
Kính gửi: Quý Khách hàng thân mến,
TPLegal trân trọng gửi Quý Khách hàng Bản tin pháp luật tháng 01 năm 2022 với các điểm tin và văn bản pháp luật
như sau:
 Tăng lương hưu, trợ cấp xã hội
 Tăng tuổi nghỉ hưu cho người lao động
 Điều chỉnh giá xăng dầu
 Chế độ hưởng bảo hiểm xã hội 01 lần của lao động nước ngoài tại Việt Nam
 Hộ gia đình, cá nhân không phân loại rác sẽ bị từ chối thu gom
 Nghiêm cấm thu tiền môi giới của người lao động trong lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước

ngoài theo hợp đồng
 Cập nhật văn bản tháng 01/2022

NHỮNG ĐIỂM TIN NỔI BẬT LIÊN QUAN

1/ Tăng lương hưu, trợ cấp xã hội

Theo Điều 2 Nghị định 108/2021/ NĐ-CP về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
thì:

- Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 điều chỉnh tăng thêm 7,4% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp
hằng tháng của tháng 12 năm 2021 đối với các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định này.

- Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022, điều chỉnh tăng thêm đối với các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định
này, cụ thể như sau: Tăng thêm 200.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm
xã hội, trợ cấp hằng tháng từ 2.300.000 đồng/người/tháng trở xuống; tăng lên bằng 2.500.000 đồng/người/tháng đối
với những người có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng từ 2.300.000 đồng/người/tháng đến
dưới 2.500.000 đồng/người/tháng.

2/ Tăng tuổi nghỉ hưu cho người lao động

Theo quy định tại Bộ Luật lao động năm 2019 thì kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện
lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ. Sau đó, cứ
mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ.

Do đó, tuổi nghỉ hưu năm 2022 đối với lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 55 tuổi 8 tháng đối với nữ
và đủ 60 tuổi 6 tháng đối với nam.

3/ Điều chỉnh giá xăng dầu

Ngày 02/01/2022 Nghị định số 95/2021/NQ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số
83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 về kinh doanh xăng dầu sẽ có hiệu lực. Theo đó, giá xăng dầu sẽ được
điều chỉnh vào các ngày mùng 1, 11 và ngày 21 hàng tháng, tức là 10 ngày một lần. Nếu trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ
thì được lùi sang ngày làm việc tiếp theo sau ngày nghỉ; nếu trùng vào dịp nghỉ Tết Nguyên đán thì được lùi sang kỳ
điều chỉnh tiếp theo. Việc rút ngắn khoảng cách giữa hai lần điều chỉnh giá, xăng của Nghị định 95 nhằm tránh tình
trạng tăng giá sốc, giảm giá chậm như hiện nay.

4/ Chế độ hưởng bảo hiểm xã hội 01 lần của lao động nước ngoài tại Việt Nam

Theo khoản 2 Điều 17 Nghị định 143 của Chính phủ, chế độ BHXH một lần của người lao động nước ngoài sẽ được



áp dụng từ ngày 1/1/2022. Người lao động nước ngoài tham gia BHXH sẽ được lấy BHXH một lần khi có yêu cầu nếu
thuộc một trong các trường hợp sau:

- Đủ tuổi hưởng lương hưu mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH.

- Đang mắc bệnh nguy hiểm đến tính mạng như: Ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã
chuyển sang AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế.

- Đủ điều kiện hưởng lương hưu nhưng không tiếp tục cư trú tại Việt Nam.

- Bị chấm dứt hợp đồng lao động hoặc giấy phép lao động, chứng chỉ hành nghề, giấy phép hành nghề hết hiệu lực
mà không được gia hạn.

Như vậy, nếu sau khi chấm dứt hợp đồng lao động mà có nhu cầu rút BHXH một lần, người lao động nước ngoài có
thể làm hồ sơ đề nghị hưởng theo quy định.

5/ Hộ gia đình, cá nhân không phân loại rác sẽ bị từ chối thu gom

Luật Bảo vệ môi trường 2020 được Quốc hội khóa XIV, Kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 17/11/2020 có quy định về việc
phân loại rác của hộ gia đình cá nhân. Cụ thể theo Điều 77 của luật này hộ gia đình, cá nhân không phân loại rác sẽ bị
từ chối thu gom, vận chuyển, thậm chí còn bị thông báo cho cơ quan có thẩm quyền để kiểm tra và xử lý theo quy
định.

Ngoài ra, luật mới cũng quy định giá của dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sẽ được tính dựa trên khối
lượng hoặc thể tích chất thải đã được phân loại, tức là kể từ ngày 01/01/2022, gia đình, cá nhân nào càng xả nhiều
rác thì càng phải trả nhiều tiền.

6/ Nghiêm cấm thu tiền môi giới của người lao động trong lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở
nước ngoài theo hợp đồng

Theo Khoản 8 Điều 7 Luật người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có hiệu lực từ 01/01/2021
thì nghiêm cấm hành vi thu tiền môi giới của người lao động trong lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở
nước ngoài theo hợp đồng.

