
MỘT SỐ ĐIỂM NỔI BẬT 

VĂN BẢN QPPL CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 6 NĂM 2022 

 

 

1. Nghị định số 23/2022/NĐ-CP ngày 25/4/2022 của Chính phủ về thành 

lập, sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu, chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu tại 

doanh nghiệp do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ có hiệu lực từ ngày 1/6/2022. 

Nghị định quy định doanh nghiệp khi thành lập phải có mức vốn điều lệ 

không thấp hơn 100 tỷ đồng. 

Trường hợp kinh doanh những ngành, nghề quy định phải có vốn pháp định 

thì ngoài điều kiện trên, vốn điều lệ của doanh nghiệp khi thành lập không thấp hơn 

mức vốn pháp định quy định đối với ngành, nghề kinh doanh đó. 

Đối với doanh nghiệp cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thiết yếu, bảo 

đảm an sinh xã hội hoặc hoạt động trong một số ngành, lĩnh vực, địa bàn cần Nhà 

nước đầu tư vốn để thành lập doanh nghiệp thì vốn điều lệ có thể thấp hơn 100 tỷ 

đồng nhưng không thấp hơn mức vốn pháp định quy định đối với ngành, nghề kinh 

doanh yêu cầu vốn pháp định. 

2. Nghị định 24/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định 

về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. 

Sửa đổi, bổ sung các quy định về liên kết đào tạo với nước ngoài quy định tại 

Nghị định 15/2019/NĐ-CP ngày 1/2/2019. 

Về các hình thức liên kết đào tạo với nước ngoài, Nghị định 24/2022/NĐ-CP 

quy định: Liên kết đào tạo với nước ngoài được thực hiện theo các chương trình 

đào tạo sau đây: 

a) Chương trình đào tạo do hai bên xây dựng; cấp văn bằng, chứng chỉ của 

nước ngoài hoặc cấp văn bằng, chứng chỉ của nước ngoài và của Việt Nam; 

b) Chương trình đào tạo của nước ngoài; cấp văn bằng, chứng chỉ của nước 

ngoài; 

c) Chương trình đào tạo của nước ngoài chuyển giao; cấp văn bằng, chứng 

chỉ của nước ngoài hoặc cấp văn bằng, chứng chỉ của nước ngoài và của Việt Nam. 

Liên kết đào tạo với nước ngoài được thực hiện toàn phần tại Việt Nam hoặc 

thực hiện một phần tại Việt Nam và một phần tại nước ngoài do các bên liên kết 

đào tạo quyết định. 

3. Chính phủ vừa ban hành Nghị định 25/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị 

định 47/2011/NĐ-CP quy định thi hành Luật Bưu chính. 

Cụ thể, bổ sung quy định về trình tự, thủ tục thu hồi giấy phép bưu chính như 

sau: 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Nghi-dinh-25-2022-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-47-2011-ND-CP-huong-dan-Luat-Buu-chinh-509979.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/nghi-dinh-47-2011-nd-cp-huong-dan-luat-buu-chinh-125633.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Luat-buu-chinh-2010-108080.aspx
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- Cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp giấy phép bưu chính gửi văn bản 

yêu cầu doanh nghiệp có hành vi quy định tại khoản 1 Điều 24 Luật Bưu chính giải 

trình, cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan theo thời gian nêu trong văn bản. 

- Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức làm việc với doanh 

nghiệp thì phải lập biên bản buổi làm việc, kể cả trong trường hợp doanh nghiệp 

không giải trình, không cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan theo quy định. 

- Sau 10 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trong văn bản mà 

doanh nghiệp không giải trình hoặc giải trình không phù hợp với quy định thì cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp giấy phép bưu chính ban hành quyết định thu 

hồi giấy phép. 

- Việc thu hồi giấy phép bưu chính được cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã 

cấp giấy phép bưu chính thực hiện bằng hình thức công bố hết hiệu lực. 

Việc công bố hết hiệu lực phải được công khai trên Cổng thông tin điện tử 

của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp giấy phép bưu chính và thông báo tới 

cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền liên quan. 

4. Ngày 14/4/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 26/2022/NĐ-CP về 

viên chức Lãnh sự danh dự nước ngoài tại Việt Nam. 

Theo đó, người được chấp thuận làm Lãnh sự danh dự phải đáp ứng các điều 

kiện sau đây: 

- Có quốc tịch Nước cử hoặc quốc tịch Việt Nam. 

Trường hợp là người có quốc tịch của nước thứ ba hoặc người có hai hay 

nhiều quốc tịch thì phải được sự đồng ý của Bộ Ngoại giao theo trình tự thủ tục quy 

định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định 26/2022/NĐ-CP . 

Sự đồng ý về quốc tịch này có thể bị rút lại vào bất kỳ lúc nào mà không cần 

nêu lý do. Trong trường hợp này, Bộ Ngoại giao sẽ gửi công hàm thông báo đến 

Nước cử. 

