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NỘI DUNG TIN BÀI ĐĂNG KÝ
1. Chuyên mục đăng tin: Bản tin pháp luật số 03 năm 2022.
2. Nội dung tin bài: Văn bản pháp luật mới ban hành có hiệu lực.
Trong kỳ tháng 3 và tháng 4/2022, các chính sách mới ban hành có hiệu lực liên
quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và người lao động gồm: 01
Nghị định, 03 Thông tư và 04 văn bản pháp luật khác. Bộ phận Thanh tra - Pháp chế
thuộc phòng Tổng hợp tóm tắt trích dẫn, đăng tải các văn bản trên để người lao động
trong Công ty được biết, tham khảo, phục vụ công tác.
DANH SÁCH VÀ NỘI DUNG ĐĂNG BÀI
BẢN TIN PHÁP LUẬT
STT

01

Tên văn bản

Ngày ban
hành

Nghị định
Nghị định số 148/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021
của Chính phủ về quản lý, sử dụng nguồn thu từ
chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp
31/12/2021
công lập, nguồn thu từ chuyển nhượng vốn nhà
nước và chệnh lệch vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn
điều lệ tại doanh nghiệp

Hiệu lực
văn bản

01/4/2022

Thông tư
01

02

03

Thông tư số 10/2022/TT-BTC ngày 14/02/2022 của
Bộ Tài chính về việc quy định Báo cáo tổng hợp 14/02/2022
thông tin tài chính theo quy ước
Thông tư số 13/2022/TT-BTC ngày 28/02/2022 của
Bộ Tài chính quy định chi tiết một số điều của Nghị
28/02/2022
định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15/01/2022 của
Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ
Thông tư số 03/2022/TT-BTNMT ngày 28/02/2022
của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành 28/02/2022
Quy định kỹ thuật và Định mức kinh tế - kỹ thuật

01/4/2022

01/3/2022

15/4/2022
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Tên văn bản

STT

Ngày ban
hành

Hiệu lực
văn bản

về công tác thu nhận lưu trữ, bảo quản và cung cấp
thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường
Nghị quyết, quyết định, văn bản pháp luật khác

01

02

03

04

Nghị quyết số 17/2022/UBTVQH15 ngày
23/3/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về số
giờ làm thêm trong 01 năm, trong 01 tháng của 23/3/2022 01/4/2022
người lao động trong bối cảnh phòng, chống dịch
COVID-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội
Quyết định số 206/QĐ-BTC ngày 24/02/2022 của
Bộ Tài chính về việc triển khai áp dụng hóa đơn 24/02/2022 24/02/2022
điện tử tại 57 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Quyết định số 4290/QĐ-TLĐ ngày 01/3/2022 của
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban
01/3/2022 01/3/2022
hành Quy định thu, chi, quản lý tài chính, tài sản tại
công đoàn cơ sở
Công văn số 2688/BTC-TCT ngày 23/3/2022 của
Bộ Tài chính về thuế giá trị gia tăng tại Nghị định số 23/3/2022 23/03/2022
15/2022/NĐ-CP của Chính phủ
Tóm tắt và trích dẫn
I. Nghị định

