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A - Tin tức nổi bật
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Thời điểm điều chỉnh: 

Từ ngày 01/01/2022

Đối tượng được điều chỉnh: Các đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp

BHXH và trợ cấp hằng tháng trước ngày 01/01/2022, gồm:

Cán bộ, công chức, công nhân, viên

chức, NLĐ kể cả người đóng BHXH

tự nguyện, nghỉ hưu từ quỹ BHXH

nông dân Nghệ An chuyển sang.

Quân nhân tham gia kháng chiến

chống Mỹ có dưới 20 năm công tác

trong quân đội, đã phục viên, xuất ngũ,

đang hưởng trợ cấp hằng tháng.

Công an tham gia kháng chiến chống

Mỹ có dưới 20 năm công tác trong

công an, đã thôi việc, xuất ngũ, đang

hưởng trợ cấp hằng tháng.

Quân nhân, Công an, người làm

công tác cơ yếu hưởng lương như

quân nhân; Công an tham gia chiến

tranh, làm nhiệm vụ quốc tế sau

30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ,

thôi việc, hưởng trợ cấp hằng tháng

Quân nhân, công an,

người làm công tác cơ

yếu đang hưởng lương

hưu hằng tháng.

Cán bộ xã , phường, thị

trấn; Cán bộ xã, phường,

thị trấn đang hưởng trợ

cấp hằng tháng.

Người đang hưởng trợ

cấp mất sức lao động

hằng tháng.

Công nhân cao su

đang hưởng trợ cấp

hằng tháng.

Mức điều chỉnh chung:

Tăng 7,4% trên mức lương hưu, 

trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng

tháng của tháng 12/2021 của các

cá nhân thuộc đối tượng điều chỉnh

≤ 2.300.000 đồng/người/tháng

Tăng thêm 200.000 đồng/người/tháng

2.300.000 - < 2.500.000 đồng/người/tháng

Tăng lên = 2.500.000 đồng/người/tháng

Mức điều chỉnh riêng:

Cá nhân thuộc đối tượng điều chỉnh:

- Nghỉ hưu trước ngày 01/01/1995; và

- Sau khi được điều chỉnh tăng theo

mức chung nhưng mức lương hưu, trợ

cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng:



B - Văn bản pháp luật mới

STT Văn bản pháp luật

LAO ĐỘNG

1

Nghị định 108/2021/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và

trợ cấp hằng tháng

Ngày ban hành: 07/12/2021 Ngày hiệu lực: 20/01/2022

2

Nghị định 112/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc

ở nước ngoài theo hợp đồng

Ngày ban hành: 10/12/2021 Ngày hiệu lực: 01/01/2022

THƯƠNG MẠI

3
Nghị định 111/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa

Ngày ban hành: 09/12/2021 Ngày hiệu lực: 15/02/2022
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STT Văn bản pháp luật

TÀI CHÍNH – THUẾ

4

Nghị định 104/2021/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối

với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước

Ngày ban hành: 04/12/2021 Ngày hiệu lực: 04/12/2021

5

Thông tư 110/2021/TT-BTC quy định về việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và

quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ bảo hộ công dân và pháp nhân Việt

Nam ở nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 10/12/2021 Ngày hiệu lực: 26/01/2022

BẢO HIỂM

6

Thông tư 22/2021/TT-BYT quy định về ngưng hiệu lực Thông tư 04/2021/TT-

BYT hướng dẫn thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo

định suất do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Ngày ban hành: 01/12/2021 Ngày hiệu lực: 01/12/2021

HÀNH CHÍNH – TƯ PHÁP

7
Nghị định 106/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Biên phòng Việt Nam

Ngày ban hành: 06/12/2021 Ngày hiệu lực: 21/01/2022

8

Nghị định 107/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ

chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Ngày ban hành: 06/12/2021 Ngày hiệu lực: 06/12/2021

9

Nghị định 110/2021/NĐ-CP bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của

Chính phủ

Ngày ban hành: 09/12/2021 Ngày hiệu lực: 15/12/2021

10

Thông tư 31/2021/TT-BGTVT bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ

trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành, liên tịch ban hành

Ngày ban hành: 07/12/2021 Ngày hiệu lực: 20/01/2022
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STT Văn bản pháp luật

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

11

Thông tư 19/2021/TT-BTTTT về Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng

điểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Ngày ban hành: 03/12/2021 Ngày hiệu lực: 02/02/2022

12

Thông tư 20/2021/TT-BTTTT sửa đổi Thông tư 09/2013/TT-BTTTT của Bộ

trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục sản phẩm phần mềm

và phần cứng, điện tử

Ngày ban hành: 03/12/2021 Ngày hiệu lực: 02/02/2022

13

Thông tư 21/2021/TT-BTTTT sửa đổi Thông tư 24/2015/TT-BTTTT quy định về

quản lý và sử dụng tài nguyên Internet do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền

thông ban hành

Ngày ban hành: 08/12/2021 Ngày hiệu lực: 07/02/2022

VĂN HÓA – XÃ HỘI

14
Nghị định 105/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống ma túy

Ngày ban hành: 04/12/2021 Ngày hiệu lực: 01/01/2022

15

Nghị định 109/2021/NĐ-CP quy định về cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình

trạng nghiện ma túy và hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma

túy

Ngày ban hành: 08/12/2021 Ngày hiệu lực: 01/01/2022

16

Thông tư 14/2021/TT-BVHTTDL quy định về tiêu chí phân loại, điều kiện thành

lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn

hóa, gia đình, thể thao và du lịch do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

ban hành

Ngày ban hành: 06/12/2021 Ngày hiệu lực: 01/02/2022
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