- Thường trú tại Việt Nam hoặc đã cư trú, làm việc ít nhất 01 năm tại khu 

vực lãnh sự. 

- Không phải là cán bộ công chức, viên chức hoặc người lao động nhận 

lương từ ngân sách nhà nước của bất kỳ nước nào. 

- Bố trí trụ sở làm việc hoặc nơi cư trú trong khu vực lãnh sự của Cơ quan 

lãnh sự mà người đó dự kiến đứng đầu. 

- Có lý lịch tư pháp rõ ràng. 

- Có khả năng tài chính, uy tín trong xã hội. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Luat-buu-chinh-2010-108080.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-26-2022-ND-CP-vien-chuc-Lanh-su-danh-du-nuoc-ngoai-tai-Viet-Nam-510238.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-26-2022-ND-CP-vien-chuc-Lanh-su-danh-du-nuoc-ngoai-tai-Viet-Nam-510238.aspx
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5. Ngày 09/5/2022, Thủ tướng ban hành Quyết định 13/2022/QĐ-TTg về 

thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp. 

Có 03 đối tượng bảo hiểm được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp bao gồm: 

- Cây trồng: Cây lúa, cao su, hồ tiêu, điều, cà phê. (Bổ sung cao su, hồ tiêu, 

điều, cà phê) 

- Vật nuôi: Trâu, bò, lợn. (Bổ sung lợn) 

- Nuôi trồng thủy sản: Tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cá tra. (Bổ sung cá tra) 

Bên cạnh đó, quy định địa bàn được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp gồm: 

- Đối với cây trồng: 

+ Đối với cây lúa, tại các tỉnh: Thái Bình, Nam Định, Nghệ An, Hà Tĩnh, 

Bình Thuận, An Giang, Đồng Tháp. 

+ Đối với cây cao su, tại các tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Bình Thuận, 

Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai. 

+ Đối với cây cà phê, tại các tỉnh: Sơn La, Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk 

Nông, Lâm Đồng, Bình Phước. 

+ Đối với cây hồ tiêu, tại các tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình 

Phước, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu. 

+ Đối với cây điều, tại các tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Bình Thuận, 

Bình Phước, Đồng Nai. 

- Đối với vật nuôi: 

+ Đối với trâu, bò, tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Hà Giang, 

Vĩnh Phúc, Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Định, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm 

Đồng, Đồng Nai, Bình Dương. 

+ Đối với lợn, tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Bắc Giang, Hà 

Nội, Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Định, Đắk Lắk, Đồng Nai. 

- Đối với tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cá tra, tại các tỉnh: Bến Tre, Trà Vinh, 

Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau. 

Quyết định 13/2022/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 24/6/2022 đến hết ngày 

31/12/2025 và thay thế Quyết định 22/2019/QĐ-TTg ngày 26/6/2019, Quyết định 

03/2021/QĐ-TTg ngày 25/01/2021. 

6. Văn phòng Chính phủ ban hành Thông tư 01/2022/TT-VPCP hướng 

dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương có hiệu lực thi hành từ ngày 20/6/2022. 
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Theo Thông tư, Văn phòng Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương (cấp tỉnh) là cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh; bộ máy 

tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của UBND, Chủ tịch UBND cấp tỉnh. 

Văn phòng UBND cấp tỉnh có chức năng tham mưu, giúp UBND cấp tỉnh 

về: Chương trình, kế hoạch công tác của UBND, Chủ tịch UBND cấp tỉnh; kiểm 

soát thủ tục hành chính; tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của địa phương; tổ 

chức, quản lý và công bố các thông tin chính thức về hoạt động của UBND, Chủ 

tịch UBND cấp tỉnh. 

Văn phòng UBND cấp tỉnh là đầu mối Cổng Thông tin điện tử, kết nối hệ 

thống thông tin hành chính điện tử phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành 

của UBND, Chủ tịch UBND cấp tỉnh; quản lý Công báo và phục vụ các hoạt động 

chung của UBND cấp tỉnh; giúp Chủ tịch UBND và các Phó Chủ tịch UBND cấp 

tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo thẩm quyền; quản lý công tác quản trị nội 

bộ của Văn phòng; tham mưu, giúp UBND cấp tỉnh quản lý nhà nước về ngành, 

lĩnh vực ngoại vụ, dân tộc (đối với địa phương không tổ chức riêng Sở Ngoại vụ, 

Ban Dân tộc). 

7. Thông tư 03/2022/TT-BYT sửa đổi quy định về tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành ngày 

26/4/2022. 

Từ ngày 10/6/2022, không còn quy định yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ, tin 

học trong tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế. 

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng đối với bác sĩ cao cấp (hạng I) bao 

gồm: 

Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa cấp II hoặc tiến sĩ nhóm ngành Y học (trừ 

ngành y học dự phòng); bác sĩ chuyên khoa cấp II hoặc tiến sĩ ngành Răng - Hàm - 

Mặt; Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ hoặc 

có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (dùng cho các hạng chức danh bác 

sĩ). 

