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gia BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định từ ngày

01/01/2016 trở đi và tiền lương tháng đã đóng BHXH theo chế

độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định được điều

chỉnh theo quy định trên.

- Đối tượng điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH:

Đối tượng điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH theo quy định

tại khoản 1 và khoản 2 Điều 10 Nghị định 115/2015/NĐ-CP bao

gồm:

+ NLĐ thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước

quy định bắt đầu tham gia BHXH từ ngày 01/01/2016 trở đi,

hưởng BHXH một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ

cấp tuất một lần trong thời gian từ ngày 01/01/2022 đến ngày

31/12/2022.

+ Người lao động đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người

sử dụng lao động quyết định, hưởng lương hưu, trợ cấp một lần

khi nghỉ hưu, BHXH một lần hoặc bị chết mà thân nhân được

hưởng trợ cấp tử tuất một lần trong thời gian từ ngày 01/01/2022

đến ngày 31/12/2022.

(Thông tư 36/2021/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày

20/02/2022; áp dụng từ ngày 01/01/2022 và thay thế Thông tư

23/2020/TT-BLĐTBXH).

1. Thông tư 36/2021/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương và

thu nhập tháng đã đóng BHXH, cụ thể như sau:

- Tiền lương tháng đóng BHXH sau điều chỉnh của từng năm:

Theo đó, tiền lương tháng đã đóng BHXH đối với NLĐ đóng BHXH bắt buộc quy

định tại khoản 1 điều 1 Thông tư 36/2021/TT-BLĐTBXH được điều chỉnh theo

công thức sau:

Tiền lương tháng đóng BHXH sau điều chỉnh của từng năm = Tổng tiền lương

tháng đóng BHXH của từng năm x Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH của

năm tương ứng.

- Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH:

Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH của năm tương ứng được thực hiện theo

bảng sau:

Đối với NLĐ vừa có thời gian đóng BHXH thuộc đối tượng thực hiện tiền lương do

Nhà nước quy định vừa có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người

sử dụng lao động quyết định thì tiền lương đóng BHXH đối với NLĐ bắt đầu tham
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3. Chỉ được trở lại vị trí công tác sau khi có kết luận không

tham nhũng

Theo nghị định 134/2021/NĐ-CP ban hành ngày 30-12-2021

sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 59/2019/NĐ-CP

ngày 1-7-2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi

hành Luật phòng, chống tham nhũng, người bị tạm đình chỉ

công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác được trở lại vị trí

công tác ban đầu sau khi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền kết

luận người đó không có hành vi tham nhũng.

Cũng theo nghị định 134/2021/NĐ-CP, vụ việc tham nhũng

đặc biệt nghiêm trọng là vụ việc mà người có hành vi tham

nhũng bị xử lý bằng hình thức phạt tù từ trên 15 năm đến 20

năm, tù chung thân hoặc tử hình (quy định cũ là từ trên 5 năm

đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình).

Nghị định 134/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15-2-2022.

2. Tăng giờ làm thêm của người lao động thời vụ lên 40 giờ/tháng

Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 18/2021/TT-

BLĐTBXH quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động

làm các công việc sản xuất có tính thời vụ, công việc gia công theo đơn đặt hàng.

Theo đó, số giờ làm thêm của người lao động thời vụ tăng lên 40 giờ/tháng (trước

đây, tổng số giờ làm thêm là 32 giờ/tháng)

Ngoài ra, tổng số giờ làm việc tiêu chuẩn và số giờ làm thêm trong một tuần cũng

tăng lên 72 giờ/tuần (trước đây, tổng số giờ làm việc tiêu chuẩn và số giờ làm thêm

trong một tuần là 60 giờ/tuần).

Thông tư 18/2021/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 01/02/2022 và thay thế Thông

tư 54/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/12/2015.
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5. Giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8% theo Nghị định 15/2022/NĐ – CP

Theo đó, giảm thuế GTGT xuống 8% đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang

áp dụng mức thuế suất 10%. Việc giảm thuế GTGT cho từng loại hàng hóa, dịch

vụ quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 15/2022/NĐ-CP được áp dụng thống

nhất tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại, trừ

nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:

- Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh

doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai

khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất.

Chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 15/2022.

- Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (Xe ô tô dưới 24 chỗ,

kể cả xe ô tô vừa chở người, vừa chở hàng loại có từ hai hàng ghế trở lên, có

thiết kế vách ngăn cố định giữa khoang chở người và khoang chở hàng). Chi tiết

tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 15/2022.

