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Mục lục Trang 

 I. Quy định mới 4 

 Quy định mới ban hành trong tháng 7 năm 2022  

II. Điểm tin văn bản pháp luật 5 

 Luật Kinh doanh bảo hiểm của Quốc hội, số 08/2022/QH15 

 Nghị quyết 20/2022/UBTVQH15 mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn 

 Quyết định 799/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, 

thời hạn trình các dự án luật được điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 

2022 và các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 

  Quyết định 896/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia về biến 

đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050 

 Nghị quyết 86/NQ-CP của Chính phủ về phát triển thị trường vốn an toàn, minh bạch, hiệu quả, 

bền vững nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, huy động nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội 

 Nghị định 44/2022/NĐ-CP của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về 

nhà ở và thị trường bất động sản 

 Nghị định 45/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

bảo vệ môi trường 

 Thông báo kết luận của Phó thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái - Trưởng ban chỉ đạo điều hành 

giá tại cuộc họp Ban chỉ đạo điều hành giá về công tác điều hành giá 6 tháng đầu năm 2022 và 

định hướng công tác quản lý, điều hành giá 6 tháng cuối năm 2022 

 Thông tư 41/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Chế độ kế toán áp dụng cho các 

hoạt động xã hội, từ thiện 

 Thông tư 42/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử 

dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy 

phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật 

 Thông tư 10/2022/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư 13/2018/TT-BTTTT ngày 15/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 

thông quy định Danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép và trình 

tự, thủ tục, hồ sơ cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng 

 Thông tư 12/2022/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi 

đối với người lao động làm công việc vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống đường ống phân 

phối khí và các công trình khí 

 Quyết định 1217/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Chương trình 

khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 "Nghiên cứu ứng dụng và phát triển 

công nghệ năng lượng", mã số: KC.05/21-30 

 Quyết định 610/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công bố Suất vốn đầu tư xây dựng công trình 

và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2021 
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 Quyết định 1366/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố 6 chuẩn mực kế toán công Việt Nam 

đợt 2 

 Quyết định 1609/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố giá trị dòng chảy 

tối thiểu ở hạ lưu các hồ chứa, đập dâng của các công trình thủy lợi, thủy điện 
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QUY ĐỊNH MỚI 

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

 

-  Nghị quyết 20/2022/UBTVQH15 mức thuế bảo vệ 
môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn 

- Thông tư 12/2022/TT-BCT của Bộ Công Thương 
quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối 
với người lao động làm công việc vận hành, bảo 
dưỡng, sửa chữa hệ thống đường ống phân phối khí 
và các công trình khí 

- Quyết định 1609/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường về việc công bố giá trị dòng chảy tối thiểu 
ở hạ lưu các hồ chứa, đập dâng của các công trình 
thủy lợi, thủy điện 

- Quyết định 1217/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và 
Công nghệ về việc phê duyệt Chương trình khoa học 
và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 
"Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ năng 
lượng", mã số: KC.05/21-30 

  

- Nghị quyết 86/NQ-CP của Chính phủ về phát triển thị 
trường vốn an toàn, minh bạch, hiệu quả, bền vững 
nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, huy động nguồn lực phát 
triển kinh tế - xã hội 

 - Nghị định 44/2022/NĐ-CP của Chính phủ về xây dựng, 
quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị 
trường bất động sản 

- Quyết định 610/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc 
công bố Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá 
xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 
2021 

 

 

 

3. Thuế - Bảo hiểm – Tài chính  4. Doanh nghiệp 

 

- Luật Kinh doanh bảo hiểm của Quốc hội, số 
08/2022/QH15 

- Nghị định 45/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định 
về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ 
môi trường 

- Thông tư 41/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc 
hướng dẫn Chế độ kế toán áp dụng cho các hoạt 
động xã hội, từ thiện 

- Thông tư 42/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 
338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng 
và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước bảo đảm 
cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 
và hoàn thiện hệ thống pháp luật 

- Quyết định 1366/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc 
công bố 6 chuẩn mực kế toán công Việt Nam đợt 2 

 

  

- Quyết định 799/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về 
việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình 
các dự án luật được điều chỉnh trong Chương trình xây 
dựng luật, pháp lệnh năm 2022 và các dự án luật thuộc 
Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 

- Quyết định 896/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về 
việc phê duyệt Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu 
giai đoạn đến năm 2050 

- Thông báo kết luận của Phó thủ tướng Chính phủ Lê 
Minh Khái - Trưởng ban chỉ đạo điều hành giá tại cuộc 
họp Ban chỉ đạo điều hành giá về công tác điều hành giá 
6 tháng đầu năm 2022 và định hướng công tác quản lý, 
điều hành giá 6 tháng cuối năm 2022 

- Thông tư 10/2022/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và 
Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Thông tư 13/2018/TT-BTTTT ngày 15/10/2018 của Bộ 
trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Danh 
mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo 
giấy phép và trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp Giấy phép nhập 
khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng 
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Luật Kinh doanh bảo hiểm của  

Quốc hội, số 08/2022/QH15 

Luật Kinh doanh bảo hiểm của Quốc hội, số 

08/2022/QH15 

Từ 01/01/2023, doanh nghiệp bảo hiểm không được 

đầu tư kinh doanh bất động sản 

Ngày 16/6/2022, Quốc hội đã thông qua Luật Kinh doanh 

bảo hiểm số 08/2022/QH15. 

Theo đó, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo 

hiểm, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam không được 

đầu tư kinh doanh bất động sản, trừ trường hợp mua cổ 

phiếu của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản niêm 

yết trên thị trường chứng khoán, chứng chỉ quỹ của quỹ 

đại chúng. 

Ngoài ra, doanh nghiệp bảo hiểm cũng không được kinh 

doanh bất động sản trực tiếp, nhưng được phép mua, 

đầu tư, sở hữu bất động sản để sử dụng làm trụ sở kinh 

doanh, địa điểm làm việc hoặc cơ sở kho tàng phục vụ 

trực tiếp cho các hoạt động nghiệp vụ; cho thuê trụ sở 

kinh doanh chưa sử dụng hết thuộc quyền sở hữu hoặc 

sử dụng. Đồng thời, doanh nghiệp được nắm giữ bất 

động sản do xử lý trái phiếu có bảo đảm bằng bất động 

sản, do đối trừ công nợ phải thu bằng bất động sản trong 

thời hạn 03 năm kể từ ngày nắm giữ. 

Bên cạnh đó, kể từ ngày 01/01/2023, doanh nghiệp bảo 

hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ 

nước ngoài dừng trích nộp Quỹ bảo vệ người được bảo 

hiểm. Toàn bộ số dư của Quỹ Bảo vệ người được bảo 

hiểm được Bộ Tài chính quản lý để sử dụng cho mục 

đích bảo vệ quyền lợi của người được bảo hiểm trong 

trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm mất khả năng thanh 

toán hoặc phá sản. Chính phủ quy định chi tiết về quản 

lý và sử dụng số dư của Quỹ Bảo vệ người được bảo 

hiểm. 

Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2023. 

-  Ngày ban hành: 16/6/2022 

-  Ngày hiệu lực: 01/01/2023. 

Xem chi tiết văn bản tại: 
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Luat-Kinh-
doanh-bao-hiem-2022-465916.aspx 

 

Mức thuế bảo vệ môi trường đối với 

xăng, dầu, mỡ nhờn 
 

Nghị quyết 20/2022/UBTVQH15 mức thuế bảo vệ môi 

trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn 

Từ 11/7, giảm thuế bảo vệ môi trường 1.000 đồng/lít 

xăng 

Ngày 06/7/2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông 

qua Nghị quyết 20/2022/UBTVQH15 về mức thuế bảo 

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

Theo đó, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, 

mỡ nhờn từ ngày 11/7/2022 đến hết ngày 31/12/2022 

như sau: Xăng (trừ etanol) giảm còn 1.000 đồng/lít; 

Nhiên liệu bay giảm còn 1.000 đồng/lít; Dầu diesel giảm 

còn 500 đồng/lít; Dầu hỏa vẫn giữ 300 đồng/lít; Dầu 

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

đồng/lít; Mỡ nhờn giảm còn 300 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 11/7/2022. 

 -  Ngày ban hành: 06/7/2022 

            -  Ngày hiệu lực: 11/7/2022. 

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

ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-quyet-20-2022-UBTVQH15-

muc-thue-bao-ve-moi-truong-doi-voi-xang-dau-mo-

nhon-

521311.aspx?newsid=41498&ui=09Rnd01EQTVNZzTV

&pi=09pBeU1pMHdOeTB4TkMwd09TMHdNUTTW&ci=

256082157 

 

 

 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Luat-Kinh-doanh-bao-hiem-2022-465916.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Luat-Kinh-doanh-bao-hiem-2022-465916.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-quyet-20-2022-UBTVQH15-muc-thue-bao-ve-moi-truong-doi-voi-xang-dau-mo-nhon-521311.aspx?newsid=41498&ui=09Rnd01EQTVNZzTV&pi=09pBeU1pMHdOeTB4TkMwd09TMHdNUTTW&ci=256082157
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-quyet-20-2022-UBTVQH15-muc-thue-bao-ve-moi-truong-doi-voi-xang-dau-mo-nhon-521311.aspx?newsid=41498&ui=09Rnd01EQTVNZzTV&pi=09pBeU1pMHdOeTB4TkMwd09TMHdNUTTW&ci=256082157
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-quyet-20-2022-UBTVQH15-muc-thue-bao-ve-moi-truong-doi-voi-xang-dau-mo-nhon-521311.aspx?newsid=41498&ui=09Rnd01EQTVNZzTV&pi=09pBeU1pMHdOeTB4TkMwd09TMHdNUTTW&ci=256082157
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-quyet-20-2022-UBTVQH15-muc-thue-bao-ve-moi-truong-doi-voi-xang-dau-mo-nhon-521311.aspx?newsid=41498&ui=09Rnd01EQTVNZzTV&pi=09pBeU1pMHdOeTB4TkMwd09TMHdNUTTW&ci=256082157
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-quyet-20-2022-UBTVQH15-muc-thue-bao-ve-moi-truong-doi-voi-xang-dau-mo-nhon-521311.aspx?newsid=41498&ui=09Rnd01EQTVNZzTV&pi=09pBeU1pMHdOeTB4TkMwd09TMHdNUTTW&ci=256082157
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-quyet-20-2022-UBTVQH15-muc-thue-bao-ve-moi-truong-doi-voi-xang-dau-mo-nhon-521311.aspx?newsid=41498&ui=09Rnd01EQTVNZzTV&pi=09pBeU1pMHdOeTB4TkMwd09TMHdNUTTW&ci=256082157
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-quyet-20-2022-UBTVQH15-muc-thue-bao-ve-moi-truong-doi-voi-xang-dau-mo-nhon-521311.aspx?newsid=41498&ui=09Rnd01EQTVNZzTV&pi=09pBeU1pMHdOeTB4TkMwd09TMHdNUTTW&ci=256082157
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Phân công cơ quan chủ trì soạn 

thảo, thời hạn trình các dự án luật 

được điều chỉnh trong Chương trình 

xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 và 

các dự án luật thuộc Chương trình xây 

dựng luật, pháp lệnh năm 2023 

Quyết định 799/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về 

việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn 

trình các dự án luật được điều chỉnh trong Chương 

trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 và các dự 

án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 

năm 2023 

Ngày 06/7/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết 

định 799/QĐ-TTg về việc phân công cơ quan chủ trì 

soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật được điều chỉnh 

trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 

và các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, 

pháp lệnh năm 2023. 

Theo đó, giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì soạn 

thảo dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) và Luật Viễn 

thông (sửa đổi), lần lượt trình Chính phủ trước ngày 

10/07/2022 và 10/1/2023. Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam chủ trì soạn thảo dự án Luật Phòng, chống rửa tiền 

(sửa đổi), trình Chính phủ trước ngày 10/7/2022. 

Bên cạnh đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì soạn thảo 

2 dự án Luật: Luật Đấu thầu (sửa đổi) và Luật Hợp tác 

xã (sửa đổi), trình Chính phủ trước ngày 10/8/2022. Dự 

án Luật Giá (sửa đổi) do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo, 

Luật Đất đai (sửa đổi) do Bộ Tài nguyên và Môi trường 

chủ trì soạn thảo, trình Chính phủ trước ngày 10/8/2022. 

Các dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) và 

Luật Nhà ở (sửa đổi) Bộ Xây dựng hoàn thành soạn thảo 

để trình Chính phủ trước ngày 10/02/2023. Dự án Luật 

Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) Bộ Lao động, Thương binh và 

Xã hội chủ trì soạn thảo trình Chính phủ trước ngày 

10/06/2023... 

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. 

  -  Ngày ban hành: 06/7/2022 

  -  Ngày hiệu lực: 06/7/2022 

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

ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-799-QD-TTg-2022-

phan-cong-co-quan-soan-thao-Chuong-trinh-xay-dung-

luat-520955.aspx 

 

Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu 
giai đoạn đến năm 2050 

Quyết định 896/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về 

việc phê duyệt Chiến lược quốc gia về biến đổi khí 

hậu giai đoạn đến năm 2050 

Ngày 26/7/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 

Quyết định 896/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược 

quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050. 

