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1. Chuyên mục đăng tin: Bản tin pháp luật số 05 năm 2022. 

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

Trong tháng 5 và tháng 6/2022, 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, 05 Thông tư và 02 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 việc. 

 

DANH SÁCH VÀ NỘI DUNG ĐĂNG BÀI  

BẢN TIN PHÁP LUẬT 

 

STT Tên văn bản 
Ngày ban 

hành 

Hiệu lực 

văn bản 

Nghị định 

01 

Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của 

Chính phủ về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách Nhà nước 

đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ 

kinh doanh 

20/5/2022 20/5/2022 

Thông tư 

01 

Thông tư số 03/2022/TT-NHNN ngày 20/5/2022 

của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng 

dẫn ngân hàng thương mại thực hiện hỗ trợ lãi suất 

theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 

của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách Nhà 

nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác 

xã, hộ kinh doanh 

20/5/2022 20/5/2022 

02 

Thông tư số 03/2022/TT-BKHCN ngày 20/4/2022 

của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về giám 

định tư pháp trong hoạt động khoa học và công 

nghệ 

20/4/2022 15/6/2022 

BM01-01-01 
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STT Tên văn bản 
Ngày ban 

hành 

Hiệu lực 

văn bản 

03 

Thông tư số 16/2021/TT-BXD ngày 20/12/2021 

của Bộ Xây dựng ban hành QCVN 18:2021/BXD 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong thi 

công xây dựng 

20/12/2021 20/6/2022 

04 

Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT ngày 10/5/2022 

của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một 

số điều của Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 

26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh 

nghiệp nhỏ và vừa 

10/5/2022 25/6/2022 

05 

Thông tư số 123/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 

của Bộ Công an ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về “Phương tiện Phòng cháy và chữa cháy” 

28/12/2021 28/6/2022 

Nghị quyết, quyết định, văn bản pháp luật khác 

01 

Quyết định số 2816/QĐ-BCA ngày 25/4/2022 của 

Bộ Công an về việc công bố thủ tục hành chính bị 

bãi bỏ trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an 

25/4/2022 25/4/2022 

02 

Quyết định số 820/QĐ-BCT ngày 29/4/2022 của 

Bộ Công Thương về việc ban hành Khung giá phát 

điện năm 2022 

29/4/2022 29/4/2022 

Tóm tắt và trích dẫn 

I. Nghị định 

1. Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi 

suất từ ngân sách Nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh 

doanh 

Cụ thể, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được hỗ trợ lãi suất thuộc 

một trong các trường hợp: 

Thứ nhất, có mục đích sử dụng vốn vay thuộc một trong các ngành đã được 

đăng ký kinh doanh quy định tại Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg bao gồm: hàng 

không, vận tải kho bãi (H), du lịch (N79), dịch vụ lưu trú, ăn uống (I), giáo dục và 

đào tạo (P),…; trong đó có hoạt động xây dựng phục vụ trực tiếp cho các ngành kinh 

tế nói trên nhưng không bao gồm hoạt động xây dựng cho mục đích kinh doanh bất 

động sản quy định tại mã ngành kinh tế (L) theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg. 
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Thứ hai, có mục đích sử dụng vốn vay để thực hiện dự án xây dựng nhà ở xã 

hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo chung cư cũ thuộc danh mục dự án do Bộ Xây dựng 

tổng hợp, công bố. 

Theo đó, mức lãi suất hỗ trợ đối với khách hàng là 2%/năm, tính trên số dư nợ 

vay và thời hạn cho vay hỗ trợ lãi suất thực tế. Thời hạn được hỗ trợ lãi suất tính từ 

ngày giải ngân khoản vay đến thời điểm khách hàng trả hết nợ gốc và/hoặc lãi tiền 

vay theo thỏa thuận giữa ngân hàng thương mại và khách hàng, phù hợp với nguồn 

kinh phí hỗ trợ lãi suất được thông báo, nhưng không vượt quá ngày 31/12/2023. 

Đến thời điểm trả nợ của từng kỳ hạn trả nợ lãi, ngân hàng thương mại thực 

hiện giảm cho khách hàng số lãi tiền vay được hỗ trợ lãi suất trong kỳ theo hướng 

dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

có trách nhiệm hướng dẫn các ngân hàng thương mại thực hiện hỗ trợ lãi suất, trong 

đó quy định cách thức quản lý để đảm bảo tổng số tiền hỗ trợ lãi suất không vượt quá 

40.000 tỷ đồng. 

II. Thông tư 

1. Thông tư số 03/2022/TT-NHNN ngày 20/5/2022 của Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam về việc hướng dẫn ngân hàng thương mại thực hiện hỗ trợ lãi suất theo 

Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất từ 

ngân sách Nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh 

Cụ thể, đến thời điểm trả nợ của từng kỳ hạn trả nợ lãi, ngân hàng thương mại 

lựa chọn thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với khách hàng theo một trong các phương thức 

sau: 

Thứ nhất, giảm trừ trực tiếp số lãi tiền vay phải trả của khách hàng bằng với 

số lãi tiền vay được hỗ trợ lãi suất. 

