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1. Chuyên mục đăng tin: Bản tin pháp luật số 04 năm 2022. 

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

Trong kỳ tháng 4 và tháng 5/2022, 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: 04 

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 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 29/2021/TT-BLĐTBXH ngày 

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

hội quy định tiêu chuẩn phân loại lao động theo điều 

kiện lao động 

28/12/2021 15/4/2022 

02 

Thông tư số 11/2022/TT-BTC ngày 21/02/2022 của 

Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 265/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến 

điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện 

21/02/2022 01/5/2022 

03 

Thông tư  số 15/2022/TT-BCA ngày 06/4/2022 của 

Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 

tư số 43/2017/TT-BCA ngày 20/10/2017 quy định 

về trình tự cấp, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện về an ninh, trật tự và sát hạch, cấp Chứng chỉ 

nghiệp vụ bảo vệ; Thông tư số 45/2017/TT-BCA 

ngày 20/10/2017 quy định về trình tự đăng ký mẫu 

con dấu, thu hồi và hủy con dấu, hủy giá trị sử dụng 

06/4/2022 21/5/2022 

BM01-01-01 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/thong-tu-265-2016-tt-btc-le-phi-cap-giay-phep-su-dung-tan-so-vo-tuyen-dien-phi-su-dung-327961.aspx
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STT Tên văn bản 
Ngày ban 

hành 

Hiệu lực 

văn bản 

con dấu, kiểm tra việc quản lý và sử dụng con dấu; 

Thông tư số 58/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020 quy 

định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương 

tiện giao thông cơ giới đường bộ; Thông tư 

số 65/2020/TT-BCA ngày 19/6/2020 quy định 

nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy 

trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính 

về giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông; 

Thông tư số 68/2020/TT-BCA ngày 19/6/2020 quy 

định về quy trình tuần tra, kiểm soát và xử lý vi 

phạm hành chính của Cảnh sát đường thủy; Thông 

tư số 73/2021/TT-BCA ngày 29/6/2021 quy định 

về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu 

liên quan 

04 

Thông tư số 24/2022/TT-BTC ngày 07/4/2022 của 

Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 48/2019/TT-BTC ngày 08/8/2019 

hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự 

phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản 

đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, 

hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh 

nghiệp 

07/4/2022 25/5/2022 

Nghị quyết, quyết định, văn bản pháp luật khác 

01 

Kết luận số 33-KL/TW ngày 01/4/2022 của Ban Bí 

thư về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán 

bộ giữ chức vụ hàm 

01/4/2022 01/4/2022 

02 

Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg ngày 23/3/2022 

của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 

27/9/2007 về tín dụng đối với học sinh, sinh viên 

23/3/2022 19/5/2022 

03 

Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 

của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học 

sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để mua thiết 

bị phục vụ học tập trực tuyến 

04/4/2022 04/4/2022 

04 

Quyết định số  838/QĐ-BYT ngày 05/4/2022 của 

Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn An toàn, vệ 

sinh lao động cho nhân viên y tế trong phòng, chống 

dịch COVID-19 

05/4/2022 05/4/2022 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-58-2020-tt-bca-cap-thu-hoi-dang-ky-bien-so-phuong-tien-giao-thong-co-gioi-duong-bo-427243.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/vi-pham-hanh-chinh/thong-tu-65-2020-tt-bca-quy-trinh-tuan-tra-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-ve-giao-thong-duong-bo-427300.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/vi-pham-hanh-chinh/thong-tu-68-2020-tt-bca-quy-trinh-tuan-tra-kiem-soat-va-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-canh-sat-duong-thuy-446791.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/quyen-dan-su/thong-tu-73-2021-tt-bca-mau-ho-chieu-giay-thong-hanh-va-cac-bieu-mau-lien-quan-480144.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/ke-toan-kiem-toan/thong-tu-48-2019-tt-btc-huong-dan-trich-lap-va-xu-ly-cac-khoan-du-phong-giam-gia-hang-ton-kho-346536.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tien-te-ngan-hang/quyet-dinh-157-2007-qd-ttg-tin-dung-hoc-sinh-sinh-vien-56252.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Quyet-dinh-838-QD-BYT-2022-An-toan-lao-dong-cho-nhan-vien-y-te-trong-phong-chong-COVID19-509125.aspx
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Tóm tắt và trích dẫn 

I. Thông tư 

1. Thông tư số 29/2021/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2021 của Bộ Lao động 

Thương binh và Xã hội về việc quy định tiêu chuẩn phân loại lao động theo điều kiện 

lao động   

Theo đó, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về loại điều kiện lao 

động như sau: nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm là nghề, công 

việc có điều kiện lao động được xếp loại V, VI; nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, 

nguy hiểm là nghề, công việc có điều kiện lao động được xếp loại IV; nghề, công 

việc nặng nhọc, không độc hại, nguy hiểm là nghề, công việc có điều kiện lao động 

được xếp loại I, II, III. Việc phân loại lao động theo điều kiện lao động phải dựa trên 

kết quả đánh giá xác định điều kiện lao động theo phương pháp quy định. 