Theo đó, Chiến lược được xây dựng với mục tiêu chủ 

động thích ứng, giảm mức độ dễ bị tổn thương, tổn thất 

và thiệt hại do biến đổi khí hậu; giảm phát thải khí nhà 

kính theo mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050; 

tận dụng cơ hội từ ứng phó biến đổi khí hậu để chuyển 

dịch mô hình tăng trưởng, nâng cao sức chống chịu và 

cạnh tranh của nền kinh tế. 

Cụ thể, đến năm 2030, kiểm soát được tình trạng suy 

thoái tài nguyên nước, tài nguyên đất; ít nhất 95% dân 

số được cung cấp nước sạch, nước hợp vệ sinh, trong 

đó ít nhất 80% dân số được sử dụng nước sạch chuẩn; 

bảo đảm độ che phủ rừng ít nhất 42%; cơ cấu cây trồng, 

vật nuôi được chuyển đổi theo hướng thích ứng thông 

minh với biến đổi khí hậu. Đến năm 2050, hệ thống kết 

cấu hạ tầng kinh tế, xã hội được phát triển đồng bộ, hiện 

đại thích ứng hiệu quả với nước biển dâng và tác động 

của biến đổi khí hậu; 100% số hộ dân thuộc khu vực 

thường xuyên xảy ra thiên tai có nhà ở đảm bảo an toàn. 

Để thực hiện các mục tiêu trên, cần ngăn chặn tình trạng 

suy giảm, suy thoái, phục hồi các nguồn tài nguyên; xây 

dựng một nền nông nghiệp thông minh, hiện đại, thích 

ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu; quản lý, bảo vệ 

nghiêm ngặt rừng tự nhiên hiện có, tăng cường khả năng 

phòng hộ của rừng đầu nguồn … 

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

 -  Ngày ban hành: 26/7/2022 

  -  Ngày hiệu lực: 26/7/2022 

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

ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-896-QD-TTg-

2022-phe-duyet-Chien-luoc-quoc-gia-bien-doi-khi-hau-

den-2050-523527.aspx 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-799-QD-TTg-2022-phan-cong-co-quan-soan-thao-Chuong-trinh-xay-dung-luat-520955.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-799-QD-TTg-2022-phan-cong-co-quan-soan-thao-Chuong-trinh-xay-dung-luat-520955.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-799-QD-TTg-2022-phan-cong-co-quan-soan-thao-Chuong-trinh-xay-dung-luat-520955.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-799-QD-TTg-2022-phan-cong-co-quan-soan-thao-Chuong-trinh-xay-dung-luat-520955.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-896-QD-TTg-2022-phe-duyet-Chien-luoc-quoc-gia-bien-doi-khi-hau-den-2050-523527.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-896-QD-TTg-2022-phe-duyet-Chien-luoc-quoc-gia-bien-doi-khi-hau-den-2050-523527.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-896-QD-TTg-2022-phe-duyet-Chien-luoc-quoc-gia-bien-doi-khi-hau-den-2050-523527.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-896-QD-TTg-2022-phe-duyet-Chien-luoc-quoc-gia-bien-doi-khi-hau-den-2050-523527.aspx
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Phát triển thị trường vốn an toàn, 

minh bạch, hiệu quả, bền vững nhằm 

ổn định kinh tế vĩ mô, huy động nguồn 

lực phát triển kinh tế - xã hội 

Nghị quyết 86/NQ-CP của Chính phủ về phát triển thị 

trường vốn an toàn, minh bạch, hiệu quả, bền vững 

nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, huy động nguồn lực 

phát triển kinh tế - xã hội  

Đến hết 2025, phấn đấu nợ xấu của toàn hệ thống tổ 

chức tín dụng dưới 3% 

Ngày 11/7/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết 86/NQ-

CP về phát triển thị trường vốn an toàn, minh bạch, hiệu 

quả, bền vững nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, huy động 

nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội. 

Theo đó, đến hết năm 2025, phấn đấu quy mô vốn hóa 

thị trường cổ phiếu đạt 100% GDP, dư nợ thị trường trái 

phiếu đạt tối thiểu 47% GDP, trong đó dư nợ trái phiếu 

doanh nghiệp đạt tối thiểu 20% GDP. Đẩy mạnh hiện đại 

hóa hệ thống công nghệ thông tin trong quản lý, giám sát 

thị trường chứng khoán; đồng thời đẩy mạnh cơ cấu lại 

hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu. Phấn 

đấu nợ xấu của toàn hệ thống các tổ chức tín dụng dưới 

3%. 

Nhằm đạt được các mục tiêu trên, Chính phủ đề ra các 

nhiệm vụ, giải pháp như: tiếp tục hoàn thiện khung pháp 

lý để nâng cao chất lượng thị trường chứng khoán, thúc 

đẩy sự ra đời và phát triển dịch vụ xếp hạng tín nhiệm, 

tạo lập thị trường trái phiếu chuyên biệt; phát triển thị 

trường trái phiếu Chính phủ trở thành thị trường chuẩn 

trên thị trường tài chính; tăng cường thanh tra, giám sát 

việc phát hành, phân phối, lưu ký, đầu tư, mua bán trái 

phiếu doanh nghiệp… 

Bên cạnh đó, với thị trường cổ phiếu, đảm bảo hệ thống 

giao dịch vận hành an toàn, thông suốt; phát triển nhà 

đầu tư có tổ chức, nhà đầu tư chứng khoán chuyên 

nghiệp và thu hút nhà đầu tư nước ngoài, hướng tới cơ 

cấu hợp lý… Về phát triển thị trường tiền tệ, ngân hàng, 

tăng cường thanh tra, giám sát để hạn chế sử dụng vốn 

vay không đúng mục đích; tăng cường quản lý thị trường 

để ổn định lãi suất và tỷ giá… 

  -  Ngày ban hành: 11/7/2022 

  -  Ngày hiệu lực: 11/7/2022 

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

ban/Thuong-mai/Nghi-quyet-86-NQ-CP-2022-phat-

trien-thi-truong-von-an-toan-hieu-qua-on-dinh-kinh-te-

vi-mo-521507.aspx 

 

Xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống 

thông tin về nhà ở và thị trường bất 

động sản 

Nghị định 44/2022/NĐ-CP của Chính phủ về xây 

dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà 

ở và thị trường bất động sản  

Phải nộp tiền khi sử dụng thông tin về thị trường bất 

động sản 

Ngày 29/6/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 

44/2022/NĐ-CP về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ 

thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản. 

Theo đó, các hình thức khai thác và sử dụng cơ sở dữ 

liệu về nhà ở và thị trường bất động sản bao gồm: qua 

Cổng thông tin của hệ thống thông tin về nhà ở và thị 

trường bất động sản 

(http://www.batdongsan.xaydung.gov.vn), Cổng thông 

tin điện tử của Sở Xây dựng; thông qua phiếu yêu cầu 

hoặc văn bản yêu cầu; bằng hợp đồng giữa cơ quan 

quản lý hệ thống thông tin và bên khai thác sử dụng dữ 

liệu về nhà ở và thị trường bất động sản. 

