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1. Nghị định số 38/2022/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm 
việc theo hợp đồng lao động, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2022 

Vào ngày 12 tháng 6 năm 2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 38/2022/NĐ-CP quy định 
mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động (“Nghị định 
38/2022/NĐ-CP”). Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2022. 

Nghị định này thay thế cho Nghị định số 90/2019/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối 
với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động (“Nghị định 90/2019/NĐ-CP”). 

Tăng mức lương tối thiểu tháng 

Trước đây, Nghị định 90/2019/NĐ-CP cũng đã quy định về mức lương tối thiểu hàng tháng của 
người lao động. Tuy nhiên, kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2022, theo quy định của Nghị định 
38/2022/NĐ-CP, mức lương tối thiểu hàng tháng đã tăng lên. Cụ thể: 

Vùng 
Mức lương tối thiểu tháng theo Nghị 

định 90/2019/NĐCP 
Mức lương tối thiểu tháng theo Nghị 

định 38/2022/NĐ-CP 

Vùng I 4.420.000 đồng/tháng 4.680.000 đồng/tháng 

Vùng II 3.920.000 đồng/tháng 4.160.000 đồng/tháng 

Vùng III 3.430.000 đồng/tháng 3.640.000 đồng/tháng 

Vùng IV 3.070.000 đồng/tháng 3.250.000 đồng/tháng 

Quy định mới về mức lương tối thiểu giờ 

Bên cạnh mức lương tối thiểu tháng, Nghị định 38/2022/NĐ-CP cũng quy định về mức lương tối 
thiểu giờ. Đây là nội dung hoàn toàn mới trong Nghị định 38/2022/NĐ-CP nhằm bảo vệ quyền 
lợi của người lao động được trả lương theo giờ.  

Theo đó, mức lương tối thiểu giờ là mức lương thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương 
đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo giờ, bảo đảm mức lương theo công việc 
hoặc chức danh của người lao động làm việc trong một giờ và hoàn thành định mức lao động 
hoặc công việc đã thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu giờ. 

Mức lương tối thiểu giờ theo Nghị định 38/2022/NĐ-CP như sau: 
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Vùng Mức lương tối thiểu giờ 

Vùng I 22.500 đồng/giờ 

Vùng II 20.000 đồng/giờ 

Vùng III 17.500 đồng/giờ 

Vùng IV  15.600 đồng/giờ 

 

Ngoài ra, Nghị định 38/2022/NĐ-CP còn quy định tiền lương theo tuần hoặc theo ngày hoặc tiền 
theo sản phẩm hoặc phần lương khoán, nếu quy đổi thành tiền lương tháng hoặc giờ, không được 
thấp hơn mức tối thiểu hàng tháng hoặc hàng giờ theo luật định. Người sử dụng lao động tự 
quyết định việc chuyển đổi mức lương đó sang mức lương hàng tháng hoặc hàng giờ theo hướng 
dẫn về phương pháp chuyển đổi quy định tại Nghị định 38/2022/NĐ-CP. 

Điều chỉnh lại các khu vực áp dụng lương tối thiểu vùng 

Vùng I - IV áp dụng mức lương tối thiểu cụ thể được xác định theo đơn vị hành chính tại phụ lục 
kèm theo của Nghị định 38/2022/NĐ-CP. So với Nghị định 90/2019/NĐ-CP, có một số địa 
phương đã được thay đổi như sau: 

(i) từ Vùng II lên Vùng I: Thành phố Hạ Long thuộc tỉnh Quảng Ninh và huyện Xuân Lộc 
thuộc tỉnh Đồng Nai; 

(ii) từ Vùng III lên Vùng II: Quảng Yên và thị xã Đông Triều thuộc tỉnh Quảng Ninh, 
thành phố Hòa Bình và huyện Lương Sơn thuộc tỉnh Hòa Bình, thành phố Vinh, thị xã 
Cửa Lò, huyện Nghi Lộc và Hưng Nguyên thuộc tỉnh Nghệ An, thị xã Hòa Thành thuộc 
tỉnh Tây Ninh, thành phố Vĩnh Long và thị xã Bình Minh thuộc tỉnh Vĩnh Long, và 
thành phố Bạc Liêu của tỉnh Bạc Liêu; và 

