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1. Chuyên mục đăng tin: Bản tin pháp luật số 02 năm 2022. 

2. Nội dung tin bài: Văn bản pháp luật mới ban hành có hiệu lực. 

Trong tháng 3/2022 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 Luật, 03 Nghị định 

và 04 Thông tư. 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 Tên văn bản 
Ngày ban 

hành 

Hiệu lực 

văn bản 

Luật 

01 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư 

công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công 

tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật 

Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ 

đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự của Quốc hội, 

số 03/2022/QH15 

11/01/2022 01/3/2022 

Nghị định 

01 

Nghị định số 17/2022/NĐ-CP ngày 31/01/2022 của 

Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công 

nghiệp; điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng 

năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; hoạt động thương 

mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo 

vệ quyền lợi người tiêu dùng; hoạt động dầu khí, 

kinh doanh xăng dầu và khí 

31/01/2022 31/01/2022 

02 
Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15/01/2022 của 

Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ 
15/01/2022 01/3/2022 

BM01-01-01 
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STT Tên văn bản 
Ngày ban 

hành 

Hiệu lực 

văn bản 

03 

Nghị định số 13/2022/NĐ-CP ngày 21/01/2022 của 

Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008, 

Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều 

Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định 

số 86/2012/NĐ-CP ngày 19/10/2012 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

Luật Đo lường 

21/01/2022 15/3/2022 

Thông tư 

01 

Thông tư số 06/2021/TT-BKHĐT ngày 30/9/2021 

của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết 

việc thu, nộp, quản lý và sử dụng các chi phí về 

đăng ký, đăng tải thông tin, lựa chọn nhà thầu, nhà 

đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo 

Đấu thầu 

30/9/2021 01/3/2022 

02 

Thông tư số 22/2021/TT-BTTTT ngày 13/12/2021 

của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định 

chi tiết một số điều của Nghị định số 91/2020/NĐ-

CP ngày 14/8/2020 của Chính phủ về chống tin rác, 

thư điện tử rác, cuộc gọi rác 

13/12/2021 01/3/2022 

03 

Thông tư số 28/2021/TT-BLĐTBXH ngày 

28/12/2021 của Bộ Lao động Thương binh và Xã 

hội về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về 

chế độ đối với người lao động bị tai nạn lao động, 

bệnh nghề nghiệp 

28/12/2021 01/3/2022 

04 

Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của 

của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn lựa chọn tổ chức 

đấu giá tài sản 

08/02/2022 25/3/2022 

 

Tóm tắt và trích dẫn 

I. Luật 

1. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo 

phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện 

lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự của 

Quốc hội, số 03/2022/QH15. 
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Theo đó, Luật này sửa đổi, bổ sung một số nội dung nổi bật sau: 

- Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng vào danh 

mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo Luật Đầu tư 2020; 

- Sửa đổi, bổ sung khoản 2 và khoản 2a Điều 4 Luật Điện lực 2004 về chính 

sách phát triển điện lực; 

- Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 Điều 148 và khoản 2 Điều 158 Luật Doanh 

nghiệp 2020 về điều kiện để nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua và 

biên bản họp Hội đồng quản trị đối với Công ty cổ phần; 

- Bổ sung quy định về các hoạt động thực hiện trước đối với dự án sử dụng 

vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi tại Điều 33 Luật Đấu thầu 2013; 

- Sửa đổi quy định về quyền sử dụng đất hợp pháp tại khoản 1 Điều 23 Luật 

Nhà ở 2014; 

- Sửa đổi, bổ sung điểm g khoản 4 mục I của Biểu thuế tiêu thụ đặc biệt tại 

Điều 7 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 2008; 

- Sửa đổi quy định về ủy thác thi hành án và ủy thác xử lý tài sản tại Điều 

55 Luật Thi hành án dân sự 2008;... 

II. Nghị định 

1. Nghị định số 17/2022/NĐ-CP ngày 31/01/2022 của Chính phủ về việc sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp; điện lực, an toàn đập thủy điện, 

sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; hoạt động thương mại, sản xuất, buôn 

bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; hoạt động dầu khí, 

kinh doanh xăng dầu và khí. 

