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1. Thời gian trang bị, sử dụng ca bin mô phỏng đào tạo lái xe

ô tô

Đây là nội dung tại Thông tư 04/2022/TT-BGTVT sửa đổi

Thông tư 12/2017/TT-BGTVT quy định về đào tạo, sát hạch,

cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. Trong đó, kéo dài thời

gian trang bị, sử dụng ca bin mô phỏng đào tạo lái ô tô.

Cụ thể, khoản 9 Điều 1 Thông tư 04/2022/TT-BGTVT cho

phép cơ sở đào tạo kéo dài thời gian trang bị và sử dụng ca bin

mô phỏng học lái xe để đào tạo lái xe ô tô đến ngày 31/12/2022.

Ngoài ra, khoản 7 Điều 1 Thông tư 04/2022/TT-BGTVT

điều chỉnh thời gian học thực hành lái xe ô tô trong chương trình

đào tạo lái xe ô tô như sau:

- Đối với hạng B1 (học xe số tự động):

+ Giảm thời gian học thực hành trên sân tập lái từ 45 giờ

xuống 41 giờ;

+ Tăng thời gian học thực hành trên đường giao thông từ 20

giờ lên 24 giờ.
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- Đối với hạng B1 (học xe số cơ khí), hạng B2:

+ Giảm thời gian học thực hành trên sân tập lái từ 45 giờ xuống 41

giờ;

+ Tăng thời gian học thực hành trên đường giao thông từ 36 giờ

lên 40 giờ.

- Đối với hạng C:

+ Giảm thời gian học thực hành trên sân tập lái từ 46 giờ xuống 43

giờ;

+ Tăng thời gian học thực hành trên đường giao thông từ 45 giờ

lên 48 giờ.

Thông tư 04/2022/TT-BGTVT có hiệu lực thi hành từ ngày

15/6/2022.
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2. Đã có hướng dẫn tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ từ 5 

đến dưới 12 tuổi

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương ban hành Công văn

947/VSDTTƯ-TCQG về Tài liệu hướng dẫn triển khai chiến

dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới

12 tuổi.

Cụ thể, trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi sẽ được tiêm đủ 2 liều

vắc xin phòng COVID-19. Trong đó, 02 loại vắc xin tiêm

được Bộ Y tế phê duyệt cấp bách bao gồm:

+ Vắc xin Comirnaty của hãng Pfizer – BioNTech: Sử dụng

cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi (hàm lượng 10mcg)

+ Vắc xin COVID-19 Moderna: Sử dụng cho trẻ từ 6 đến dưới

12 tuổi.

* Thời gian, phương thức triển khai:

- Thực hiện từ quý II/2022 tại 100% xã, phường trên toàn

quốc.

- Lịch tiêm gồm 2 mũi, khoảng cách giữa 2 mũi là 4 tuần.

- Phương thức triển khai:

+ Tổ chức theo hình thức tiêm chủng chiến dịch tại trường

học, trạm y tế, các cơ sở tiêm chủng cố định, tiêm lưu động.
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Căn cứ vào tình hình cung ứng vắc xin và nguồn nhân lực các địa

phương có thể triển khai đồng loạt toàn tỉnh hoặc “cuốn chiếu” theo

địa bàn.

+ Tổ chức tiêm chủng tại trường học: Đối tượng sẽ bao gồm học

sinh lớp 6 của trường THCS, học sinh đang học trường tiểu học (từ

lớp 1 đến lớp 5) và trẻ 5 tuổi đang học mẫu giáo.

Ưu tiên triển khai trước cho nhóm tuổi 11 tuổi (học lớp 6), hạ thấp

dần độ tuổi.

+ Tổ chức điểm tiêm chủng cố định: tại trạm y tế, bệnh viện.

+ Tổ chức các điểm tiêm chủng lưu động: tại từng thôn/bản/khu phố

hoặc cụm thôn/bản/khu phố gần nhau tại nơi có giao thông khó

khăn.

Xem chi tiết tại Công văn 947/VSDTTƯ-TCQG ngày 25/4/2022.
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3. Tạm dừng khai báo y tế với người nhập cảnh vào Việt Nam,

từ 27/4/2022

Đây là nội dung tại Công văn 2118/BYT-DP ngày 26/4/2022 về

tạm dừng áp dụng khai báo y tế tại cửa khẩu đối với COVID-19 do

Bộ Y tế ban hành.

Cụ thể, Bộ Y tế đề nghị các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan

liên quan thực hiện một số nội dung sau:

- Kể từ 00 giờ 00 phút ngày 27/4/2022, tạm dừng việc áp dụng

khai báo y tế với Covid-19 tại tất cả các cửa khẩu của Việt Nam đối

với người nhập cảnh.

- Duy trì giám sát hành khách nhập cảnh tại các cửa khẩu theo quy

định tại Nghị định 89/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng, chống

bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới.