(iii) từ Vùng IV lên Vùng III: Huyện Vân Đồn, Hải Hải, Đầm Hà, Tiên Yên thuộc tỉnh 
Quảng Ninh, Quỳnh Lưu, Yên Thành, Diễn Châu, Đô Lương, Nam Đàn, Nghĩa Đàn, thị 
xã Thái Hòa và thị xã Hoàng Mai thuộc tỉnh Nghệ An, huyện Mang Thít của tỉnh Vĩnh 
Long và huyện Hòa Bình thuộc tỉnh Bạc Liêu. 
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Trách nhiệm của người sử dụng lao động  

Người sử dụng lao động phải rà soát các thỏa thuận hiện hành trong hợp đồng lao động, thỏa ước 
lao động tập thể và các chính sách nhằm phù hợp với Nghị định 38/2022/NĐ-CP. Ngoài ra, 
người sử dụng lao động không được cắt, giảm bất kỳ khoản tiền làm thêm giờ, tiền làm thêm 
đêm, trả bằng hiện vật và các quyền lợi khác của người lao động theo đúng nội quy lao động. 

Nghị định 38/2022/NĐ-CP cũng nêu rõ, những nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động, 
thỏa ước lao động tập thể và các thỏa thuận hợp pháp khác có lợi hơn cho người lao động so với 
nội dung quy định tại Nghị định 38/2022/NĐ-CP thì vẫn có hiệu lực trừ trường hợp người sử 
dụng lao động và người lao động có thỏa thuận khác. 

2. Nghị định số 20/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
119/2015/NĐ-CP quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng, có hiệu 
lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2022 

Vào ngày 10 tháng 3 năm 2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 20/2022/NĐ-CP sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt 
động đầu tư xây dựng (“Nghị định 119/2015/NĐ-CP”, “Nghị định 20/2022/NĐ-CP”). Nghị 
định 20/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2022. 

Nhà thầu xây dựng phải mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự cho bên thứ ba 

Kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2022, theo quy định của Nghị định 20/2022/NĐ-CP, nhà thầu thi 
công xây dựng ngoài việc phải mua bảo hiểm bắt buộc đối với người lao động thi công trên 
công trường như trước đây thì còn phải mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với bên 
thứ ba.  

Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự với bên thứ ba là sản phẩm bảo hiểm trách nhiệm pháp 
lý của bên mua bảo hiểm đối với bên thứ ba phát sinh từ lỗi sơ ý gây thiệt hại về người và tài 
sản. Một số lỗi sơ ý như điều khiển xe gây tai nạn, thi công xây dựng công trình ảnh hưởng đến 
tài sản của bên thứ ba, sơ suất trong thiết kế thi công gây ảnh hưởng công trình…  

Theo Nghị định 119/2015/NĐ-CP, bên thứ ba bao gồm toàn bộ người dân, tài sản xung quanh, 
tài sản và người đi lại quanh khu vực thi công bị thiệt hại về thân thể, tính mạng, tài sản có liên 
quan đến việc thiết kế xây dựng, khảo sát xây dựng. 
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Thời hạn bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự với bên thứ ba là khoảng thời gian cụ thể, tính 
từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc thời gian xây dựng căn cứ vào hợp đồng xây dựng và được 
ghi trong hợp đồng bảo hiểm. 

Khi đó, doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm bồi thường cho nhà thầu thi công xây dựng 
những khoản tiền mà theo quy định của pháp luật nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm 
bồi thường cho bên thứ ba đối với những thiệt hại ngoài hợp đồng về sức khỏe, tính mạng, tài 
sản phát sinh trực tiếp trong quá trình thi công xây dựng và chi phí pháp lý có liên quan (nếu 
có) thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm. 