1. Nghị định số 148/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ về quản lý,
sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập,
nguồn thu từ chuyển nhượng vốn nhà nước và chệnh lệch vốn chủ sở hữu lớn hơn
vốn điều lệ tại doanh nghiệp
Theo đó, các khoản thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp
công lập, chuyển nhượng vốn Nhà nước, chuyển nhượng quyền mua cổ phần, quyền
góp vốn và chênh lệch vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ tại doanh nghiệp sau khi
trừ các khoản chi phí liên quan đến chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp
công lập, chi phí chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng quyền mua cổ phần, quyền
góp vốn phải nộp đầy đủ, kịp thời vào ngân sách Nhà nước theo quy định.
Bên cạnh đó, các khoản thu của ngân sách Nhà nước như sau: thu từ cổ phần
hóa doanh nghiệp cấp 1, đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định; thu từ hình thức
sắp xếp, chuyển đổi sở hữu khác của doanh nghiệp cấp 1; thu từ chuyển nhượng vốn
Nhà nước, chuyển nhượng quyền mua cổ phần phát hành thêm và quyền góp vốn tại
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doanh nghiệp; thu phần chênh chệch vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ của doanh
nghiệp cấp 1 đang hoạt động.
Ngoài ra, các khoản chi thường xuyên bao gồm: hỗ trợ kinh phí còn thiếu đối
với chi phí xử lý lao động dôi dư, tinh giản biên chế; bù đắp phần kinh phí còn thiếu
đối với chi phí chuyển nhượng vốn Nhà nước, chuyển nhượng quyền mua cổ phần
phát hành thêm; xử lý chênh lệch giữa số doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập
đã nộp cao hơn so với số tiền phải nộp theo quyết toán của cơ quan đại diện chủ sở
hữu,…
II. Thông tư
1. Thông tư số 10/2022/TT-BTC ngày 14/02/2022 của Bộ Tài chính về việc
quy định Báo cáo tổng hợp thông tin tài chính theo quy ước
Theo đó, việc tổng hợp thông tin tài chính (TTTC) theo quy ước bao gồm các
bước: xác định nguồn thông tin tài chính chưa điều chỉnh được sử dụng để tổng hợp
TTTC theo quy ước; ghi nhận các điều chỉnh theo quy ước vào TTTC chưa điều
chỉnh cho mục đích trình bày TTTC theo quy ước; trình bày kết quả TTTC theo quy
ước và những thuyết minh kèm theo.
Bên cạnh đó, nguồn các thông tin chưa điều chỉnh để lập Báo cáo tổng hợp
tình hình tài chính theo quy ước và Báo cáo tổng hợp kết quả hoạt động theo quy ước
là Báo cáo tình hình tài chính (Bảng cân đối kế toán) và Báo cáo kết quả hoạt động
(Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh) cho giai đoạn Báo cáo tổng hợp thông tin
tài chính theo quy ước.
Đối với doanh nghiệp là công ty mẹ phải lập báo cáo tài chính hợp nhất, thông
tin chưa điều chỉnh được sử dụng để lập 2 báo cáo nêu trên là Báo cáo tình hình tài
chính hợp nhất (Bảng cân đối kế toán hợp nhất) và Báo cáo kết quả hoạt động hợp
nhất (Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất).
2. Thông tư số 13/2022/TT-BTC ngày 28/02/2022 của Bộ Tài chính quy định
chi tiết một số điều của Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15/01/2022 của Chính
phủ quy định về lệ phí trước bạ