Thứ hai, thực hiện thu của khách hàng toàn bộ lãi tiền vay trong kỳ và hoàn 

trả khách hàng số tiền lãi vay được hỗ trợ lãi suất trong cùng ngày thu lãi. Trường 

hợp việc thu lãi vay trong kỳ thực hiện sau giờ làm việc của ngân hàng thương mại 

thì việc hoàn trả số lãi tiền vay được hỗ trợ lãi suất có thể thực hiện vào ngày tiếp 

theo. 

Đáng chú ý, Ngân hàng thương mại thực hiện hỗ trợ lãi suất cho khách hàng 

theo thứ tự ưu tiên thời điểm thu lãi đến trước trong phạm vi hạn mức hỗ trợ lãi suất 

được thông báo. Trường hợp trong quá trình hỗ trợ lãi suất, hạn mức hỗ trợ lãi suất 

còn lại không đủ để thực hiện hỗ trợ cho các nghĩa vụ trả nợ lãi tại cùng một thời 

điểm trả nợ, ngân hàng thương mại thực hiện hỗ trợ lãi suất theo thứ tự khách hàng 

đã ký thỏa thuận cho vay được hỗ trợ lãi suất trước và thông báo công khai trên trang 

thông tin điện tử của ngân hàng thương mại. 

2. Thông tư số 03/2022/TT-BKHCN ngày 20/4/2022 của Bộ Khoa học và Công 

nghệ quy định về giám định tư pháp trong hoạt động khoa học và công nghệ   
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Theo quy định mới, đối với giám định tư pháp đối tượng sở hữu công nghiệp 

là sáng chế, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn thì giám định viên phải có bằng tốt 

nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các ngành khoa học kỹ thuật và công nghệ, 

khoa học vật lý, hóa học hoặc sinh học. 

Bên cạnh đó, Bộ Khoa học và Công nghệ, cơ quan chuyên môn về khoa học 

và công nghệ từ chối giám định tư pháp trong 04 trường hợp sau: 

Thứ nhất, nội dung giám định không thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của 

mình. 

Thứ hai, trưng cầu, yêu cầu giám định không thuộc lĩnh vực: tiêu chuẩn, quy 

chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa; công nghệ, thiết bị, máy 

móc; sở hữu công nghệ; năng lượng nguyên tử. 

Thứ ba, không có tổ chức, cá nhân đủ năng lực, điều kiện cần thiết cho việc 

thực hiện giám định. 

Thứ tư, đối tượng giám định, tài liệu liên quan được cung cấp không đầy đủ 

hoặc không có giá trị để kết luận giám định tư pháp sau khi đã đề nghị người trưng 

cầu, người yêu cầu giám định bổ sung, làm rõ nhưng không được đáp ứng. 

3. Thông tư số 16/2021/TT-BXD ngày 20/12/2021 của Bộ Xây dựng ban hành 

QCVN 18:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong thi công xây 

dựng 

Cụ thể, công việc xây dựng, công trình thỏa mãn các yêu cầu sau: tuân thủ các 

quy định của hồ sơ thiết kế, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn áp dụng có liên 

quan đến đối tượng được xây dựng; tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng công 

trình xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng. 

Người sử dụng lao động có trách nhiệm lập và thực hiện biện pháp đảm bảo 

an toàn và các biện pháp cần thiết khác để bảo vệ cho người làm việc trên công 

trường và người ở khu vực lân cận trước các nguy cơ gây suy giảm sức khỏe, thương 

tật, tử vong phát sinh từ công trường; đảm bảo vệ sinh, môi trường trong và ngoài 

công trường xây dựng. 

Bên cạnh đó, việc sử dụng vật tư, vật liệu, cấu kiện, sản phẩm, các loại máy, 

thiết bị thi công trên công trường và các phương tiện bảo vệ cá nhân phải tuân thủ 

các quy định của pháp luật liên quan và các quy định sau: sử dụng các vật tư, vật 

liệu, cấu kiện, sản phẩm đảm bảo chất lượng và các quy định trong quy chuẩn; các 

loại máy, thiết bị thi công phải có đầy đủ các tài liệu kèm theo tại thời điểm mua 

bán;… 

4. Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT ngày 10/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 

của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ 

doanh nghiệp nhỏ và vừa 
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Cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được bố trí tối đa không quá 

5% kinh phí ngân sách Nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa hàng năm của đơn 

vị để thực hiện quản lý trực tiếp hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, gồm: 

Thứ nhất, hoạt động hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa: đi công tác; làm 

thêm giờ; thông tin liên lạc; tổ chức các cuộc họp, hội thảo; thuê chuyên gia; hoạt 

động khảo sát trực tiếp tại doanh nghiệp để quyết định hỗ trợ; các hoạt động phục vụ 

trực tiếp cho công tác hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

Thứ hai, hoạt động của Hội đồng lựa chọn doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi 

nghiệp sáng tạo: rà soát hồ sơ, tài liệu của doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng 

tạo; thuê chuyên gia; làm thêm giờ; thông tin liên lạc; tổ chức các cuộc họp nhằm 

đánh giá hồ sơ của doanh nghiệp; họp thẩm định kết quả lựa chọn doanh nghiệp nhỏ 

và vừa khởi nghiệp sáng tạo; các hoạt động khác liên quan trực tiếp đến hoạt động 

của Hội đồng. 

