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1. Điều kiện để người lao động được hỗ trợ tiền thuê nhà

Ngày 28/3/2022, Thủ tướng có Quyết định 08/2022/QĐ-

TTg quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà

cho người lao động.

Theo đó, NLĐ đang làm việc trong doanh nghiệp tại khu công

nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng điểm khi có đủ

các điều kiện sau sẽ được hỗ trợ 500.000 đồng/người/tháng (hỗ

trợ tối đa 3 tháng), bao gồm:

+ Ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 1/2/2022 đến

ngày 30/6/2022.

+ Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp

đồng lao động xác định thời hạn từ 01 tháng trở lên được giao

kết và bắt đầu thực hiện trước ngày 1/4/2022.

+ Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (có tên trong danh

sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của cơ quan bảo hiểm

xã hội) tại tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh

sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Trường hợp người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo

hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị

định 115/2015/NĐ-CP thì phải có tên trong danh sách trả lương

của doanh nghiệp của tháng liền kề trước thời điểm doanh

nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.
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2. Hướng dẫn tái cơ cấu doanh nghiệp không đủ điều kiện cổ

phần hóa

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 05/2022/TT-BTC ngày

8/2/2022 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.

Theo Thông tư 05, việc tái cơ cấu doanh nghiệp phải đảm

bảo nguyên tắc: phương án tái cơ cấu được thực hiện trên nguyên tắc

đồng thuận giữa cơ quan đại diện chủ sở hữu doanh nghiệp tái cơ cấu

với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mua bán nợ Việt

Nam (Công ty Mua bán nợ Việt Nam) và/hoặc các chủ nợ tham gia

tái cơ cấu (lập biên bản thỏa thuận giữa các bên). Công ty Mua bán

nợ Việt Nam được quyền chủ động đàm phán mua nợ với các chủ nợ

và đề xuất phương án tái cơ cấu doanh nghiệp phù hợp với quy định

của pháp luật. (có hiệu lực từ 01/04/2022).



KIẾN THỨC PHÁP LUẬT

[Bản Tin PhápLuật]

3. 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 chênh lệch

vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ tại doanh nghiệp

Theo đó NĐ 148/2021/NĐ-CP , việc quản lý các nguồn thu, gồm:

a) Thu từ cổ phần hóa và các hình thức sắp xếp, chuyển đổi sở hữu khác của

doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (doanh nghiệp cấp 1), cổ

phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi là nguồn thu từ chuyển đổi sở

hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập).

b) Thu từ chuyển nhượng vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty

trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, thu chuyển nhượng quyền mua cổ

phần phát hành thêm đối với phần vốn nhà nước và quyền góp vốn nhà nước tại

doanh nghiệp.

c) Thu chênh lệch vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ tại doanh nghiệp cấp 1

đang hoạt động,

d) Thu từ chuyển nhượng vốn nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp được Thủ

tướng Chính phủ giao Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (sau đây

gọi là SCIC) thực hiện chuyển nhượng vốn để nộp về ngân sách nhà nước.

2. Các khoản chi từ ngân sách nhà nước để xử lý, hỗ trợ kinh phí khi thực hiện

chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, chuyển nhượng vốn

nhà nước tại doanh nghiệp và chi đầu tư phát triển quy định tại Nghị định này.
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4. Giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu từ ngày 

1/4/2022

Trước sự leo thang của giá xăng, dầu trong thời gian

gần đây, ắt hẳn việc giảm thuế bảo vệ môi trường đối với

mặt hàng này sẽ đem đến tin vui lớn cho người dân bởi

việc giảm thuế này sẽ trực tiếp làm giảm giá bán lẻ xăng,

dầu, mỡ nhờn.

Tại phiên họp thứ chín diễn ra chiều 23/3/2022, Ủy ban

Thường vụ Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết

giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng, dầu diesel, dầu

mazut, dầu nhờn.

Thời gian áp dụng từ ngày 1/4/2022 đến hết ngày

31/12/2022. Từ ngày 1/1/2023, mức thuế này sẽ quay về

mức cũ theo Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14
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5. Hướng dẫn của Bộ Y tế về khám chữa bệnh hậu COVID-19

Bộ Y tế ban hành Công văn 2055/BYT-KCB ngày 22/4/2022 về

khám bệnh, chữa bệnh cho người dân sau khi mắc COVID-19.

Cụ thể, yêu cầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện

khám, chữa bệnh hậu COVID-19 theo các chỉ đạo sau:

- Khám bệnh, chữa bệnh cho người bệnh (người lớn và trẻ em)

khi mắc và sau mắc COVID-19 theo đúng các hướng dẫn chuyên

môn do Bộ Y tế đã ban hành, như Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị

COVID-19, trong đó có hướng dẫn phục hồi chức năng cho người

bệnh COVID-19 sau ra viện, chăm sóc sức khỏe tâm thần; Hướng

dẫn Phục hồi chức năng bệnh Viêm đường hô hấp cấp tính do

SARS-CoV-2 (COVID-19)...