- Chủ động cập nhật các tài liệu truyền thông, khuyến cáo phòng,

chống dịch Covid-19 phù hợp với tình hình hiện nay và chủ động

đưa tin kịp thời.

Bộ Y tế tiếp tục cập nhật, cung cấp thông tin về hình hình dịch bệnh

trên thế giới và trong nước để có các biện pháp phòng chống dịch

phù hợp. Xem chi tiết tại Công văn 2118/BYT-DP ngày 26/4/2022.
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4. Người dân được đăng ký xe máy tại công an xã, phường

Theo Thông tư số 15/2022/TT-BCA sửa đổi Thông tư 58/2020/TT-

BCA của Bộ Công an quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số

phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, người dân được đăng ký xe

máy tại công an xã, phường, thị trấn từ ngày 21/5.

Cụ thể, công an xã, phường, thị trấn đăng ký, cấp biển số xe mô tô,

xe gắn máy (kể cả xe máy điện) của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp,

doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường

trú tại địa phương mình và cơ quan, tổ chức, cá nhân người nước ngoài,

của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài tại địa phương

mình; tổ chức thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe hết niên hạn

sử dụng, xe hỏng không sử dụng được của cơ quan, tổ chức, cá nhân có

trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương.

Như vậy, thay vì phải đến công an huyện để làm thủ tục đăng ký thì

giờ đây người dân khi mua xe máy có thể đến trực tiếp công an xã nơi

cư trú để làm thủ tục đăng ký xe và bấm biển số.

Cũng theo Thông tư 15, nếu người vi phạm bị “phạt nguội”mà không

cư trú trên địa bàn cấp huyện thì cơ quan công an sẽ gửi kết quả phạt về

công an nơi người vi phạm cư trú để giải quyết và xử lý vi phạm.
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5. 07 bước đăng ký thuế lần đầu online cho cá nhân không kinh

doanh

Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1604/TCT-KK ngày

16/5/2022 về triển khai tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đăng ký thuế lần

đầu, thay đổi thông tin đăng ký thuế của cá nhân không kinh doanh

qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia có kết nối với CSDLQG về dân

cư (hình thức online).

Cụ thể, từ ngày 18/5/2022, triển khai việc tiếp nhận hồ sơ và trả

kết quả giải quyết yêu cầu đăng ký thuế lần đầu cho cá nhân không

kinh doanh bằng phương thức điện tử (online).

Các bước tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế điện tử lần đầu trên Cổng

TTĐT của Tổng cục Thuế như sau:

- Bước 1: NNT sử dụng tài khoản đã cấp đăng nhập vào Cổng

DVCQG và chọn "Đăng ký thuế lần đầu".

- Bước 2: Cổng DVCQG chuyển sang Cổng TTĐT của Tổng cục

Thuế.

- Bước 3: Cổng TTĐT của Tổng cục Thuế kiểm tra NNT đã có

MST chưa:

+ Đã cấp MST: Hiển thị "Số giấy tờ đã được cấp MST";

+ Chưa cấp MST: Hiển thị để NNT chọn đối tượng ĐKT lần đầu.
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- Bước 4: Cổng TTĐT của Tổng cục Thuế truy cập vào CSDLQG về

dân cư để truy vấn thông tin cá nhân và trả kết quả:

+ Không có dữ liệu: Thông báo "Thông tin cá nhân tại CSDLQG về

dân cư không đầy đủ/không hợp lệ". Trường hợp NNT nhập đúng

thông tin nhưng không có dữ liệu thì đến cơ quan công an cập nhật.

+ Có dữ liệu đầy đủ: Hiển thị thông tin mẫu 05-ĐK-TCT, thực hiện

bước 5.

- Bước 5: NNT kiểm tra thông tin mẫu 05-ĐK-TCT và bổ sung thông

tin thiếu.

+ Nếu thông tin trên tờ khai khớp với thông tin cá nhân chuyển bước 6.

+ Nếu thông tin không khớp thì báo: "NNT không nộp hồ sơ đến cơ

quan thuế và liên hệ cơ quan cấp xã/phường nơi cá nhân đăng ký

thường trú để được hướng dẫn điều chỉnh thông tin".

- Bước 6: Cổng TTĐT của Tổng cục Thuế kiểm tra các quy tắc nghiệp

vụ về thông tin nhận từ CSDLQG về dân cư và thông tin NNT kê khai

hồ sơ.

- Bước 7: Cổng TTĐT của Tổng cục Thuế lưu hồ sơ và tự động chuyển

thông tin vào hệ thống TMS ngay khi nộp hồ sơ đăng ký thành công.