Bên cạnh đó, phương pháp phân loại lao động theo điều kiện lao động được 

sử dụng với mục đích xây dựng, sửa đổi, bổ sung hoặc đưa ra khỏi Danh mục nghề, 

công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, đọc 

hại, nguy hiểm;…Tổ chức đánh giá điều kiện lao động phải là tổ chức đủ điều kiện 

hoạt động quan trắc môi trường lao động theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh 

lao động. 

Ngoài ra, thực hiện việc đánh giá, xác định điều kiện lao động theo quy trình 

sau: xác định tên nghề, công việc cần đánh giá, xác định điều kiện lao động; đánh 

giá điều kiện lao động theo hệ thống chỉ tiêu về điều kiện lao động. 

2. Thông tư số 11/2022/TT-BTC ngày 21/02/2022 của Bộ Tài chính sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư số 265/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô 

tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện 

Một số nội dung được sửa đổi, bổ sung như sau: 

Lệ phí gia hạn, cấp lại giấy phép bằng 20% mức lệ phí cấp giấy phép. Lệ phí 

sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép bằng mức lệ phí cấp giấy phép. Trường hợp nội 

dung giấy phép không phải ấn định lại tần số hoặc phải ấn định lại tần số theo văn 

bản quy phạm pháp luật chuyên ngành thì mức thu bằng 20% mức lệ phí cấp giấy 

phép. 

Bên cạnh đó, người nộp lệ phí được miễn lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số 

vô tuyến điện trong các trường hợp: đài vô tuyến điện đặt trên phương tiện nghề cá; 

thiết bị đầu cuối vệ tinh phục vụ mục đích giám sát hành trình tàu cá. 

Tổ chức, cá nhân ngừng sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện trước thời hạn 

quy định tại giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện thì chỉ được hoàn trả phần phí 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/thong-tu-265-2016-tt-btc-le-phi-cap-giay-phep-su-dung-tan-so-vo-tuyen-dien-phi-su-dung-327961.aspx
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sử dụng tần số vô tuyến điện cho thời gian còn lại của giấy phép nếu thời gian còn 

lại này từ 30 ngày trở lên với giấy phép sử dụng tần số ngừng do đấu giá tần số hoặc 

thay đổi quy hoạch tần số; hoặc từ 90 ngày trở lên với các trường hợp còn lại. 

3. Thông tư  số 15/2022/TT-BCA ngày 06/4/2022 của Bộ Công an sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư số 43/2017/TT-BCA ngày 20/10/2017 quy định về 

trình tự cấp, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và sát hạch, 

cấp Chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; Thông tư số 45/2017/TT-BCA ngày 20/10/2017 quy 

định về trình tự đăng ký mẫu con dấu, thu hồi và hủy con dấu, hủy giá trị sử dụng 

con dấu, kiểm tra việc quản lý và sử dụng con dấu; Thông tư số 58/2020/TT-

BCA ngày 16/6/2020 quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện 

giao thông cơ giới đường bộ; Thông tư số 65/2020/TT-BCA ngày 19/6/2020 quy định 

nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi 

phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông; Thông tư 

số 68/2020/TT-BCA ngày 19/6/2020 quy định về quy trình tuần tra, kiểm soát và xử 

lý vi phạm hành chính của Cảnh sát đường thủy; Thông tư số 73/2021/TT-BCA ngày 

29/6/2021 quy định về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan 

Cụ thể, Công an xã, phường, thị trấn đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn 

máy (kể cả xe máy điện) của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, 

cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương mình và cơ quan, tổ 

chức, cá nhân người nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài 

tại địa phương mình; tổ chức thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe hết niên 

hạn sử dụng, xe hỏng không sử dụng được của cơ quan, tổ chức, cá nhân có trụ sở 

hoặc nơi thường trú tại địa phương. 

