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BẢN TIN PHÁP LUẬT

Tổng hợp một số chính 

sách nổi bật có hiệu lực 

từ ngày 01/7/2022

Trong số đó: 

Thông tư 09/2022/TT-BGTVT hướng dẫn nội dung về

phương pháp, tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu lựa

chọn nhà đầu tư theo phương thức đối tác công tư và

mẫu loại hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao

thuộc ngành giao thông vận tải do Bộ trưởng Bộ Giao

thông vận tải ban hành

http://www.wikilegal.vn/


A - Tin tức nổi bật
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1. TĂNG MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG

Từ ngày 01/7/2022, các doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân kinh

doanh sẽ không được sử dụng hóa đơn giấy mà bắt buộc chuyển

sang sử dụng hóa đơn điện tử.

Mức lương tối thiểu vùng sẽ tăng như sau:

Vùng I

Vùng II

Vùng III

Từ 01/7/2022 

(đồng/tháng)

Trước 01/7/2022 

(đồng/tháng)

4.680.000

4.160.000

3.640.000

Vùng IV 3.250.000

4.420.000

3.920.000

3.430.000

3.070.000

Mức lương tối thiểu vùng theo giờ:

• Vùng III• Vùng IV

• Vùng II• Vùng I

22.500

đồng/h

20.000 

đồng/h

17.500

đồng/h

15.600

đồng/h

2. BẮT BUỘC SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Ngoại trừ một số trường hợp như doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh, cá

nhân kinh doanh tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn không

thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương tiện điện tử, không có hệ thống phần mềm

kế toán .....
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3. DỪNG HỖ TRỢ MỨC ĐÓNG VÀO QUỸ 

TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP

Chính phủ cho phép người sử dụng lao động gặp khó khăn do Covid-19

được áp dụng mức đóng bằng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH

vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong 12 tháng.

Từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 30/6/2022

4. TRIỂN KHAI CẤP HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG

CÓ GẮN CHÍP

Từ ngày 01/7/2022

Doanh nghiệp phải đóng BHXH bắt

buộc vào quỹ tai nạn lao động, bệnh

nghề nghiệp theo mức trước đây:

Đóng 0,3%:

Đối với doanh nghiệp đủ điều kiện

đóng với mức thấp, có văn bản đề

nghị gửi tới Sở Lao động – Thương

binh và Xã hội, và được chấp nhận.

Đóng 0,5%:

Đối với các doanh nghiệp còn lại.

Bộ Công an bắt đầu thực hiện từ ngày 01/7/2022.

Thiết kế công phu, cải tiến hơn so với hộ chiếu loại không gắn chíp

Chíp sẽ lưu các thông tin được mã hóa của người mang hộ chiếu,

ảnh và thông tin cá nhân của công dân và chữ ký số của người cấp.



B - Văn bản pháp luật mới

STT Văn bản pháp luật

ĐẦU TƯ

1

Thông tư 09/2022/TT-BGTVT hướng dẫn nội dung về phương pháp, tiêu chuẩn

đánh giá hồ sơ dự thầu lựa chọn nhà đầu tư theo phương thức đối tác công tư và

mẫu loại hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao thuộc ngành giao thông

vận tải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Ngày ban hành: 22/06/2022 Ngày hiệu lực: 01/10/2022

2

Nghị quyết 56/2022/QH15 về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường

Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội do Quốc hội ban hành

Ngày ban hành: 16/06/2022 Ngày hiệu lực: 31/07/2022

3

Nghị quyết 80/NQ-CP về phân bổ, cắt giảm, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công

năm 2022 giữa các bộ, cơ quan trung ương và địa phương do Chính phủ ban

hành

Ngày ban hành: 28/06/2022 Ngày hiệu lực: 28/06/2022
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STT Văn bản pháp luật

GIAO THÔNG – XÂY DỰNG

4

Thông tư 08/2022/TT-BGTVT sửa đổi các Thông tư quy định liên quan đến hoạt

động kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

ban hành

Ngày ban hành: 16/06/2022 Ngày hiệu lực: 16/06/2022

5

Thông tư 35/2022/TT-BTC quy định về chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản kết

cấu hạ tầng giao thông đường bộ là tài sản cố định do Bộ trưởng Bộ Tài chính

ban hành

Ngày ban hành: 16/06/2022 Ngày hiệu lực: 30/07/2022

6

Thông tư 10/2022/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 29/2018/TT-BGTVT quy định về

kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao

thông đường sắt do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Ngày ban hành: 23/06/2022 Ngày hiệu lực: 01/07/2022 

7

Thông tư 11/2022/TT-BGTVT sửa đổi Bộ Quy chế An toàn hàng không dân

dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

ban hành

Ngày ban hành: 29/06/2022 Ngày hiệu lực: 29/06/2022

TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

8

Nghị định 41/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa

đơn, chứng từ và Nghị định 15/2022/NĐ-CP quy định chính sách miễn, giảm

thuế theo Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ

Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

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

9

Thông tư 36/2022/TT-BTC sửa đổi Thông tư 199/2016/TT-BTC quy định mức

thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng,

an toàn kỹ thuật đối với máy, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải có yêu cầu

nghiêm ngặt về an toàn do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 16/06/2022 Ngày hiệu lực: 01/08/2022

10

Thông tư 38/2022/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy

phép hoạt động xây dựng, lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư do Bộ

trưởng Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 24/06/2022 Ngày hiệu lực: 08/08/2022
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STT Văn bản pháp luật

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

11

Nghị định 42/2022/NĐ-CP quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công

trực tuyến của cơ quan Nhà nước trên môi trường mạng

Ngày ban hành: 24/06/2022 Ngày hiệu lực: 15/08/2022

12

Thông tư 04/2022/TT-BTTTT quy định về Chế độ báo cáo thống kê ngành

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

hành

Ngày ban hành: 22/06/2022 Ngày hiệu lực: 15/08/2022

TÀI NGUYÊN – MÔI TRƯỜNG

13

Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BTNMT năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định xử

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn do Bộ Tài nguyên và

Môi trường ban hành

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

14

Thông tư 03/2022/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 05/2018/TT-BNNPTNT

hướng dẫn Luật Thủy lợi do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

ban hành

Ngày ban hành: 16/06/2022 Ngày hiệu lực: 01/08/2022

15

Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BTNMT năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định xử

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn do Bộ Tài nguyên và

Môi trường ban hành

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

THƯƠNG MẠI

16

Thông tư 08/2022/TT-BGTVT sửa đổi các Thông tư quy định liên quan đến hoạt

động kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

ban hành

Ngày ban hành: 16/06/2022 Ngày hiệu lực: 16/06/2022

17

Thông tư 39/2022/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 121/2021/NĐ-CP về kinh

doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài do Bộ trưởng Bộ

Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 24/06/2022 Ngày hiệu lực: 08/08/2022
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