- Công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin. Chi tiết tại Phụ lục

III ban hành kèm theo Nghị định 15/2022.

Trường hợp hàng hóa, dịch vụ nêu tại các Phụ lục I, II và III ban hành kèm theo

Nghị định 15/2022/NĐ-CP thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc

đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng 5% theo quy định của Luật Thuế giá trị gia

tăng thì thực hiện theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng và không được

giảm thuế giá trị gia tăng.

4. Quy định mới về xuất xứ hàng hóa

Nghị định 111/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 15 xuất xứ hàng

hóa. Cụ thể, tổ chức, cá nhân sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu tự xác

định và ghi xuất xứ hàng hóa của mình bảo đảm trung thực, chính

xác, tuân thủ các quy định pháp luật về xuất xứ hàng hóa xuất khẩu,

nhập khẩu, hàng hóa sản xuất tại Việt Nam hoặc các cam kết quốc

tế mà Việt Nam tham gia.

Xuất xứ hàng hóa ghi trên nhãn thể hiện bằng một trong các cụm từ

sau “sản xuất tại”; “chế tạo tại”; “nước sản xuất”; “xuất xứ”; “sản

xuất bởi”; “sản phẩm của” kèm tên nước hoặc vùng lãnh thổ sản

xuất ra hàng hóa hoặc ghi theo quy định pháp luật về xuất xứ hàng

hóa.

Trường hợp hàng hóa không xác định được xuất xứ theo quy định

nêu trên thì ghi nơi thực hiện công đoạn cuối cùng để hoàn thiện

hàng hóa. Thể hiện bằng một trong các cụm hoặc kết hợp các cụm

từ thể hiện công đoạn hoàn thiện hàng hóa như sau: “lắp ráp tại”;

“đóng chai tại”; “phối trộn tại”; “hoàn tất tại”; “đóng gói tại”; “dán

nhãn tại” kèm tên nước hoặc vùng lãnh thổ nơi thực hiện công đoạn

cuối cùng để hoàn thiện hàng hóa.

Tên nước hoặc vùng lãnh thổ sản xuất ra hàng hóa hoặc nơi thực

hiện công đoạn cuối cùng để hoàn thiện hàng hóa không được viết

tắt.
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- Tăng mạnh mức phạt hành vi xây dựng công trình không che chắn

hoặc có che chắn nhưng để rơi vãi vật liệu xây dựng xuống các khu

vực xung quanh;

- Phạt nặng hành vi thi công công trình không có giấy phép xây

dựng;

- Tăng mạnh mức phạt hành vi không lắp đặt biển báo tại công trình

xây dựng: Tại khoản 2Điều 17Nghị định 16/2022 quy định:

+ Phạt tiền từ 10-20 triệu đồng đối với hành vi không lắp đặt biển

báo công trình tại công trường xây dựng hoặc biển báo không đầy

đủ nội dung theo quy định.

- Bổ sung mức phạt với hành vi để NLĐ không tuân thủ biện pháp

kỹ thuật an toàn: Theo điểm a khoản 2 Điều 32 Nghị định 16/2022

quy định:

+ Phạt tiền từ 30-50 triệu đồng đối với hành vi để người lao động

không tuân thủ biện pháp kỹ thuật an toàn hoặc vi phạm các quy

định về sử dụng dụng cụ, phương tiện bảo vệ cá nhân tham gia lao

động trong thi công xây dựng công trình.

6. Một số điểm mới trong hoạt động xử phạt vi phạm trong hoạt động xây

dựng

- Phạt đến 20 triệu đồng nếu không lưu trữ báo cáo kết quả khảo sát xây dựng;

- Tăng mạnh mức phạt vi phạm về lập quy hoạch xây dựng, đô thị: Theo Điều 9

Nghị định 16/2022/NĐ-CP, phạt tiền từ 150-200 triệu đồng đối với một trong các

hành vi sau đây:

+ Tổ chức lập nhiệm vụ quy hoạch, đồ án quy hoạch, nhiệm vụ quy hoạch điều

chỉnh hoặc đồ án điều chỉnh quy hoạch không đúng yêu cầu, nguyên tắc, nội dung

và thời gian quy định; (trước đây, mức phạt đối với hành vi này là 30-40 triệu

đồng);

+ Không lấy ý kiến hoặc lấy ý kiến không đúng quy định của cơ quan, tổ chức, cá

nhân hoặc cộng đồng dân cư có liên quan về nhiệm vụ quy hoạch, đồ án quy hoạch,

nhiệm vụ quy hoạch xây dựng điều chỉnh, đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng

theo quy định; (trước đây, mức phạt đối với hành vi này là 30-40 triệu đồng);

+ Tổ chức lập bản vẽ tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình, giải pháp về

hạ tầng kỹ thuật trong nội dung thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư xây dựng có quy

mô nhỏ hơn 5 ha (nhỏ hơn 2 ha đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở chung cư)

không phù hợp với quy hoạch phân khu xây dựng. (Nội dung mới bổ sung).

