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Mục lục Trang 

 I. Quy định mới 4 

 Quy định mới ban hành trong tháng 8 năm 2022  

II. Điểm tin văn bản pháp luật 5 

 Quyết định 977/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Tăng cường năng 

lực tiếp cận pháp luật của người dân" 

 Nghị quyết 95/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 7 năm 

2022 

 Nghị định 49/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 

điều của Luật Thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định 

12/2015/NĐ-CP, Nghị định 100/2016/NĐ-CP và Nghị định 146/2017/NĐ-CP 

 Nghị định 50/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức 

trong đơn vị sự nghiệp công lập 

 Nghị định 51/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 

đối với mặt hàng xăng thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng 

chịu thuế ban hành kèm theo Nghị định 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế 

xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, 

thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP 

 Nghị định 53/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh 

mạng 

 Nghị định 55/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác 

tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 

 Thông tư 16/2022/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ngưng hiệu lực của Thông tư 

08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư 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 và Thông tư 10/2022/TT-BKHĐT ngày 15/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy 

định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu 

quốc gia 

 Thông tư 50/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị 

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

động đầu tư xây dựng và Nghị định 20/2022/NĐ-CP ngày 10/3/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều 

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

hoạt động đầu tư xây dựng 

 Thông tư 10/2022/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về quản lý ngoại hối 

đối với việc phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ 
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bảo lãnh 

 Quyết định 1464/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, 

sửa đổi thay thế, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 

Tài chính 

 Quyết định 1373/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đính chính Thông tư 10/2022/TT-

BKHĐT ngày 15/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, 

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

 Quyết định 1557/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Công nghệ thông tin, điện tử thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Bộ Thông tin và Truyền thông 

 Quyết định 1495/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Kế hoạch thực 

hiện Quyết định 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng 

cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 

2025, định hướng đến năm 2030” của Bộ Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2022-2025 

 Quyết định 110/QĐ-VSD của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán về việc ban hành Quy chế thành 

viên lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam 

 Công văn 5520/BKHĐT-QLĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện cơ chế 

đặc thù về chỉ định thầu theo các Nghị quyết của Quốc hội 

 Công văn 2216/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tiếp tục chi trả hỗ trợ đối với 

người lao động thuộc đối tượng hỗ trợ theo Nghị quyết 03/2021/UBTVQH15 của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội 
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QUY ĐỊNH MỚI 

1. Điện lực – Dầu khí  2. Xây dựng – Chứng khoán 

- Thông tư 16/2022/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư về việc ngưng hiệu lực của Thông tư 
08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ trưởng 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư 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 và Thông 
tư 10/2022/TT-BKHĐT ngày 15/6/2022 của Bộ 
trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc 
cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư 
trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia 

- Quyết định 1373/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư về việc đính chính Thông tư 10/2022/TT-
BKHĐT ngày 15/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải 
thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng 
đấu thầu quốc gia 

- Công văn 5520/BKHĐT-QLĐT của Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện cơ chế đặc thù 
về chỉ định thầu theo các Nghị quyết của Quốc hội 

 

 -Thông tư 50/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc 
hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 
119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy 
định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng 
và Nghị định 20/2022/NĐ-CP ngày 10/3/2022 sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định 119/2015/NĐ-CP 
ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt 
buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng 

- Quyết định 110/QĐ-VSD của Trung tâm Lưu ký Chứng 
khoán về việc ban hành Quy chế thành viên lưu ký tại 
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam 

-Thông tư 10/2022/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc 
phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế của doanh 
nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh 

3. Thuế   4. Doanh nghiệp 

- Nghị định 49/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 
209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 
của Luật Thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi, bổ 
sung một số điều theo Nghị định 12/2015/NĐ-CP, 
Nghị định 100/2016/NĐ-CP và Nghị định 
146/2017/NĐ-CP 

- Nghị định 51/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc 
sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với 
mặt hàng xăng thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập 
khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế ban 
hành kèm theo Nghị định 57/2020/NĐ-CP ngày 
25/5/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 
của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế 
nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế 
tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn 
ngạch thuế quan và Nghị định 125/2017/NĐ-CP ngày 
16/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định 122/2016/NĐ-CP 

- Quyết định 1464/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc 
công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi 
thay thế, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý thuế thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính 

 - Quyết định 977/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về 
việc phê duyệt Đề án "Tăng cường năng lực tiếp cận 
pháp luật của người dân" 

- Nghị quyết 95/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp 
chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 7 năm 2022 

- Nghị định 53/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy 
định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng 

- Nghị định 55/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy 
định Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, 
xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản 
ánh 

- Quyết định 1557/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và 
Truyền thông về việc công bố thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Công nghệ thông tin, điện tử 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và 
Truyền thông 

- Công văn 2216/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt 
Nam về việc tiếp tục chi trả hỗ trợ đối với người lao động 
thuộc đối tượng hỗ trợ theo Nghị quyết 
03/2021/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 
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Đề án "Tăng cường năng lực tiếp cận 

pháp luật của người dân"  

Quyết định 977/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về 

việc phê duyệt Đề án "Tăng cường năng lực tiếp cận 

pháp luật của người dân" 

Đề án "Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của 

người dân" 

Ngày 11/08/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết 

định 977/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Tăng cường 

năng lực tiếp cận pháp luật của người dân". 

Theo đó, Thủ tướng giao Bộ Tư pháp thực hiện nhiệm 

vụ rà soát, nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện chính sách, 

thể chế bảo đảm, hỗ trợ người dân tiếp cận pháp luật từ 

2023 - 2026, bao gồm hoàn thiện các quy định pháp luật 

về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, trợ 

giúp pháp lý, bổ trợ tư pháp, chuẩn tiếp cận pháp luật, 

tiếp cận thông tin… 

Bên cạnh đó, các bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương chủ trì thực hiện nâng cao nhận 

thức, trách nhiệm, hình thành thói quen tìm hiểu, sử 

dụng và tuân theo pháp luật của người dân. Cụ thể, khảo 

sát, đánh giá nhu cầu, thực trạng thực hiện, sử dụng 

pháp luật của người dân; hướng dẫn kiến thức, kỹ năng 

tìm hiểu, khai thác pháp luật; nâng cao hiệu quả các 

kênh tiếp nhận, trả lời kiến nghị, hỗ trợ bảo vệ quyền, lợi 

ích hợp pháp của người dân… 

Đề án được triển khai thực hiện trên cả nước trong thời 

gian từ năm 2023 - 2030. Kinh phí thực hiện Đề án do 

ngân sách Nhà nước bảo đảm theo quy định và từ các 

nguồn đóng góp, tài trợ hợp pháp khác. 

