
Kính gửi: Quý Khách hàng thân mến,
TPLegal trân trọng gửi Quý Khách hàng Bản tin pháp luật tháng 04 năm 2022 với các điểm tin và văn bản pháp luật
như sau:
 Thay đổi lương công chức quản lý thị trường
 Áp dụng trợ cấp cho lao động ngành du lịch
 Chính sách, chế độ mới dành cho công nhân viên chức quốc phòng thôi việc
 Thay đổi điều kiện để trở thành giảng viên đại học, cao đắng sư phạm
 Cập nhật văn bản tháng 04/2022

NHỮNG ĐIỂM TIN NỔI BẬT LIÊN QUAN

1/ Thay đổi lương công chức quản lý thị trường
Theo Điều 10 Thông tư 02/2022/TT-BCT thì việc xếp lương đối với các ngạch công chức quản lý thị trường như sau:

- Ngạch Kiểm soát viên cao cấp thị trường (mã số 21.187) áp dụng bảng lương công chức loại A3, nhóm 1 (A3.1), từ
hệ số lương 6,20 đến hệ số lương 8,00;

- Ngạch Kiểm soát viên chính thị trường (mã số 21.188) áp dụng bảng lương công chức loại A2, nhóm 1 (A2.1), từ hệ
số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78;

- Ngạch Kiểm soát viên thị trường (mã số 21.189) áp dụng bảng lương công chức loại Al, từ hệ số lương 2,34 đến hệ
số lương 4,98;

- Ngạch Kiểm soát viên trung cấp thị trường (mã số 21.190) áp dụng bảng lương công chức loại A0, từ hệ số lương
2,10 đến hệ số lương 4,89.

Hiện nay, với mức lương cơ sở là 1,49 triệu đồng/tháng, lương công chức quản lý thị trường sẽ dao động từ 3,129 -
11,92 triệu đồng/tháng.

2/ Áp dụng trợ cấp cho lao động ngành du lịch
Theo Thông tư 12/2022/TT-BTC, doanh nghiệp, tổ chức về du lịch sẽ được hỗ trợ một phần kinh phí đào tạo, bồi
dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho lao động nghề du lịch với số tiền như sau:

- Đối với người tham gia khóa đào tạo nghề đến 03 tháng: Mức hỗ trợ tính theo mức thu học phí của cơ sở đào tạo
nghề nghiệp và thời gian học nghề thực tế nhưng tối đa không quá 4,5 triệu đồng/người/khóa đào tạo.

- Đối với người tham gia khóa đào tạo nghề trên 03 tháng: Mức hỗ trợ tính theo tháng, mức thu học phí và thời gian
học nghề thực tế nhưng tối đa không quá 1,5 triệu đồng/người/tháng và thời gian hỗ trợ tối đa không quá 06 tháng.

3/ Chính sách, chế độ mới dành cho công nhân viên chức quốc phòng thôi việc

Theo nghị định 19/2022/NĐ-CP hướng dẫn chế độ, chính sách đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên
chức quốc phòng chuyển ngành, công nhân và viên chức quốc phòng thôi việc sẽ chính thức có hiệu lực.

Theo đó, công nhân, viên chức quốc phòng khi thôi việc sẽ được hưởng các quyền lợi sau:



- Được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội và các chế độ khác (nếu có).

- Được hưởng trợ cấp một lần, cứ mỗi năm công tác được trợ cấp bằng 01 tháng tiền lương của tháng liền kề trước
khi thôi việc.

- Trường hợp công nhân, viên chức quốc phòng đã thôi việc về địa phương trong thời gian không quá 01 năm kể từ
ngày quyết định thôi việc có hiệu lực thì giải quyết quyền lợi như sau:

+ Nếu được tuyển dụng vào làm việc tại các cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước: Được thực hiện
chế độ chuyển ngành; hoàn trả khoản trợ cấp một lần và trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần (đã nhận).

+ Nếu được tuyển dụng vào làm việc tại các doanh nghiệp, đơn vị không hưởng lương từ ngân sách nhà nước mà có
nguyện vọng được bảo lưu thời gian đóng BHXH: Hoàn trả khoản trợ cấp BHXH một lần (đã nhận).

4/ Thay đổi điều kiện để trở thành giảng viên đại học, cao đắng sư phạm
Thông tư 04/2022/TT-BGDĐT có hiệu lực kể từ ngày 19/4/2022 đã sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến bổ
nhiệm giảng viên tại các trường cao đẳng sư phạm, đại học của Thông tư 35/2020/TT-BGDĐT và Thông tư
40/2020/TT-BGDĐT.
Theo quy định mới tại thông tư trên thay vì yêu cầu có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng
viên riêng theo từng hạng (I, II, III) như trước, Thông tư 04/2022/TT-BGDĐT đã cho phép áp dụng tiêu chuẩn chung là
có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên cao đẳng sư phạm hoặc theo tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học.

