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BẢN TIN PHÁP LUẬT

Luật mới sửa đổi Luật Đầu

tư, Luật Doanh nghiệp và 7 

Luật khác

Trong số đó: 

Thông tư 05/2022/TT-BTC hướng dẫn tái cơ cấu

doanh nghiệp không đủ điều kiện cổ phần hóa và

chuyển nhượng lô cổ phần kèm nợ phải thu của

doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn

điều lệ có chức năng mua, bán, xử lý nợ do Bộ

trưởng Bộ Tài chính ban hành
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A - Tin tức nổi bật
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Nội dung Quy định hiện hành Luật số 03/2022/QH15

1. Luật Doanh nghiệp

Công bố

thông tin 

định kỳ

Báo cáo và tóm tắt báo cáo tài chính giữa

năm đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm

toán độc lập; thời hạn công bố phải trước

ngày 31/7 hằng năm; bao gồm cả báo cáo tài

chính của công ty mẹ và báo cáo tài chính

hợp nhất (nếu có).

Không còn quy định bắt buộc báo

cáo và tóm tắt báo cáo tài chính giữa

năm phải được kiểm toán bởi tổ chức

kiểm toán độc lập.

Biên bản

họp

HĐQT

của CTCP

Luật số 03/2022/QH15 quy định chi tiết hơn so với Luật hiện hành:

Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký BBH nhưng nếu được tất cả thành

viên khác của HĐQT tham dự và đồng ý thông qua BBH ký và có đầy đủ nội dung

theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều 158 Luật Doanh nghiệp

thì biên bản này có hiệu lực. BBH ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký

BBH. Người ký BBH chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội

dung BBH HĐQT. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại

xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký BBH theo quy định của Luật này, Điều lệ

công ty và pháp luật có liên quan.

Điều kiện

để thông

qua NQ 

ĐHĐCĐ

Nghị quyết về nội dung sau đây được thông

qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65%

tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ

đông dự họp tán thành......

Nghị quyết về nội dung sau đây được

thông qua nếu được số cổ đông đại

diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết

trở lên của tất cả cổ đông tham dự và

biểu quyết tại cuộc họp tán thành…….

Điều 

khoản thi

hành

Luật số 03/2022/QH15 quy định chi tiết hơn so với Luật hiện hành:

Căn cứ vào quy định của Luật này, Chính phủ quy định chi tiết việc tổ chức quản lý và

hoạt động của doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh hoặc kết hợp kinh

tế với quốc phòng, an ninh là doanh nghiệp nhà nước và công ty TNHH do DNNN quy

định tại khoản 2 Điều 88 của Luật này nắm giữ 100% vốn điều lệ.

2. Luật Đấu thầu

Dự án sử

dụng vốn

HTPT

chính

thức, vốn

vay ưu

đãi

Luật 03/2022/QH15 bổ sung Điều mới – Điều 33a so với Luật hiện hành:

“1. Việc lập, trình duyệt, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời

thầu, hồ sơ yêu cầu, xác định danh sách ngắn đối với các hoạt động mua sắm của dự

án sử dụng vốn HTPT chính thức, vốn vay ưu đãi được thực hiện trước khi ký kết điều

ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế về vốn HTPT chính thức, vốn vay ưu đãi.

2. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.”

Căn cứ

lập kế

hoạch

lựa chọn

nhà thầu

Luật 03/2022/QH15 bổ sung như sau: Điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế đối với

các dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi, trừ trường hợp

quy định tại Điều 33a của Luật Đấu thầu 2013.
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Nội dung Quy định hiện hành Luật số 03/2022/QH15

3. Luật Đầu tư công

Chương

trình, dự

án do 

Thủ

tướng CP 

quyết

định

CTĐT

Luật 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung thành như sau:

- Dự án quy định tại khoản 1 Điều 8 Luật Đầu tư công; dự án nhóm A khác sử dụng

vốn ngân sách trung ương do Bộ, cơ quan trung ương quản lý;

- Chương trình, dự án đầu tư nhóm A sử dụng vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi của

các nhà tài trợ nước ngoài, trừ chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình đầu tư

công quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 17 Luật Đầu tư công;

- Chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn lại trong các

trường hợp sau: chương trình, dự án nhóm A; chương trình, dự án kèm theo khung

chính sách; chương trình, dự án trong lĩnh vực QPAN, tôn giáo; chương trình tiếp cận

theo ngành; mua sắm các loại hàng hóa thuộc diện phải được Thủ tướng Chính phủ

cho phép; sự tham gia của Việt Nam vào các chương trình, dự án khu vực.