Bên cạnh đó, căn cứ vào điều kiện cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin 

tại địa phương, Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định 

như sau: 

- Thứ nhất, thực hiện phân cấp đăng ký xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy 

điện) và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên cho Công an cấp huyện, thời gian 

hoàn thành trước ngày 31/12/2022; 

- Thứ hai, thực hiện phân cấp đăng ký, biển số xe ô tô, xe máy kéo, rơmoóc, 

sơ mi rơmoóc và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên cho Công an cấp huyện; 

thời gian hoàn thành trước ngày 31/12/2022; 

- Thứ ba, thực hiện phân cấp đăng ký, biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe 

máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên cho Công an cấp xã có số 

lượng trung bình 03 năm liền kề gần nhất, đã đăng ký mới từ 250 xe mô tô, xe gắn 

máy (kể cả xe máy điện) trở lên trong 01 năm…; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-58-2020-tt-bca-cap-thu-hoi-dang-ky-bien-so-phuong-tien-giao-thong-co-gioi-duong-bo-427243.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-58-2020-tt-bca-cap-thu-hoi-dang-ky-bien-so-phuong-tien-giao-thong-co-gioi-duong-bo-427243.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/vi-pham-hanh-chinh/thong-tu-65-2020-tt-bca-quy-trinh-tuan-tra-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-ve-giao-thong-duong-bo-427300.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/vi-pham-hanh-chinh/thong-tu-68-2020-tt-bca-quy-trinh-tuan-tra-kiem-soat-va-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-canh-sat-duong-thuy-446791.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/quyen-dan-su/thong-tu-73-2021-tt-bca-mau-ho-chieu-giay-thong-hanh-va-cac-bieu-mau-lien-quan-480144.aspx
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- Thứ tư, thực hiện thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe hết niên hạn 

sử dụng, xe hỏng không sử dụng được trên Cổng Dịch vụ công Bộ Công an, Cổng 

Dịch vụ công quốc gia, thời gian hoàn thành trước ngày 31/12/2022. 

4. Thông tư số 24/2022/TT-BTC ngày 07/4/2022 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư số 48/2019/TT-BTC ngày 08/8/2019 hướng dẫn việc 

trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu 

tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây 

dựng tại doanh nghiệp 

Theo đó, đối tượng lập dự phòng là các loại chứng khoán do các tổ chức kinh 

tế trong nước phát hành theo quy định, thuộc sở hữu của doanh nghiệp, đang được 

niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán trong nước, được tự do 

mua bán trên thị trường và giá chứng khoán thực tế trên thị trường tại thời điểm lập 

báo cáo tài chính năm thấp hơn giá trị của khoản đầu tư chứng khoán đang hạch toán 

trên sổ kế toán. 

Đối tượng lập dự phòng nêu trên không bao gồm trái phiếu Chính phủ, trái 

phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương. 

Bên cạnh đó, tại điểm b khoản 1 Điều 5 Thông tư số 48/2019/TT-BTC quy 

định về mức trích lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán quy định, bãi bỏ các 

nội dung về xác định giá trái phiếu thực tế trên thị trường đối với trái phiếu Chính 

phủ, trái phiếu chính quyền địa phương và trái phiếu chính phủ bảo lãnh. 

III. Nghị quyết, quyết định, văn bản pháp luật khác  

1. Kết luận số 33-KL/TW ngày 01/4/2022 của Ban Bí thư về việc thực hiện chế 

độ, chính sách đối với cán bộ giữ chức vụ hàm 

Theo đó, chấm dứt việc bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ hàm ở các cơ quan, tổ 

chức trong hệ thống chính trị kể từ ngày 01/4/2022. 

Đối với chức vụ hàm ngoại giao thực hiện theo quy định riêng. 

Ngoài ra, đối với cán bộ, công chức hiện đang giữ chức vụ hàm thì thực hiện 

như sau: 

- Thời gian công tác còn dưới 5 năm thì giữ nguyên chức vụ hàm và chế độ, 

chính sách đến khi nghỉ hưu. 

- Thời gian công tác còn trên 5 năm thì khi hết thời hạn bổ nhiệm (5 năm từ 

ngày được bổ nhiệm) không bổ nhiệm lại chức vụ hàm mà xem xét, bố trí công tác 

phù hợp. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/ke-toan-kiem-toan/thong-tu-48-2019-tt-btc-huong-dan-trich-lap-va-xu-ly-cac-khoan-du-phong-giam-gia-hang-ton-kho-346536.aspx
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2. Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg ngày 23/3/2022 của của Thủ tướng Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 

27/9/2007 về tín dụng đối với học sinh, sinh viên 

Cụ thể, nâng mức cho vay tối đa dành cho học sinh, sinh viên lên 4 triệu 

đồng/tháng, thay vì mức cho vay tối đa là 2,5 triệu đồng/tháng/học sinh, sinh viên 

như quy định cũ. Kể từ ngày học sinh, sinh viên kết thúc khóa học 12 tháng theo quy 

định, đối tượng được vay vốn phải trả nợ gốc và lãi tiền vay lần đầu tiên; đối tượng 

được vay vốn có thể trả trước hạn mà không chịu lãi phạt trả nợ trước hạn. 