Số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba 

Theo quy định của Nghị định 20/2022/NĐ-CP: 

(i) số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng là 100 triệu đồng 
cho một người trong một vụ và không giới hạn số vụ tổn thất. 

(ii) số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với thiệt hại về tài sản và chi phí pháp lý có liên quan 
(nếu có) được xác định như sau:  
• đối với công trình có giá trị dưới 1.000 tỉ đồng, số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với 

thiệt hại về tài sản và chi phí pháp lý có liên quan (nếu có) là 10% giá trị công 
trình cho cả thời hạn bảo hiểm và không giới hạn số vụ tổn thất. 

• đối với công trình có giá trị từ 1.000 tỉ đồng trở lên, số tiền bảo hiểm tối thiểu đối 
với thiệt hại về tài sản và chi phí pháp lý có liên quan (nếu có) là 100 tỉ đồng cho 
cả thời hạn bảo hiểm và không giới hạn số vụ tổn thất. 

3. Nghị định số 35/2022/NĐ-CP quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế, có 
hiệu lực từ ngày 15 tháng 07 năm 2022 

Ngày 28 tháng 05 năm 2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 35/2022/NĐ-CP quy định về 
quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế (“Nghị định 35/2022/NĐ-CP”). Nghị định này thay thế 
Nghị định số 82/2018/NĐ-CP quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế (“Nghị định 
82/2018/NĐ-CP”). Nghị đinh 35/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15 tháng 7 năm 2022. 

Bãi bỏ quy định về quy hoạch phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế 

Trước đây, Nghị định 82/2018/NĐ-CP có quy định về việc lập, điều chỉnh, bổ sung và phê duyệt 
quy hoạch phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế. 
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Tuy nhiên, kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2022, Nghị định 35/2022/NĐ-CP đã bãi bỏ quy định trên 
và thay thế bằng quy định về phương hướng xây dựng, phương án phát triển hệ thống khu công 
nghiệp, khu kinh tế.  

Ngoài ra, Nghị định 35/2022/NĐ-CP cũng làm rõ khái niệm và nội dung của phương hướng xây 
dựng, phương án phát triển quy hoạch khu công nghiệp, khu kinh tế như sau: 

(i) phương hướng xây dựng khu công nghiệp, khu kinh tế theo quy định tại điểm d khoản 2 
Điều 26 của Luật Quy hoạch là một nội dung quy hoạch vùng, trong đó xác định mục 
tiêu, định hướng, giải pháp và tổ chức thực hiện về phát triển khu công nghiệp, khu 
kinh tế ở cấp vùng; và 

(ii) phương án phát triển hệ thống khu công nghiệp, khu kinh tế theo quy định tại điểm d 
khoản 2 Điều 27 của Luật Quy hoạch là một nội dung quy hoạch tỉnh, trong đó xác định 
mục tiêu, định hướng, giải pháp, tổ chức thực hiện và danh mục các khu công nghiệp 
trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

Nghị định 35/2022/NĐ-CP cũng đưa ra các nội dung cụ thể của phương án phát triển hệ thống 
khu công nghiệp, khu kinh tế cũng như các điều kiện, nguyên tắc xác định số lượng, quy mô diện 
tích và địa điểm dự kiến các khu công nghiệp, khu kinh tế.  

Việc lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh phương hướng xây dựng, phương án phát triển hệ 
thống khu công nghiệp, khu kinh tế được thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch. 

Bổ sung một số trường hợp không phải lập quy hoạch xây dựng khu công nghiệp 

Theo Nghị định 35/2022/NĐ-CP, quy hoạch xây dựng khu công nghiệp gồm:  

(i) quy hoạch chung xây dựng khu công nghiệp;  
(ii) quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp; và  
(iii) quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghiệp (nếu cần). 

