
Kính gửi: Quý Khách hàng thân mến,
TPLegal trân trọng gửi Quý Khách hàng Bản tin pháp luật tháng 07 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 07/2022

NHỮNG ĐIỂM TIN NỔI BẬT LIÊN QUAN

1/ Xét tuyển đại học từ 2023, thí sinh thi điểm cao sẽ bị giảm điểm ưu tiên
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT về Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh
cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non (có hiệu lực từ 22/7/2022)
Theo đó, chính sách ưu tiên theo đối tượng chính sách được quy định như sau:
- Mức điểm ưu tiên áp dụng cho nhóm đối tượng
+ Nhóm đối tượng UT1 (gồm các đối tượng 01 đến 04) là 2,0 điểm
+ Nhóm đối tượng UT2 (gồm các đối tượng 05 đến 07) là 1,0 điểm;
- Mức điểm ưu tiên cho những đối tượng chính sách khác do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quyết định;
- Mức điểm ưu tiên cho những đối tượng chính sách khác (được quy định trong các văn bản pháp luật hiện hành) do Bộ
trưởng Bộ GD&ĐT quyết định;
- Thí sinh thuộc nhiều diện đối tượng chính sách được hưởng điểm ưu tiên nêu trên chỉ được tính một mức điểm ưu tiên
cao nhất.
- Tất cả các mức điểm ưu tiên được quy định nêu trên tương ứng với tổng điểm 3 môn (trong tổ hợp môn xét tuyển)
theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi (không nhân hệ số);
Trường hợp phương thức tuyển sinh sử dụng thang điểm khác thì mức điểm ưu tiên được quy đổi tương đương.
- Lưu ý: Từ năm 2023, điểm ưu tiên đối với thí sinh đạt tổng điểm từ 22,5 trở lên (khi quy đổi về điểm theo thang 10 và
tổng điểm 3 môn tối đa là 30) được xác định theo công thức sau:
- Điểm ưu tiên = [(30 - Tổng điểm đạt được)/7,5] x Mức điểm ưu tiên quy định tại khoản 1, 2 Điều 7 Thông tư
08/2022/TT-BGDĐT.

2/ Mức hỗ trợ học phí cho giảng viên học thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài
Thông tư 30/2022/TT-BTC hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ
quản lý cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2030
Nội dung về học phí và các khoản có liên quan đến học phí trong hỗ trợ đối với phương thức đào tạo toàn thời gian ở
nước ngoài trình độ tiến sĩ và thạc sĩ như sau:
- Thực hiện thanh toán theo hợp đồng ký kết giữa Bộ GD&ĐT với cơ sở đào tạo ở nước ngoài hoặc theo mức do cơ sở
đào tạo ở nước ngoài thông báo trong giấy báo tiếp nhận học viên (chi bằng đồng đôla Mỹ hoặc bằng đồng tiền của
nước sở tại);
- Tối đa không quá 25.000 đô la Mỹ/người học/năm học hoặc tương đương với đồng tiền của nước sở tại.
- Trường hợp mức học phí cao hơn mức 25.000 đô la Mỹ/người học/năm thì mức chênh lệch học phí cao hơn do người
học tự chi trả hoặc do cơ sở giáo dục đại học cử giảng viên đi học chi trả theo quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.



- Trường hợp đặc biệt, cần thu hút và tạo nguồn giảng viên từ những sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ
đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Nghị định 140/2017/NĐ-CP thì Bộ trưởng Bộ GD&ĐT xem xét, quyết định đối
với từng trường hợp cụ thể, thực hiện thanh toán theo mức học phí quy định của cơ sở đào tạo và trong phạm vi dự
toán được giao.