4. Luật Đầu tư

Dự án

thuộc

thẩm

quyền

CTCTĐT

của Thủ

tướng CP

Luật 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung thành như sau:

- Dự án đầu tư xây dựng nhà ở (để bán, cho thuê, cho thuê mua), khu đô thị có quy

mô sử dụng đất từ 300 ha trở lên hoặc quy mô dân số từ 50.000 người trở lên;

- Dự án đầu tư phù hợp với quy định của pháp luật về di sản văn hóa không phân biệt

quy mô diện tích đất, dân số thuộc phạm vi khu vực bảo vệ I của di tích được cấp có

thẩm quyền công nhận là di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt; thuộc phạm vi khu

vực bảo vệ II của di tích được cấp có thẩm quyền công nhận là di tích quốc gia đặc

biệt thuộc Danh mục di sản thế giới.

Dự án

thuộc

thẩm

quyền

CTCTĐT

của

UBND

cấp tỉnh

Luật 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung thành như sau:

- Dự án đầu tư xây dựng nhà ở (để bán, cho thuê, cho thuê mua), khu đô thị có quy

mô sử dụng đất dưới 300 ha và quy mô dân số dưới 50.000 người;

- Dự án đầu tư phù hợp với quy định của pháp luật về di sản văn hóa không phân biệt

quy mô diện tích đất, dân số thuộc phạm vi khu vực bảo vệ II của di tích được cấp có

thẩm quyền công nhận là di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt, trừ di tích quốc gia

đặc biệt thuộc Danh mục di sản thế giới; dự án đầu tư không phân biệt quy mô diện

tích đất, dân số thuộc khu vực hạn chế phát triển hoặc nội đô lịch sử (được xác định

trong đồ án quy hoạch đô thị) của đô thị loại đặc biệt.

Ngành, 

nghề đầu

tư kinh

doanh có

điều kiện

Luật 03/2022/QH15 bổ sung thêm 01 ngành, nghề so với quy định hiện hành:

Kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng (không bao gồm kinh doanh sản phẩm,

dịch vụ an toàn thông tin mạng và kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự).
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B - Văn bản pháp luật mới

STT Văn bản pháp luật

ĐẦU TƯ

1

Nghị quyết 16/NQ-CP năm 2022 về kéo dài thời gian bố trí vốn cho các dự án sử

dụng vốn từ nguồn thu hợp pháp dành để đầu tư của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

do Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 08/02/2022 Ngày hiệu lực: 08/02/2022

2

Nghị quyết 18/NQ-CP năm 2022 triển khai Nghị quyết 44/2022/QH15 về chủ

trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía

Đông giai đoạn 2021-2025 do Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 11/02/2022 Ngày hiệu lực: 11/02/2022

GIAO THÔNG – XÂY DỰNG

3

Nghị quyết 15/NQ-CP năm 2022 về ký Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong

ASEAN cho nhóm sản phẩm vật liệu xây dựng (MRA BCM) do Chính phủ ban

hành

Ngày ban hành: 08/02/2022 Ngày hiệu lực: 08/02/2022
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STT Văn bản pháp luật

DOANH NGHIỆP

4

Thông tư 05/2022/TT-BTC hướng dẫn tái cơ cấu doanh nghiệp không đủ điều

kiện cổ phần hóa và chuyển nhượng lô cổ phần kèm nợ phải thu của doanh

nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có chức năng mua, bán, xử lý

nợ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 08/02/2022 Ngày hiệu lực: 01/04/2022

5

Thông tư 07/2022/TT-BTC hướng dẫn bàn giao, tiếp nhận, xử lý các khoản nợ

và tài sản loại trừ khi chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công

lập và theo chỉ định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Tài

chính ban hành

Ngày ban hành: 09/02/2022 Ngày hiệu lực: 01/04/2022

TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

6

Thông tư 02/2022/TT-BNNPTNT bãi bỏ Thông tư 32/2016/TT-BNNPTNT quy

định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước do Bộ Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý

Ngày ban hành: 11/02/2022 Ngày hiệu lực: 15/02/2022

7

Nghị quyết 16/NQ-CP năm 2022 về kéo dài thời gian bố trí vốn cho các dự án

sử dụng vốn từ nguồn thu hợp pháp dành để đầu tư của Bảo hiểm xã hội Việt

Nam do Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 08/02/2022 Ngày hiệu lực: 08/02/2022

8

Nghị quyết 17/NQ-CP năm 2022 Báo cáo về huy động, sử dụng nguồn lực của

ngân sách nhà nước, nguồn đóng góp của các tổ chức trong và ngoài nước,

của nhân dân cho phòng, chống dịch COVID-19 do Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 09/02/2022 Ngày hiệu lực: 09/02/2022

CHỨNG KHOÁN

9

Thông tư 6/2022/TT-BTC hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của Ủy ban

Chứng khoán Nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở

giao dịch chứng khoán Việt Nam và các công ty con, Tổng công ty lưu ký và bù

trừ chứng khoán Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 08/02/2022 Ngày hiệu lực: 24/03/2022
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