Bên cạnh đó, học sinh, sinh viên là thành viên của hộ gia đình được vay vốn 

thuộc một trong các đối tượng sau: hộ nghèo theo chuẩn quy định của pháp luật; hộ 

cận nghèo theo chuẩn quy định của pháp luật; hộ có mức sống trung bình theo chuẩn 

quy định của pháp luật. 

3. Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ 

về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để mua thiết bị phục 

vụ học tập trực tuyến 

Các đối tượng được vay vốn là học sinh các cấp đang theo học tại các cơ sở 

giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định; và học sinh, sinh viên đang 

theo học tại các trường đại học (hoặc tương đương), cao đẳng, trung cấp và trung 

tâm giáo dục nghề nghiệp. 

Học sinh, sinh viên được vay vốn phải thỏa mãn các điều kiện: không có máy 

tính, thiết bị đáp ứng yêu cầu học tập trực tuyến và chưa được hưởng chính sách hỗ 

trợ máy tính, thiết bị học tập trực tuyến; và thuộc hộ gia đình là hộ nghèo, hộ cận 

nghèo, hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định hoặc hộ gia đình có hoàn 

cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 (bố hoặc mẹ hoặc bố và mẹ mất 

do dịch Covid-19). 

Việc cho vay đối với học sinh, sinh viên được thực hiện theo phương thức cho 

vay thông qua hộ gia đình. Đại diện hộ gia đình của học sinh, sinh viên là người đứng 

tên vay và giao dịch với Ngân hàng Chính sách xã hội. Học sinh, sinh viên đã đủ 18 

tuổi có thể được trực tiếp đứng tên vay vốn nếu đáp ứng đủ điều kiện quy định. 

Mức vốn cho vay tối đa 10 triệu đồng/học sinh, sinh viên với lãi suất cho vay 

1,2%/năm. Thời hạn cho vay tối đa 36 tháng. 

 4. Quyết định số  838/QĐ-BYT ngày 05/4/2022 của Bộ Y tế về việc ban hành 

hướng dẫn An toàn, vệ sinh lao động cho nhân viên y tế trong phòng, chống dịch 

COVID-19  

Trong đó, các biện pháp dự phòng đối với yếu tố nguy cơ gây mệt mỏi cho 

nhân viên y tế được hướng dẫn như sau: 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tien-te-ngan-hang/quyet-dinh-157-2007-qd-ttg-tin-dung-hoc-sinh-sinh-vien-56252.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Quyet-dinh-838-QD-BYT-2022-An-toan-lao-dong-cho-nhan-vien-y-te-trong-phong-chong-COVID19-509125.aspx
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- Thời gian ca làm việc: 

+ Mỗi tuần nên bố trí 5 ca 8 tiếng hoặc 4 ca 10 tiếng, nếu làm 12 giờ/ngày thì 

phải sắp xếp nhiều ngày nghỉ xen kẽ hơn. Sắp xếp thời gian làm việc ngắn hơn vào 

ban đêm. 

+ Nên tổ chức đổi ca luân phiên theo chiều thuận (sáng đến chiều đến đêm) và 

có cân nhắc đến nguyện vọng của nhân viên y tế, điều kiện địa phương và cơ sở y tế. 

- Nghỉ giải lao: thường xuyên bố trí nghỉ giải lao ngắn giữa giờ (cứ sau 1 đến 

2 giờ làm việc); cho phép thời gian nghỉ ăn trưa/tối dài hơn. 

- Thời gian nghỉ ngơi và phục hồi sức khỏe: xây dựng chính sách về thời giờ 

làm việc và nghỉ ngơi phù hợp: 

+ Khi làm việc tối thiểu 10 giờ liên tục mỗi ngày phải bố trí 7-8 giờ để ngủ và 

sau 14 ngày làm việc liên tục cần được nghỉ 48 giờ; làm 5 ca liên tục 8 giờ hoặc 4 ca 

10 giờ phải bố trí một hoặc hai ngày nghỉ. 

+ Khi làm 3 ca liên tục kéo dài 12 giờ phải có hai ngày nghỉ. 
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