3/ Bổ sung một số ngành đào tạo trình độ thạc sĩ
Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT quy định về Danh mục thống kê ngành đào tạo của giáo dục đại học (có hiệu lực từ ngày
22/7/2022)
Theo đó, các ngành được bổ sung, sửa đổi vào Danh mục các ngành đào tạo trình độ thạc sĩ gồm có:Giáo dục và phát
triển cộng đồng, Tâm lý học lâm sàng, Luật, Khoa học dữ liệu, Trí tuệ nhân tạo, Kỹ thuật hàng hải, Trinh sát kỹ thuật, Kỹ
thuật Công an nhân dân, An ninh phi truyền thống.
Ngoài các mã ngành được bổ sung tại Danh mục đã sửa đổi một số ngành khác.

4/ Triển khai hình thức hỗ trợ khởi nghiệp cho sinh viên
Ngày 23/5/2022, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 07/2022/TT-BGDĐT về công tác tư vấn nghề
nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục.
Theo đó, triển khai hỗ trợ các hoạt động đối với khởi nghiệp cho sinh viên ở các cơ sở giáo dục đại học, cụ thể:
- Tổ chức tuyên truyền về các hoạt động đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp cho sinh viên thông qua hoạt động đào tạo, hoạt
động ngoại khóa, qua tài liệu và các phương tiện truyền thông.
- Xây dựng chương trình đào tạo, chuyên đề bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho sinh viên theo hướng bắt
buộc hoặc tự chọn.
- Giáo dục, nâng cao nhận thức, truyền thụ tinh thần khởi nghiệp cho sinh viên thông qua triển khai “Tuần sinh hoạt
công dân - Học sinh, sinh viên”.
- Tổ chức bồi dưỡng, đào tạo, rèn luyện nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng về đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp cho
sinh viên thông qua chương trình đào tạo, nghiên cứu tài liệu, hoạt động ngoại khóa, phương tiện công nghệ thông tin,
hoạt động phối hợp với các đối tác.
- Hỗ trợ, tạo điều kiện thành lập các câu lạc bộ sinh viên nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp.
- Tổ chức thực hành, triển khai các dự án khởi nghiệp cho sinh viên thông qua hoạt động phối hợp với các đối tác; tổ
chức cho sinh viên tham gia các cuộc thi, hội chợ, triển lãm trưng bày, giới thiệu thành tựu khoa học kỹ thuật, dự án
khởi nghiệp.
Thông tư 07/2022/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 08/7/2022 và thay thế Quyết định 68/2008/QĐ-BGDĐT.

VĂN BẢN PHÁP LUẬT THÁNG 7 NĂM 2022

SỐ NGÀY HIỆU LỰC TÊN VĂN BẢN

NGHỊ ĐỊNH

1. 01/07/2022
Nghị định 20/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều
của Nghị định 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo
hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

2. 01/07/2022
Nghị định 38/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với
người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

3. 01/07/2022 Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ

4. 15/07/2022
Nghị định 33/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều
của Pháp lệnh Quản lý thị trường

5. 15/07/2022
Nghị định 35/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp
và khu kinh tế

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-140-2017-nd-cp-chinh-sach-thu-hut-tao-nguon-can-bo-tu-sinh-vien-tot-nghiep-xuat-sac-369422.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-140-2017-nd-cp-chinh-sach-thu-hut-tao-nguon-can-bo-tu-sinh-vien-tot-nghiep-xuat-sac-369422.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-07-2022-TT-BGDDT-cong-tac-tu-van-nghe-nghiep-viec-lam-trong-cac-co-so-giao-duc-514241.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-07-2022-TT-BGDDT-cong-tac-tu-van-nghe-nghiep-viec-lam-trong-cac-co-so-giao-duc-514241.aspx
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=68%2f2008%2fQ%c4%90-BGD%c4%90T&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True


6. 22/07/2022

Nghị định 37/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của
các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ
yếu; quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

QUYẾT ĐỊNH

7. 01/07/2022
Quyết định 568/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy trình quản lý tem
điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá sản xuất để tiêu thụ trong nước

8. 01/07/2022
Quyết định 24/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc quy
định tiêu chí bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với công trình, nhà ở thuộc
quyền sở hữu của hộ gia đình cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

