời gian thu thập 

thông tin là 62 ngày kể từ ngày 01/7/2022. 

Nội dung điều tra tập trung phục vụ các chỉ tiêu được 

quy định tại Thông tư số 03/2018/TT-BKHCN, gồm: Chỉ 

tiêu 0601: tỷ lệ doanh nghiệp thực hiện đổi mới sáng tạo; 

Chỉ tiêu 0602: chi cho đổi mới sáng tạo trong doanh 

nghiệp; Chỉ tiêu 0604: số doanh nghiệp có Quỹ phát triển 

khoa học và công nghệ; Chỉ tiêu 0605: số doanh nghiệp 

có bộ phận nghiên cứu khoa học và phát triển công 

nghệ. 

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

  -  Ngày ban hành: 10/06/2022 

  -  Ngày hiệu lực: 10/06/2022 

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

ban/Doanh-nghiep/Quyet-dinh-976-QD-BKHCN-2022-

Dieu-tra-doi-moi-sang-tao-trong-doanh-nghiep-

518089.aspx 

Phương pháp, tiêu chuẩn đánh giá hồ 

sơ dự thầu lựa chọn nhà đầu tư theo 

phương thức đối tác công tư và mẫu 

loại hợp đồng xây dựng - kinh doanh - 

chuyển giao thuộc ngành giao thông 

vận tải 

Thông tư 09/2022/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận 

tải về việc hướng dẫn một số nội dung về phương 

pháp, tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu lựa chọn 

nhà đầu tư theo phương thức đối tác công tư và mẫu 

loại hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao 

thuộc ngành giao thông vận tải  

04 phương pháp xếp hạng nhà đầu tư đáp ứng yêu 

cầu về tài chính - thương mại 

Ngày 22/6/2022, Bộ Giao thông Vận tải đã ra Thông tư 

09/2022/TT-BGTVT về việc hướng dẫn một số nội dung 

về phương pháp, tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu lựa 

chọn nhà đầu tư theo phương thức đối tác công tư và 

mẫu loại hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao 

thuộc ngành giao thông vận tải. 

Theo đó, căn cứ quy mô, tính chất của dự án, bên mời 

thầu phải xác định một trong các phương pháp dưới đây 

để so sánh, xếp hạng nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về tài 

chính - thương mại: 

Thứ nhất, phương pháp so sánh, xếp hạng dựa trên tiêu 

chuẩn vốn nhà nước hỗ trợ xây dựng công trình, hệ 

thống cơ sở hạ tầng (VGF) (không áp dụng đối với dự 

án PPP có tiểu dự án sử dụng vốn đầu tư công theo quy 

định tại điểm a khoản 5 Điều 70 Luật PPP), các nội dung 

khác như thời gian hoàn vốn, giá, phí sản phẩm và các 

yếu tố có liên quan đã được xác định rõ trong hồ sơ mời 

thầu; Nhà đầu tư đề xuất vốn nhà nước hỗ trợ xây dựng 

thấp nhất được xếp thứ nhất và được đề nghị trúng thầu. 

Thứ hai, phương pháp so sánh, xếp hạng dựa trên tiêu 

chuẩn giá, phí sản phẩm, dịch vụ công, các nội dung 

khác như tiêu chuẩn đối với tài sản, dịch vụ thuộc dự án, 

thời gian thực hiện hợp đồng và các yếu tố có liên quan 

đã được xác định rõ trong hồ sơ mời thầu; Nhà đầu tư 

đề xuất giá, phí sản phẩm, dịch vụ công thấp nhất được 

xếp thứ nhất và được đề nghị trúng thầu. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-dinh-41-2022-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-123-2020-ND-CP-hoa-don-chung-tu-518076.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-dinh-41-2022-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-123-2020-ND-CP-hoa-don-chung-tu-518076.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-dinh-41-2022-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-123-2020-ND-CP-hoa-don-chung-tu-518076.aspx
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Thứ ba, phương pháp so sánh, xếp hạng dựa trên tiêu 

chuẩn lợi ích xã hội, lợi ích nhà nước, các nội dung khác 

có liên quan đã được xác định rõ trong hồ sơ mời thầu. 