Bên cạnh đó, Nghị định 35/2022/NĐ-CP cũng bổ sung quy định về các trường hợp không cần 
lập quy hoạch xây dựng khu công nghiệp. Cụ thể là: 

(i) trường hợp lập quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp tại khu vực đã có quy 
hoạch chung xây dựng hoặc quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế đã được phê duyệt; 

(ii) trường hợp lập quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghiệp tại khu vực đã có quy 
hoạch phân khu xây dựng được phê duyệt; và 
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(iii) trường hợp khu công nghiệp, khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ được xác định trong 
quy hoạch chung đô thị hoặc quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế đã được phê duyệt 
thì chỉ cần lập đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp. 

Bãi bỏ thủ tục thành lập khu công nghiệp 

Nghị định 35/2022/NĐ-CP đã bãi bỏ thủ tục thành lập khu công nghiệp. Theo đó, khu công 
nghiệp được xác định là đã được thành lập kể từ ngày cấp có thẩm quyền: 

(i) quyết định chủ trương đầu tư dự án hạ tầng khu công nghiệp sử dụng vốn đầu tư công 
theo quy định của pháp luật về đầu tư công; hoặc 

(ii) chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư 
hoặc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh 
doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp theo quy định của pháp luật về đầu tư 

Thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, ranh giới khu kinh tế 

Theo quy định của Nghị định 35/2022/NĐ-CP, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là cơ quan có thẩm 
quyền điều chỉnh địa điểm, quy mô diện tích lập quy hoạch xây dựng khu công nghiệp nếu 
không thay đổi địa bàn cấp huyện trong các trường hợp sau đây: 

(i) điều chỉnh địa điểm, điều chỉnh quy mô diện tích của khu công nghiệp nhưng không 
quá 2% và không quá 6 ha so với quy mô diện tích của khu công nghiệp đã được xác 
định trong Danh mục các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương; 

(ii) điều chỉnh địa điểm, điều chỉnh quy mô diện tích của khu công nghiệp không thuộc 
trường hợp quy định tại điểm trên nhưng không quá 10% và không quá 30 ha so với 
quy mô diện tích của khu công nghiệp đã được xác định trong Danh mục các khu công 
nghiệp trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sau khi có ý kiến bằng văn 
bản của Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

Bên cạnh đó, theo Nghị định 35/2022/NĐ-CP, Thủ tướng Chính phủ là cơ quan có thẩm quyền 
điều chỉnh ranh giới của khu kinh tế. Việc điều chỉnh ranh giới khu kinh tế được thực hiện nếu 
thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

(i) do thay đổi của quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch có 
liên quan làm ảnh hưởng đến phương hướng phát triển của khu kinh tế; 
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(ii) giảm quy mô diện tích của khu kinh tế so với quy mô diện tích của khu kinh tế đã được 
thành lập; hoặc 

(iii) tăng quy mô diện tích của khu kinh tế so với quy mô diện tích của khu kinh tế đã được 
thành lập nhưng không quá 10% để bảo đảm không gian phát triển, tác động lan tỏa của 
các ngành, lĩnh vực được ưu tiên phát triển của khu kinh tế. 

Tạm trú, lưu trú trong khu công nghiệp 

Trước đây, Nghị định 82/2018/NĐ-CP quy định dân cư không được phép sinh sống trong khu 
công nghiệp, khu chế xuất. Trường hợp cần thiết, các nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên 
gia là người nước ngoài được phép tạm trú tại doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu chế xuất 
theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Việc tạm trú của người nước ngoài phải đáp ứng 
điều kiện tại Nghị định này. 

Hiện nay, theo Nghị định 35/2022/NĐ-CP, kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2022, chuyên gia, người 
lao động được phép tạm trú, lưu trú ở cơ sở lưu trú tại khu công nghiệp để phục vụ hoạt động sản 
xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và thực hiện theo quy định sau: 

(i) đối với chuyên gia, người lao động là người Việt Nam thì thực hiện tạm trú, lưu trú 
theo quy định của pháp luật về cư trú; và 

(ii) đối với chuyên gia, người lao động là người nước ngoài thì thực hiện tạm trú theo quy 
định của pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại 
Việt Nam. 