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. 

                 -  Ngày ban hành: 11/8/2022 

       -  Ngày hiệu lực: 11/8/2022. 

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

ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-977-QD-TTg-2022-

De-an-tang-cuong-nang-luc-tiep-can-phap-luat-cua-

nguoi-dan-525663.aspx 

 

 

 

Chuyên đề về xây dựng pháp luật 

tháng 7 năm 2022 

Nghị quyết 95/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp 

chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 7 năm 2022 

Thông qua nội dung dự án Luật Phòng, chống rửa 

tiền (sửa đổi) 

Ngày 01/8/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 

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

luật tháng 7 năm 2022. 

Cụ thể, thông qua nội dung dự án Luật Phòng, chống 

rửa tiền (sửa đổi); giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ 

và các bộ, cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, tiếp 

thu các ý kiến của Thành viên Chính phủ, chỉnh lý, hoàn 

thiện hồ sơ dự án Luật theo hướng: Không quy định vấn 

đề tổ chức, bộ máy trong dự án Luật; Sửa đổi, bổ sung 

khoản 1 Điều 49 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại 

dự thảo Luật;… 

Bên cạnh đó, Chính phủ thống nhất với các nội dung dự 

án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi). Việc 

xây dựng dự án Luật cần khắc phục được các vướng 

mắc, bất cập trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu 

dùng. Đẩy mạnh công tác phân cấp, phân quyền và chủ 

trương cải cách hành chính của Chính phủ trong quản lý 

Nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, nâng 

cao hiệu lực, hiệu quả của công tác bảo vệ quyền lợi 

người tiêu dùng. 

Ngoài ra, Chính phủ cũng thống nhất không quy định cụ 

thể mức hỗ trợ phí bảo hiểm rủi ro do thảm họa, sự cố 

trong dự thảo Luật Phòng thủ dân sự; Mở rộng phạm vi 

điều chỉnh đến tất cả các loại giao dịch điện tử của các 

chủ thể là Nhà nước, cơ quan, tổ chức, cá nhân trong 

dự thảo Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi);… 

-  Ngày ban hành: 01/8/2022 

-  Ngày hiệu lực: 01/8/2022 

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

ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-95-NQ-CP-2022-

phien-hop-chuyen-de-xay-dung-phap-luat-thang-7-

524286.aspx 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-977-QD-TTg-2022-De-an-tang-cuong-nang-luc-tiep-can-phap-luat-cua-nguoi-dan-525663.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-977-QD-TTg-2022-De-an-tang-cuong-nang-luc-tiep-can-phap-luat-cua-nguoi-dan-525663.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-977-QD-TTg-2022-De-an-tang-cuong-nang-luc-tiep-can-phap-luat-cua-nguoi-dan-525663.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-977-QD-TTg-2022-De-an-tang-cuong-nang-luc-tiep-can-phap-luat-cua-nguoi-dan-525663.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-95-NQ-CP-2022-phien-hop-chuyen-de-xay-dung-phap-luat-thang-7-524286.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-95-NQ-CP-2022-phien-hop-chuyen-de-xay-dung-phap-luat-thang-7-524286.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-95-NQ-CP-2022-phien-hop-chuyen-de-xay-dung-phap-luat-thang-7-524286.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-95-NQ-CP-2022-phien-hop-chuyen-de-xay-dung-phap-luat-thang-7-524286.aspx
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Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 

của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của 

Luật Thuế giá trị gia tăng 

 
Nghị định 49/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 209/2013/NĐ-

CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế 

giá trị gia tăng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều 

theo Nghị định 12/2015/NĐ-CP, Nghị định 

100/2016/NĐ-CP và Nghị định 146/2017/NĐ-CP  

Ngày 29/7/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 

49/2022/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 

số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi, 

bổ sung một số điều theo Nghị định 12/2015/NĐ-CP, 

Nghị định 100/2016/NĐ-CP và Nghị định 146/2017/NĐ-

CP. 

Theo đó, giá tính thuế giá trị gia tăng với hoạt động sản 

xuất điện của EVN được quy định như sau: 

1. Giá tính thuế giá trị gia tăng với hoạt động sản 

xuất điện của các công ty thủy điện 

Đối với điện của các công ty thủy điện hạch toán phụ 

thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, hạch toán phụ thuộc 

các Tổng công ty phát điện, giá tính thuế giá trị gia tăng 

để xác định số thuế giá trị gia tăng nộp tại địa phương 

nơi có nhà máy thủy điện được tính bằng 35% giá bán 

lẻ điện bình quân chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng theo 

quy định của pháp luật điện lực và pháp luật giá. 

2. Giá tính thuế giá trị gia tăng với hoạt động sản 

xuất điện của các công ty nhiệt điện 

Đối với điện của các công ty nhiệt điện hạch toán phụ 

thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, hạch toán phụ thuộc 

các Tổng công ty phát điện, giá tính thuế giá trị gia tăng 

để xác định số thuế giá trị gia tăng nộp tại địa phương 

nơi có nhà máy nhiệt điện là giá bán điện cho khách 

hàng ghi trên hóa đơn theo hợp đồng mua bán điện áp 

dụng cho từng nhà máy nhiệt điện. 

Trường hợp chưa có hợp đồng mua bán điện áp dụng 

cho từng nhà máy nhiệt điện thì giá tính thuế giá trị gia 

tăng được xác định là giá bán lẻ điện bình quân chưa 

bao gồm thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật 

điện lực và pháp luật giá. 

3. Giá tính thuế giá trị gia tăng với hoạt động sản 

xuất điện của các công ty sản xuất điện (trừ thủy 

điện, nhiệt điện) 

Đối với điện của các công ty sản xuất điện (trừ thủy điện, 

nhiệt điện) hạch toán phụ thuộc Tập đoàn Điện lực Việt 

Nam, hạch toán phụ thuộc các Tổng công ty phát điện, 

giá tính thuế giá trị gia tăng để xác định số thuế giá trị 

gia tăng nộp tại địa phương nơi có nhà máy sản xuất 

điện là giá bán điện chưa có thuế giá trị gia tăng do cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền quy định cho từng loại 

hình phát điện. 

