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Phụ lục

STT Trích yếu nội dung
Ngày ban hành;

Ngày hiệu lực

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 01/6/2022.

BH: 25/4/2022; 

HL: 01/6/2022

2

Nghị định số 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 có hiệu lực từ ngày 01/6/2022

BH: 06/4/2022; 

HL: 01/6/2022

3
Nghị định số 25/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính

BH: 12/4/2022; 

HL: 01/6/2022

4 Nghị định số 26/2022/NĐ-CP  ngày 14/4/2022 về viên chức Lãnh 

sự danh dự nước ngoài tại Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01/6/2022

BH: 14/4/2022; 

HL: 01/6/2022

5 Quyết định số 13/2022/QĐ-TTg ngày 09/5/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp

BH: 09/5/2022; 

HL: 24/6/2022

6
Thông tư số 01/2022/TT-VPCP ngày 02/5/2022 của Văn phòng 

Chính phủ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

BH: 02/5/2022; 

HL: 20/6/2022

7

Thông tư số 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.

BH: 26/4/2022; 

HL: 10/6/2022

8

Thông tư số 3/2022/TT-BNV ngày 12/03/2022 của Bộ Nội vụ quy 

định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối 

với công chức, viên chức, trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công 

việc thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ ở địa phương.

BH: 12/3/2022; 

HL: 01/6/2022

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÓ HIỆU LỰC 

TỪ THÁNG 6 NĂM 2022

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
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
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
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-3-2022-TT-BNV-chuyen-doi-vi-tri-cong-tac-vien-chuc-to-chuc-can-bo-o-dia-phuong-506447.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-3-2022-TT-BNV-chuyen-doi-vi-tri-cong-tac-vien-chuc-to-chuc-can-bo-o-dia-phuong-506447.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-3-2022-TT-BNV-chuyen-doi-vi-tri-cong-tac-vien-chuc-to-chuc-can-bo-o-dia-phuong-506447.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-3-2022-TT-BNV-chuyen-doi-vi-tri-cong-tac-vien-chuc-to-chuc-can-bo-o-dia-phuong-506447.aspx
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STT Trích yếu nội dung
Ngày ban hành;

Ngày hiệu lực

9

Thông tư số 18/2022/TT-BCA ngày 20/4/2022 của Bộ Công an 

quy định về quy trình thanh tra hành chính trong lực lượng Công 

an nhân dân 

BH: 20/4/2022; 

HL: 06/6/2022

10
Thông tư số 04/2022/TT-BGTVT ngày 22/4/2022 của Bộ Giao 

thông vận tải sửa đổi Thông tư 12/2017/TT-BGTVT quy định về 

đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ 

BH: 22/4/2022; 

HL: 15/6/2022

11

Thông tư số 35/2022/TT-BQP nagỳ 26/4/2022 sửa đổi 

Thông tư 116/2015/TT-BQP quy định về tiêu chuẩn vật chất hậu 

cần đối với học viên cơ yếu do Bộ trưởng Bộ Quốc 

phòng ban hành

BH: 26/4/2022; 

HL: 10/6/2022

12

Thông tư số 07/2022/TT-BGTVT ngày 31/5/2022 sửa đổi 

Thông tư 25/2018/TT-BGTVT về đường ngang và cấp giấy phép 

xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường 

sắt do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

BH: 31/5/2022; 

HL: 01/6/2022

13

Thông tư số 06/2022/TT-BGDĐT ngày 11/5/2022 hướng dẫn 

trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, 

cứu hộ cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục do Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BH: 11/5/2022; 

HL: 26/6/2022

14

Thông tư số 05/2022/TT-BKHĐT ngày 06/5/2022 hướng dẫn chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc 

Ủy ban nhân dân cấp huyện do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

ban hành

BH: 06/5/2022; 

HL: 20/6/2022

15

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

giám định tư pháp trong hoạt động khoa học và công nghệ do Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

BH: 20/4/2022; 

HL: 15/6/2022

16

Thông tư số 23/2022/TT-BCA ngày 16/5/2022 quy định về thẩm 

quyền, trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại trong Công an nhân 

dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

BH: 16/5/2022; 

HL: 30/6/2022

17

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

Nghị định 80/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hỗ trợ doanh nghiệp 

nhỏ và vừa do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

BH: 10/5/2022; 