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký cấp quyền khai 

thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường 

bất động sản gửi phiếu yêu cầu cho cơ quan, đơn vị 

quản lý, cung cấp thông tin, dữ liệu trực tiếp theo hình 

thức văn bản cho Bên cung cấp, gửi qua đường công 

văn, fax, bưu điện hoặc đăng ký trực tuyến trên trang 

thông tin điện tử của Bên cung cấp. Trong thời hạn 7 

ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu, Bên cung 

cấp xem xét cấp quyền truy cập quyền khai thác, sử 

dụng thông tin, dữ liệu hợp lệ. 

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân (ngoài cơ quan tham gia 

xây dựng và duy trì cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường 

bất động sản và cơ quan quản lý Nhà nước liên quan) 

có nhu cầu sử dụng thông tin phải nộp kinh phí khai thác 

sử dụng thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản 

theo quy định. 

Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/08/2022. 

 -  Ngày ban hành: 29/6/2022 

  -  Ngày hiệu lực: 15/08/2022 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-quyet-86-NQ-CP-2022-phat-trien-thi-truong-von-an-toan-hieu-qua-on-dinh-kinh-te-vi-mo-521507.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-quyet-86-NQ-CP-2022-phat-trien-thi-truong-von-an-toan-hieu-qua-on-dinh-kinh-te-vi-mo-521507.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-quyet-86-NQ-CP-2022-phat-trien-thi-truong-von-an-toan-hieu-qua-on-dinh-kinh-te-vi-mo-521507.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-quyet-86-NQ-CP-2022-phat-trien-thi-truong-von-an-toan-hieu-qua-on-dinh-kinh-te-vi-mo-521507.aspx
http://www.batdongsan.xaydung.gov.vn/
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Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Cong-nghe-thong-tin/Nghi-dinh-44-2022-ND-CP-

xay-dung-quan-ly-he-thong-thong-tin-nha-o-thi-truong-

bat-dong-san-519948.aspx 

 

Xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực bảo vệ môi trường 

 
Nghị định 45/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định về 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ 

môi trường 

Ngày 07/7/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 

45/2022/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. 

Theo đó, phạt tiền từ 500.000 đồng – 01 triệu đồng đối 

với hành vi hộ gia đình, cá nhân không phân loại chất 

thải rắn sinh hoạt theo quy định; không sử dụng bao bì 

chứa chất thải rắn sinh hoạt theo quy định. Đáng chú ý, 

hành vi vi phạm của chủ dự án đầu tư, chủ sở hữu, ban 

quản lý khu đô thị, chung cư, tòa nhà văn phòng bị xử 

phạt như sau: 

Thứ nhất, phạt tiền từ 200 – 250 triệu đồng đối với hành 

vi không bố trí thiết bị, phương tiện, địa điểm để phân 

loại tại nguồn, thu gom, lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt 

theo quy định. 

Thứ hai, phạt tiền từ 250 – 300 triệu đồng đối với hành 

vi không tổ chức thu gom chất thải từ hộ gia đình, cá 

nhân theo quy định; không bố trí điểm tập kết chất thải 

rắn sinh hoạt phù hợp trong khuôn viên của dự án đầu 

tư theo quy đinh. 

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng bổ sung quy định về mức 

phạt tiền từ 200 – 250 triệu đồng đối với chủ đầu tư xây 

dựng khu đô thị, khu dân cư tập trung có hành vi vi phạm 

về bảo vệ môi trường như: Không có mạng lưới thoát 

nước mưa, nước thải riêng biệt; Không có công trình vệ 

sinh nơi công cộng đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi 

trường; Không đảm bảo diện tích cây xanh, mặt nước, 

không gian thoáng trong khu đô thị, khu dân cư tập trung 

theo quy định;… 

Nghị định này có hiệu lực từ 25/8/2022. 

 -  Ngày ban hành: 07/7/2022 

  -  Ngày hiệu lực: 25/8/2022. 

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

ban/Vi-pham-hanh-chinh/Nghi-dinh-45-2022-ND-CP-xu-

phat-vi-pham-hanh-chinh-linh-vuc-bao-ve-moi-truong-

484772.aspx 

 

 

Công tác điều hành giá 6 tháng đầu 

năm 2022 và định hướng công tác quản 

lý, điều hành giá 6 tháng cuối năm 2022 
 

Thông báo kết luận của Phó thủ tướng Chính phủ Lê 

Minh Khái - Trưởng ban chỉ đạo điều hành giá tại 

cuộc họp Ban chỉ đạo điều hành giá về công tác điều 

hành giá 6 tháng đầu năm 2022 và định hướng công 

tác quản lý, điều hành giá 6 tháng cuối năm 2022 

Chưa điều chỉnh tăng giá điện trong năm 2022 

Đối với các mặt hàng cụ thể, các Bộ quản lý ngành, lĩnh 

vực phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương theo thẩm quyền thực hiện các 

biện pháp bình ổn giá theo quy định; tập trung tháo gỡ 

khó khăn cho sản xuất kinh doanh để chuẩn bị đầy đủ 

nguồn cung hàng hóa, dịch vụ đáp ứng nhu cầu tiêu 

dùng, tạo thuận lợi cho quá trình lưu thông, phân phối 

hàng hóa, dịch vụ. 

Trong trường hợp có biến động lớn về giá, căn cứ quy 

định tại Luật giá để đề xuất và tổ chức triển khai các biện 

pháp bình ổn giá phù hợp. Trong đó: 

Đối với các hàng hóa, dịch vụ do nhà nước định giá tiếp 

tục thực hiện theo phương án đã được phê duyệt, đối 

với những hàng hóa, dịch vụ có đề xuất điều chỉnh giá 

trong thời gian tới cần tính toán chuẩn bị kỹ phương án, 

đánh giá tác động đến mặt bằng giá, mục tiêu kiểm soát 

lạm phát để có phương án điều hành cụ thể trình cấp có 

thẩm quyền xem xét, quyết định mức độ và thời điểm 

điều chỉnh phù hợp. 

Với mặt hàng điện, trước mắt trong thời gian tới xem xét 

chưa điều chỉnh tăng, tuy nhiên trước áp lực tăng giá 

của các nguyên liệu đầu vào cần tiết kiệm chi phí, kiểm 

soát, tính toán, xử lý những tồn tại liên quan đến chi phí 

để giữ ổn định giá điện. 

Như vậy, theo chỉ đạo này thì trong thời gian tới chưa 

xem xét điều chỉnh tăng giá điện. 