Trường hợp chưa có giá bán điện do cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền quy định cho từng loại hình phát điện nêu 

tại điểm này thì giá tính thuế giá trị gia tăng được xác 

định là giá bán lẻ điện bình quân chưa bao gồm thuế giá 

trị gia tăng theo quy định của pháp luật điện lực và pháp 

luật giá. 

-  Ngày ban hành: 29/7/2022 

        -  Ngày hiệu lực: 12/9/2022 

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

ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-dinh-49-2022-ND-CP-sua-

doi-Nghi-dinh-209-2013-ND-CP-huong-dan-Luat-Thue-

gia-tri-gia-tang-524299.aspx 

 

 

 

 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-dinh-49-2022-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-209-2013-ND-CP-huong-dan-Luat-Thue-gia-tri-gia-tang-524299.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-dinh-49-2022-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-209-2013-ND-CP-huong-dan-Luat-Thue-gia-tri-gia-tang-524299.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-dinh-49-2022-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-209-2013-ND-CP-huong-dan-Luat-Thue-gia-tri-gia-tang-524299.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-dinh-49-2022-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-209-2013-ND-CP-huong-dan-Luat-Thue-gia-tri-gia-tang-524299.aspx
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Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao 

hơn đối với viên chức trong đơn vị sự 

nghiệp công lập 

 

Nghị định 50/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định về 

nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn 

vị sự nghiệp công lập 

Viên chức được nghỉ hưu muộn hơn tuổi nghỉ hưu 

tối đa 5 năm 

Ngày 02/8/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 

50/2022/NĐ-CP quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối 

với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập. 

Theo đó, 4 đối tượng áp dụng Nghị định gồm: viên chức 

có học hàm Giáo sư, Phó giáo sư; viên chức giữ chức 

danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo 

Tiến sĩ hoặc chuyên khoa II; giám định viên pháp y, giám 

định viên pháp y tâm thần; viên chức có chuyên môn, kỹ 

thuật cao trong một số lĩnh vực sự nghiệp đặc thù theo 

quy định pháp luật chuyên ngành. 

Viên chức nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nếu đơn vị sự nghiệp 

công lập có nhu cầu; viên chức có đủ sức khỏe; và không 

đang trong thời gian bị xem xét xử lý kỷ luật, bị điều tra, 

truy tố, xét xử hoặc thi hành kỷ luật về đảng, chính quyền 

và có đơn đề nghị được kéo dài thời gian công tác. Đơn 

đề nghị gửi cấp có thẩm quyền quyết định kéo dài trước 

thời điểm nghỉ hưu ít nhất 06 tháng. 

Việc nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức không 

quá 5 năm (60 tháng), tính từ thời điểm viên chức đủ tuổi 

nghỉ hưu theo Nghị định 135/2020/NĐ-CP. Trong thời 

gian này, viên chức chỉ làm nhiệm vụ chuyên môn, 

không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và không được bảo 

lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo. Bên cạnh đó, viên chức 

được giải quyết chế độ hưu trí nếu có nguyện vọng nghỉ 

làm việc hoặc đơn vị sự nghiệp không còn nhu cầu. 

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

  -  Ngày ban hành: 2/8/2022 

  -  Ngày hiệu lực: 15/8/2022. 

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

ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-50-2022-ND-CP-

nghi-huu-o-tuoi-cao-hon-doi-voi-vien-chuc-don-vi-su-

nghiep-504832.aspx 

 

Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu 

ưu đãi đối với mặt hàng xăng 

 
Nghị định 51/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa 

đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt 

hàng xăng thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu 

ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành 

kèm theo Nghị định 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính 

phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu 

đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế 

hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan 

và Nghị định 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-

CP 

Giảm đến 10% thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi với 
mặt hàng xăng 

Ngày 08/8/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 

51/2022/NĐ-CP về việc sửa đổi mức thuế suất thuế 

nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng thuộc nhóm 

27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt 

hàng chịu thuế ban hành kèm theo Nghị định 

57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP 

ngày 01/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, 

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức 

thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài. 

Cụ thể, mức thuế suất đối với một số mặt hàng xăng 

RON 97 và cao hơn (2710.12.11); RON 90 và cao hơn 

nhưng dưới RON 97 (2710.12.12); RON khác 

(2710.12.13); Tetrapropylene (2710.12.40); Alpha 

olefins (2710.12.91); … là 20%. Thuế suất đối với mặt 

hàng xăng động cơ, không pha chì (mã HS từ 

2710.12.21 đến 2710.12.29) giảm từ 20% xuống 10%. 

Bên cạnh đó, dầu thô đã tách phần nhẹ (2710.19.20); 

dầu bôi trơn cho động cơ máy bay (2710.19.42); mỡ bôi 

trơn (2710.19.44); dầu dùng cho máy biến điện (máy 

biến áp và máy biến dòng) và dầu dùng cho bộ phận 

ngắt mạch (2710.19.60); … được áp mức thuế suất 5%. 

Ngoài ra, mức thuế suất 7% áp dụng mới các mặt hàng 

như: Nhiên liệu diesel cho ô tô (2710.19.71); Nhiên liệu 

diesel khác (2710.19.72); Dầu nhiên liệu (2710.19.79); 

Nhiên liệu động cơ máy bay (nhiên liệu phản lực) có độ 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-50-2022-ND-CP-nghi-huu-o-tuoi-cao-hon-doi-voi-vien-chuc-don-vi-su-nghiep-504832.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-50-2022-ND-CP-nghi-huu-o-tuoi-cao-hon-doi-voi-vien-chuc-don-vi-su-nghiep-504832.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-50-2022-ND-CP-nghi-huu-o-tuoi-cao-hon-doi-voi-vien-chuc-don-vi-su-nghiep-504832.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-50-2022-ND-CP-nghi-huu-o-tuoi-cao-hon-doi-voi-vien-chuc-don-vi-su-nghiep-504832.aspx
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chớp cháy dưới 23°C (2710.19.82) và Nhiên liệu động 

cơ máy bay (nhiên liệu phản lực) có độ chớp cháy từ 

23°C trở lên (2710.19.81); … 

Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành. 

 -  Ngày ban hành: 08/8/2022 

        -  Ngày hiệu lực: 08/8/2022 

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

ban/Xuat-nhap-khau/Nghi-dinh-51-2022-ND-CP-sua-

doi-thue-suat-thue-nhap-khau-xang-tai-Nghi-dinh-57-

2020-ND-CP-525115.aspx 

Quy định chi tiết một số điều của Luật 

An ninh mạng 

Nghị định 53/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy 

định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng 

Lưu trữ nhật ký xử lý hành vi vi phạm pháp luật an 

ninh mạng tối thiểu 12 tháng 

Ngày 15/8/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 

53/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật 

An ninh mạng. 