- Tăng gấp đôi mức phạt với hành vi phê duyệt dự án đầu tư không đảm bảo đủ

vốn: Theo khoản 3Điều 12Nghị định 16/2022/NĐ-CP:

+ Phạt tiền từ 100-120 triệu đồng đối với hành vi phê duyệt dự án đầu tư xây

dựng công trình thuộc không đảm bảo đủ vốn của dự án theo quy định

(Trước đây, mức phạt đối với hành vi này là từ 50 -60 triệu đồng).
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- Bổ sung khoản 5a vào sau khoản 5 như sau:

“5a. Người đứng đầu Bộ, cơ quan trung ương quyết định chủ trương đầu tư dự án

đầu tư nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ

nước ngoài quyết định phê duyệt dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA, vốn vay

ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài để chuẩn bị dự án đầu tư do cơ quan, tổ chức

mình quản lý, trừ dự án quy định tại khoản 4 Điều này.

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư nhóm B,

nhóm C sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, quyết

định phê duyệt dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các

nhà tài trợ nước ngoài để chuẩn bị dự án đầu tư do địa phương quản lý, trừ dự án

quy định tại khoản 4 Điều này.

Chính phủ quy định trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư,

quyết định phê duyệt dự án hỗ trợ kỹ thuật quy định tại khoản này”.

b, Sửa đổi, bổ sung khoản 8 Điều 25 như sau:

“8. Đối với chương trình, dự án khác thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu

tư của Thủ tướng Chính phủ quy định tại điểm b và điểm c khoản 4 Điều 17 của

Luật này, trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư được quy định như sau:

a) Cơ quan chủ quản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo đề xuất chủ trương đầu

tư;

b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư,

nguồn vốn và khả năng cân đối vốn trình Thủ tướng Chính phủ;

c) Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định chủ trương đầu tư.”

c, Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 82 như sau:

“4. Quyết định chủ trương đầu tư dự án theo quy định tại khoản 5 và khoản 5a

Điều 17 của Luật này, quyết định đầu tư dự án theo quy định tại khoản 2 Điều 35

của Luật này.”

[Bản Tin PhápLuật]
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I. Quốc hội thông qua Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ

sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo

phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở,

Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật

Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự

LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG:

a, Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của Điều 17

- Sửa đổi, bổ sung điểm b và điểm c khoản 4 như sau:

“b) Chương trình, dự án đầu tư nhóm A sử dụng vốn vay ODA

và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, trừ chương

trình mục tiêu quốc gia, chương trình đầu tư công quy định tại

khoản 1 và khoản 2 Điều này;

c) Chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn ODA viện trợ

không hoàn lại trong các trường hợp sau: chương trình, dự án

nhóm A; chương trình, dự án kèm theo khung chính sách;

chương trình, dự án trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, tôn

giáo; chương trình tiếp cận theo ngành; mua sắm các loại

hàng hóa thuộc diện phải được Thủ tướng Chính phủ cho

phép; sự tham gia của Việt Nam vào các chương trình, dự án

khu vực”.

- Bãi bỏ điểm d khoản 4: “Dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn

ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài để chuẩn

bị dự án đầu tư”.
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này, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.”

- Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1 Điều 109 như sau:

“d) Báo cáo và tóm tắt báo cáo tài chính giữa năm, bao gồm cả báo cáo tài

chính của công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất (nếu có); việc công bố

phải thực hiện trước ngày 31 tháng 7 hằng năm;”

- Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 148 như sau:

“1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại

diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và

biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4

và 6 Điều này; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định:

a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;

d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên

được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều

lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;

đ) Tổ chức lại, giải thể công ty;

e) Vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.

2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng

số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3, 4 và 6 Điều này; tỷ lệ

cụ thể do Điều lệ công ty quy định.”.

