
                                DANH MỤC VĂN BẢN CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 08 NĂM 2022 

TT Tên văn bản Ngày có hiệu lực 

1 

Nghị định 30/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định mô hình quản 

lý khu du lịch quốc gia 

 

BH: 19/05/2022 

HL: 01/08/2022 

 

2 

Nghị định 43/2022/NĐ-CP của Chính phủ về quy định việc quản lý, sử 

dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch 

 

BH: 24/06/2022 

HL: 08/08/2022 

 

3 

Nghị định 42/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định về việc cung cấp 

thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan Nhà nước trên môi 

trường mạng 

 

BH: 24/06/2022 

HL: 15/08/2022 

 

4 

Nghị định 44/2022/NĐ-CP của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử 

dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản 

 

BH: 29/06/2022 

HL: 15/08/2022 

 

5 

Nghị định 45/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường 

 

BH: 07/07/2022 

HL: 25/08/2022 

 

6 

Quyết định 16/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ 

chi thường xuyên cho các đơn vị sự nghiệp y tế công lập thu không đủ 

chi do tác động của dịch COVID-19 

 

BH: 08/07/2022 

HL: 25/08/2022 

 

7 

Thông tư 09/2022/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 của 

Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong 

Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc 

 

BH: 01/06/2022 

HL: 01/08/2022 

 

8 

Thông tư 32/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư 273/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, miễn, chế độ thu, nộp, quản lý và 

sử dụng phí quyền hoạt động viễn thông và lệ phí cấp giấy phép kinh 

doanh dịch vụ viễn thông và giấy phép nghiệp vụ viễn thông 

 

BH: 09/06/2022 

HL: 01/08/2022 

 

9 

Thông tư 36/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư 199/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí cấp 

giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy, thiết 

bị, phương tiện giao thông vận tải có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn 

 

BH: 16/06/2022 

HL: 01/08/2022 

 

10 

Thông tư 04/2022/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy 

định về việc áp dụng lãi suất rút trước hạn tiền gửi tại tổ chức tín dụng, 

chi nhánh ngân hàng nước ngoài 

 

BH: 16/06/2022 

HL: 01/08/2022 

 

11 

Thông tư 08/2021/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với muối 

(Natri clorua) thực phẩm và muối (Natri clorua) tinh 

BH: 03/08/2021 

HL: 04/08/2022 

 