Tiếp tục theo dõi tình hình, chủ động điều hành để đảm 

bảo nguồn cung xăng dầu trong nước không bị gián 

đoạn trên cơ sở đánh giá khả năng cung cấp từ nguồn 

sản xuất trong nước và nguồn nhập khẩu; theo dõi sát 

diễn biến giá thế giới để có phương án điều hành giá 

xăng dầu trong nước phù hợp; nghiên cứu có chính sách 

hỗ trợ ngư dân bị ảnh hưởng bởi giá xăng dầu. 

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc kê khai, niêm yết giá 

vận tải 

Về cước phí vận tải, vật liệu xây dựng, Bộ Giao thông 

vận tải tiếp tục theo dõi nắm bắt tình hình, tăng cường 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Nghi-dinh-44-2022-ND-CP-xay-dung-quan-ly-he-thong-thong-tin-nha-o-thi-truong-bat-dong-san-519948.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Nghi-dinh-44-2022-ND-CP-xay-dung-quan-ly-he-thong-thong-tin-nha-o-thi-truong-bat-dong-san-519948.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Nghi-dinh-44-2022-ND-CP-xay-dung-quan-ly-he-thong-thong-tin-nha-o-thi-truong-bat-dong-san-519948.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Nghi-dinh-44-2022-ND-CP-xay-dung-quan-ly-he-thong-thong-tin-nha-o-thi-truong-bat-dong-san-519948.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Nghi-dinh-45-2022-ND-CP-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-linh-vuc-bao-ve-moi-truong-484772.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Nghi-dinh-45-2022-ND-CP-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-linh-vuc-bao-ve-moi-truong-484772.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Nghi-dinh-45-2022-ND-CP-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-linh-vuc-bao-ve-moi-truong-484772.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Nghi-dinh-45-2022-ND-CP-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-linh-vuc-bao-ve-moi-truong-484772.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Luat-gia-2012-142540.aspx
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công tác kiểm tra, giám sát về việc kê khai, niêm yết giá 

và việc bán vé đúng giá niêm yết đối với các đơn vị kinh 

doanh vận tải; rà soát việc tăng giá phải phù hợp với diễn 

biến và cơ cấu của chi phí xăng dầu trong chi phí vận 

tải. 

Bộ Xây dựng phối hợp với các bộ ngành và địa phương 

tăng cường thanh tra, kiểm tra đối với các mỏ đất, đá, 

cát xây dựng… xử lý nghiêm các trường hợp trục lợi đầu 

cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, đảm bảo không ảnh 

hưởng đến tiến độ xây dựng của các công trình trọng 

điểm quốc gia. 

Với các mặt hàng, dịch vụ khác, tiếp tục theo dõi sát tình 

hình giá cả thị trường, triển khai quyết liệt các giải pháp 

cụ thể đã được nêu tại các thông báo, kịp thời phản ánh, 

đề xuất khi có diễn biến bất thường, trình cấp có thẩm 

quyền quyết định. 

      -  Ngày ban hành: 18/7/2022 

      -  Ngày hiệu lực: 18/7/2022 

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

ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-bao-209-TB-VPCP-

2022-ket-luan-cong-tac-dieu-hanh-gia-6-thang-dau-

522405.aspx 

 

Chế độ kế toán áp dụng cho các hoạt 

động xã hội, từ thiện 

Thông tư 41/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc 

hướng dẫn Chế độ kế toán áp dụng cho các hoạt 

động xã hội, từ thiện 

Từ 01/9/2022, tổ chức, cá nhân hoạt động từ thiện 

phải mở sổ kế toán ghi chép minh bạch 

Ngày 05/7/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 

41/2022/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ kế toán áp 

dụng cho các hoạt động xã hội, từ thiện. 

Theo đó, tất cả các tổ chức, cơ quan, đơn vị, cá nhân có 

các hoạt động liên quan đến vận động, tiếp nhận, phân 

phối và sử dụng nguồn đóng góp để thực hiện các hoạt 

động xã hội, từ thiện đều phải mở sổ kế toán ghi chép, 

hạch toán kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, lập 

báo cáo và minh bạch thông tin theo quy định của Thông 

tư này và pháp luật có liên quan. 

Đối với các tổ chức, cơ quan, đơn vị thực hiện các hoạt 

động xã hội, từ thiện kiêm nhiệm, không tổ chức kế toán 

riêng để hạch toán các hoạt động vận động, tiếp nhận, 

phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện 

phải hạch toán trên cùng hệ thống sổ kế toán của đơn 

vị, theo chế độ kế toán mà đơn vị đang áp dụng. 

Ngoài ra, đơn vị phải mở sổ chi tiết để theo dõi riêng cho 

các hoạt động này, đảm bảo quản lý, sử dụng đúng mục 

đích. Hàng năm phải lập báo cáo hoạt động xã hội, từ 

thiện theo quy định, thực hiện công khai số liệu theo quy 

định của pháp luật, đồng thời phải thuyết minh riêng số 

liệu các hoạt động xã hội, từ thiện trên báo cáo tài chính 

của đơn vị minh bạch và rõ ràng. 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2022. 

-  Ngày ban hành: 05/7/2022 

-  Ngày hiệu lực: 01/9/2022. 

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

ban/Ke-toan-Kiem-toan/Thong-tu-41-2022-TT-BTC-

huong-dan-che-do-ke-toan-hoat-dong-xa-hoi-tu-thien-

499976.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-bao-209-TB-VPCP-2022-ket-luan-cong-tac-dieu-hanh-gia-6-thang-dau-522405.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-bao-209-TB-VPCP-2022-ket-luan-cong-tac-dieu-hanh-gia-6-thang-dau-522405.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-bao-209-TB-VPCP-2022-ket-luan-cong-tac-dieu-hanh-gia-6-thang-dau-522405.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-bao-209-TB-VPCP-2022-ket-luan-cong-tac-dieu-hanh-gia-6-thang-dau-522405.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Ke-toan-Kiem-toan/Thong-tu-41-2022-TT-BTC-huong-dan-che-do-ke-toan-hoat-dong-xa-hoi-tu-thien-499976.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Ke-toan-Kiem-toan/Thong-tu-41-2022-TT-BTC-huong-dan-che-do-ke-toan-hoat-dong-xa-hoi-tu-thien-499976.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Ke-toan-Kiem-toan/Thong-tu-41-2022-TT-BTC-huong-dan-che-do-ke-toan-hoat-dong-xa-hoi-tu-thien-499976.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Ke-toan-Kiem-toan/Thong-tu-41-2022-TT-BTC-huong-dan-che-do-ke-toan-hoat-dong-xa-hoi-tu-thien-499976.aspx
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Quy định lập dự toán, quản lý, sử 

dụng và quyết toán kinh phí ngân sách 

Nhà nước bảo đảm cho công tác xây 

dựng văn bản quy phạm pháp luật và 

hoàn thiện hệ thống pháp luật 

Thông tư 42/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và 

quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước bảo đảm 

cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 

và hoàn thiện hệ thống pháp luật  

Từ 01/9, tăng mức chi soạn thảo luật, pháp lệnh mới 

lên 18 triệu đồng/dự thảo VB 

Ngày 06/7/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 

42/2022/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, 

sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước bảo 

đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 

và hoàn thiện hệ thống pháp luật. 