LUẬT DOANH NGHIỆP

a, Sửa đổi, bổ sung tên điều và đoạn mở đầu khoản 1

Điều 49 như sau:

“Điều 49. Quyền của thành viên công ty

1. Thành viên công ty có các quyền sau đây:”

b, Sửa đổi, bổ sung tên Điều 50 như sau:

“Điều 50. Nghĩa vụ của thành viên công ty”.

c, Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của Điều 60 như

sau:

- Sửa đổi, bổ sung điểm e khoản 2 như sau:

“e) Họ, tên và nội dung ý kiến của người dự họp không

đồng ý thông qua biên bản họp (nếu có);”

- Sửa đổi, bổ sung khoản 3 như sau:

“3. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên

bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành

viên khác của Hội đồng thành viên tham dự và đồng ý

thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy

định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 2 Điều này. Biên

bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký

biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên

đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản

họp Hội đồng thành viên. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu

trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh

nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật
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LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG THEO PHƯƠNG THỨC ĐỐI TÁC CÔNG

TƯ

Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 12 như sau:

“b) Dự án có tổng mức đầu tư tương đương dự án nhóm A theo quy định

của pháp luật về đầu tư công sử dụng một hoặc một số nguồn vốn sau:

vốn ngân sách trung ương do Bộ, cơ quan trung ương quản lý; vốn vay

ODA; vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài;”

LUẬT ĐẤU THẦU

a, Bổ sung Điều 33a vào sau Điều 33 như sau:

“Điều 33a. Các hoạt động thực hiện trước đối với dự án sử dụng vốn hỗ

trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi

1. Việc lập, trình duyệt, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà

thầu, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, xác định danh sách ngắn đối với

các hoạt động mua sắm của dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính

thức, vốn vay ưu đãi được thực hiện trước khi ký kết điều ước quốc tế,

thỏa thuận quốc tế về vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi.

2. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.”

b, Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 34 như sau:

“c) Điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế đối với các dự án sử dụng vốn

hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi, trừ trường hợp quy định tại

Điều 33a của Luật này;”

LUẬT DOANH NGHIỆP

- Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 158 như sau:

“2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản

họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị

tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội

dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1

Điều này thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc

chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên

bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực

của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi

biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với

doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật

này, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.”

- Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 217 như sau:

“5. Căn cứ vào quy định của Luật này, Chính phủ quy định chi tiết

việc tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp trực tiếp phục

vụ quốc phòng, an ninh hoặc kết hợp kinh tế với quốc phòng, an

ninh là doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn do

doanh nghiệp nhà nước quy định tại khoản 2 Điều 88 của Luật này

nắm giữ 100% vốn điều lệ.”

Luật số 03/2022/QH15 có hiệu lực ngày 01/03/2022.
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Do đó, việc ban hành Nghị định 02/2022/NĐ-CP, áp dụng thống

nhất các khung mẫu căn cứ pháp lý của Nghị định này sẽ giảm

thiểu những rủi ro pháp lý trong thực tiễn.

- Điều kiện mới khi mua bán dự án nhà ở hình thành trong

tương lai:

Theo Điều 7 Nghị định 02/2022/NĐ-CP, việc chuyển nhượng

hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai

và chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng

có sẵn (trừ hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở xã hội) phải đảm

bảo điều kiện:

+ Có hợp đồng mua bán, thuê mua theo quy định. Nếu các

bên ký trước 01/3/2022 thì phải có hợp đồng đã ký kết;

+ Phải chưa nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử

dụng đất;

+ Hợp đồng mua bán, thuê mua phải không có tranh chấp,

khiếu kiện; nhà, công trình trong hợp đồng không thuộc diện bị

kê biên, thế chấp trừ trường hợp bên nhận thế chấp đồng ý;

+ Nếu mua bán, thuê mua nhiều căn nhà trong cùng một hợp

đồng mà các bên muốn chuyển nhượng từng căn nhà thì bên bán

phải thoả thuận với chủ đầu tư sửa đổi hợp đồng mua bán, thuê

mua hoặc ký phụ lục hợp đồng trước khi chuyển nhượng hợp

đồng.

Có thể thấy, những quy định mới tại Nghị định 02/2022/NĐ-CP

sẽ siết chặt điều kiện với các chủ đầu tư, tránh việc lập dự án

ma, huy động tiền của người dân cũng như công khai tất cả

thông tin về dự án. Qua đó, sẽ tạo niềm tin cho khách hàng và

giúp cơ quan quản lý nắm bắt tiến độ, hồ sơ dự án để chọn chủ

đầu tư có đủ nguồn lực hoàn thành dự án đúng tiến độ

2. Một số điểm mới của Nghị định 02/2022/NĐ-CP hướng dẫn Luật kinh 

doanh bất động sản

Ngày 06/01/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 02/2022/NĐ-CP

hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản 2014, sẽ có hiệu lực từ

01/3/2022. Dưới đây là một số nội dung mới, đáng chú ý tại Nghị định này:

- Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản phải công khai thông tin:

Theo đó, các nội dung, thông tin doanh nghiệp phải công khai trên trang

thông tin điện tử của doanh nghiệp, tại trụ sở Ban Quản lý dự án, tại các sàn

giao dịch bất động sản gồm:

+ Thông tin về doanh nghiệp: Tên, địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại liên

lạc, tên người đại diện theo pháp luật;

+ Thông tin về bất động sản đưa vào kinh doanh;

+ Thông tin về việc thế chấp nhà, công trình xây dựng, dự án bất động sản

đưa vào kinh doanh (nếu có).

- Chính thức bãi bỏ quy định vốn pháp định của doanh nghiệp kinh doanh bất

động sản:

+ Trước đây, Nghị định 76/2015/NĐ-CP quy định mức vốn pháp định của

doanh nghiệp kinh doanh bất động sản tối thiểu 20 tỷ đồng và căn cứ để xác

định mức vốn pháp định này. Tuy nhiên, Luật Đầu tư 2020 đã chính thức bãi

bỏ quy định về vốn pháp định của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản.

+ Điều 4 Nghị định số 02/2022/NĐ-CP cũng đã bãi bỏ quy định vốn pháp

định tại Nghị định 76/2015/NĐ-CP, đồng thời bổ sung quy định về mức vốn

chủ sở hữu của nhà đầu tư dự án bất động sản căn cứ theo quy mô sử dụng

đất cũng như cách thức xác định mức vốn chủ sở hữu.

- Áp dụng mẫu hợp đồng chung khi kinh doanh bất động sản:

Một trong những điểm mới đáng chú ý nữa là sắp tới đây, một loạt hoạt động

kinh doanh bất động sản sẽ “buộc phải” theo mẫu của Nghị định

02/2022/NĐ-CP, trong đó cả mẫu hợp đồng “mua bán” condotel, officetel,

quy định rõ hơn áp dụng luật trong chuyển nhượng dự án…
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3. Các trường hợp được bồi thường tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Ngày 28/12/2021, Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH ban hành thông tư 28/2021/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một

số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về chế độ đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Theo đó, tại Điều 3 Thông tư 28/2021/TT-BLĐTBXH quy định các trường hợp được bồi thường tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

như sau:

- Người lao động bị tai nạn lao động làm suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên hoặc bị chết do tai nạn lao động mà không hoàn

toàn do lỗi của chính người lao động này gây ra; trừ các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 4 của Thông tư 28/2021/TT-BLĐTBXH

- Người lao động bị bệnh nghề nghiệp làm suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên hoặc bị chết do bệnh nghề nghiệp khi đang làm

việc cho người sử dụng lao động, hoặc trước khi nghỉ hưu, trước khi thôi việc, trước khi chuyển đến làm việc cho người sử dụng lao

động khác (không bao gồm các trường hợp người lao động bị bệnh nghề nghiệp do làm các nghề, công việc cho người sử dụng lao

động khác gây nên).

Thông tư 28/2021/TT-BLĐTBXH thay thế Thông tư

04/2015/TT-BLĐTBXH ngày 02/02/2015, Thông tư

26/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/09/2017. Có hiệu lực từ

ngày 01/03/2022.
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1. Nghị định 15/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về quy định chính sách miễn, giảm thuế theo nghị quyết số

43/2022/QH15 của quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội;

2. Thông tư 28/2021/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Bộ lao động thương binh và Xã hội về quy định chi tiết và hướng

dẫn thi hành một số điều của luật an toàn, vệ sinh lao động về chế độ đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

3. Nghị định 134/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số

59/2019/nđ-cp ngày 01 tháng 7 năm 2019 của chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng, chống tham

nhũng;

4. Thông tư 36/2021/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ Lao động thương binh và Xã hội về quy định mức điều chỉnh

tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;

5. Thông tư 07/2022/TT-BTC 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 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành;

6. Công văn 22/TANDTC-KHTC thực hiện Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 do

Tòa án nhân dân tối cao ban hành;

7. Nghị định 16/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 1 năm 2022 quy định về xử phạt vi phạm hành chính về Xây dựng;

8. Thông tư 36/2021/TT-BYT quy định về khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan

đến khám bệnh, chữa bệnh lao do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành;

9. Thông tư 18/2021/TT-BLĐTBXH quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc sản

xuất có tính thời vụ, công việc gia công theo đơn đặt hàng do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành./.

DUYỆT


