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1. Chuyên mục đăng tin: Phổ biến pháp luật. 

2. Nội dung tin bài: Bản tin pháp luật số 11 năm 2022. 

Trong tháng 12/2022, 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: 03 Thông tư. 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 việc. 

 

DANH SÁCH VÀ NỘI DUNG ĐĂNG BÀI  

BẢN TIN PHÁP LUẬT 

 

STT Tên văn bản 
Ngày ban 

hành 

Hiệu lực 

văn bản 

Thông tư 

01 

Thông tư số 67/2022/TT-BTC ngày 07/11/2022 của 

Bộ Tài chính hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh 

nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học 

và công nghệ của doanh nghiệp 

07/11/2022 23/12/2022 

02 

Thông tư số 31/2022/TT-BCT ngày 08/11/2022 của 

Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 57/2014/TT-BCT ngày 19/12/2014 của 

Bộ Công Thương quy định phương pháp, trình tự 

xây dựng và ban hành khung giá phát điện và Thông 

tư số 57/2020/TT-BCT ngày 31/12/2020 của Bộ 

Công Thương quy định phương pháp xác định giá 

phát điện, hợp đồng mua bán điện 

08/11/2022 28/12/2022 

03 

Thông tư số 06/2022/TT-BTNMT ngày 30/6/2022 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình 

quốc gia tỷ lệ 1:50.000, 1:100.000 

30/6/2022 30/12/2022 

 

 

BM01-01-01 



2 

 

 

Tóm tắt và trích dẫn 

I. Thông tư 

1. Thông tư số 67/2022/TT-BTC ngày 07/11/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn 

về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và 

công nghệ của doanh nghiệp 

Theo đó, doanh nghiệp hằng năm được trích theo tỷ lệ phần trăm tính trên thu 

nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp để tạo nguồn Quỹ phát triển khoa học và công 

nghệ (gọi chung là Quỹ), cụ thể như sau: đối với doanh nghiệp Nhà nước, thực hiện 

trích từ 3% đến 10% thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ tính thuế; 

đối với các doanh nghiệp không thuộc đối tượng trên thì doanh nghiệp tự quyết định 

mức trích cụ thể nhưng tối đa không quá 10% thu nhập tính thuế thu nhập doanh 

nghiệp trong kỳ tính thuế. 

Bên cạnh đó, trong thời hạn 05 năm kể từ khi trích lập Quỹ mà doanh nghiệp 

không sử dụng hoặc sử dụng không hết 70% khoản trích Quỹ hằng năm thì doanh 

nghiệp phải nộp ngân sách Nhà nước phần thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên 

khoản thu nhập đã trích nhưng không sử dụng hoặc sử dụng không hết 70% khoản 

trích Quỹ hằng năm, đồng thời phải nộp tiền lãi phát sinh từ số thuế thu nhập doanh 

nghiệp đó. 

Ngoài ra, lãi suất tính tiền lãi phát sinh đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp 

thu hồi tính trên phần Quỹ không sử dụng hết là lãi suất trái phiếu kho bạc loại kỳ 

hạn một năm áp dụng tại thời điểm thu hồi và thời gian tính lãi là 02 năm theo quy 

định tại khoản 2 Điều 17 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008 

 2. Thông tư số 31/2022/TT-BCT ngày 08/11/2022 của Bộ Công Thương sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2014/TT-BCT ngày 19/12/2014 của Bộ 

Công Thương quy định phương pháp, trình tự xây dựng và ban hành khung giá phát 

điện và Thông tư số 57/2020/TT-BCT ngày 31/12/2020 của Bộ Công Thương quy 

định phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện 

Theo đó, sửa đổi, bổ sung trình tự xây dựng và ban hành khung giá phát điện 

như sau: trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu 

tư xây dựng của nhà máy điện được duyệt, chủ đầu tư các nhà máy điện có trách 

nhiệm cung cấp Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng cho Tập đoàn Điện lực 

Việt Nam. 

Ngoài ra, trước ngày 01/11 hàng năm, Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách 

nhiệm tính toán hoặc có thể thuê tư vấn tính toán giá phát điện các nhà máy nhiệt 

điện; đề xuất lựa chọn Nhà máy điện chuẩn, lựa chọn các thông số được sử dụng tính 

toán giá phát điện cho Nhà máy điện chuẩn phù hợp với thực tế thực hiện các hợp 

đồng mua bán điện và lập hồ sơ tính toán khung giá phát điện nhà máy điện; tính 

toán giá trần của nhà máy thủy điện. 
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2. Thông tư số 06/2022/TT-BTNMT ngày 30/6/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ 

lệ 1:50.000, 1:100.000 

Theo đó, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 

1:50.000, 1:100.000, mã số QCVN 70:2022/BTNMT quy định kỹ thuật về nội dung 

và ký hiệu của bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:50.000, 1:100.000 được biên tập từ 

cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:50.000, 1:100.000. Quy chuẩn kỹ thuật áp 

dụng đối với các cơ quan quản lý, tổ chức, cá nhân có liên quan đến thành lập, lưu 

trữ, quản lý, cung cấp, sử dụng bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:50.000, 1:100.000. 

Bên cạnh đó, bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:50.000, 1:100.000 gồm dạng số 

và dạng in trên giấy. Bản đồ địa hình quốc gia dạng số ở định dạng GeoTIFF độ phân 

giải từ 300 dpi trở lên và định dạng GeoPDF. Mỗi mảnh bản đồ địa hình quốc gia 

dạng số có một tệp siêu dữ liệu kèm theo. 

Trên cơ sở toán học, bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:50.000, 1:100.000 được 

thành lập trong hệ quy chiếu và hệ toạ độ quốc gia VN-2000, hệ độ cao quốc gia. 

Bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:50.000, 1:100.000 được thành lập trong phép chiếu 

hình trụ ngang đồng góc với múi chiếu 6° có hệ số điều chỉnh tỷ lệ biến dạng chiều 

dài k0 = 0,9996. 

Ngoài ra, bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:50.000, 1:100.000 được thành lập 

từ cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia, bao gồm các nhóm lớp dữ liệu sau: nhóm lớp cơ 

sở toán học; nhóm lớp dữ liệu biên giới quốc gia, địa giới hành chính; nhóm lớp dữ 

liệu dân cư; nhóm lớp dữ liệu địa hình; nhóm lớp dữ liệu giao thông; nhóm lớp dữ 

liệu phủ thực vật; nhóm lớp dữ liệu thủy văn. 
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Lê Gia Lộc Sơn 



 

PHIẾU BIÊN TẬP TIN BÀI 

 

1. Biên tập viên: Lê Gia Lộc Sơn  

2. Ngày biên tập: ngày 30/11/2022. 

3. Nội dung đăng tin: Văn bản pháp luật mới ban hành có hiệu lực. 

Kiểm duyệt thông tin 

 

Thường trực BBT 
(Đã duyệt) 

 

 

Duyệt đăng tin 
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