Thứ ba, hoạt động lựa chọn bên cung cấp theo quy định của pháp luật về đấu 

thầu. 

Bên cạnh đó, Bộ cũng quy định tư vấn viên được miễn phí tham gia các khóa 

đào tạo chuẩn hóa kỹ năng, quy trình, kiến thức tư vấn do bộ, cơ quan ngang bộ tổ 

chức… 

5. Thông tư số 123/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ Công an ban hành 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về “Phương tiện Phòng cháy và chữa cháy” 

Cụ thể, Bộ Công an ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “Phương tiện 

Phòng cháy và chữa cháy - QCVN 03:2021/BCA”. Quy chuẩn kỹ thuật này quy định 

các yêu cầu về mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và quản lý về hoạt động kiểm định 

các phương tiện phòng cháy và chữa cháy được sản xuất mới, lắp ráp, hoán cải trong 

nước hoặc nhập khẩu trước khi đưa vào lưu thông tại Việt Nam. Quy chuẩn kỹ thuật 

này không áp dụng cho phương tiện phòng cháy và chữa cháy nhập khẩu dưới dạng 

hàng mẫu, hàng trưng bày triển lãm, hội chợ; hàng tạm nhập tái xuất, hàng quá cảnh 

không tiêu thụ và sử dụng tại Việt Nam. 

Trong đó, bình chữa cháy được thiết kế để mang và vận hành chữa cháy bằng 

tay, có khối lượng không lớn hơn 20 kg. Thiết bị cung cấp năng lượng cho các đầu 

báo cháy tự động và thực hiện chức năng sau đây: nhận tín hiệu từ đầu báo cháy tự 

động và phát tín hiệu báo động cháy chỉ thị nơi xảy ra cháy; kiểm tra sự làm việc 

bình thường của hệ thống, chỉ thị sự cố của hệ thống như đứt dây, chập mạch;.. 

Ngoài ra, các bộ phận của tòa nhà, chịu tải, theo phương thẳng đứng, có tác 

dụng như bộ phận ngăn cháy hoặc che chắn lửa. Các bộ phận đó chia tòa nhà thành 

các khoang cháy hoặc các vùng ngăn cháy hoặc ngăn cách tòa nhà với các tòa kề cận, 

nhằm ngăn chặn sự cháy lan tới các khoang hoặc tới các tòa nhà kề cận. 

III. Nghị quyết, quyết định, văn bản pháp luật khác  
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1. Quyết định số 2816/QĐ-BCA ngày 25/4/2022 của Bộ Công an về việc công 

bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Bộ Công an 

Theo đó, kể từ ngày 25/4/2022, Bộ Công an chính thức bãi bỏ 04 thủ tục hành 

chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy quy định tại Nghị định số 136/2020/NĐ-

CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Phòng cháy và chữa cháy, cụ thể bao gồm:  

- 02 thủ tục hành chính thực hiện tại cấp trung ương thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, gồm: kiểm định 

phương tiện phòng cháy và chữa cháy; kiểm định và cấp Giấy chứng nhận kiểm định 

phương tiện phòng cháy và chữa cháy;  

- 02 thủ tục hành chính thực hiện tại cấp tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, gồm: kiểm định phương tiện 

phòng cháy và chữa cháy; kiểm định và cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện 

phòng cháy và chữa cháy. 

2. Quyết định số 820/QĐ-BCT ngày 29/4/2022 của Bộ Công Thương về việc 

ban hành Khung giá phát điện năm 2022 

Theo đó, Bộ Công thương ban hành khung giá phát điện năm 2022 áp dụng 

cho đàm phán giá hợp đồng mua bán điện của các nhà máy điện quy định tại điểm a 

khoản 2 Điều 1 Thông tư số 57/2014/TT-BCT. Cụ thể, mức trần của khung giá phát 

điện (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và cơ sở hạ tầng dùng chung) áp dụng cho 

các nhà máy nhiệt điện than quy định là 1.773,76 đồng/kWh. Bên cạnh đó, mức trần 

của khung giá phát điện (chưa bao gồm thuế tài nguyên nước, tiền phí dịch vụ môi 

trường rừng, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước và thuế giá trị gia tăng) áp 

dụng cho các nhà máy thủy điện là 1.110 đồng/kWh. 

Ngoài ra, căn cứ khung giá phát điện quy định và chi tiết thông số nhiên liệu 

sử dụng tính toán khung giá phát điện cho nhà máy nhiệt điện than, Tập đoàn Điện 

lực Việt Nam và đơn vị phát điện đàm phán giá mua bán điện thực tế tuân thủ quy 

định pháp luật về phương pháp xác định giá phát điện và quản lý chi phí đầu tư xây 

dựng do các cơ quan có thẩm quyền ban hành. 
 

 Biên tập viên 

(Đã ký) 
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