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BẢN TIN PHÁP LUẬT

Quy định mới về số giờ làm

thêm của người lao động

Trong số đó: 

Nghị định 22/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị

định 32/2012/NĐ-CP về quản lý xuất

khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không

nhằm mục đích kinh doanh
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A - Tin tức nổi bật
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Số giờ làm thêm tối đa áp dụng cho người lao động

Áp dụng đối với trường hợp NSDLĐ

sử dụng NLĐ làm thêm tối đa 300

giờ/năm có nhu cầu và được sự

đồng ý của NLĐ.

Các trường hợp không được áp dụng

số giờ làm thêm tối đa 300 giờ/năm

Số 2 – Tháng 3, 2022

300 giờ/năm 60 giờ/tháng

Không áp dụng đối với trường hợp

quy định tại Khoản 3 Điều 107 Bộ

luật Lao động 2019.

✓ NLĐ từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi;

✓ NLĐ là người khuyết tật nhẹ suy giảm khả năng lao động từ 51% trở

lên, khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng;

✓ NLĐ làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt

nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

✓ Lao động nữ mang thai từ tháng thứ 7 hoặc từ tháng thứ 6 nếu làm

việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo;

✓ Lao động nữ đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

(Có hiệu lực từ 01/01/2022) (Có hiệu lực từ 01/4/2022)



B - Văn bản pháp luật mới

STT Văn bản pháp luật

LAO ĐỘNG

1

Nghị quyết 17/2022/UBTVQH15 về số giờ làm thêm trong 01 năm, trong 01 tháng

của người lao động trong bối cảnh phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi,

phát triển kinh tế - xã hội do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Ngày ban hành: 23/03/2022 Ngày hiệu lực: 01/04/2022

2

Quyết định 08/2022/QĐ-TTg quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê

nhà cho người lao động do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 28/03/2022 Ngày hiệu lực: 28/03/2022

THƯƠNG MẠI

3

Thông tư 07/2022/TT-BCT hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng vệ thương

mại trong Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực do Bộ trưởng Bộ Công

thương ban hành

Ngày ban hành: 23/03/2022 Ngày hiệu lực: 08/05/2022
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STT Văn bản pháp luật

TÀI NGUYÊN – MÔI TRƯỜNG

4

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BTNMT năm 2022 hợp nhất Nghị định về xử phạt

vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản do Bộ Tài

nguyên và Môi trường ban hành

Ngày ban hành: 28/03/2022 Ngày hiệu lực: 28/03/2022

TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

5

Thông tư 19/2022/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử

dụng phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số do Bộ trưởng

Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 23/03/2022 Ngày hiệu lực: 01/06/2022

6

Nghị quyết 18/2022/UBTVQH15 về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng,

dầu, mỡ nhờn do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Ngày ban hành: 23/03/2022
Ngày hiệu lực: 01/04/2022

(đến hết ngày 31/12/2022)

7

Quyết định 359/QĐ-BTC năm 2022 ủy quyền ký Quyết định về Bảng giá tính lệ

phí trước bạ đối với ô tô, xe máy do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 25/03/2022 Ngày hiệu lực: 25/03/2022

HÀNH CHÍNH – TƯ PHÁP

8

Nghị quyết 44/NQ-CP năm 2022 về đàm phán, ký Hiệp định giữa Việt Nam và

Bu-run-đi về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu

công vụ do Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 23/03/2022 Ngày hiệu lực: 23/03/2022

XUẤT – NHẬP KHẨU

9

Nghị định 22/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 32/2012/NĐ-CP về quản lý xuất

khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh

Ngày ban hành: 25/03/2022 Ngày hiệu lực: 10/05/2022
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