Còn đối với bác sĩ chính (hạng II) thì yêu cầu tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa 

cấp I hoặc thạc sĩ trở lên nhóm ngành Y học (trừ ngành y học dự phòng); bác sĩ 

chuyên khoa cấp I hoặc thạc sĩ trở lên ngành Răng - Hàm - Mặt; Có chứng chỉ bồi 

dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ hoặc có chứng chỉ hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh (dùng cho các hạng chức danh bác sĩ). 

Đối với bác sĩ (hạng III) thì yêu cầu tốt nghiệp bác sĩ nhóm ngành Y học (trừ 

ngành Y học dự phòng); bác sĩ ngành Răng - Hàm - Mặt; Có chứng chỉ bồi dưỡng 

theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ hoặc có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh (dùng cho các hạng chức danh bác sĩ). 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-03-2022-TT-BYT-sua-doi-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-y-te-511668.aspx
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8.  Thông tư 04/2022/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 12/2017/TT-

BGTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ 

Quy định, cơ sở đào tạo trang bị và sử dụng ca bin học lái xe ô tô để đào tạo 

lái xe ô tô trước ngày 31/12/2022. 

(Hiện hành, Thông tư 12/2017/TT-BGTVT (được sửa đổi tại Thông 

tư 01/2021/TT-BGTVT) yêu cầu cơ sở đào tạo trang bị và sử dụng ca bin học lái xe 

ô tô để đào tạo lái xe ô tô từ ngày 01/7/2022). 

Trong thời gian chưa sử dụng ca bin học lái xe ô tô, cơ sở đào tạo lái xe xây 

dựng chương trình, giáo trình và tổ chức giảng dạy đảm bảo đủ thời gian đào tạo 

theo chương trình quy định tại Điều 13, Điều 14 Thông tư 12/2017/TT-

BGTVT (được sửa đổi tại Thông tư 04/2022/TT-BGTVT), như sau: 

Số giờ học thực hành lái xe trên 01 xe tập lái, gồm cả thời gian học lái xe 

trên ca bin học lái xe ô tô. 

9. Thông tư 05/2022/TT-BKHCN ngày 31/5/2022 hướng dẫn sử dụng 

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và Công nghệ ban hành. 

Theo đó, nội dung chi hỗ trợ phát triển KH&CN của doanh nghiệp gồm: 

- Trang bị cơ sở vật chất - kỹ thuật cho hoạt động KH&CN của doanh 

nghiệp; 

- Mua quyền sử dụng, quyền sở hữu: Bí quyết công nghệ; giải pháp hợp lý 

hóa sản xuất, đổi mới công nghệ; bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích;... 

- Mua máy móc, thiết bị cho đổi mới công nghệ phục vụ trực tiếp hoạt động 

sản xuất, kinh doanh để thay thế một phần hay toàn bộ công nghệ đã, đang sử dụng 

bằng công nghệ khác tiên tiến hơn... 

- Trả lương, chi thuê chuyên gia hoặc hợp đồng với tổ chức KH&CN trong 

nước và nước ngoài để thực hiện các hoạt động KH&CN của doanh nghiệp; 

- Chi đào tạo nhân lực khoa học và công nghệ của doanh nghiệp; 

- Chi cho hoạt động sáng kiến; 

- Chi cho hoạt động hợp tác về KH&CN với các tổ chức, cá nhân, doanh 

nghiệp trong nước và nước ngoài; 

- Chi cho đánh giá, thử nghiệm, giám định, kiểm định, quảng bá, thương mại 

hóa sản phẩm mới, công nghệ mới;... 

- Chi tài trợ, hỗ trợ kinh phí thực hiện các nhiệm vụ thuộc Đề án “Hỗ trợ hệ 

sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”. (Nội dung mới bổ 

sung)./. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-04-2022-TT-BGTVT-sua-doi-Thong-tu-12-2017-TT-BGTVT-cap-giay-phep-lai-xe-co-gioi-511581.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-12-2017-TT-BGTVT-dao-tao-sat-hach-cap-giay-phep-lai-xe-co-gioi-duong-bo-329206.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-12-2017-TT-BGTVT-dao-tao-sat-hach-cap-giay-phep-lai-xe-co-gioi-duong-bo-329206.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-12-2017-TT-BGTVT-dao-tao-sat-hach-cap-giay-phep-lai-xe-co-gioi-duong-bo-329206.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-01-2021-TT-BGTVT-sua-doi-Thong-tu-29-2015-TT-BGTVT-cap-su-dung-giay-phep-lai-xe-quoc-te-464405.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-12-2017-TT-BGTVT-dao-tao-sat-hach-cap-giay-phep-lai-xe-co-gioi-duong-bo-329206.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-12-2017-TT-BGTVT-dao-tao-sat-hach-cap-giay-phep-lai-xe-co-gioi-duong-bo-329206.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-04-2022-TT-BGTVT-sua-doi-Thong-tu-12-2017-TT-BGTVT-cap-giay-phep-lai-xe-co-gioi-511581.aspx
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