Theo đó, hồ sơ đề nghị đưa hệ thống thông tin vào Danh 

mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia 

bao gồm: văn bản đề nghị đưa hệ thống thông tin vào 

Danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc 

gia; văn bản cung cấp danh mục toàn bộ hệ thống thông 

tin của cơ quan, tổ chức; tài liệu chứng minh kèm theo. 

Bên cạnh đó, căn cứ vào các quy định bảo vệ an ninh 

mạng, bảo vệ bí mật Nhà nước, bí mật công tác, tiêu 

chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn thông tin mạng và các 

tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành khác có liên quan, chủ 

quản hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia 

xây dựng các quy định, quy trình, phương án bảo vệ an 

ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an 

ninh quốc gia do mình quản lý. 

Đáng chú ý, nhật ký hệ thống để phục vụ điều tra, xử lý 

hành vi vi phạm pháp luật về an ninh mạng được lưu trữ 

tối thiểu là 12 tháng. Ngoài ra, thời gian lưu trữ dữ liệu 

theo quy định bắt đầu từ khi doanh nghiệp nhận được 

yêu cầu lưu trữ dữ liệu đến khi kết thúc yêu cầu và thời 

gian lưu trữ tối thiểu là 24 tháng. 

Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/10/2022. 

-  Ngày ban hành: 15/8/2022 

        -  Ngày hiệu lực: 01/10/2022. 

Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-
ban/Cong-nghe-thong-tin/Nghi-dinh-53-2022-ND-CP-
huong-dan-Luat-An-ninh-mang-398695.aspx 

 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp 

công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 

 
Nghị định 55/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy 

định Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công 

dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 

phản ánh 

04 hành vi bị nghiêm cấm trên Cơ sở dữ liệu quốc 

gia về tiếp công dân 

Ngày 23/8/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 

55/2022/NĐ-CP về việc quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. 

Theo đó, Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công 

dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 

phản ánh là tập hợp thông tin về việc khiếu nại, tố cáo, 

kiến nghị, phản ánh của cơ quan, tổ chức, cá nhân và 

thông tin, dữ liệu về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, 

giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý kiến nghị, phản ánh 

của cơ quan có thẩm quyền được chuẩn hóa, số hóa, 

lưu trữ, quản lý bằng cơ sở hạ tầng thông tin theo quy 

định. 

Bên cạnh đó, các hành vi bị nghiêm cấm trên Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về tiếp công dân như sau: Cố ý không cập 

nhật hoặc cập nhật thông tin, dữ liệu không đầy đủ, 

không chính xác làm sai lệch thông tin, thay đổi, xóa, hủy 

dữ liệu trái pháp luật trong Cơ sở dữ liệu; Truy cập trái 

phép vào Cơ sở dữ liệu; Khai thác, sử dụng, tiết lộ thông 

tin trong Cơ sở dữ liệu trái pháp luật hoặc lợi dụng việc 

cung cấp thông tin để trục lợi; Phá hủy, phá hoại, làm hư 

hỏng hoặc hủy hoại hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin. 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày phát hiện 

thông tin trong Cơ sở dữ liệu chưa đầy đủ, chính xác 

hoặc có sự sai lệch về nội dung giữa dữ liệu điện tử và 

hồ sơ, tài liệu nghiệp vụ bằng giấy thì cơ quan cập nhật 

dữ liệu phải tiến hành kiểm tra, cập nhật bổ sung, điều 

chỉnh. 

Nghị định có hiệu lực từ ngày 10/10/2022. 

-  Ngày ban hành: 23/8/2022 

        -  Ngày hiệu lực: 10/10/2022. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Nghi-dinh-51-2022-ND-CP-sua-doi-thue-suat-thue-nhap-khau-xang-tai-Nghi-dinh-57-2020-ND-CP-525115.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Nghi-dinh-51-2022-ND-CP-sua-doi-thue-suat-thue-nhap-khau-xang-tai-Nghi-dinh-57-2020-ND-CP-525115.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Nghi-dinh-51-2022-ND-CP-sua-doi-thue-suat-thue-nhap-khau-xang-tai-Nghi-dinh-57-2020-ND-CP-525115.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Nghi-dinh-51-2022-ND-CP-sua-doi-thue-suat-thue-nhap-khau-xang-tai-Nghi-dinh-57-2020-ND-CP-525115.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Nghi-dinh-53-2022-ND-CP-huong-dan-Luat-An-ninh-mang-398695.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Nghi-dinh-53-2022-ND-CP-huong-dan-Luat-An-ninh-mang-398695.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Nghi-dinh-53-2022-ND-CP-huong-dan-Luat-An-ninh-mang-398695.aspx
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Xem chi tiết văn bản tại:https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-55-2022-ND-CP-co-

so-du-lieu-quoc-gia-ve-cong-tac-tiep-cong-dan-giai-

quyet-khieu-nai-527253.aspx 

 

 

Ngưng hiệu lực của Thông tư 

08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của 

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư 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 và Thông tư 10/2022/TT-BKHĐT 

ngày 15/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc 

cung cấp, đăng tải thông tin và lựa 

chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng 

đấu thầu quốc gia 
 

Thông tư 16/2022/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư về việc ngưng hiệu lực của Thông tư 

08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư 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 và Thông tư 

10/2022/TT-BKHĐT ngày 15/6/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, 

đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ 

thống mạng đấu thầu quốc gia 

Ngưng hiệu lực Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT và 

10/2022/TT-BKHĐT về đấu thầu 

Ngày 29/7/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành 

Thông tư 16/2022/TT-BKHĐT về việc ngưng hiệu lực 

của Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của 

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư 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 và Thông tư 

10/2022/TT-BKHĐT ngày 15/6/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng 

tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng 

đấu thầu quốc gia. 

Theo đó, ngưng hiệu lực thi hành Thông tư 08/2022/TT-

BKHĐT từ ngày 01/8/2022 đến ngày 15/9/2022, trừ quy 

định về lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng, đối với gói 

thầu mua sắm hàng hóa chia thành nhiều phần quy định 

tại khoản 1 Điều 37 bị ngưng hiệu lực từ ngày 01/8/2022 

đến ngày 01/01/2023. Bên cạnh đó, ngưng hiệu lực thi 

hành Thông tư 10/2022/TT-BKHĐT từ ngày 01/8/2022 

đến ngày 15/9/2022. 