Cụ thể, mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với xe máy của tổ chức, cá nhân ở
các thành phố trực thuộc trung ương; thành phố thuộc tỉnh; thị xã nơi Ủy ban nhân
dân tỉnh đóng trụ sở là 5%. Xe máy nộp lệ phí trước bạ lần thứ 02 trở đi được áp
dụng mức thu là 1%.
Trường hợp chủ tài sản đã kê khai, nộp lệ phí trước bạ đối với xe máy là 2%,
sau đó chuyển giao cho tổ chức, cá nhân ở các thành phố trực thuộc trung ương;
thành phố thuộc tỉnh; thị xã nơi Ủy ban nhân dân tỉnh đóng trụ sở thì nộp lệ phí trước
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bạ với mức thu là 5%. Trường hợp xe máy đã nộp lệ phí trước bạ theo mức thu 5%
thì các lần chuyển nhượng tiếp theo nộp lệ phí trước bạ theo mức thu 1%.
Đáng chú ý, Bộ cũng hướng dẫn xác định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà.
Trong đó, giá tính lệ phí trước bạ nhà chung cư không bao gồm kinh phí bảo trì phần
sở hữu chung. Trường hợp trên hợp đồng mua bán nhà và trên hóa đơn mua bán nhà
không tách riêng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư thì giá tính lệ
phí trước bạ là tổng giá trị mua bán nhà ghi trên hóa đơn bán nhà hoặc hợp đồng mua
bán nhà.
3. Thông tư số 03/2022/TT-BTNMT ngày 28/02/2022 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường về việc ban hành Quy định kỹ thuật và Định mức kinh tế - kỹ thuật về
công tác thu nhận lưu trữ, bảo quản và cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi
trường
Cụ thể, hình thức thu nhận thông tin, dữ liệu lưu trữ tài nguyên và môi trường
gồm: tiếp nhận thông tin, dữ liệu, tài liệu tài nguyên và môi trường nộp trực tiếp tại
đơn vị có thẩm quyền tiếp nhận, lưu trữ hoặc thông qua dịch vụ bưu chính hoặc mạng
điện tử; thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường. Cơ quan, tổ chức, cá
nhân sử dụng nguồn kinh phí từ ngân sách Nhà nước để thu nhận, tạo lập hoặc tạo ra
trong quá trình hoạt động mà theo quy định của pháp luật phải giao nộp các thông
tin, dữ liệu, tài liệu tài nguyên và môi trường vào lưu trữ chuyên ngành.
Bên cạnh đó, tài liệu trước khi nhập kho phải được khử trùng, làm vệ sinh,
kiểm tra đối chiếu số liệu tài liệu nhập kho thực tế và số liệu theo thống kê. Tài liệu
đưa vào bảo quản trong kho phải được tổ chức sắp xếp trong các hộp (cặp), giá (tủ);
mỗi hộp (cặp), giá (tủ) phải dán nhãn, có ghi đầy đủ thông tin để thống kê và tìm
kiếm.
Ngoài ra, thời gian bảo quản định kỳ kho lưu trữ tài liệu như sau: 06 tháng/lần
đối với kho chuyên dụng; 04 tháng/lần đối với kho thông thường; 03 tháng/lần đối
với kho tạm. Thời gian bảo quản định kỳ tài liệu trong kho lưu trữ: 03 năm/lần đối
với tài liệu trong kho tạm; 04 năm/lần đối với tài liệu trong kho thông thường; 05
năm/lần đối với tài liệu trong kho chuyên dụng.
III. Nghị quyết, quyết định, văn bản pháp luật khác
1. Nghị quyết số 17/2022/UBTVQH15 ngày 23/3/2022 của Ủy ban Thường vụ
Quốc hội 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
Theo đó, trường hợp người sử dụng lao động có nhu cầu và được sự đồng ý
của người lao động thì được sử dụng người lao động làm thêm trên 200 giờ nhưng
không quá 300 giờ trong 01 năm, trừ các trường hợp sau:

5

- Người lao động từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi;
- Người lao động là người khuyết tật nhẹ suy giảm khả năng lao động từ 51%
trở lên, khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng;
- Người lao động 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.
Bên cạnh đó, trường hợp người sử dụng lao động được sử dụng người lao động
làm thêm tối đa 300 giờ trong 01 năm có nhu cầu được sự đồng ý của người lao động
thì được sử dụng người lao động làm thêm trên 40 giờ nhưng không quá 60 giờ trong
01 tháng.
2. Quyết định số 206/QĐ-BTC ngày 24/02/2022 của Bộ Tài chính về việc triển
khai áp dụng hóa đơn điện tử tại 57 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Theo đó, từ tháng 04/2022, triển khai áp dụng hóa đơn điện tử đối với doanh
nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn 57 tỉnh,
thành phố trực thuộc trung ương (trừ một số trường hợp không đủ điều kiện theo quy
định): An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Lào Cai, Nam Định, Nghệ An, Tây Ninh, Thái
Bình, Thái Nguyên, Gia Lai, Đồng Tháp,….
Ngoài ra, Cục Thuế 57 tỉnh, thành phố có trách nhiệm báo cáo UBND tỉnh,
thành phố thành lập Ban Chỉ đạo triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại địa phương
theo Quyết định này do Lãnh đạo tỉnh, thành phố làm Trưởng Ban và thành viên là
đại diện lãnh đạo của Cục Thuế và các sở, ban, ngành có liên quan. Rà soát, phân
loại người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh trên địa
bàn là đối tượng sử dụng các loại hóa đơn điện tử theo quy định để thông báo đến
từng đơn vị các nội dung ngày từ ngày bắt đầu triển khai thực hiện,….
3. Quyết định số 4290/QĐ-TLĐ ngày 01/3/2022 của Tổng Liên đoàn Lao động
Việt Nam về việc ban hành Quy định thu, chi, quản lý tài chính, tài sản tại công đoàn
cơ sở
Theo đó, Công đoàn cơ sở được sử dụng 75% số thu kinh phí công đoàn, 60%
số thu đoàn phí công đoàn theo quy định của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn và 100%
tổng số thu khác của đơn vị theo quy định của pháp luật và Tổng Liên đoàn.
Ngoài ra, phân bổ nguồn thu đoàn phí công đoàn công đoàn cơ sở được sử
dụng cho các khoản, mục chi sau: chi lương, phụ cấp cán bộ công đoàn chuyên trách
và phụ cấp cán bộ công đoàn không quá 45%, trong trường hợp thiếu, công đoàn cơ
sở phải xem xét giảm đối tượng, mức chi phụ cấp cán bộ công đoàn cho phù hợp với
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nguồn tài chính được phân bổ; chi thăm hỏi đoàn viên công đoàn tối thiểu 40%; chi
khác tối đa 15% nguồn thu đoàn phí công đoàn công đoàn cơ sở được sử dụng.
4. Công văn số 2688/BTC-TCT ngày 23/3/2022 của Bộ Tài chính về thuế giá
trị gia tăng tại Nghị định số 15/2022/NĐ-CP của Chính phủ
Theo đó, Bộ Tài chính hướng dẫn về thời điểm lập hóa đơn để được áp dụng
chính sách giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8% như sau:
- Trường hợp cơ sở kinh doanh ký hợp đồng cung cấp dịch vụ có thu tiền, đã
lập hóa đơn tại thời điểm thu tiền trước 01/02/2022 với thuế suất 10%, dịch vụ hoàn
thành trong thời gian từ 01/02/2022 đến hết 31/12/2022:
+ Đối với phần tiền đã lập hóa đơn trước ngày 01/02/2022 không thuộc trường
hợp được áp dụng chính sách giảm thuế GTGT.
+ Đối với phần tiền còn lại chưa thanh toán, được lập hóa đơn từ ngày
01/02/2022 đến hết ngày 31/12/2022 thì được áp dụng chính sách giảm thuế GTGT
từ 10 xuống 8%.
- Trường hợp cơ sở kinh doanh thuộc mức thuế suất 10% trong tháng 01/2022
nhưng đến tháng 02/2022 cơ sở kinh doanh mới lập hóa đơn thì thuộc trường hợp lập
hóa đơn không đúng thời điểm và không thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT.
- Đối với hóa đơn đã lập trước ngày 01/02/2022 với thuế suất thuế GTGT 10%,
sau ngày 01/02/2022 phát sinh các nội dung sai sót cần điều chỉnh thì hóa đơn điều
chỉnh, hóa đơn trả lại hàng được lập với thuế suất thuế GTGT là 10%.
- Đối với hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ đặc thù như cung cấp điện, cơ
sở kinh doanh được giảm thuế GTGT theo quy định đối với các hóa đơn lập từ ngày
01/02/2022 đến hết ngày 31/12/2022.

Biên tập viên
(Đã ký)

Bộ phận Thanh tra - Pháp Chế
(Đã ký)

Lê Gia Lộc Sơn

Dương Công Hoan
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1. Biên tập viên: Lê Gia Lộc Sơn
2. Ngày biên tập: ngày 31/3/2022.
3. Nội dung đăng tin: Văn bản pháp luật mới ban hành có hiệu lực.
Kiểm duyệt thông tin
Thường trực BBT
(Đã ký)
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