Cơ sở lưu trú được xây dựng tại phần diện tích đất dịch vụ của khu công nghiệp; bảo đảm 
khoảng cách an toàn về môi trường theo quy định của pháp luật về xây dựng và quy định khác 
của pháp luật có liên quan; bảo đảm an ninh, trật tự và không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, 
kinh doanh của doanh nghiệp trong khu công nghiệp. 

Trường hợp bất khả kháng do ảnh hưởng trực tiếp của thiên tai, thảm họa môi trường, hỏa hoạn, 
dịch bệnh, chiến tranh, biểu tình, bạo loạn hoặc các trường hợp khẩn cấp khác, chuyên gia, người 
lao động được phép lưu trú ở doanh nghiệp, ở lại doanh nghiệp tại khu công nghiệp theo quy 
định sau đây: 

(i) đối với chuyên gia, người lao động là người Việt Nam được phép lưu trú ở doanh 
nghiệp tại khu công nghiệp theo quy định của pháp luật về cư trú; và 

(ii) đối với chuyên gia, người lao động là người nước ngoài được phép ở lại doanh nghiệp 
tại khu công nghiệp trong thời gian ít hơn 30 ngày và phải thực hiện việc khai báo tạm 
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trú theo quy định của pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người 
nước ngoài tại Việt Nam. 

Bổ sung một số loại hình khu công nghiệp, khu kinh tế mới 

Nghị định 35/2022/NĐ-CP bổ sung quy định nhằm đẩy mạnh sự phát triển các loại hình khu 
công nghiệp, khu kinh tế mới bao gồm: 

(i) bổ sung loại hình khu công nghiệp chuyên ngành. Đây là loại hình khu công nghiệp 
chuyên sản xuất và cung ứng dịch vụ cho sản xuất các sản phẩm thuộc một ngành, nghề 
nhất định như: dệt may, da giày, điện tử, ô tô... Việc bổ sung thêm loại hình khu công 
nghiệp này nhằm mục tiêu hình thành liên kết sản xuất và đẩy mạnh hợp tác sản xuất 
kinh doanh giữa các doanh nghiệp trong cùng một ngành trong khu công nghiệp. 

(ii) bổ sung loại hình khu công nghiệp công nghệ cao. Đây là loại hình là khu công nghiệp 
có các dự án đầu tư khoa học và công nghệ, công nghệ cao, chuyển giao công nghệ, bảo 
vệ môi trường, khởi nghiệp sáng tạo, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và phát triển, giáo 
dục và đào tạo, sản xuất hàng công nghiệp và cung ứng dịch vụ cho sản xuất công 
nghiệp. Việc bổ sung thêm loại hình khu công nghiệp này nhằm mục tiêu nâng cao 
trình độ và năng lực công nghệ, kỹ năng sản xuất tiên tiến, hiện tại của các doanh 
nghiệp trong khu công nghiệp; và 

(iii) bổ sung khu phi thuế quan trong khu kinh tế. Đây là khu vực có ranh giới địa lý được 
xác định trong quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế, ngăn cách với khu vực bên 
ngoài bằng hàng rào cứng, bảo đảm điều kiện cho hoạt động kiểm tra, giám sát, kiểm 
soát hải quan của cơ quan hải quan và các cơ quan có liên quan đối với hàng hóa xuất 
khẩu, nhập khẩu và phương tiện vận tải, hành khách xuất cảnh, nhập cảnh, hàng hóa, 
phương tiện vận tải và người ra vào; quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa giữa khu phi 
thuế quan với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu. 