Theo đó, tăng mức chi soạn thảo luật, pháp lệnh ban 

hành mới hoặc thay thế từ 12 triệu đồng lên 18 triệu 

đồng/dự thảo văn bản. Đối với dự án luật, pháp lệnh sửa 

đổi, bổ sung một số điều thì mức chi soạn thảo tăng từ 

7,5 triệu đồng lên 11 triệu đồng/dự thảo văn bản. 

Đồng thời, Bộ cũng đồng loạt tăng mức chi cho việc soạn 

thảo nghị quyết mới của Quốc hội, nghị quyết mới của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị quyết liên tịch, nghị 

định mới của Chính phủ lên 11 triệu đồng/dự thảo văn 

bản; Quyết định mới của Thủ tướng Chính phủ lên 09 

triệu đồng/dự thảo văn bản; Thông tư liên tịch mới giữa 

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện 

Kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước, 

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ lên 06 triệu 

đồng/dự thảo văn bản. 

Ngoài ra, bổ sung quy định về chi soạn thảo tờ trình đề 

nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể: Luật, 

nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội là 10 triệu đồng/tờ trình; Nghị 

định của Chính phủ là 06 triệu đồng/tờ trình; Nghị quyết 

của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh là 03 triệu đồng/tờ trình. 

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/9/2022. 

        -  Ngày ban hành: 06/7/2022 

        -  Ngày hiệu lực: 01/9/2022. 

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

ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-42-2022-TT-BTC-

sua-doi-Thong-tu-338-2016-TT-BTC-du-toan-kinh-phi-

xay-dung-phap-luat-522402.aspx 

 

Quy định Danh mục sản phẩm an 

toàn thông tin mạng nhập khẩu theo 

giấy phép và trình tự, thủ tục, hồ sơ 

cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an 

toàn thông tin mạng 

Thông tư 10/2022/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và 

Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư 13/2018/TT-BTTTT ngày 15/10/2018 của 

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định 

Danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập 

khẩu theo giấy phép và trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp 

Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin 

mạng  

Giảm thời hạn thẩm định và trả kết quả giải quyết hồ 

sơ cấp Giấy phép nhập khẩu 

Ngày 20/7/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông đã 

ra Thông tư 10/2022/TT-BTTTT về việc sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư 13/2018/TT-BTTTT ngày 

15/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 

quy định Danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng 

nhập khẩu theo giấy phép và trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp 

Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng. 

Theo đó, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày hồ 

sơ hợp lệ, Cục An toàn thông tin thẩm định và trả kết quả 

giải quyết hồ sơ cho doanh nghiệp. Trường hợp đáp ứng 

đủ các điều kiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 48 Luật 

An toàn thông tin mạng, Cục An toàn thông tin cấp Giấy 

phép nhập khẩu cho doanh nghiệp theo Mẫu số 03 tại 

Phụ lục II của Thông tư này; trường hợp không đáp ứng 

đủ các điều kiện theo quy định, Cục An toàn thông tin 

thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp, trong đó nêu 

rõ lý do không cấp phép. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-42-2022-TT-BTC-sua-doi-Thong-tu-338-2016-TT-BTC-du-toan-kinh-phi-xay-dung-phap-luat-522402.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-42-2022-TT-BTC-sua-doi-Thong-tu-338-2016-TT-BTC-du-toan-kinh-phi-xay-dung-phap-luat-522402.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-42-2022-TT-BTC-sua-doi-Thong-tu-338-2016-TT-BTC-du-toan-kinh-phi-xay-dung-phap-luat-522402.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-42-2022-TT-BTC-sua-doi-Thong-tu-338-2016-TT-BTC-du-toan-kinh-phi-xay-dung-phap-luat-522402.aspx
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Theo quy định cũ, trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ 

ngày hồ sơ hợp lệ, Cục An toàn thông tin thẩm định, 

hoàn thiện và trình hồ sơ cấp Giấy phép nhập khẩu cho 

Bộ Thông tin và Truyền thông. 

Bên cạnh đó, đối với Giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực 

nhưng bị mất hoặc bị hư hỏng, doanh nghiệp gửi đơn đề 

nghị cấp lại Giấy phép nhập khẩu theo Mẫu số 02 Phụ 

lục II của Thông tư này. Trong thời hạn 02 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận được đơn hợp lệ, Cục  An toàn thông 

tin cấp lại Giấy phép nhập khẩu cho doanh nghiệp thay 

vì thời hạn là 03 ngày làm việc theo quy định cũ. 

Ngoài ra, đối với hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép nhập 

khẩu, Bộ Thông tin và Truyền thông không yêu cầu bản 

sao Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn 

thông tin mạng. 

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/09/2022. 

-  Ngày ban hành: 20/7/2022 

-  Ngày hiệu lực: 15/9/2022. 

Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-
ban/Xuat-nhap-khau/Thong-tu-10-2022-TT-BTTTT-sua-
doi-13-2018-TT-BTTTT-san-pham-an-toan-thong-tin-
nhap-khau-522765.aspx 

 

Quy định về thời giờ làm việc, 

thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao 

động làm công việc vận hành, bảo 

dưỡng, sửa chữa hệ thống đường ống 

phân phối khí và các công trình khí 

 
Thông tư 12/2022/TT-BCT của Bộ Công Thương quy 

định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với 

người lao động làm công việc vận hành, bảo dưỡng, 

sửa chữa hệ thống đường ống phân phối khí và các 

công trình khí 

Người lao động làm việc vận hành các công trình 

khí không quá 12 giờ/ngày 

Ngày 25/7/2022, Bộ Công Thương đã ban hành Thông 

tư 12/2022/TT-BCT quy định về thời giờ làm việc, thời 

giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc vận 

hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống đường ống phân 

phối khí và các công trình khí. 

Theo đó, người lao động làm việc vận hành, bảo dưỡng, 

sửa chữa hệ thống đường ống phân phối khí và các 

công trình khí làm việc không quá 12 giờ trong 01 ngày 

và phiên làm việc tối đa là 07 ngày. Sau mỗi phiên làm 

việc, người lao động làm việc theo phiên được bố trí nghỉ 

liên tục với số ngày nghỉ bằng với số ngày làm việc trong 

phiên làm việc trước đó. 

Bên cạnh đó, bảo đảm tổng số giờ làm việc của ca làm 

việc và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày, 

số giờ làm thêm không quá 300 giờ trong 01 năm; việc 

tổ chức làm thêm giờ phải được sự đồng ý của người 

lao động và tuân thủ quy định tại Điều 59 và Điều 62 Nghị 

định 145/2020/NĐ-CP. 

