
Barristers | Solicitors 

CÔNG TY LUẬT TNHH WIKI LEGAL 

Số 01 – Tháng 04/2022

(01/04/2022 – 15/04/2022)

Tin tức nổi bật Văn bản

pháp luật mới

Tầng 7, Toà nhà HH Office, số 293/15 Khuất Duy Tiến, P. Trung Hoà, 

Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Website: www.wikilegal.vn | Email: admin@wikilegal.vn

BẢN TIN PHÁP LUẬT

Quy định mới về mức thuế 

bảo vệ môi trường đối với 

xăng, dầu, mỡ nhờn

Trong số đó: 

Nghị định 23/2022/NĐ-CP về thành lập, sắp

xếp lại, chuyển đổi sở hữu, chuyển giao

quyền đại diện chủ sở hữu tại doanh nghiệp

do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
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A - Tin tức nổi bật
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Giảm mức thuế BVMT đối với xăng, dầu, mỡ nhờn

(Áp dụng từ ngày 01/04/2022 đến hết ngày 31/12/2022)

Dầu hỏa

Mức thuế BVMT đối với xăng, dầu, mỡ nhờn

(Áp dụng từ ngày 01/04/2022 đến hết ngày 31/12/2022)

Giảm 50% Giảm 70%

Xăng (trừ etanol), dầu diesel, dầu

mazut, dầu nhờn, mỡ nhờn

Số 1 – Tháng 4, 2022

STT Hàng hóa Đơn vị tính
Mức thuế

(đồng/đơn vị hàng hóa)

1 Xăng, trừ etanol lít 2.000

2 Dầu diesel lít 1.000

3 Dầu hỏa lít 300

4 Dầu mazut lít 1.000

5 Dầu nhờn lít 1.000

6 Mỡ nhờn lít 1.000

Lưu ý:

Không áp dụng mức thuế BVMT này đối với xăng, dầu, mỡ nhờn quy định tại Mục I Khoản

1 Điều 1 Nghị quyết 579/2018/UBTVQH14 ngày 26/9/2018



B - Văn bản pháp luật mới

STT Văn bản pháp luật

ĐẦU TƯ

1

Nghị định 24/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt

động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Ngày ban hành: 06/04/2022 Ngày hiệu lực: 01/06/2022

2

Thông tư 24/2022/TT-BTC sửa đổi Thông tư 48/2019/TT-BTC hướng dẫn việc

trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản

đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình

xây dựng tại doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 07/04/2022 Ngày hiệu lực: 25/05/2022

LAO ĐỘNG

3

Thông tư 22/2022/TT-BQP quy định về điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với

quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã

phục viên, xuất ngũ, thôi việc do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

Ngày ban hành: 02/04/2022 Ngày hiệu lực: 16/05/2022
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STT Văn bản pháp luật

GIAO THÔNG – VẬN TẢI

4

Thông tư 15/2022/TT-BCA sửa đổi Thông tư 43/2017/TT-BCA quy định về trình

tự cấp, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và sát hạch,

cấp Chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; Thông tư 45/2017/TT-BCA quy định về trình

tự đăng ký mẫu con dấu, thu hồi và hủy con dấu, hủy giá trị sử dụng con dấu,

kiểm tra việc quản lý và sử dụng con dấu; Thông tư 58/2020/TT-BCA quy định

về quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường

bộ; Thông tư 65/2020/TT-BCA quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội

dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông

đường bộ của Cảnh sát giao thông; Thông tư 68/2020/TT-BCA quy định về quy

trình tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính của Cảnh sát đường thủy;

Thông tư 73/2021/TT-BCA quy định về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các

biểu mẫu liên quan do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

Ngày ban hành: 06/04/2022 Ngày hiệu lực: 21/05/2022

TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

5

Thông tư 23/2022/TT-BTC hướng dẫn quản lý tài chính Nhà nước đối với nguồn

viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách Nhà nước

do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 06/04/2022 Ngày hiệu lực: 20/05/2022

DOANH NGHIỆP

6

Nghị định 23/2022/NĐ-CP về thành lập, sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu, chuyển

giao quyền đại diện chủ sở hữu tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100%

vốn điều lệ

Ngày ban hành: 05/04/2022 Ngày hiệu lực: 01/06/2022

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

7

Nghị định 25/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 47/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật

Bưu chính

Ngày ban hành: 12/04/2022 Ngày hiệu lực: 01/06/2022

8

Thông tư 23/2022/TT-BQP về "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đặc tính kỹ thuật

mật mã sử dụng trong các sản phẩm mật mã dân sự thuộc nhóm sản phẩm bảo

mật luồng IP sử dụng công nghệ IPsec và TLS" do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

ban hành

Ngày ban hành: 04/04/2022 Ngày hiệu lực: 20/05/2022
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