HL: 25/6/2022

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-18-2022-TT-BCA-quy-trinh-thanh-tra-hanh-chinh-trong-luc-luong-Cong-an-512453.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-18-2022-TT-BCA-quy-trinh-thanh-tra-hanh-chinh-trong-luc-luong-Cong-an-512453.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-18-2022-TT-BCA-quy-trinh-thanh-tra-hanh-chinh-trong-luc-luong-Cong-an-512453.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-35-2022-TT-BQP-sua-doi-Thong-tu-116-2015-TT-BQP-tieu-chuan-vat-chat-hau-can-511729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-35-2022-TT-BQP-sua-doi-Thong-tu-116-2015-TT-BQP-tieu-chuan-vat-chat-hau-can-511729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-35-2022-TT-BQP-sua-doi-Thong-tu-116-2015-TT-BQP-tieu-chuan-vat-chat-hau-can-511729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-35-2022-TT-BQP-sua-doi-Thong-tu-116-2015-TT-BQP-tieu-chuan-vat-chat-hau-can-511729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Thong-tu-07-2022-TT-BGTVT-sua-doi-25-2018-TT-BGTVT-cap-phep-xay-dung-dat-duong-sat-515330.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Thong-tu-07-2022-TT-BGTVT-sua-doi-25-2018-TT-BGTVT-cap-phep-xay-dung-dat-duong-sat-515330.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Thong-tu-07-2022-TT-BGTVT-sua-doi-25-2018-TT-BGTVT-cap-phep-xay-dung-dat-duong-sat-515330.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Thong-tu-07-2022-TT-BGTVT-sua-doi-25-2018-TT-BGTVT-cap-phep-xay-dung-dat-duong-sat-515330.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-06-2022-TT-BGDDT-trang-bi-kien-thuc-phong-chay-chua-chay-cho-hoc-sinh-sinh-vien-512898.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-06-2022-TT-BGDDT-trang-bi-kien-thuc-phong-chay-chua-chay-cho-hoc-sinh-sinh-vien-512898.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-06-2022-TT-BGDDT-trang-bi-kien-thuc-phong-chay-chua-chay-cho-hoc-sinh-sinh-vien-512898.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-06-2022-TT-BGDDT-trang-bi-kien-thuc-phong-chay-chua-chay-cho-hoc-sinh-sinh-vien-512898.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-05-2022-TT-BKHDT-huong-dan-chuc-nang-So-Ke-hoach-thuoc-Uy-ban-cap-tinh-513155.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-05-2022-TT-BKHDT-huong-dan-chuc-nang-So-Ke-hoach-thuoc-Uy-ban-cap-tinh-513155.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-05-2022-TT-BKHDT-huong-dan-chuc-nang-So-Ke-hoach-thuoc-Uy-ban-cap-tinh-513155.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-05-2022-TT-BKHDT-huong-dan-chuc-nang-So-Ke-hoach-thuoc-Uy-ban-cap-tinh-513155.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-05-2022-TT-BKHDT-huong-dan-chuc-nang-So-Ke-hoach-thuoc-Uy-ban-cap-tinh-513155.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thu-tuc-To-tung/Thong-tu-03-2022-TT-BKHCN-giam-dinh-tu-phap-trong-hoat-dong-khoa-hoc-512815.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thu-tuc-To-tung/Thong-tu-03-2022-TT-BKHCN-giam-dinh-tu-phap-trong-hoat-dong-khoa-hoc-512815.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thu-tuc-To-tung/Thong-tu-03-2022-TT-BKHCN-giam-dinh-tu-phap-trong-hoat-dong-khoa-hoc-512815.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-23-2022-TT-BCA-tham-quyen-trinh-tu-giai-quyet-khieu-nai-trong-Cong-an-nhan-dan-514402.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-23-2022-TT-BCA-tham-quyen-trinh-tu-giai-quyet-khieu-nai-trong-Cong-an-nhan-dan-514402.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-23-2022-TT-BCA-tham-quyen-trinh-tu-giai-quyet-khieu-nai-trong-Cong-an-nhan-dan-514402.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-06-2022-TT-BKHDT-huong-dan-Nghi-dinh-80-2021-ND-CP-514234.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-06-2022-TT-BKHDT-huong-dan-Nghi-dinh-80-2021-ND-CP-514234.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-06-2022-TT-BKHDT-huong-dan-Nghi-dinh-80-2021-ND-CP-514234.aspx
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Ngày ban hành;

Ngày hiệu lực

18

Thông tư số 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

BH: 31/5/2022; 

HL: 01/6/2022

19

Thông tư số 13/2022/TT-BCA nagỳ 05/4/2022 quy định về biểu 

mẫu và chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy do Bộ 

trưởng Bộ Công an ban hành

BH: 05/4/2022; 

HL: 15/6/2022

20

Thông tư số 19/2022/TT-BTC ngày 23/3/2022 quy định về mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ duy trì hệ 

thống kiểm tra trạng thái chứng thư số do Bộ trưởng Bộ Tài 

chính ban hành

BH: 23/3/2022; 

HL: 01/6/2022

21

Thông tư số 07/2022/TT-BLĐTBXH ngày 06/5/2022 hướng dẫn 

thực hiện Quyết định 57/2013/QĐ-TTg đã được sửa đổi, bổ sung 

tại Quyết định 62/2015/QĐ-TTg về trợ cấp một lần đối với người 

được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a do Bộ 

trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

BH: 06/5/2022; 