Cụ thể, vi phạm các quy định về Giấy phép hoạt động điện lực đối với hành vi 

không thực hiện báo cáo hoặc báo cáo không đúng thời hạn chế độ báo cáo định kỳ 

hàng năm về tình hình hoạt động trong lĩnh vực được cấp phép theo quy định, tổ 

chức bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng;… 

Trường hợp vi phạm các quy định về hoạt động phát điện: phạt tiền Đơn vị 

phát điện từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi không cung cấp 

các thông tin về khả năng sẵn sàng phát điện, mức dự phòng công suất, tình hình 

thực hiện phương thức vận hành của nhà máy điện và các thông tin có liên quan đến 

hoạt động phát điện cho Đơn vị điều độ hệ thống điện quốc gia, Đơn vị điều hành 

giao dịch thị trường điện lực hoặc Cơ quan điều tiết điện lực theo quy định pháp luật 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Luat-Dau-tu-so-61-2020-QH14-321051.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Luat-Doanh-nghiep-so-59-2020-QH14-427301.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Luat-Doanh-nghiep-so-59-2020-QH14-427301.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Luat-Doanh-nghiep-so-59-2020-QH14-427301.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Luat-dau-thau-2013-215838.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Luat-Nha-o-2014-259721.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Luat-Nha-o-2014-259721.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Luat-thue-tieu-thu-dac-biet-2008-26-2008-QH12-82198.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thu-tuc-To-tung/Luat-thi-hanh-an-dan-su-2008-26-2008-QH12-82197.aspx
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tại các Thông tư quy định về thị trường điện lực cạnh tranh, quy định hệ thống điện 

truyền tải, quy định hệ thống điện phân phối do Bộ Công Thương ban hành;… 

Phạt tiền Đơn vị phát điện từ 120.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với 

một trong các hành vi vi phạm sau đây: cung cấp thông tin không chính xác về mức 

độ sẵn sàng của tổ máy và nhà máy; không thực hiện đầu tư hệ thống thông tin liên 

lạc, SCADA/EMS, đo đếm điện năng, các hệ thống AGC, PSS theo quy định; không 

duy trì hoạt động bình thường của hệ thống thông tin liên lạc, SCADA/EMS, đo đếm 

điện năng, các hệ thống AGC, PSS đã đầu tư theo quy định;... 

Ngoài ra, vi phạm quy định về bảo đảm an toàn đập thủy điện và vùng hạ du: 

phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi 

phạm sau đây: không lập hoặc không thực hiện phương án ứng phó thiên tai trong 

giai đoạn khai thác hoặc hàng năm không rà soát, phê duyệt phương án ứng phó thiên 

tai trong giai đoạn khai thác; không lắp đặt hoặc không rà soát hàng năm lắp đặt bổ 

sung hệ thống cảnh báo vùng hạ du; không có biển báo, cảnh báo phạm vi công trình 

thủy điện, phao cảnh báo trong lòng hồ phạm vi bảo vệ thượng lưu đập; không tổ 

chức kiểm tra, báo cáo cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền hoặc báo cáo không 

đúng thực tế về các hoạt động trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện do mình 

sở hữu, quản lý;… 

2. Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15/01/2022 của Chính phủ quy định về 

lệ phí trước bạ. 

Theo đó, bổ sung mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ (%) áp dụng đối với ô tô 

điện chạy pin. Cụ thể, trong vòng 3 năm kể từ ngày 01/3/2022, mức thu lệ phí trước 

bạ lần đầu là 0%; trong vòng 2 năm tiếp theo, mức thu lệ phí trước bạ lần đầu bằng 

50% mức thu đối với ô tô chạy xăng, dầu có cùng số chỗ ngồi. 