Nhà đầu tư đề xuất nộp ngân sách nhà nước cao nhất 

hoặc thời gian thực hiện hợp đồng ngắn nhất được xếp 

thứ nhất và được đề nghị trúng thầu. 

Thứ tư, phương pháp so sánh, xếp hạng dựa trên các 

tiêu chuẩn kết hợp thực hiện theo quy định tại Phụ lục III 

ban hành kèm theo Thông tư này. 

Bên cạnh đó, văn bản thỏa thuận của các bên về hợp 

đồng, bao gồm: Căn cứ pháp lý ký kết hợp đồng dự án; 

thông tin chung về các bên ký kết hợp đồng dự án (cơ 

quan ký kết hợp đồng, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án); 

hồ sơ hợp đồng và thứ tự ưu tiên pháp lý; thời hạn hợp 

đồng và thời điểm có hiệu lực của hợp đồng. 

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/10/2022. 

   -  Ngày ban hành: 22/6/2022 

   -  Ngày hiệu lực: 01/10/2022. 

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

ban/Dau-tu/Thong-tu-09-2022-TT-BGTVT-phuong-

phap-danh-gia-ho-so-lua-chon-nha-dau-tu-nganh-giao-

thong-518574.aspx 

Quy định về việc cung cấp thông 

tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ 

quan Nhà nước trên môi trường mạng 
 

Nghị định 42/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định về 

việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến 

của cơ quan Nhà nước trên môi trường mạng 

Ngày 24/6/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 

42/2022/NĐ-CP quy định về việc cung cấp thông tin và 

dịch vụ công trực tuyến của cơ quan Nhà nước trên môi 

trường mạng. 

Theo đó, cơ quan Nhà nước công khai trên môi trường 

mạng các thông tin cho tổ chức, cá nhân phải bảo đảm 

cung cấp các thông tin sau: Văn bản quy phạm pháp luật 

và văn bản quản lý hành chính thuộc thẩm quyền ban 

hành hoặc được giao chủ trì soạn thảo; Điều ước quốc 

tế mà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam là thành viên, 

thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam là một bên; Thủ tục 

hành chính, dịch vụ công trực tuyến, quy trình giải quyết 

công việc của cơ quan Nhà nước tuân thủ quy định pháp 

luật;… 

Bên cạnh đó, thông tin của cơ quan Nhà nước cung cấp 

trên môi trường mạng phải được cập nhật kịp thời sau 

khi có sự thay đổi. Cơ quan Nhà nước cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến theo 02 mức độ gồm: dịch vụ công trực 

tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần. 

Căn cứ vào điều kiện cụ thể, các cơ quan Nhà nước triển 

khai các kênh cung cấp thông tin khác như: Cổng dữ liệu 

cấp bộ, cấp tỉnh; Mạng xã hội do cơ quan Nhà nước cho 

phép cung cấp thông tin trên môi trường mạng theo quy 

định của pháp luật; Thư điện tử; Ứng dụng trên thiết bị 

di động do cơ quan Nhà nước cung cấp thông tin trên 

môi trường mạng được triển khai tập trung, thống nhất; 

Tổng đài điện thoại. 

Ngoài ra, Cổng thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước 

hỗ trợ tìm kiếm, liên kết và lưu trữ thông tin; cung cấp 

thông tin bằng tiếng nước ngoài; khuyến khích cơ quan 

Nhà nước đăng tải các mục thông tin khác bằng tiếng 

Anh và các ngôn ngữ khác. 

Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/8/2022. 

 -  Ngày ban hành: 24/6/2022 

  -  Ngày hiệu lực: 15/8/2022. 

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

ban/Cong-nghe-thong-tin/Nghi-dinh-42-2022-ND-CP-

cung-cap-thong-tin-dich-vu-cong-truc-tuyen-tren-moi-

truong-mang-518831.aspx 
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