HL: 24/6/2022

22

Thông tư số 06/2022/TT-BLĐTBXH quy định về chương trình bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp và chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội ban hành

BH: 06/4/2022; 

HL: 01/6/2022

23
Chỉ thị số 08/CT-TTg năm 2022 về tăng cường triển khai công tác 

xây dựng văn hóa học đường do Thủ tướng Chính phủ ban hành

BH: 01/6/2022; 

HL: 01/6/2022

24

Chỉ thị số 9/CT-TTg năm 2022 về tăng cường công tác phòng, 

chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn do Thủ tướng Chính 

phủ ban hành

BH: 01/6/2022; 

HL: 01/6/2022

25

Quyết định số 1256/QĐ-UBND ngày 10/5/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Sóc Trăng về việc phê duyệt, công bố Chỉ số cải cách 

hành chính và Chỉ số đo lường sự hài lòng  của người dân, tổ chức 

đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Sóc 

Trăng năm 2021

BH: 10/5/2022; 

HL: 10/5/2022

26

Báo cáo số 56/BC-SNV ngày 26/5/2022 của Sở Nội vụ về Kết quả 

Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn 

tỉnh Sóc Trăng năm 2021

BH: 26/5/2022; 

HL: 26/5/2022

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-05-2022-TT-BKHCN-huong-dan-su-dung-Quy-phat-trien-khoa-hoc-doanh-nghiep-515441.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-05-2022-TT-BKHCN-huong-dan-su-dung-Quy-phat-trien-khoa-hoc-doanh-nghiep-515441.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-05-2022-TT-BKHCN-huong-dan-su-dung-Quy-phat-trien-khoa-hoc-doanh-nghiep-515441.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-13-2022-TT-BCA-bieu-mau-va-che-do-bao-cao-thong-ke-phong-chong-ma-tuy-513799.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-13-2022-TT-BCA-bieu-mau-va-che-do-bao-cao-thong-ke-phong-chong-ma-tuy-513799.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-13-2022-TT-BCA-bieu-mau-va-che-do-bao-cao-thong-ke-phong-chong-ma-tuy-513799.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-19-2022-TT-BTC-su-dung-phi-duy-tri-he-thong-kiem-tra-trang-thai-chung-thu-so-507822.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-19-2022-TT-BTC-su-dung-phi-duy-tri-he-thong-kiem-tra-trang-thai-chung-thu-so-507822.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-19-2022-TT-BTC-su-dung-phi-duy-tri-he-thong-kiem-tra-trang-thai-chung-thu-so-507822.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-19-2022-TT-BTC-su-dung-phi-duy-tri-he-thong-kiem-tra-trang-thai-chung-thu-so-507822.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-07-2022-TT-BLDTBXH-huong-dan-thuc-hien-Quyet-dinh-57-2013-QD-TTg-512847.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-07-2022-TT-BLDTBXH-huong-dan-thuc-hien-Quyet-dinh-57-2013-QD-TTg-512847.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-07-2022-TT-BLDTBXH-huong-dan-thuc-hien-Quyet-dinh-57-2013-QD-TTg-512847.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-07-2022-TT-BLDTBXH-huong-dan-thuc-hien-Quyet-dinh-57-2013-QD-TTg-512847.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-07-2022-TT-BLDTBXH-huong-dan-thuc-hien-Quyet-dinh-57-2013-QD-TTg-512847.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-06-2022-TT-BLDTBXH-chuong-trinh-boi-duong-nghiep-vu-su-pham-giao-duc-nghe-nghiep-511564.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-06-2022-TT-BLDTBXH-chuong-trinh-boi-duong-nghiep-vu-su-pham-giao-duc-nghe-nghiep-511564.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-06-2022-TT-BLDTBXH-chuong-trinh-boi-duong-nghiep-vu-su-pham-giao-duc-nghe-nghiep-511564.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-06-2022-TT-BLDTBXH-chuong-trinh-boi-duong-nghiep-vu-su-pham-giao-duc-nghe-nghiep-511564.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Chi-thi-08-CT-TTg-2022-tang-cuong-cong-tac-xay-dung-van-hoa-hoc-duong-515359.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Chi-thi-08-CT-TTg-2022-tang-cuong-cong-tac-xay-dung-van-hoa-hoc-duong-515359.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Chi-thi-9-CT-TTg-2022-tang-cuong-phong-chong-thien-tai-tim-kiem-cuu-nan-515416.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Chi-thi-9-CT-TTg-2022-tang-cuong-phong-chong-thien-tai-tim-kiem-cuu-nan-515416.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Chi-thi-9-CT-TTg-2022-tang-cuong-phong-chong-thien-tai-tim-kiem-cuu-nan-515416.aspx
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STT Trích yếu nội dung
Ngày ban hành;

Ngày hiệu lực
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Kế hoạch số 2007/KH-STC ngày 26/5/2022 triển khai Nghị quyết 

của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính 

đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

BH: 26/5/2022; 

HL: 26/5/2022
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