9. 15/07/2022
Quyết định 748/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố thủ tục hành
chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ
Giao thông Vận tải

THÔNG TƯ

10. 01/07/2022

Thông tư 10/2022/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung
một số điều của Thông tư 29/2018/TT-BGTVT ngày 14/5/2018 của Bộ trưởng Bộ
Giao thông Vận tải quy định về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ
môi trường phương tiện giao thông đường sắt

11. 01/07/2022
Thông tư 12/2021/TT-BCT của Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc
gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - thuốc nổ không có TNT dùng cho
lộ thiên

12. 01/07/2022
Thông tư 10/2021/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn
kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dải tần 40GHz đến 246 GHz

13. 01/07/2022
Thông tư 13/2021/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành
"Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu an toàn điện cho thiết bị đầu cuối kết nối
mạng viễn thông và công nghệ thông tin"

14. 01/07/2022
Thông tư 14/2021/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành
"Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ của mạng cáp phân phối tín
hiệu truyền hình, âm thanh và các dịch vụ tương tác"

15. 01/07/2022
Thông tư 15/2021/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ
thuật quốc gia về an toàn đối với áptômát phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò

16. 01/07/2022
Thông tư 16/2021/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ
thuật quốc gia về an toàn đối với khởi động từ phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò

17. 01/07/2022

Thông tư 23/2021/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc bãi bỏ một
số quy định tại Thông tư 18/2010/TT-BTTTT ngày 30/7/2010 và Thông tư
29/2011/TT-BTTTT ngày 26/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông

18. 01/07/2022
Thông tư 111/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế
nội địa

19. 01/07/2022
Thông tư 28/2021/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành
"Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối mạng thông tin di động 5G lai ghép
- Phần truy nhập vô tuyến"

20. 01/07/2022
Thông tư 25/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu,
nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán

21. 01/07/2022
Thông Tư 27/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ Quyết định
59/2007/QĐ-BTC ngày 11/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt Điều lệ tổ



chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã

22. 01/07/2022
Thông tư 2/2022/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định Danh
mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý
của Bộ Thông tin và Truyền thông

23. 01/07/2022
Thông tư 45/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ
thuật quốc gia về hàm lượng thủy ngân trong đèn huỳnh quang

24. 01/07/2022
Thông tư 07/2021/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành
“Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng
viễn thông di động mặt đất 5G”

25. 01/07/2022
Thông tư 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số
điều của Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019, Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày
19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ

26. 01/07/2022
Thông tư 09/2021/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành
"Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị ra đa hoạt động trong dải tần 76 GHz đến 77
GHz dùng cho phương tiện vận tải mặt đất"

27. 01/07/2022
Thông tư 09/2021/TT-BCT của Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc
gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - thuốc nổ TNP1

28. 01/07/2022
Thông tư 11/2021/TT-BCT của Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc
gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - mìn phá đá quá cỡ

29. 01/07/2022
Thông tư 10/2021/TT-BCT của Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc
gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - thuốc nổ nhũ tương rời bao gói

30. 08/07/2022
Thông tư 07/2022/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định công tác
tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục

31. 10/07/2022

Thông tư 28/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ Thông tư liên tịch
129/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 05/9/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ quy định việc
quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước bảo đảm thực hiện Đề án
"Sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm của Việt Nam và về Việt Nam"

32. 11/07/2022

Thông tư 09/2022/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc
hướng dẫn một số nội dung thực hiện đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm
nghèo và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc
Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

33. 15/07/2022

Thông tư 06/2022/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung
một số điều của Thông tư 36/2015/TT-BGTVT ngày 24/7/2015 của Bộ trưởng Bộ
Giao thông Vận tải về quản lý giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch
vụ chuyên ngành hàng không

34. 15/07/2022
Thông tư 06/2022/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành
Định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà
nước trong lĩnh vực thông tin, thống kê, thư viện khoa học và công nghệ