Ngoài ra, giữ nguyên mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ (%) đối với một số đối 

một số loại tài sản. Cụ thể, mức thu với nhà, đất là 0,5%; mức thu với súng săn, súng 

dùng để tập luyện, thi đấu thể thao là 2%; mức thu với tàu thủy, kể cả sà lan, ca nô, 

tàu kéo, tàu đẩy, tàu ngầm, tàu lặn; thuyền, kể cả du thuyền; tàu bay là 1%. Mức thu 

với xe máy là 2%. 

Bên cạnh đó, dữ liệu điện tử nộp lệ phí trước bạ qua Kho bạc Nhà nước, ngân 

hàng thương mại hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán được Tổng 

cục Thuế ký số và cung cấp lên Cổng dịch vụ công Quốc gia, có giá trị như chứng từ 

bản giấy để cơ quan cảnh sát giao thông, cơ quan tài nguyên môi trường và các cơ 

quan nhà nước khác có thẩm quyền truy cập, khai thác dữ liệu phục vụ công tác giải 

quyết thủ tục hành chính về đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản. 
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 3. Nghị định số 13/2022/NĐ-CP ngày 21/01/2022 của Chính phủ về việc sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008, Nghị 

định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 86/2012/NĐ-CP 

ngày 19/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

Luật Đo lường. 

Theo đó, Chính phủ bổ sung việc quản lý Nhà nước về truy xuất nguồn gốc 

sản phẩm, hàng hóa như sau: Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn nâng cao năng 

lực kỹ thuật cho hoạt động truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; quy định hệ 

thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu; quản 

lý sử dụng mã truy vết sản phẩm, mã truy vết địa điểm và vật mang dữ liệu;… 

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối 

hợp với các bộ quản lý ngành, lĩnh vực tổ chức triển khai thực hiện hoạt động truy 

xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa tại địa phương. Căn cứ nhu cầu quản lý, các bộ 

quản lý ngành, lĩnh vực xác định sản phẩm, hàng hóa phải thực hiện truy xuất nguồn 

gốc và công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của bộ quản lý ngành, lĩnh vực. 

III. Thông tư 

1. Thông tư số 06/2021/TT-BKHĐT ngày 30/9/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư về việc quy định chi tiết việc thu, nộp, quản lý và sử dụng các chi phí về đăng ký, 

đăng tải thông tin, lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc 

gia, Báo Đấu thầu 

Theo đó, chi phí lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu 

quốc gia gồm: chi phí đăng ký tham gia Hệ thống (chỉ nộp 01 lần khi đăng ký) là 

550.000 đồng; chi phí nộp hồ sơ dự thầu là 330.000 đồng cho 01 gói thầu; chi phí 

nộp hồ sơ đề xuất là 220.000 đồng cho 01 gói thầu; chi phí sử dụng Hợp đồng điện 

tử được tính bằng 0,022% giá hợp đồng nhưng tối đa là 2.200.000 đồng. 

Bên cạnh đó, chi phí đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời quan tâm, 

thông báo mời sơ tuyển là 330.000 đồng cho 01 gói thầu hoặc 01 dự án đối với 01 

thứ tiếng; chi phí đăng tải thông báo mời chào hàng, danh sách ngắn là 165.000 đồng 

cho 01 gói thầu với 01 thứ tiếng. 

Ngoài ra, nhà thầu/nhà đầu tư nộp chi phí tham gia Hệ thống theo quy định 

như sau: đối với chi phí đăng ký tham gia Hệ thống, thời hạn nộp tối đa là 14 ngày 

kể từ ngày được phê duyệt đăng ký trên Hệ thống; đối với chi phí duy trì tên và hồ 

sơ năng lực của nhà thầu/nhà đầu tư trên Hệ thống, thời hạn nộp trước ngày 01/4 

hằng năm;… 
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2. Thông tư số 22/2021/TT-BTTTT ngày 13/12/2021 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 91/2020/NĐ-CP 

ngày 14/8/2020 của Chính phủ về chống tin rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác. 