Trong thời gian ngưng hiệu lực 2 thông tư trên, đối với 

các gói thầu mua sắm hàng hóa chia thành nhiều phần 

đã phát hành hồ sơ mời thầu trước ngày 01/01/2023, 

việc lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo hồ sơ mời 

thầu đã phát hành và các quy định pháp luật có hiệu lực 

tương ứng tại thời điểm đó. 

Từ ngày 01/01/2023, gói thầu mua sắm hàng hóa chia 

thành nhiều phần đã phê duyệt không áp dụng lựa chọn 

nhà thầu qua mạng và chưa phát hành hồ sơ mời thầu 

thì tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng trên cơ sở bảo 

đảm lộ trình quy định tại Điều 37 của Thông tư 

08/2022/TT-BKHĐT. 

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

-  Ngày ban hành: 29/7/2022 

        -  Ngày hiệu lực: 1/8/2022 

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

ban/Dau-tu/Thong-tu-16-2022-TT-BKHDT-ngung-hieu-

luc-Thong-tu-08-2022-TT-BKHDT-va-10-2022-TT-

BKHDT-524961.aspx 

 

 

 

 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-55-2022-ND-CP-co-so-du-lieu-quoc-gia-ve-cong-tac-tiep-cong-dan-giai-quyet-khieu-nai-527253.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-55-2022-ND-CP-co-so-du-lieu-quoc-gia-ve-cong-tac-tiep-cong-dan-giai-quyet-khieu-nai-527253.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-55-2022-ND-CP-co-so-du-lieu-quoc-gia-ve-cong-tac-tiep-cong-dan-giai-quyet-khieu-nai-527253.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-55-2022-ND-CP-co-so-du-lieu-quoc-gia-ve-cong-tac-tiep-cong-dan-giai-quyet-khieu-nai-527253.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Thong-tu-16-2022-TT-BKHDT-ngung-hieu-luc-Thong-tu-08-2022-TT-BKHDT-va-10-2022-TT-BKHDT-524961.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Thong-tu-16-2022-TT-BKHDT-ngung-hieu-luc-Thong-tu-08-2022-TT-BKHDT-va-10-2022-TT-BKHDT-524961.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Thong-tu-16-2022-TT-BKHDT-ngung-hieu-luc-Thong-tu-08-2022-TT-BKHDT-va-10-2022-TT-BKHDT-524961.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Thong-tu-16-2022-TT-BKHDT-ngung-hieu-luc-Thong-tu-08-2022-TT-BKHDT-va-10-2022-TT-BKHDT-524961.aspx
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Hướng dẫn thực hiện một số điều của 

Nghị định 119/2015/NĐ-CP ngày 

13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo 

hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư 

xây dựng 

 
Thông tư 50/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc 

hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 

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

định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây 

dựng và Nghị định 20/2022/NĐ-CP ngày 10/3/2022 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

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

định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây 

dựng 

07 tổn thất phát sinh không được bảo hiểm bồi 

thường trong hoạt động đầu tư xây dựng 

Ngày 11/8/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 

50/2022/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện một số 

điều của Nghị định 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 

của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt 

động đầu tư xây dựng và Nghị định 20/2022/NĐ-CP 

ngày 10/3/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

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

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

dựng. 

Theo đó, doanh nghiệp bảo hiểm không có trách nhiệm 

bồi thường cho các tổn thất sau: Tổn thất phát sinh do 

chiến tranh, bạo loạn, đình công; Tổn thất phát sinh do 

hành động khủng bố; Tổn thất phát sinh do phản ứng hạt 

nhân, phóng xạ hạt nhân; Tổn thất phát sinh từ hành vi 

cố ý vi phạm pháp luật của bên mua bảo hiểm hoặc 

người được bảo hiểm; Tổn thất phát sinh do ngừng công 

việc thi công xây dựng; Tổn thất đối với dữ liệu, phần 

mềm và các chương trình máy tính;… 

Bên cạnh đó, đối với bảo hiểm bắt buộc cho người lao 

động thi công trên công trường, số tiền bảo hiểm tối thiểu 

là 100 triệu đồng/người/vụ. Doanh nghiệp bảo hiểm thực 

hiện trách nhiệm bồi thường cho nhà thầu thi công xây 

dựng những khoản tiền mà nhà thầu thi công xây dựng 

có trách nhiệm bồi thường cho người lao động bị thương 

tật, chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phát sinh 

do thực hiện công việc thi công trên công trường. 

Ngoài ra, doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện trách nhiệm 

bồi thường cho nhà thầu thi công xây dựng những khoản 

tiền mà nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm bồi 

thường cho bên thứ ba đối với những thiệt hại ngoài hợp 

đồng về sức khỏe, tính mạng, tài sản phát sinh trực tiếp 

trong quá trình thi công xây dựng, trừ các trường hợp 

sau: Tổn thất phát sinh từ sự ô nhiêm hoặc nhiễm bẩn; 

Tổn thất có liên quan đến chất amiăng;… 

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/10/2022. 
      -  Ngày ban hành: 11/8/2022 

       -  Ngày hiệu lực: 01/10/2022 

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

ban/Dau-tu/Thong-tu-50-2022-TT-BTC-huong-dan-

Nghi-dinh-119-2015-ND-CP-bao-hiem-bat-buoc-trong-

dau-tu-526434.aspx 

Hướng dẫn về quản lý ngoại hối 

đối với việc phát hành trái phiếu ra thị 

trường quốc tế của doanh nghiệp 

không được Chính phủ bảo lãnh 

Thông tư 10/2022/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối 

với việc phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế 

của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh  

07 trường hợp không phải thực hiện đăng ký thay 

đổi khoản phát hành TPQT 

Ngày 29/7/2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban 

hành Thông tư 10/2022/TT-NHNN hướng dẫn về quản 

lý ngoại hối đối với việc phát hành trái phiếu ra thị trường 

quốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo 

lãnh. 