Ngoài ra, người sử dụng lao động có trách nhiệm quy 

định cụ thể ca làm việc và phiên làm việc của người lao 

động trong nội quy lao động và thông báo cho người lao 

động trước khi đến làm việc theo đúng quy định của 

pháp luật. 

Thông tư có hiệu lực từ ngày 09/9/2022. 

-  Ngày ban hành: 25/7/2022 

-  Ngày hiệu lực: 9/9/2022. 

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

ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-12-2022-TT-BCT-

thoi-gio-lam-viec-van-hanh-he-thong-duong-ong-phan-

phoi-khi-523519.aspx 

 

 

 
 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Thong-tu-10-2022-TT-BTTTT-sua-doi-13-2018-TT-BTTTT-san-pham-an-toan-thong-tin-nhap-khau-522765.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Thong-tu-10-2022-TT-BTTTT-sua-doi-13-2018-TT-BTTTT-san-pham-an-toan-thong-tin-nhap-khau-522765.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Thong-tu-10-2022-TT-BTTTT-sua-doi-13-2018-TT-BTTTT-san-pham-an-toan-thong-tin-nhap-khau-522765.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Thong-tu-10-2022-TT-BTTTT-sua-doi-13-2018-TT-BTTTT-san-pham-an-toan-thong-tin-nhap-khau-522765.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-12-2022-TT-BCT-thoi-gio-lam-viec-van-hanh-he-thong-duong-ong-phan-phoi-khi-523519.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-12-2022-TT-BCT-thoi-gio-lam-viec-van-hanh-he-thong-duong-ong-phan-phoi-khi-523519.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-12-2022-TT-BCT-thoi-gio-lam-viec-van-hanh-he-thong-duong-ong-phan-phoi-khi-523519.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-12-2022-TT-BCT-thoi-gio-lam-viec-van-hanh-he-thong-duong-ong-phan-phoi-khi-523519.aspx
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Chương trình khoa học và công 

nghệ cấp quốc gia giai đoạn đến năm 

2030 "Nghiên cứu ứng dụng và phát 

triển công nghệ năng lượng" 

 
Quyết định 1217/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và 

Công nghệ về việc phê duyệt Chương trình khoa học 

và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 

"Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ năng 

lượng", mã số: KC.05/21-30 

Phê duyệt Chương trình “Nghiên cứu ứng dụng và 

phát triển công nghệ năng lượng” đến 2030 

Ngày 08/7/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành 

Quyết định 1217/QĐ-BKHCN phê duyệt Chương trình 

khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn đến năm 

2030 “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ 

năng lượng”, mã số: KC.05/21-30. 

Theo đó, mục tiêu của Chương trình gồm: ứng dụng và 

làm chủ các công nghệ, thiết bị tiên tiến trong thăm dò, 

khai thác, sản xuất và sử dụng hiệu quả các nguồn năng 

lượng sơ cấp, năng lượng sạch, năng lượng sinh học, 

năng lượng tái tạo góp phần giảm phát khí thải nhà kính, 

đáp ứng chiến lược và định hướng phát triển năng lượng 

quốc gia; tiếp thu, ứng dụng, phát triển công nghệ lò 

phản ứng hạt nhân nghiên cứu và công nghệ bức xạ, 

đồng vị phóng xạ trong các ngành, lĩnh vực;… 

Bên cạnh đó, các sản phẩm dự kiến của Chương trình 

như sau: công nghệ khai thác và sử dụng hiệu quả các 

nguồn năng lượng mặt trời, gió, sinh khối, hydro và một 

số dạng năng lượng khác; thiết bị sử dụng năng lượng 

hiệu suất cao, thiết bị tiên tiến nâng cao chất lượng điện 

năng, thiết bị đo lường, hệ thống giám sát thông minh 

trong sản xuất, phân phối và sử dụng năng lượng;…. 

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. 

 -  Ngày ban hành: 08/7/2022 

  -  Ngày hiệu lực: 08/7/2022 

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

ban/Linh-vuc-khac/Quyet-dinh-1217-QD-BKHCN-2022-

Chuong-trinh-Nghien-cuu-ung-dung-phat-trien-cong-

nghe-nang-luong-521940.aspx 

 

Công bố Suất vốn đầu tư xây 
dựng công trình và giá xây dựng tổng 
hợp bộ phận kết cấu công trình năm 

2021 

 

Quyết định 610/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc 

công bố Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá 

xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 

2021  

Công bố Suất vốn đầu tư xây dựng công trình năm 

2021 

Ngày 13/7/2022, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 

610/QĐ-BXD về việc công bố Suất vốn đầu tư xây dựng 

công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu 

công trình năm 2021. 

Cụ thể, các vùng được công bố hệ điều chỉnh bao gồm: 

Vùng 1 là các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Hòa 

Bình, Lai Châu, Sơn La, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, 

Lạng Sơn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ và Bắc 

Giang. Vùng 2 gồm các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, 

Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Dương, Hưng Yên, TP. Hải 

Phòng, Nam Định, Thái Bình, Vĩnh Phúc. Vùng 4 là tỉnh 

Kom Tum, Gia Lai, Đắc Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng. Vùng 