Cụ thể, để phản ánh, cung cấp các bằng chứng tin nhắn rác, người sử dụng có 

thể soạn tin nhắn tới tổng đài theo cú pháp: S [Nguồn phát tán][Nội dung tin nhắn 

rác] hoặc S (Nguồn phát tán)(Nội dung tin nhắn rác) gửi 5656. Bên cạnh đó, người 

sử dụng cũng có thể phản ánh, cung cấp các bằng chứng cuộc gọi rác theo cú pháp: 

V [Nguồn phát tán][Nội dung cuộc gọi rác] hoặc V (Nguồn phát tán)(Nội dung cuộc 

gọi rác) gửi 5656. 

Bên cạnh việc gửi tin nhắn qua tổng đài 5656, người sử dụng hoàn toàn có thể 

phản ánh theo hướng dẫn tại website thongbaorac.ais.gov.vn hoặc ứng dụng. Đồng 

thời, để cung cấp các bằng chứng thư điện tử rác, người sử dụng phản ánh thông qua 

việc chuyển tiếp thư điện tử rác tới địa chỉ: chongthurac@vncert.vn. 

Đáng chú ý, nếu muốn đăng ký không nhận tin nhắn và cuộc gọi quảng cáo, 

người sử dụng nhắn tin theo cú pháp: DK DNC S gửi 5656 (không nhận tin nhắn 

quảng cáo); DK DNC V gửi 5656 (không nhận cuộc gọi quảng cáo); DK DNC gửi 

5656 (không nhận cả tin nhắn và cuộc gọi quảng cáo). 

3. Thông tư số 28/2021/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2021 của Bộ Lao động 

Thương binh và Xã hội về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật An toàn, vệ sinh lao động về chế độ đối với người lao động bị tai nạn lao 

động, bệnh nghề nghiệp. 

Theo đó, người lao động bị tai nạn lao động làm suy giảm khả năng lao động 

từ 5% trở lên hoặc thân nhân người lao động bị chết do tai nạn lao động được hưởng 

chế độ trợ cấp tai nạn lao động, nếu nguyên nhân xảy ra tai nạn lao động hoàn toàn 

do lỗi của chính người lao động bị nạn gây ra (căn cứ theo kết luận của biên bản điều 

tra tai nạn lao động). 

Cụ thể, mức trợ cấp ít nhất 12 tháng tiền lương cho người lao động bị suy giảm 

khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc cho thân nhân người lao động bị chết do tai 

nạn lao động; ít nhất bằng 0,6 tháng tiền lương đối với người bị suy giảm khả năng 

lao động từ 5% đến 10%,… 

Bên cạnh đó, mức bồi thường đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp như sau: ít nhất bằng 30 tháng tiền lương cho người lao động bị suy giảm khả 

năng lao động từ 81% trở lên hoặc cho thân nhân người lao động bị chết do tai nạn 

lao động, bệnh nghề nghiệp; ít nhất bằng 1,5 tháng tiền lương đối với người lao động 

bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 10%... 
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Ngoài ra, tiền bồi thường, trợ cấp phải được thanh toán một lần cho người lao 

động hoặc thân nhân của họ, trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày người sử dụng lao 

động ra quyết định bồi thường, trợ cấp. 

4. Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của của Bộ Tư pháp về việc 

hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản. 

Cụ thể, 06 nhóm tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đó là: nhóm tiêu chí 

về cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản 

đấu giá; nhóm tiêu chí về phương án đấu giá khả thi, hiệu quả; nhóm tiêu chí về năng 

lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản; nhóm tiêu chí về thù lao dịch 

vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp; có tên trong danh sách các tổ chức đấu 

giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố; nhóm tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá 

do người có tài sản đấu giá quyết định.  

Sau khi có quyết định của người có thẩm quyền về việc đấu giá tài sản, người 

có tài sản đấu giá thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của mình và Cổng 

thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 

với đầy đủ tiêu chí quy định. 

Người có tài sản đấu giá thông báo công khai việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài 

sản trong thời hạn ít nhất là 03 ngày làm việc trước ngày quyết định lựa chọn, trừ 

trường hợp pháp luật có quy định khác. 
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