Theo đó, tổ chức phát hành chỉ thực hiện thông báo bằng 

văn bản (qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp) với 

Ngân hàng Nhà nước (Vụ Quản lý ngoại hối), không cần 

thực hiện đăng ký thay đổi khoản phát hành trái phiếu 

quốc tế (TPQT) trong 07 trường hợp sau: thay đổi thời 

gian rút vốn, trả nợ gốc trong phạm vi 10 ngày làm việc 

so với kế hoạch đã được NHNN xác nhận; thay đổi địa 

chỉ của tổ chức phát hành; thay đổi tên giao dịch thương 

mại của ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản nơi tổ 

chức phát hành mở tài khoản vay, trả nợ nước ngoài … 

Ngoài ra, Thông tư này cũng quy định về thủ tục hành 

chính liên quan đến quá trình phát hành TPQT của 

doanh nghiệp bao gồm thủ tục đăng ký khoản phát hành 

TQPT không được Chính phủ bảo lãnh và thủ tục đăng 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Thong-tu-50-2022-TT-BTC-huong-dan-Nghi-dinh-119-2015-ND-CP-bao-hiem-bat-buoc-trong-dau-tu-526434.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Thong-tu-50-2022-TT-BTC-huong-dan-Nghi-dinh-119-2015-ND-CP-bao-hiem-bat-buoc-trong-dau-tu-526434.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Thong-tu-50-2022-TT-BTC-huong-dan-Nghi-dinh-119-2015-ND-CP-bao-hiem-bat-buoc-trong-dau-tu-526434.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Thong-tu-50-2022-TT-BTC-huong-dan-Nghi-dinh-119-2015-ND-CP-bao-hiem-bat-buoc-trong-dau-tu-526434.aspx
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ký thay đổi khoản phát hành TPQT của doanh nghiệp 

không được Chính phủ bảo lãnh. 

          -  Ngày ban hành: 29/7/2022 

-  Ngày hiệu lực: 15/9/2022. 

Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-
ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-10-2022-TT-NHNN-
quan-ly-ngoai-hoi-phat-hanh-trai-phieu-quoc-te-khong-
duoc-bao-lanh-526236.aspx 

 

Thủ tục hành chính mới ban hành, 
sửa đổi thay thế, bị bãi bỏ trong lĩnh 

vực Quản lý thuế thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Tài chính 

Quyết định 1464/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc 
công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi 
thay thế, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý thuế thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính 

Bộ Tài chính công bố 04 TTHC lĩnh vực Quản lý thuế 

Ngày 22/7/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 

1464/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính mới 

ban hành, sửa đổi thay thế, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản 

lý thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài 

chính. 

Cụ thể, công bố kèm theo Quyết định này 04 thủ tục 

hành chính (TTHC) mới, 15 TTHC sửa đổi, thay thế và 

11 TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Bộ Tài chính. 

Trong đó, 04 TTHC mới ban hành gồm: Đăng ký/ Thay 

đổi đăng ký sử dụng biên lai điện tử; Đăng ký/ Bổ sung/ 

Chấm dứt sử dụng thông tin hóa đơn điện tử; Đăng ký/ 

Bổ sung/ Thu hồi tài khoản truy cập; Đăng ký sử dụng 

hình thức tra cứu thông tin hóa đơn điện tử (Bằng hình 

thức điện tử/hình thức nhắn tin qua số điện thoại di 

động); Đăng ký kết nối/ Đăng ký dừng kết nối với Cổng 

thông tin hóa đơn điện tử. 

Ngoài ra, Danh mục TTHC bị bãi bỏ gồm: Cấp hóa đơn 

lẻ; Thông báo về việc ủy nhiệm/chấm dứt ủy nhiệm lập 

hóa đơn, biên lai thu tiền phí, lệ phí; Đề nghị sử dụng 

hóa đơn tự in, đặt in; Báo cáo về việc nhận in hóa 

đơn/biên lai cung cấp phần mềm tự in hóa đơn/biên lai; 

Báo cáo về việc truyền hóa đơn điện tử của tổ chức trung 

gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử … 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 

01/7/2022. 

-  Ngày ban hành: 22/7/2022 

-  Ngày hiệu lực: 01/7/2022. 

Xem chi tiết văn bản tại:https://thuvienphapluat.vn/van-
ban/Thue-Phi-Le-Phi/Quyet-dinh-1464-QD-BTC-2022-
cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-Quan-ly-thue-
523440.aspx 

 

Đính chính Thông tư 10/2022/TT-

BKHĐT ngày 15/6/2022 của Bộ trưởng 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết 

việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa 

chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng 

đấu thầu quốc gia 

Quyết định 1373/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư về việc đính chính Thông tư 10/2022/TT-BKHĐT 

ngày 15/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin 

và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu 

quốc gia  

Đính chính Thông tư số 10/2022/TT-BKHĐT ngày 

15/6/2022 

Ngày 29/7/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành 

Quyết định 1373/QĐ-BKHĐT về việc đính chính Thông 

tư số 10/2022/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 6 năm 2022 

của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết 

việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư 

trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 

Cụ thể, đính chính lỗi kỹ thuật tại Thông tư số 

10/2022/TT-BKHĐT ngày 15/6/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng 

tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng 

đấu thầu quốc gia như sau: Cụm từ “nhà đầu tư” tại 

khoản 3 Điều 31 và khoản 2.c Bảng số 01 Chương II Phụ 

lục 4 kèm theo Thông tư số 10/2022/TT-BKHĐT được 

sửa thành “đối tác”. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-10-2022-TT-NHNN-quan-ly-ngoai-hoi-phat-hanh-trai-phieu-quoc-te-khong-duoc-bao-lanh-526236.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-10-2022-TT-NHNN-quan-ly-ngoai-hoi-phat-hanh-trai-phieu-quoc-te-khong-duoc-bao-lanh-526236.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-10-2022-TT-NHNN-quan-ly-ngoai-hoi-phat-hanh-trai-phieu-quoc-te-khong-duoc-bao-lanh-526236.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-10-2022-TT-NHNN-quan-ly-ngoai-hoi-phat-hanh-trai-phieu-quoc-te-khong-duoc-bao-lanh-526236.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Quyet-dinh-1464-QD-BTC-2022-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-Quan-ly-thue-523440.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Quyet-dinh-1464-QD-BTC-2022-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-Quan-ly-thue-523440.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Quyet-dinh-1464-QD-BTC-2022-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-Quan-ly-thue-523440.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Quyet-dinh-1464-QD-BTC-2022-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-Quan-ly-thue-523440.aspx
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Quyết định này là một phần không tách rời của Thông tư 

số 10/2022/TT-BKHĐT ngày 15/6/2022 của Bộ trưởng 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, 

đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống 

mạng đấu thầu quốc gia. 

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2022. 