https://luatvietnam.vn/van-hoa/nghi-dinh-30-2022-nd-cp-221366-d1.html
https://luatvietnam.vn/van-hoa/nghi-dinh-30-2022-nd-cp-221366-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-nguyen/nghi-dinh-43-2022-nd-cp-quy-dinh-viec-quan-ly-su-dung-tai-san-ket-cau-ha-tang-cap-nuoc-sach-224032-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-nguyen/nghi-dinh-43-2022-nd-cp-quy-dinh-viec-quan-ly-su-dung-tai-san-ket-cau-ha-tang-cap-nuoc-sach-224032-d1.html
https://luatvietnam.vn/thong-tin/nghi-dinh-42-2022-nd-cp-quy-dinh-ve-dvc-truc-tuyen-cua-co-quan-nn-tren-moi-truong-mang-223182-d1.html
https://luatvietnam.vn/thong-tin/nghi-dinh-42-2022-nd-cp-quy-dinh-ve-dvc-truc-tuyen-cua-co-quan-nn-tren-moi-truong-mang-223182-d1.html
https://luatvietnam.vn/thong-tin/nghi-dinh-42-2022-nd-cp-quy-dinh-ve-dvc-truc-tuyen-cua-co-quan-nn-tren-moi-truong-mang-223182-d1.html
https://luatvietnam.vn/dat-dai/nghi-dinh-44-2022-nd-cp-su-dung-he-thong-thong-tin-ve-nha-o-va-thi-truong-bat-dong-san-224031-d1.html
https://luatvietnam.vn/dat-dai/nghi-dinh-44-2022-nd-cp-su-dung-he-thong-thong-tin-ve-nha-o-va-thi-truong-bat-dong-san-224031-d1.html
https://luatvietnam.vn/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-45-2022-nd-cp-225156-d1.html
https://luatvietnam.vn/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-45-2022-nd-cp-225156-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/quyet-dinh-16-2022-qd-ttg-co-che-ho-tro-chi-cho-cac-don-vi-su-nghiep-y-te-cong-lap-thu-khong-du-chi-do-dich-covid-19-225305-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/quyet-dinh-16-2022-qd-ttg-co-che-ho-tro-chi-cho-cac-don-vi-su-nghiep-y-te-cong-lap-thu-khong-du-chi-do-dich-covid-19-225305-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/quyet-dinh-16-2022-qd-ttg-co-che-ho-tro-chi-cho-cac-don-vi-su-nghiep-y-te-cong-lap-thu-khong-du-chi-do-dich-covid-19-225305-d1.html
https://luatvietnam.vn/thuong-mai/thong-tu-09-2022-tt-bct-bo-cong-thuong-221982-d1.html
https://luatvietnam.vn/thuong-mai/thong-tu-09-2022-tt-bct-bo-cong-thuong-221982-d1.html
https://luatvietnam.vn/thuong-mai/thong-tu-09-2022-tt-bct-bo-cong-thuong-221982-d1.html
https://luatvietnam.vn/thuong-mai/thong-tu-09-2022-tt-bct-bo-cong-thuong-221982-d1.html
https://luatvietnam.vn/thue/thong-tu-32-2022-tt-btc-bo-tai-chinh-222525-d1.html
https://luatvietnam.vn/thue/thong-tu-32-2022-tt-btc-bo-tai-chinh-222525-d1.html
https://luatvietnam.vn/thue/thong-tu-32-2022-tt-btc-bo-tai-chinh-222525-d1.html
https://luatvietnam.vn/thue/thong-tu-32-2022-tt-btc-bo-tai-chinh-222525-d1.html
https://luatvietnam.vn/thue/thong-tu-32-2022-tt-btc-bo-tai-chinh-222525-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/thong-tu-36-2022-tt-btc-222841-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/thong-tu-36-2022-tt-btc-222841-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/thong-tu-36-2022-tt-btc-222841-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/thong-tu-36-2022-tt-btc-222841-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/thong-tu-36-2022-tt-btc-222841-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/thong-tu-04-2022-tt-nhnn-ngan-hang-nha-nuoc-viet-nam-222809-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/thong-tu-04-2022-tt-nhnn-ngan-hang-nha-nuoc-viet-nam-222809-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/thong-tu-04-2022-tt-nhnn-ngan-hang-nha-nuoc-viet-nam-222809-d1.html
https://luatvietnam.vn/nong-nghiep/thong-tu-08-2021-tt-bnnptnt-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-doi-voi-muoi-thuc-pham-va-muoi-tinh-206764-d1.html
https://luatvietnam.vn/nong-nghiep/thong-tu-08-2021-tt-bnnptnt-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-doi-voi-muoi-thuc-pham-va-muoi-tinh-206764-d1.html
https://luatvietnam.vn/nong-nghiep/thong-tu-08-2021-tt-bnnptnt-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-doi-voi-muoi-thuc-pham-va-muoi-tinh-206764-d1.html


                                DANH MỤC VĂN BẢN CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 08 NĂM 2022 

 

 

12 

Thông tư 04/2022/TT-BTP của Bộ Tư pháp hướng dẫn về Hội đồng quản 

lý và tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng 

quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Tư pháp 

 

BH: 21/06/2022 

HL: 05/08/2022 

 

13 

Thông tư 38/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng, lệ phí cấp 

chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư 

 

BH: 24/06/2022 

HL: 08/08/2022 

 

14 

Thông tư 39/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số 

điều của Nghị định 121/2021/NĐ-CP ngày 27/12/2021 của Chính phủ về 

kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài 

 

BH: 24/06/2022 

HL: 08/08/2022 

 

15 

 

Thông tư 37/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung 

khoản 9 Điều 3 và Mẫu số 01 kèm theo Thông tư 109/2016/TT-BTC 

ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng 

và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, Tổng điều tra 

thống kê quốc gia 

 