7 là TP. Hà Nội. Vùng 8 là TP. Hồ Chí Minh,… 

Theo đó, khi sử dụng suất vốn đầu tư được công bố cần 

căn cứ vào loại cấp công trình, thời điểm lập tổng mức 

đầu tư, khu vực đầu tư xây dựng công trình, các hướng 

dẫn cụ thể và các chi phí khác phù hợp yêu cầu cụ thể 

của dự án để bổ sung, điều chỉnh, quy đổi lại sử dụng 

cho phù hợp như: Điều chỉnh, quy đổi suất vốn đầu tư 

về địa điểm tính toán được xác định bằng kinh 

nghiệm/phương pháp chuyên gia trên cơ sở phân tích, 

đánh giá so sánh các yếu tố về địa chất, địa hình,… 

Ngoài ra, tập suất vốn đầu tư xây dựng công trình năm 

2021 được được cấu thành 4 phần và mã hóa các chỉ 

tiêu bằng số hiệu thống nhất, gồm Phần 1: Thuyết minh 

chung và hướng dẫn sử dụng. Phần 2: Suất vốn đầu tư 

xây dựng công trình. Phần 3: Giá xây dựng tổng hợp bộ 

phận kết cấu công trình và Phần 4: Hệ số điểu chỉnh 

vùng khi áp dụng Suất vốn đầu tư xây dựng công trình 

và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

      -  Ngày ban hành: 13/7/2022 

      -  Ngày hiệu lực: 13/7/2022 

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

ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Quyet-dinh-610-QD-BXD-

2022-cong-bo-suat-von-dau-tu-xay-dung-cong-trinh-

2021-521798.aspx 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Quyet-dinh-1217-QD-BKHCN-2022-Chuong-trinh-Nghien-cuu-ung-dung-phat-trien-cong-nghe-nang-luong-521940.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Quyet-dinh-1217-QD-BKHCN-2022-Chuong-trinh-Nghien-cuu-ung-dung-phat-trien-cong-nghe-nang-luong-521940.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Quyet-dinh-1217-QD-BKHCN-2022-Chuong-trinh-Nghien-cuu-ung-dung-phat-trien-cong-nghe-nang-luong-521940.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Quyet-dinh-1217-QD-BKHCN-2022-Chuong-trinh-Nghien-cuu-ung-dung-phat-trien-cong-nghe-nang-luong-521940.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Quyet-dinh-610-QD-BXD-2022-cong-bo-suat-von-dau-tu-xay-dung-cong-trinh-2021-521798.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Quyet-dinh-610-QD-BXD-2022-cong-bo-suat-von-dau-tu-xay-dung-cong-trinh-2021-521798.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Quyet-dinh-610-QD-BXD-2022-cong-bo-suat-von-dau-tu-xay-dung-cong-trinh-2021-521798.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Quyet-dinh-610-QD-BXD-2022-cong-bo-suat-von-dau-tu-xay-dung-cong-trinh-2021-521798.aspx
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Công bố 6 chuẩn mực kế toán 

công Việt Nam đợt 2 

 

Quyết định 1366/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc 

công bố 6 chuẩn mực kế toán công Việt Nam đợt 2 

Công bố 6 chuẩn mực kế toán công Việt Nam đợt 2 

Ngày 06/7/2022, Bộ Tài Chính ban hành Quyết định 

1366/QĐ-BTC công bố 6 chuẩn mực kế toán công Việt 

Nam đợt 2. 

Cụ thể, 6 chuẩn mực kế toán công Việt Nam được công 

bố đợt 2 bao gồm: chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 

05 “Chi phí đi vay”; chuẩn mực kế toán công Việt Nam 

số 09 “Doanh thu từ các giao dịch trao đổi”; chuẩn mực 

kế toán công Việt Nam số 11 “Hợp đồng xây dựng”; 

chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 14 “Các sự kiện 

phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm”; chuẩn mực 

kế toán công Việt Nam số 23 “Doanh thu từ các giao dịch 

không trao đổi”; chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 

24 “Trình bày thông tin ngân sách trong báo cáo tài 

chính”. 

Đáng chú ý, chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 05 

“Chi phí đi vay” quy định phương pháp kế toán đối với 

chi phí đi vay. Bên cạnh đó, nguyên tắc chung là phải ghi 

nhận ngay chi phí đi vay vào chi phí đơn vị; tuy nhiên 

chuẩn mực này có quy định việc vốn hóa chi phí đi vay 

liên tục trực tiếp đến việc đầu tư, xây dựng hoặc sản xuất 

một tài sản dở dang theo phương pháp thay thế được 

chấp nhận. 

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. 

    -  Ngày ban hành: 6/7/2022 

    -  Ngày hiệu lực: 6/7/2022 

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

ban/Ke-toan-Kiem-toan/Quyet-dinh-1366-QD-BTC-

2022-cong-bo-6-chuan-muc-ke-toan-cong-Viet-Nam-

dot-2-521361.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

Công bố giá trị dòng chảy tối thiểu ở hạ 

lưu các hồ chứa, đập dâng của các 

công trình thủy lợi, thủy điện 

 
Quyết định 1609/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về việc công bố giá trị dòng chảy tối 

thiểu ở hạ lưu các hồ chứa, đập dâng của các công 

trình thủy lợi, thủy điện 

Giá trị dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các hồ chứa và 

đập dâng 

Ngày 20/7/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành 

Quyết định 1609/QĐ-BTNMT về việc công bố giá trị dòng 

chảy tối thiểu ở hạ lưu các hồ chứa, đập dâng của các 

công trình thủy lợi, thủy điện. 

Cụ thể, Quyết định ban hành kèm theo Danh mục giá trị 

dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu 642 hồ chứa, đập dâng của 

582 công trình thủy lợi, thủy điện, cụ thể: công trình thủy 

điện là 609 hồ chứa và đập dâng của 551 công trình; 

công trình thủy lợi là 33 hồ chứa và đập dâng của 31 

công trình. 

Bên cạnh đó, Cục Quản lý tài nguyên nước có trách 

nhiệm kiểm tra, giám sát việc bảo đảm dòng chảy tối 

thiểu ở hạ lưu các hồ chứa, đập dâng; xử lý vi phạm đối 

với hành vi không bảo đảm dòng chảy tối thiểu theo quy 

định; định kỳ rà soát, cập nhật, tổng hợp và trình Bộ Tài 

nguyên và Môi trường công bố dòng chảy tối thiểu ở hạ 

lưu các hồ chứa, đập dâng thuộc thẩm quyền cấp giấy 

phép khai thác, sử dụng nước mặt của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường trước ngày 31 tháng 01 hằng năm. 

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. 

      -  Ngày ban hành: 20/7/2022 

      -  Ngày hiệu lực: 20/7/2022 

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

ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-1609-QD-

BTNMT-2022-cong-bo-gia-tri-dong-chay-toi-thieu-ha-

luu-ho-chua-thuy-loi-522630.aspx 

 

 

 

 
 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Ke-toan-Kiem-toan/Quyet-dinh-1366-QD-BTC-2022-cong-bo-6-chuan-muc-ke-toan-cong-Viet-Nam-dot-2-521361.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Ke-toan-Kiem-toan/Quyet-dinh-1366-QD-BTC-2022-cong-bo-6-chuan-muc-ke-toan-cong-Viet-Nam-dot-2-521361.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Ke-toan-Kiem-toan/Quyet-dinh-1366-QD-BTC-2022-cong-bo-6-chuan-muc-ke-toan-cong-Viet-Nam-dot-2-521361.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Ke-toan-Kiem-toan/Quyet-dinh-1366-QD-BTC-2022-cong-bo-6-chuan-muc-ke-toan-cong-Viet-Nam-dot-2-521361.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-1609-QD-BTNMT-2022-cong-bo-gia-tri-dong-chay-toi-thieu-ha-luu-ho-chua-thuy-loi-522630.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-1609-QD-BTNMT-2022-cong-bo-gia-tri-dong-chay-toi-thieu-ha-luu-ho-chua-thuy-loi-522630.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-1609-QD-BTNMT-2022-cong-bo-gia-tri-dong-chay-toi-thieu-ha-luu-ho-chua-thuy-loi-522630.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-1609-QD-BTNMT-2022-cong-bo-gia-tri-dong-chay-toi-thieu-ha-luu-ho-chua-thuy-loi-522630.aspx