Xây dựng Hệ thống thông tin quốc gia về khu công nghiệp, khu kinh tế 

Nghị định 35/2022/NĐ-CP bổ sung quy định về Hệ thống thông tin quốc gia về khu công nghiệp, 
khu kinh tế cụ thể như sau: 

(i) chức năng của hệ thống thông tin quốc gia về khu công nghiệp, khu kinh tế bao gồm: 
cung cấp thông tin về các khu công nghiệp, khu kinh tế trên cả nước; đánh giá hiệu quả 
và cung cấp thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành; thực hiện các thủ tục hành 
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chính công về đầu tư kinh doanh và các thủ tục khác và cung cấp thông tin phục vụ 
quản lý nhà nước khác. 

(ii) yêu cầu đối với hệ thống thông tin quốc gia về khu công nghiệp, khu kinh tế: đảm bảo 
tính chính xác, đầy đủ, khoa học, đồng bộ, kết nối, cập nhật thường xuyên, sử dụng lâu 
dài; đảm bảo sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật. 

(iii) nội dung hệ thống thông tin quốc gia về khu công nghiệp, khu kinh tế bao gồm các 
nhóm chỉ tiêu về kinh tế, nhóm chỉ tiêu về xã hội và nhóm chỉ tiêu về môi trường. Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc thu thập, xử lý, lưu trữ, khai thác, sử dụng thông 
tin, cơ sở dữ liệu về khu công nghiệp, khu kinh tế để xây dựng thông tin quốc gia về 
khu công nghiệp, khu kinh tế và tổ chức đánh giá hiệu quả hoạt động của các khu công 
nghiệp, khu kinh tế trên phạm vi cả nước. 

(iv) chi phí xây dựng, vận hành hệ thống thông tin thông tin quốc gia về khu công nghiệp, 
khu kinh tế: sử dụng nguồn vốn sự nghiệp, nguồn vốn đầu tư phát triển theo quy định 
của pháp luật về ngân sách nhà nước, nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài, 
nguồn vốn huy động từ xã hội hóa và các nguồn tài trợ và các nguồn vốn hợp pháp 
khác. 

(v) quy định trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc 
xây dựng và vận hành hệ thống, đảm bảo thống nhất, an toàn, thông suốt. 

4. Nghị định số 33/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị 
trường, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 7 năm 2022 

Vào ngày 27 tháng 5 năm 2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 33/2022/NĐ-CP quy định 
chi tiết một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường (“Nghị định 33/2022/NĐ-CP”). Nghị định 
này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 7 năm 2022.  

Ngạch công chức Quản lý thị trường 

Nghị định 33/2022/NĐ-CP không quy định cụ thể các ngạch công chức Quản lý thị trường. Nghị 
định này quy định Bộ Công Thương sẽ là cơ quan quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, 
nghiệp vụ và xếp lương đối với ngạch công chức Quản lý thị trường sau khi có ý kiến thống nhất 
của Bộ Nội vụ. 

Phương tiện làm việc của lực lượng Quản lý thị trường 
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Nghị định 33/2022/NĐ-CP đã liệt kê và bổ sung thêm các phương tiện làm việc của lực lượng 
Quản lý thị trường, bao gồm: 

(i) xe ô tô chức danh theo quy định; 

(ii) xe ô tô phục vụ công tác chung;  

(iii) xe ô tô chuyên dùng, gồm: xe ô tô tải, xe ô tô bán tải, xe ô tô trên 16 chỗ ngồi, xe ô tô 
trang bị phòng thí nghiệm, xe ô tô chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù;  

(iv) xe mô tô;  

(v) xuồng cao tốc; và 

(vi) máy bộ đàm, thiết bị đo, kiểm tra nhanh, thiết bị chuyên dùng, thiết bị công nghệ thông 
tin, điện tử, máy móc, thiết bị văn phòng và phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ 
khác theo yêu cầu công tác và theo quy định của pháp luật. 