VĂN BẢN PHÁP LUẬT THÁNG 4 NĂM 2022
SỐ NGÀY HIỆU LỰC TÊN VĂN BẢN

DOANH NGHIỆP – TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC

1. 01/04/2022

Thông tư số 05/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn tái cơ cấu
doanh nghiệp không đủ điều kiện cổ phần hóa và chuyển nhượng lô cổ
phần kèm nợ phải thu của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn
điều lệ có chức năng mua, bán, xử lý nợ

2. 01/04/2022

Nghị định 148/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng nguồn thu
từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, nguồn thu
từ chuyển nhượng vốn nhà nước và chệnh lệch vốn chủ sở hữu lớn hơn
vốn điều lệ tại doanh nghiệp

3. 01/04/2022

Thông tư 07/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bàn giao,
tiếp nhận, xử lý các khoản nợ và tài sản loại trừ khi chuyển đổi sở hữu
doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập và theo chỉ định của Chính phủ,
Thủ tướng Chính phủ

4. 01/04/2022

Thông tư 09/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một
số điều của Quy chế xem xét, thẩm tra, chấp thuận các khoản vay
nợ .nước ngoài theo phương thức tự vay, tự trả của doanh nghiệp do Nhà
nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ ban hành kèm theo Thông tư
153/2014/TT-BTC ngày 20/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính



5. 01/04/2022
Thông tư 02/2022/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn
công tác giám sát, đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại
Việt Nam

6. 01/04/2022

Thông tư 27/2021/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc
sửa đổi, bổ sung một số điều của Hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức
tín dụng ban hành kèm theo Quyết định 479/2004/QĐ-NHNN ngày
29/4/2004 và Chế độ báo cáo tài chính đối với các tổ chức tín dụng ban
hành kèm theo Quyết định 16/2007/QĐ-NHNN ngày 18/4/2007 của Thống
đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

7. 01/04/2022 Thông tư 10/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định Báo cáo tổng
hợp thông tin tài chính theo quy ước

8. 28/04/2022
Thông tư 18/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một
số điều của Thông tư 36/2019/TT-BTC ngày 17/6/2019 của Bộ Tài chính
hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán

THƯƠNG MẠI

9. 04/04/2022 Thông tư số 05/2022/TT-BCT của Bộ Công thương: Quy định Quy tắc xuất
xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực

10. 15/04/2022
Thông tư số 06/2022/TT-BCT của Bộ Công thương: Quy định việc nhập
khẩu mặt hàng gạo và lá thuốc lá khô có xuất xứ từ Vương quốc
Campuchia theo hạn ngạch thuế quan năm 2021 và năm 2022

TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ, VĂN HÓA – XÃ HỘI

11. 01/04/2022

Thông tư số 02/2022/TT-BCT của Bộ Công thương: Quy định mã số, tiêu
chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức
Quản lý thị trường

12. 09/04/2022

Thông tư số 12/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn nội dung và
mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện nhiệm vụ xúc tiến, quảng bá
và hỗ trợ phát triển du lịch của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch

13. 10/04/2022 Nghị định số 18/2022/NĐ-CP của Chính phủ: Về nghi lễ đối ngoại

14. 15/04/2022

Nghị định số 19/2022/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định biện pháp thi hành
chế độ, chính sách đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên
chức quốc phòng chuyển ngành, công nhân và viên chức quốc phòng thôi
việc theo quy định của Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên
chức quốc phòng

15. 15/04/2022

Thông tư số 02/2022/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ: Hướng
dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng
12 năm 2020 của Chính phủ về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt
động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử



16. 19/04/2022

Thông tư số 04/2022/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Sửa đổi, bổ
sung một số điều của Thông tư số 35/2020/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 10
năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu
chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức
giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập; Thông tư số
40/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo
dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ
nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại
học công lập

17. 25/04/2022

Thông tư 17/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý và
sử dụng kinh phí thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn
2021-2030"

TÀI NGUYÊN – MÔI TRƯỜNG

18. 15/04/2022

Thông tư số 03/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Ban
hành Quy định kỹ thuật và Định mức kinh tế - kỹ thuật về công tác thu
nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi
trường

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 | 0912 329 324

Facebook: www.facebook.com/tplegallaw
Website: https://tplegal.vn
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