BH: 22/06/2022 

HL: 08/08/2022 

 

16 

Thông tư 11/2022/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về việc phân 

giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường theo 

phương thức đấu giá 

 

BH: 27/06/2022 

HL: 12/08/2022 

 

17 

Thông tư 05/2022/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc 

quy định, hướng dẫn thực hiện Nội dung 09 thuộc thành phần số 02 và 

Nội dung 02 thuộc thành phần số 08 của Chương trình mục tiêu quốc gia 

xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 

 

BH: 30/06/2022 

HL: 14/08/2022 

 

18 

Thông tư 16/2022/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm 

 

BH: 30/06/2022 

HL: 15/08/2022 

 

19 

Thông tư 01/2022/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực 

hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện 

nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai 

đoạn 2021 - 2025 

 

BH: 30/06/2022 

HL: 15/08/2022 

 

20 

Thông tư 02/2022/TT-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc hướng dẫn 

thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển 

kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 

2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 

 

BH: 30/06/2022 

HL: 15/08/2022 

 

21 

Thông tư 08/2022/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với 

viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin, an toàn thông tin 

BH: 30/06/2022 

HL: 15/08/2022 
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22 

Thông tư 40/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về giám định tư 

pháp trong lĩnh vực tài chính 

 

BH: 29/06/2022 

HL: 15/08/2022 

 

23 

Thông tư 12/2022/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã 

hội về việc hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, 

tiền thưởng đối với Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia 

 

BH: 30/06/2022 

HL: 15/08/2022 

 

24 

Thông tư 13/2022/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã 

hội về việc hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, 

tiền thưởng đối với Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã 

 

BH: 30/06/2022 

HL: 15/08/2022 

 

25 

Thông tư 33/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư 26/2019/TT-BTC ngày 10/5/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và 

quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính Nhà nước 

 

BH: 09/06/2022 

HL: 15/08/2022 

 

26 

Thông tư 12/2022/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy 

định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc 

trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ Giao thông Vận tải 

 

BH: 30/06/2022 

HL: 15/08/2022 

 

27 

Thông tư 06/2022/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp 

lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công 

chức chuyên ngành văn thư 

 

BH: 28/06/2022 

HL: 15/08/2022 

 

28 

Thông tư 05/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc 

ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu 

viễn thám quốc gia 

 

BH: 30/06/2022 

HL: 15/08/2022 

 

29 

Thông tư 11/2022/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã 

hội về việc hướng dẫn một số nội dung thực hiện hỗ trợ việc làm bền 

vững thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai 

đoạn 2021-2025 

 

BH: 30/06/2022 

HL: 15/08/2022 

 

30 

Thông tư 02/2022/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương 

viên chức chuyên ngành thư viện 

 

BH: 01/07/2022 

HL: 15/08/2022 

 

31 

Thông tư 07/2022/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về 

việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 07/2019/TT-NHNN ngày 

03/7/2019 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định các 

giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của Ngân hàng Phát triển 

BH: 30/06/2022 

HL: 15/08/2022 
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32 

Thông tư 08/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy 

định về loại bản tin và thời hạn dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn 

 

BH: 05/07/2022 

HL: 19/08/2022 

 

33 

Thông tư 03/2022/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương 

viên chức chuyên ngành văn hóa cơ sở 

 

BH: 07/07/2022 

HL: 25/08/2022 

 

34 

Thông tư 12/2022/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi 

tiết về lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa đối với gói thầu thuộc phạm 

vi điều chỉnh của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái 

Bình Dương, Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu, Hiệp định Thương mại tự do 

giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len 

 

BH: 30/06/2022 

HL: 25/08/2022 

 

35 

Thông tư 10/2022/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về 

đánh giá học viên học Chương trình xóa mù chữ 

 

BH: 12/07/2022 

HL: 27/08/2022 

 

36 

Thông tư 10/2022/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi 

tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ 

thống mạng đấu thầu quốc gia 

 

BH: 15/06/2022 

HL: 16/09/2022 

 

37 

Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy 

định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà 

thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia 

 

BH: 31/05/2022 

HL: 16/09/2022 
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