-  Ngày ban hành: 29/7/2022 

-  Ngày hiệu lực: 01/8/2022 

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

ban/Dau-tu/Quyet-dinh-1373-QD-BKHDT-2022-dinh-

chinh-Thong-tu-10-2022-TT-BKHDT-524361.aspx 

 

Thủ tục hành chính được sửa đổi, 

bổ sung lĩnh vực Công nghệ thông tin, 

điện tử thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ Thông tin và Truyền thông 

 

Quyết định 1557/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và 

Truyền thông về việc công bố thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Công nghệ thông 

tin, điện tử thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 

Thông tin và Truyền thông 

Công bố 02 TTHC sửa đổi, bổ sung lĩnh vực công 

nghệ thông tin, điện tử 

Ngày 18/8/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban 

hành Quyết định 1557/QĐ-BTTTT về việc công bố thủ 

tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Công 

nghệ thông tin, điện tử thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

Theo đó, công bố kèm theo Quyết định này 02 thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực công nghệ 

thông tin, điện tử thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Thông tin và Truyền thông. 

Cụ thể, 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung 

gồm: Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu sản phẩm an 

toàn thông tin mạng và thủ tục cấp lại giấy phép nhập 

khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng. 

Ngoài ra, nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ Thông tin và Truyền thông cũng được quy định 

tại Quyết định này. 

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2022. 

-  Ngày ban hành: 18/8/2022 

-  Ngày hiệu lực: 15/9/2022. 

Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-
ban/Cong-nghe-thong-tin/Quyet-dinh-1557-QD-BTTTT-
2022-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-cong-nghe-thong-tin-
dien-tu-526610.aspx 

 

Kế hoạch thực hiện Quyết định 

146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Đề án 

“Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng 

và phát triển nguồn nhân lực chuyển 

đổi số quốc gia đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030” của Bộ Khoa 

học và Công nghệ giai đoạn 2022-2025 

Quyết định 1495/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và 

Công nghệ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện 

Quyết định 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận 

thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực 

chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng 

đến năm 2030” của Bộ Khoa học và Công nghệ giai 

đoạn 2022-2025 

Đến 2025, Bộ KHCN xây dựng được mạng lưới 

chuyển đổi số đến tận cấp cơ sở 

Ngày 12/8/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ra Quyết 

định 1495/QĐ-BKHCN về việc ban hành Kế hoạch thực 

hiện Quyết định 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức, 

phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển 

đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 

2030” của Bộ Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2022-

2025. 

Theo đó, mục tiêu cụ thể của Kế hoạch đến năm 2025 

như sau: Xây dựng được mạng lưới chuyển đổi số đến 

tận cấp cơ sở với đối ngũ thành viên được thường xuyên 

đào tạo, bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng làm nòng 

cốt cho tiến trình chuyển đổi số; 100% cán bộ công nhân 

viên chức hằng năm được tham gia đào tạo, bồi dưỡng, 

tập huấn, cập nhật kiến thức về chuyển đổi số, kỹ năng 

số, công nghệ số; 100% cán bộ chuyên trách công nghệ 

thông tin hằng năm được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn 

về công nghệ số và được đánh giá trực tuyến kết quả 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Quyet-dinh-1373-QD-BKHDT-2022-dinh-chinh-Thong-tu-10-2022-TT-BKHDT-524361.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Quyet-dinh-1373-QD-BKHDT-2022-dinh-chinh-Thong-tu-10-2022-TT-BKHDT-524361.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Quyet-dinh-1373-QD-BKHDT-2022-dinh-chinh-Thong-tu-10-2022-TT-BKHDT-524361.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Quyet-dinh-1557-QD-BTTTT-2022-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-cong-nghe-thong-tin-dien-tu-526610.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Quyet-dinh-1557-QD-BTTTT-2022-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-cong-nghe-thong-tin-dien-tu-526610.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Quyet-dinh-1557-QD-BTTTT-2022-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-cong-nghe-thong-tin-dien-tu-526610.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Quyet-dinh-1557-QD-BTTTT-2022-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-cong-nghe-thong-tin-dien-tu-526610.aspx
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đào tạo qua Hệ thống đánh giá, sát hạch chuẩn kỹ năng 

số quốc gia. 

Bên cạnh đó, các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm chỉ 

đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công 

trong Kế hoạch theo đúng tiến độ và đảm bảo hiệu quả, 

chất lượng, đồng thời gửi báo cáo tình hình thực hiện 

các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch về Trung tâm 

Công nghệ thông tin định kỳ trước ngày 10/12 hằng 

tháng. Trung tâm Công nghệ thông tin làm đầu mối tổ 

chức, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc kiểm tra các đơn vị 

thuộc Bộ triển khai việc thực hiện Kế hoạch, kịp thời báo 

cáo và kiến nghị với Bộ trưởng các biện pháp cần thiết 

để đảm bảo Kế hoạch được thực hiện hiệu quả, đúng 

tiến độ. 

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. 

                 -  Ngày ban hành: 12/8/2022 

       -  Ngày hiệu lực: 12/8/2022. 

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

ban/Lao-dong-Tien-luong/Quyet-dinh-1495-QD-

BKHCN-2022-Ke-hoach-thuc-hien-Quyet-dinh-146-QD-

TTg-chuyen-doi-so-525794.aspx 

 

Quy chế thành viên lưu ký tại Trung 

tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam 

 
Quyết định 110/QĐ-VSD của Trung tâm Lưu ký 

Chứng khoán về việc ban hành Quy chế thành viên 

lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam 

Nhắc nhở bằng văn bản khi không nộp đủ tiền đóng Quỹ 

hỗ trợ thanh toán 

Ngày 19/8/2022, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt 

Nam đã ra Quyết định 110/QĐ-VSD ban hành Quy chế 

thành viên lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt 

Nam. 

Theo đó, Quy chế này quy định các nội dung liên quan 

đến thành viên lưu ký của Trung tâm Lưu ký Chứng 

khoán Việt Nam gồm: đăng ký thành viên lưu ký, đăng 

ký hoạt động lưu ký chứng khoán cho chi nhánh thành 

viên lưu ký; quyền và nghĩa vụ của thành viên lưu ký; xử 

lý vi phạm của thành viên lưu ký. Bên cạnh đó, Trung 

tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp số hiệu thành 

viên lưu ký cho Tổ chức đăng ký làm thành viên lưu ký 

theo quy ước như sau: công ty chứng khoán là từ 001 

đến 200; ngân hành thương mại là 201-400; chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài là 401 – 500. 