Xem chi tiết tại Công văn 1604/TCT-KK ngày 16/5/2022.
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6. Người bị bệnh khác khi đang điều trị COVID-19 được hưởng BHYT đúng

tuyến

Chính phủ ban hành Nghị định 29/2022/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết

12/2021/UBTVQH15 về việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách

trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 (có

hiệu lực từ ngày 29/4/2022)

Trong đó, quy định việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh các bệnh

khác trong quá trình điều trị COVID-19, cụ thể như sau:

- Quỹ BHYT thanh toán phần chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo phạm vi

được hưởng và mức hưởng BHYT như trường hợp đi khám bệnh, chữa bệnh

đúng tuyến.

Người bệnh COVID-19 có thẻ BHYT tự chi trả chi phí cùng chi trả và các

chi phí ngoài phạm vi được hưởng (nếu có) theo quy định của pháp luật về

BHYT;

- Trường hợp cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 không bóc tách được chi phí

khám bệnh, chữa bệnh COVID-19 và các bệnh khác để thanh toán theo các

nguồn hoặc không thu được các khoản chi phí phát sinh trong quá trình điều

trị mà người bệnh phải trả theo quy định do một trong các nguyên nhân bất

khả kháng quy định tại khoản 5 Điều 7 Nghị định 29/2022/NĐ-CP, bao gồm:
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+ Người bệnh tử vong trong quá trình điều trị nhưng cơ sở y tế

không liên hệ được với thân nhân, người nhà người bệnh;

+ Người bệnh không có thân nhân, người nhà và không đem

theo giấy tờ tùy thân khi vào điều trị tại cơ sở y tế;

+ Người bệnh, thân nhân, người nhà người bệnh không mang

đủ tiền để chi trả chi phí điều trị.

Được ngân sách nhà nước chi trả theo số lượng dịch vụ y tế

thực tế sử dụng và mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

BHYT.
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2. Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và

sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán

Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nộp

phí, lệ phí; tổ chức thu phí, lệ phí; các tổ chức, cá

nhân khác liên quan đến thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh

vực chứng khoán.

Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý

và sử dụng phí quản lý và giám sát hoạt động chứng

khoán; lệ phí cấp giấy phép, giấy chứng nhận hoạt

động trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Ủy ban

Chứng khoán Nhà nước.

Chi tiết tại Thông tư 25/2022/TT-BTC ngày 28 tháng

4 năm 2022 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản

lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán

(có hiệu lực ngày 01/07/2022).

1. Sắp trình Chính phủ ban hành Nghị định về lương tối thiểu

vùng

Ngày 03/5/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết 63/NQ-CP về

phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2022, trong đó, sắp

trình Chính phủ ban hành Nghị định về lương tối thiểu vùng.

Theo đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được giao nhiệm

vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương:

- Khẩn trương trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định mức

lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp

đồng lao động trong tháng 5 năm 2022;

- Tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp được

giao tại Quyết định 08/2022/QĐ-TTg về việc thực hiện chính

sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động;

- Ban hành Kế hoạch và chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa

phương để tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương

binh - Liệt sĩ bảo đảm trang trọng, ý nghĩa phù hợp với tình hình

thực tế.

Xem chi tiết nội dung tại Nghị quyết 63/NQ-CP ngày 03/5/2022.
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CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT CÓ HIỆU LỰC VÀ BAN HÀNH TRONG KỲ BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 98

1. Thông tư số 04/2022/TT-BGTVT ngày 26/4/2022 của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2017/TT-

BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;

2. Công văn 2118/BYT-DP ngày 26/4/2022 của Bộ Y tế về tạm dừng áp dụng khai báo y tế tại cửa khẩu đối với COVID-19 do Bộ Y tế ban

hành;

3. Công văn 947/VSDTTƯ-TCQG ngày 25/04/2022 của Bộ Y tế về Tài liệu hướng dẫn triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19

cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi;

4. Nghị định 29/2022/NĐ-CP ngày 29/04/2022 của Chính phủ về Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết 12/2021/UBTVQH15

ngày 30/12/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ

công tác phòng, chống dịch COVID-19;

5. Thông tư số 15/2022/TT-BCA ngày 06/04/2022 của Bộ Công an sửa đổi Thông tư 58/2020/TT-BCA của Bộ Công an quy định quy trình

cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, người dân được đăng ký xe máy tại công an xã, phường, thị trấn;

6. Thông tư 25/2022/TT-BTC ngày 28 /04/2022 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong

lĩnh vực chứng khoán (có hiệu lực ngày 01/07/2022).

7. Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 29/06/2021 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn

đầu tư công và xuất khẩu bền vững những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022.

8. Công văn 1604/TCT-KK ngày 16 tháng 5 năm 2022 của Tổng Cục thuế về việc triển khai tiếp nhận và giải quyết hồ sơ ĐKT lần đầu,

thay đổi thông tin ĐKT của cá nhân không kinh doanh qua Cổng DVCQG có kết nối với CSDLQG về dân cư./.

DUYỆT


