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Giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu từ ngày 1/4/2022; chế độ, chính sách đối với công 

nhân và viên chức quốc phòng thôi việc; hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực du lịch 4,5 triệu 

đồng/người/khóa đào tạo;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2022. 

 

Từ ngày 1/4/2022, giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu, mỡ nhờn. 

Giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu từ ngày 1/4/2022 

Một trong các chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4 là Nghị quyết số 

18/2022/UBTVQH15 ngày 23/3/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo 

vệ môi trường (BVMT) đối với xăng, dầu, mỡ nhờn có hiệu lực từ ngày 1/4/2022. 

Cụ thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị giảm 50% mức thuế BVMT đối với xăng 

(trừ etanol), dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn, mỡ nhờn từ ngày 1/4/2022 đến hết ngày 
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31/12/2022; giảm 70% mức thuế BVMT đối với dầu hỏa từ ngày 1/4/2022 đến hết ngày 

31/12/2022. 

Mức thuế BVMT đối với xăng, dầu, mỡ nhờn từ ngày 1/4/2022 đến hết ngày 31/12/2022 

được quy định cụ thể như sau: Xăng, trừ etanol 2.000 đồng/lít; dầu diesel, dầu mazut, dầu 

nhờn 1.000 đồng/lít; dầu hỏa 300 đồng/lít; mỡ nhờn 1.000 đồng/kg. 

Quy định mới về nghi lễ đối ngoại 

Nghị định số 18/2022/NĐ-CP ngày 18/2/2022 của Chính phủ về nghi lễ đối ngoại có hiệu 

lực từ ngày 10/4/2022. 

Nghị định này quy định nghi lễ đối ngoại, bao gồm: 

+ Đón, tiếp các đoàn khách cấp cao nước ngoài thăm cấp nhà nước, thăm chính thức, 

thăm làm việc, thăm nội bộ, thăm cá nhân, quá cảnh; đón, tiếp Bộ trưởng, Trưởng các cơ 

quan của Nghị viện hoặc cấp tương đương và một số đoàn khách quốc tế khác; 

+ Tiễn, đón Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi thăm, dự hội nghị quốc tế ở nước ngoài; thư, 

điện mừng, điện chia buồn, thăm hỏi của Lãnh đạo cấp cao; 

+ Nghi lễ dành cho Trưởng cơ quan đại diện nước ngoài, bao gồm Trưởng cơ quan đại 

diện ngoại giao, Trưởng cơ quan đại diện lãnh sự, và Trưởng cơ quan đại diện của tổ 

chức quốc tế tại Việt Nam. 

Nghị định số 18/2022/NĐ-CP cũng quy định cụ thể về thư, điện mừng, điện chia buồn, 

thăm hỏi của lãnh đạo cấp cao. 

Chế độ, chính sách đối với công nhân và viên chức quốc phòng thôi việc 

Nghị định số 19/2022/NĐ-CP ban hành ngày 15/4/2022 của Chính phủ quy định biện pháp 

thi hành chế độ, chính sách đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức 

quốc phòng chuyển ngành, công nhân và viên chức quốc phòng thôi việc theo quy định 

của Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng có hiệu lực từ 

ngày 15/4/2022. 

 Trong đó, công nhân, viên chức quốc phòng khi thôi việc sẽ được hưởng các quyền lợi 

sau: 
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- Được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội và các chế độ khác (nếu có). 

- Được hưởng trợ cấp một lần, cứ mỗi năm công tác được trợ cấp bằng 1 tháng tiền lương 

của tháng liền kề trước khi thôi việc. 

- Trường hợp công nhân, viên chức quốc phòng đã thôi việc về địa phương trong thời 

gian không quá 1 năm kể từ ngày quyết định thôi việc có hiệu lực thì giải quyết quyền lợi 

như sau: 

+ Nếu được tuyển dụng vào làm việc tại các cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách 

nhà nước: Được thực hiện chế độ chuyển ngành; hoàn trả khoản trợ cấp một lần và trợ 

cấp bảo hiểm xã hội một lần (đã nhận). 

+ Nếu được tuyển dụng vào làm việc tại các doanh nghiệp, đơn vị không hưởng lương từ 

ngân sách nhà nước mà có nguyện vọng được bảo lưu thời gian đóng BHXH: Hoàn trả 

khoản trợ cấp BHXH một lần (đã nhận)./. 

Hoàn tiền mua vé xổ số tự chọn số điện toán trong 2 trường hợp 

Có hiệu lực từ ngày từ ngày 28/4/2022, Thông tư 18/2022/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư số 36/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động kinh 

doanh xổ số tự chọn số điện toán. 

TIN LIÊN QUAN 

•  

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2022 

Trong đó, Thông tư 18 bổ sung quy định "Hoàn trả tiền mua vé xổ số tự chọn số điện 

toán". 
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Cụ thể, Công ty xổ số điện toán phải hoàn trả tiền mua vé xổ số tự chọn số điện toán cho 

tất cả người tham gia dự thưởng trong các trường hợp sau: 

Lịch quay số mở thưởng được thông báo là bị hủy bỏ do sự cố kỹ thuật hoặc trường hợp 

bất khả kháng xảy ra do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn nhưng chưa có lịch quay số mở 

thưởng tổ chức lại; hoặc có lịch quay số mở thưởng lại nhưng thời gian quay số mở 

thưởng chậm hơn 72 giờ so với lịch ban đầu. 

Kết quả quay số mở thưởng đã công bố bị hủy bỏ theo kết luận của cơ quan quản lý nhà 

nước có thẩm quyền (Bộ Tài chính, cơ quan công an, cơ quan thanh tra, kiểm tra). 

Giảm yêu cầu chứng chỉ khi thi, xét thăng hạng giảng viên đại học 

Có hiệu lực thi hành từ ngày 19/4/2022, Thông tư số 04/2022/TT-BGDĐT của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2020/TT-BGDĐT quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức 

giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập; Thông tư số 40/2020/TT-

BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối 

với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập. 

Theo đó, giảng viên đại học khi thi hoặc xét thăng hạng I, II, III sẽ chỉ cần 1 “chứng chỉ 

bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học”. 

Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực du lịch 4,5 triệu đồng/người/khóa đào tạo 

Thông tư 12/2022/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn nội dung và mức chi từ 

ngân sách nhà nước để thực hiện nhiệm vụ xúc tiến, quảng bá và hỗ trợ phát triển du lịch 

của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch có hiệu lực từ ngày 9/4/2022. 

Quỹ thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức về du lịch một phần kinh phí đào tạo, bồi 

dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho lao động nghề du lịch: 

Đối với người tham gia khóa đào tạo nghề đến 03 tháng: Mức hỗ trợ tính theo mức thu 

học phí của cơ sở đào tạo nghề nghiệp và thời gian học nghề thực tế nhưng tối đa không 

quá 4,5 triệu đồng/người/khóa đào tạo; 



Đối với người tham gia khóa đào tạo nghề trên 03 tháng: Mức hỗ trợ tính theo tháng, 

mức thu học phí và thời gian học nghề thực tế nhưng tối đa không quá 1,5 triệu 

đồng/người/tháng và thời gian hỗ trợ tối đa không quá 06 tháng. 
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