Theo đó, công ty môi giới lao động chỉ đươc nhận phí hoa hồng từ các doanh nghiệp, việc thu tiền môi giới của người
lao động nếu bị phát hiện sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra theo Điều 6 của Luật này người lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội hoặc thuế thu nhập cá nhân hai
lần ở Việt Nam và ở nước tiếp nhận lao động nếu Việt Nam và nước đó đã ký hiệp định về bảo hiểm xã hội hoặc hiệp
định tránh đánh thuế hai lần

VĂN BẢN PHÁP LUẬT THÁNG 01 NĂM 2022
SỐ NGÀY HIỆU LỰC TÊN VĂN BẢN

DOANH NGHIỆP – TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC

1. 01/01/2022

Thông tư số 97/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính : Sửa đổi, bổ sung một số
điều của Thông tư số 23/2020/TT-BTC ngày 13 tháng 4 năm 2020 của Bộ
trưởng Bộ Tài chính quy định tạm ứng, vay ngân quỹ nhà nước của ngân
sách nhà nước

2. 01/01/2022

Nghị định số 102/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số
điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế,
hóa đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; quản lý, sử
dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia;
kho bạc nhà nước; kế toán, kiểm toán độc lập



3. 01/01/2022

Thông tư số 99/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn chế độ kế
toán đối với các khoản vay, trả nợ của Chính phủ, chính quyền địa
phương; thống kê, theo dõi các khoản nợ cho vay lại và bảo lãnh Chính
phủ

4. 01/01/2022
Nghị định số 100/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số
điều của Nghị định số 95/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của
Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

5. 01/01/2022

Thông tư số 100/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính : Sửa đổi, bổ sung một số
điều của Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021 của Bộ trưởng Bộ
Tài chính hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản
lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

6. 01/01/2022
Thông tư số 101/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính : Quy định giá dịch vụ
trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và
Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam

7. 02/01/2022
Nghị định số 95/2021/NQ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số
điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 về kinh
doanh xăng dầu

8. 02/01/2022

Thông tư số 17/2021/TT-BCT của Bộ Công thương : Sửa đổi, bổ sung một
số điều của Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của
Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số
83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh
xăng dầu

9. 15/01/2022
Thông tư số 16/2021/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam : Quy
định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán trái
phiếu doanh nghiệp

GIAO THÔNG – VẬN TẢI

10. 15/01/2022
Thông tư số 24/2021/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định về

quản lý, bảo trì công trình hàng không

11. 20/01/2022
Thông tư số 31/2021/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Bãi bỏ một số
văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban
hành, liên tịch ban hành

THƯƠNG MẠI

12.
01/01/2022

Thông tư số 101/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính : Quy định giá dịch vụ
trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và
Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam

13. 01/01/2022

Thông tư số 102/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính : Quy định giá dịch vụ
trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng
khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán Việt
Nam



14. 12/01/2022

Thông tư số 19/2021/TT-BCT của Bộ Công thương : Sửa đổi, bổ sung
Thông tư số 55/2015/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2015 quy định trình
tự, thủ tục xác nhận ưu đãi và hậu kiểm ưu đãi đối với các Dự án sản xuất
sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ
trợ ưu tiên phát triển

15. 24/01/2022 Thông tư số 21/2021/TT-BCT của Bộ Công thương : Quy định cửa khẩu
nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi

TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ, VĂN HÓA – XÃ HỘI

16. 01/01/2022

Nghị định số 112/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số
điều và biện pháp thi hành Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở
nước ngoài theo hợp đồng

17. 01/01/2022
Nghị định số 105/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng
dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống ma túy

18. 06/01/2022

Thông tư số 153/2021/TT-BQP của Bộ Quốc phòng : Hướng dẫn về hồ sơ,
quy trình và trách nhiệm giải quyết kinh phí hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp,
các hoạt động phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề
nghiệp và kế hoạch kinh phí hỗ trợ các hoạt động phòng ngừa, chia sẻ rủi
ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong Bộ Quốc phòng

19. 07/01/2022

Thông tư số 32/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Hướng
dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 82/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 7
năm 2010 của Chính phủ quy định việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của
dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục
thường xuyên

20. 15/01/2022

Thông tư số 12/2021/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch :
Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và quy chế
hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh
vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch

21. 15/01/2022

Thông tư số 117/2021/TT-BCA của Bộ Công an : Quy định về thực hiện
dân chủ trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân
và phòng, chống tham nhũng của Công an nhân dân

22. 15/01/2022

Thông tư số 34/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Quy định
tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; nội dung, hình thức và việc
xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề
nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập

23. 20/01/2022
Nghị định số 108/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Điều chỉnh lương hưu, trợ
cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng

24. 25/01/2022
Thông tư số 10/2021/TT-BTP của Bộ Tư pháp : Hướng dẫn tập sự hành
nghề luật sư



TÀI NGUYÊN – MÔI TRƯỜNG

25. 01/01/2022

Thông tư số 17/2021/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã
hội : Ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn chai chứa khí công
nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã
hội

26. 10/01/2022 Thông tư số 20/2021/TT-BYT của Bộ Y tế : Quy định về quản lý chất thải y
tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế

THỂ THAO – Y TẾ

27. 01/01/2022

Thông tư số 17/2021/TT-BYT của Bộ Y tế : Hướng dẫn tiêu chuẩn cơ sở

vật chất, trang thiết bị thiết yếu phục vụ hoạt động kiểm dịch y tế tại cửa

khẩu

28. 01/01/2022
Nghị định số 98/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý trang thiết bị y

tế

29. 01/01/2022
Thông tư số 18/2021/TT-BYT của Bộ Y tế : Quy định tiêu chuẩn chuẩn

đoán và quy trình chuyên môn để xác định tình trạng nghiện ma túy

PHÁT HÀNH BỞI HÃNG LUẬT TIÊN PHONG SÀI GÒN

Mọi thông tin xin gửi về địa chỉ Email info@tplegal.vn
Số máy lẻ 028 35 35 18 58 | 0917 567 867
Facebook: www.facebook.com/tplegallaw

Website: https://tplegal.vn
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