Nghị định 33/2022/NĐ-CP cũng nêu rõ phương tiện làm việc của lực lượng Quản lý thị trường 
được quản lý, sử dụng phù hợp với yêu cầu công tác, tiêu chuẩn, định mức và phân cấp theo quy 
định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. 

Thẩm quyền ban hành quyết định kiểm tra chuyên ngành 

Theo quy định của Nghị định 33/2022/NĐ-CP, người có thẩm quyền ban hành quyết định kiểm 
tra bao gồm: 

(i) Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường; 

(ii) Cục trưởng Cục Nghiệp vụ quản lý thị trường thuộc Tổng cục Quản lý thị trường; Cục 
trưởng Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh trực thuộc Tổng cục Quản lý thị trường (sau 
đây gọi tắt là Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh) gồm: Cục trưởng Cục Quản lý thị trường 
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Cục trưởng Cục Quản lý thị trường liên tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung ương; và 

(iii) Đội trưởng Đội Quản lý thị trường trực thuộc Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh gồm: Đội 
trưởng Đội Quản lý thị trường huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố 
thuộc thành phố trực thuộc trung ương; Đội trưởng Đội Quản lý thị trường liên huyện, 
quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; 
Đội trưởng Đội Quản lý thị trường chuyên ngành; Đội trưởng Đội Quản lý thị trường 
cơ động. 
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CÁC VĂN BẢN BAN HÀNH THÁNG 7 NĂM 2022 

NGÀY BAN 
HÀNH 

SỐ HIỆU 
LOẠI VĂN 

BẢN 
CƠ QUAN 

BAN HÀNH 
TÊN VĂN 

BẢN 

07/07/2022 45/2022/NĐ-CP Nghị định Chính phủ 

Quy định về xử 
phạt vi phạm 
hành chính 
trong lĩnh vực 
bảo vệ môi 
trường 

12/7/2022 
09/2022/TT-

NHNN 
Thông tư 

Ngân hàng Nhà 
nước 

Hướng dẫn về 
quản lý ngoại 
hối đối với hoạt 
động kinh 
doanh trò chơi 
điện tử có 
thưởng dành 
cho người nước 
ngoài  

13/07/2022 46/2022/NĐ-CP Nghị định Chính phủ 

Sửa đổi Nghị 
định 
13/2020/NĐ-
CP hướng dẫn 
Luật Chăn nuôi 

19/07/2022 47/2022/NĐ-CP Nghị định Chính phủ 

Sửa đổi Nghị 
định 
10/2020/NĐ-
CP quy định về 
kinh doanh và 
điều kiện kinh 
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doanh vận tải 
bằng xe ô tô 

20/07/2022 
10/2022/TT-

BTTTT 
Thông tư 

Bộ Thông tin 
và Truyền 

thông 

Sửa đổi Thông 
tư 13/2018/TT-
BTTTT quy 
định Danh mục 
sản phẩm an 
toàn thông tin 
mạng nhập 
khẩu theo giấy 
phép và trình 
tự, thủ tục, hồ 
sơ cấp Giấy 
phép nhập khẩu 
sản phẩm an 
toàn thông tin 
mạng 

21/7/2022 2594/TCT-CS Công văn Tổng cục Thuế 

Giảm thuế Thu 
nhập doanh 
nghiệp theo 
Nghị định số 
92/2021/NĐ-
CP 

26/7/2022 48/2022/NĐ-CP Nghị định Chính phủ 

Quy định chức 
năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và 
cơ cấu tổ chức 
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của Bộ Thông 
tin và Truyền 
thông 

27/7/2022 
45/2022/TT-

BTC 
Thông tư Bộ Tài chính 

Sửa đổi, bổ 
sung một số 
điều của Thông 
tư số 
143/2015/TT-
BTC quy định 
thủ tục hải quan 
và quản lý xe ô 
tô, xe gắn máy 
của các đối 
tượng được 
phép nhập 
khẩu, tạm nhập 
khẩu không 
nhằm mục đích 
thương mại 

 

 