Ngoài ra, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam áp 

dụng các hình thức xử lý vi phạm sau đây đối với các 

thành viên lưu ký tùy theo mức độ vi phạm quy chế hoạt 

động của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam: 

nhắc nhở bằng văn bản; khiển trách; đình chỉ hoạt động 

lưu ký chứng khoán; đình chỉ hoạt động thanh toán giao 

dịch chứng khoán;… 

Đáng chú ý, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam 

áp dụng hình thức nhắc nhở bằng văn bản đối với thành 

viên lưu ký trong các trường hợp sau: chậm nộp báo cáo 

hoặc nộp không đầy đủ báo cáo theo quy định tại Điều 

14 Quy chế mà không có lý do xác đáng; không nộp đủ 

tiền đóng góp Quỹ hỗ trợ thanh toán đúng thời hạn theo 

thông báo của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt 

Nam;… 

Quyết định có hiệu lực từ ngày 29/8/2022. 

       -  Ngày ban hành: 19/8/2022 

       -  Ngày hiệu lực: 29/8/2022. 

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

ban/Chung-khoan/Quyet-dinh-110-QD-VSD-2022-Quy-

che-thanh-vien-luu-ky-526770.aspx 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Quyet-dinh-1495-QD-BKHCN-2022-Ke-hoach-thuc-hien-Quyet-dinh-146-QD-TTg-chuyen-doi-so-525794.aspx
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Hướng dẫn thực hiện cơ chế đặc thù về 

chỉ định thầu theo các Nghị quyết của 

Quốc hội 
  

Công văn 5520/BKHĐT-QLĐT của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện cơ chế đặc thù 

về chỉ định thầu theo các Nghị quyết của Quốc hội 

Hướng dẫn các bước chỉ định thầu thông thường 

Đây là nội dung tại Công văn 5520/BKHĐT-QLĐT ngày 

08/8/2022 hướng dẫn thực hiện cơ chế đặc thù về chỉ 

định thầu theo các Nghị quyết của Quốc hội. 

Theo đó, hướng dẫn 05 bước chỉ định thầu thông 

thường bao gồm: 

- Bước 1: Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu 

+ Lập hồ sơ yêu cầu; 

+ Thẩm định và phê duyệt hồ sơ yêu cầu và xác định 

nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu. 

- Bước 2: Tổ chức lựa chọn nhà thầu 

- Bước 3: Đánh giá hồ sơ đề xuất và thương thảo về 

các đề xuất của nhà thầu: 

+ Việc đánh giá hồ sơ đề xuất phải được thực hiện 

theo tiêu chuẩn đánh giá quy định trong hồ sơ yêu cầu 

+ Nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu khi đáp ứng đầy 

đủ các điều kiện sau đây: Có hồ sơ đề xuất hợp lệ; có 

năng lực, kinh nghiệm và đề xuất kỹ thuật đáp ứng yêu 

cầu của hồ sơ yêu cầu; … 

-  Bước 4: Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết 

quả chỉ định thầu 

-  Bước 5: Hoàn thiện và ký kết hợp đồng: 

Hợp đồng ký kết giữa các bên phải phù hợp với quyết 

định phê duyệt kết quả chỉ định thầu, biên bản thương 

thảo hợp đồng, hồ sơ đề xuất, hồ sơ yêu cầu và các tài 

liệu liên quan khác. 

Công văn 5520/BKHĐT-QLĐT được ban hành ngày 

08/8/2022. 

-  Ngày ban hành: 08/8/2022 

-  Ngày hiệu lực: 08/8/2022 

Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/cong-
van/Dau-tu/Cong-van-5520-BKHDT-QLDT-2022-co-
che-dac-thu-chi-dinh-thau-theo-cac-Nghi-quyet-cua-
Quoc-hoi-525145.aspx 

Tiếp tục chi trả hỗ trợ đối với 

người lao động thuộc đối tượng hỗ trợ 

theo Nghị quyết 03/2021/UBTVQH15 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

Công văn 2216/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội 

Việt Nam về việc tiếp tục chi trả hỗ trợ đối với người 

lao động thuộc đối tượng hỗ trợ theo Nghị quyết 

03/2021/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

Ngày 11/8/2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông 

qua Nghị quyết số 24/2022/UBTVQH15 về việc tiếp tục 

chi trả hỗ trợ đối với người lao động theo Nghị quyết số 

03/2021/UBTVQH15 ngày 24/9/2021 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội ban hành chính sách hỗ trợ người 

lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi 

đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Để đảm 

bảo việc tiếp tục chi trả đúng đối tượng, kịp thời và thời 

gian hoàn thành theo Nghị quyết số 

24/2022/UBTVQH15, Ban Chỉ đạo hỗ trợ người lao 

động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch 

Covid-19 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam và Tổ 

giúp việc tiếp tục hoạt động và chịu trách nhiệm đối với 

nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 968/QĐ-BHXH 

ngày 01/10/2021; đồng thời BHXH Việt Nam yêu cầu các 

đơn vị trực thuộc, BHXH các tỉnh, thành phố quán triệt 

và thực hiện như sau: 

- Đối tượng áp dụng 

Đối tượng tiếp tục chi trả hỗ trợ theo quy định tại khoản 

1 Điều 1 Nghị quyết số 24/2022/UBTVQH15 là người lao 

động thuộc đối tượng hưởng theo Nghị quyết số 

03/2021/UBTVQH15, Quyết định số 28/2021/QĐ-

TTg của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản hướng dẫn 

của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã nộp hồ sơ 

đúng thời hạn quy định và đã được BHXH tỉnh/thành phố 

tổng hợp, báo cáo BHXH Việt Nam. 

- Quy trình thực hiện 

Thực hiện theo Mục III Phần C Công văn 

số 3068/BHXH-CSXH ngày 01/10/2021 và các văn bản 

khác của BHXH Việt Nam hướng dẫn thực hiện Quyết 

định số 28/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

-Thời gian thực hiện 

Thời gian tiếp tục chi trả hỗ trợ cho người lao động đã 

nộp hồ sơ đúng thời hạn hoàn thành chậm nhất vào ngày 

10/9/2022.  

                   -  Ngày ban hành: 12/8/2022 

       -  Ngày hiệu lực: 12/8/2022. 

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

van/bao-hiem/Cong-van-2216-BHXH-CSXH-2022-tiep-

tuc-chi-tra-ho-tro-lao-dong-theo-03-2021-UBTVQH15-

526308.aspx 
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