- Khám bệnh, chữa bệnh cho người có dấu hiệu, triệu chứng sau

khi mắc COVID-19 (sau đây gọi tắt là hậu COVID-19) nói riêng và

khám bệnh, chữa bệnh nói chung theo phạm vi hoạt động chuyên

môn của cơ sở, theo các lĩnh vực chuyên khoa khi người dân có các

dấu hiệu, triệu chứng thuộc các chuyên khoa, tránh tình trạng lạm

dụng chỉ định hoặc chỉ định không phù hợp, không cần thiết.
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- Thực hiện công tác truyền thông, quảng cáo công tác khám bệnh,

chữa bệnh, khám sau COVID-19 phải tuân thủ theo quy định tại Thông

tư 09/2015/TT-BYT .

- Tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh

tại các khoa, phòng chuyên môn.

Công văn 2055/BYT-KCB ngày 22/4/2022.
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1. Nghị Định số 23/2022/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm

2022 về thành lập, sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu,

chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu tại doanh

nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Theo đó, phạm vi điều chỉnh của NĐ gồm:

1. Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật

Doanh nghiệp, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu

tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp về thành

lập, sắp xếp lại (không bao gồm hình thức phá sản doanh

nghiệp), chuyển đổi sở hữu (không bao gồm hình thức

chuyển doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn

điều lệ thành công ty cổ phần), chuyển giao quyền đại

diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp do Nhà

nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

2. Việc phá sản doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ

100% vốn điều lệ được thực hiện theo quy định của Luật

phá sản. Việc chuyển doanh nghiệp do Nhà nước nắm

giữ 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần được thực

hiện theo quy định của Chính phủ về chuyển doanh

nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thành

công ty cổ phần.

3. Việc thành lập, sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu, chuyển giao

quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước của các tổ chức tín dụng

là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và công

ty nông, lâm nghiệp thực hiện theo quy định tại Nghị định này và

các quy định của pháp luật có liên quan. Trường hợp có sự khác

nhau giữa các văn bản thì thực hiện theo quy định của pháp luật

ngân hàng và pháp luật có liên quan, trừ trường hợp quy định tại

khoản 2 Điều 156 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
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2. Nghiên cứu phân vùng hạn chế xe máy tại 5 thành phố

lớn

Tại Nghị quyết 48/NQ-CP ngày 05/4/2022 về tăng cường

bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông

giai đoạn 2022 – 2025, UBND các thành phố Hà Nội, Hải

Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, TP.HCM cần tập trung thực hiện:

- Nghiên cứu xây dựng Đề án phân vùng hạn chế hoạt động của

xe máy phù hợp với cơ sở hạ tầng và năng lực phục vụ của hệ

thống vận tải hành khách công cộng, tiến tới lộ trình hạn chế

hoặc dừng hoạt động của xe máy trên một số địa bàn các quận

sau năm 2030.

Như vậy, các thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ,

Thành phố Hồ Chí Minh sẽ nghiên cứu hạn chế hoặc dừng hoạt

động của xe máy trên một số địa bàn các quận sau năm 2030.

Ngoài ra, 05 thành phố trên cũng triển khai một số nhiệm vụ

khác đơn cử như:

- Nghiên cứu xây dựng, triển khai Đề án thu phí phương tiện cơ

giới vào một số khu vực trên địa bàn thành phố có nguy cơ ùn

tắc giao thông và ô nhiễm môi trường để hạn chế số lượng xe cơ

giới đi vào;

- Triển khai rà soát, bố trí các vị trí đỗ xe tĩnh trong nội đô và trên địa bàn

các quận; đầu tư xây dựng hệ thống giao thông tiếp cận cho người khuyết

tật, người cao tuổi tại các đô thị, các công trình bảo đảm an toàn giao

thông cho các đối tượng tham gia giao thông dễ bị tổn thương; nghiên cứu

thí điểm làn đường dành cho xe đạp;

- Tăng cường quản lý trật tự vỉa hè, lòng đường để đảm bảo quyền ưu tiên

dành cho người đi bộ; quản lý chặt chẽ hoạt động sử dụng tạm thời vỉa hè,

lòng đường làm điểm trông giữ xe, trung chuyển vật liệu xây dựng…;

thực hiện nghiêm quy định về hành lang an toàn giao thông, không để tình

trạng chiếm dụng vỉa hè, lòng đường để kinh doanh gây cản trở giao

thông;...

Xem thêm tại Nghị quyết 48/NQ-CP ngày 05/4/2022.
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1. Quyết định 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/03/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê

nhà cho người lao động;

2. Thông tư 05/2022/TT-BTC ngày 8/2/2022 của Bộ Tài chính về 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;

3. Nghị định 148/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 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 chênh lệch vốn chủ sở hữu lớn hơn

vốn điều lệ tại doanh nghiệp;

4. Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 23/03/2022;

5. Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 05/4/2022 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc

giao thông giai đoạn 2022 – 2025;

6. Nghị Định số 23/2022/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ về về thành lập, sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu,

chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu tại doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ./.

DUYỆT