35. 15/07/2022

Thông tư 04/2022/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định Định
mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước về duy
trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia; xây dựng quy trình kiểm
định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường

36. 15/07/2022
Thông tư 07/2022/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định Định mức
kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước về tư vấn xây
dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO



9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà
nước

37. 15/07/2022

Thông tư 01/2022/TT-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc quy định quy trình giám sát,
đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng
đồng bào đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I: từ
năm 2021 đến năm 2025

38. 15/07/2022
Thông tư 10/2022/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc
hướng dẫn giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo
bền vững giai đoạn 2021 - 2025

39. 16/07/2022
Thông tư 10/2022/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số
Thông tư quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại
hàng hóa ASEAN

40. 18/07/2022
Thông tư 04/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định kỹ
thuật kiểm tra, kiểm soát, đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng trên cao, ra đa thời
tiết, ô-dôn và bức xạ cực tím

41. 18/07/2022
Thông tư 29/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mã số, tiêu chuẩn
chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế
toán, thuế, hải quan, dự trữ

42. 20/07/2022

Thông tư 30/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế tài chính
thực hiện Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở
giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo
giai đoạn 2019 - 2030

43. 20/07/2022

Thông tư 01/2022/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sửa
đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 07/2014/TT-BVHTTDL ngày 23/7/2014 của
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định hồ sơ, các mẫu văn bản thực
hiện giám định tư pháp; áp dụng quy chuẩn chuyên môn cho hoạt động giám định tư
pháp trong lĩnh vực văn hóa; điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện
giám định của văn phòng giám định tư pháp về dị vật, cổ vật, quyền tác giả, quyền
liên quan

44. 22/07/2022

Thông tư 08/2022/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về quy định một số
định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước về
ứng phó và xử lý sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân; đo liều chiếu xạ cá nhân; kiểm định,
hiệu chuẩn thiết bị ghi đo bức xạ

45. 22/07/2022
Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy
chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non

46. 22/07/2022
Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định Danh mục
thống kê ngành đào tạo của giáo dục đại học

47. 30/07/2022
Thông tư 35/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ quản lý, tính
hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ là tài sản cố định

NGHỊ QUYẾT

48. 01/07/2022

Nghị quyết 05/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc quy
định chính sách hỗ trợ đối với học sinh, giáo viên Trường Trung học phổ thông
Chuyên; học sinh tham gia đội tuyển, giáo viên của tỉnh Thái Nguyên và chuyên gia
tham gia bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi các môn văn hóa, khoa học kĩ thuật cấp
quốc gia, khu vực quốc tế hoặc quốc tế

49. 01/07/2022
Nghị quyết 06/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc quy
định nội dung, mức chi cho công tác tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý



cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ
thông trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý;
công tác chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi, cuộc thi, hội thi áp dụng đối với
giáo dục mầm non, phổ thông trên địa bàn tỉnh; Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa
trong cơ sở giáo dục phổ thông của tỉnh Thái Nguyên

50. 01/07/2022
Nghị quyết 10/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc quy
định nội dung, mức chi phục vụ hoạt động của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và
tìm kiếm cứu nạn các cấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

51. 01/07/2022
Nghị quyết 08/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc quy
định mức thưởng đối với vận động viên tại các giải thể thao, Đại hội Thể dục thể thao
của tỉnh Thái Nguyên

52. 01/07/2022
Nghị quyết 510/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập
thị trấn Phương Sơn thuộc huyện Lục Nam và thị trấn Bắc Lý thuộc huyện Hiệp Hòa,
tỉnh Bắc Giang

53. 01/07/2022

Nghị quyết 03/2022/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc quy
định chức danh, số lượng, mức phụ cấp và một số chế độ, chính sách đối với những
người hoạt động không chuyên trách, một số đối tượng khác công tác ở xã, phường,
thị trấn; ở thôn, buôn, bon, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
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