
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 

6/2022 

(Chinhphu.vn) - Quy định mới về thành lập, chuyển đổi doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 

100% vốn điều lệ; mức giảm giá cước dịch vụ bưu chính không vượt quá 50% giá cước gần 

nhất; từ 1/6, cấp hộ chiếu phổ thông qua Cổng dịch vụ công... là những chính sách mới có hiệu 

lực từ tháng 6/2022. 

Từ 1/6, cấp hộ chiếu phổ thông qua Cổng dịch vụ công 

Quy định mới về thành lập, chuyển đổi doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 

100% vốn điều lệ 

Nghị định số 23/2022/NĐ-CP ngày 25/4/2022 của Chính phủ về thành lập, sắp xếp lại, 

chuyển đổi sở hữu, chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu tại doanh nghiệp do Nhà nước 

giữ 100% vốn điều lệ có hiệu lực từ ngày 1/6/2022. 

Trong đó, Nghị định quy định doanh nghiệp khi thành lập phải có mức vốn điều lệ không 

thấp hơn 100 tỷ đồng. 
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Trường hợp kinh doanh những ngành, nghề quy định phải có vốn pháp định thì ngoài 

điều kiện trên, vốn điều lệ của doanh nghiệp khi thành lập không thấp hơn mức vốn pháp 

định quy định đối với ngành, nghề kinh doanh đó. 

Đối với doanh nghiệp cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thiết yếu, bảo đảm an sinh xã 

hội hoặc hoạt động trong một số ngành, lĩnh vực, địa bàn cần Nhà nước đầu tư vốn để 

thành lập doanh nghiệp thì vốn điều lệ có thể thấp hơn 100 tỷ đồng nhưng không thấp 

hơn mức vốn pháp định quy định đối với ngành, nghề kinh doanh yêu cầu vốn pháp định. 

Quy định mới về liên kết đào tạo nghề với nước ngoài 

Nghị định 24/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư 

và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp có hiệu lực từ ngày 1/6/2022. 

Nghị định 24/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các quy định về liên kết đào tạo với nước 

ngoài quy định tại Nghị định 15/2019/NĐ-CP ngày 1/2/2019. 

Theo đó, về các hình thức liên kết đào tạo với nước ngoài, Nghị định 24/2022/NĐ-CP 

quy định: Liên kết đào tạo với nước ngoài được thực hiện theo các chương trình đào tạo 

sau đây: 

a) Chương trình đào tạo do hai bên xây dựng; cấp văn bằng, chứng chỉ của nước ngoài 

hoặc cấp văn bằng, chứng chỉ của nước ngoài và của Việt Nam; 

b) Chương trình đào tạo của nước ngoài; cấp văn bằng, chứng chỉ của nước ngoài; 

c) Chương trình đào tạo của nước ngoài chuyển giao; cấp văn bằng, chứng chỉ của nước 

ngoài hoặc cấp văn bằng, chứng chỉ của nước ngoài và của Việt Nam. 

Liên kết đào tạo với nước ngoài được thực hiện toàn phần tại Việt Nam hoặc thực hiện 

một phần tại Việt Nam và một phần tại nước ngoài do các bên liên kết đào tạo quyết 

định. 



Mức giảm giá cước dịch vụ bưu chính không vượt quá 50% giá cước gần nhất 

Có hiệu lực từ 1/6/2025, Nghị định số 25/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số nội dung của Luật Bưu chính. 

Trong đó, Nghị định bổ sung Điều 15đ về khuyến mại trong cung ứng dịch vụ bưu chính. 

Cụ thể, việc khuyến mại trong cung ứng dịch vụ bưu chính được thực hiện theo quy định 

của pháp luật về thương mại. 

Mức giảm giá cước tối đa đối với dịch vụ bưu chính được khuyến mại bằng hình thức 

giảm giá không được vượt quá 50% giá cước gần nhất đã công khai, thông báo theo quy 

định. 

Lãnh sự danh dự thực hiện chức năng lãnh sự không vì mục tiêu lợi nhuận 

Nghị định số 26/2022/NĐ-CP  ngày 14/4/2022 về viên chức Lãnh sự danh dự nước ngoài 

tại Việt Nam có hiệu lực từ ngày 1/6/2022 

Về nguyên tắc thực hiện chức năng lãnh sự, Nghị định nêu rõ: Cơ quan lãnh sự danh dự 

và Lãnh sự danh dự chỉ được phép thực hiện các chức năng lãnh sự tại khu vực lãnh sự 

nhất định tại Việt Nam sau khi được Bộ Ngoại giao Việt Nam cấp Giấy chấp nhận Lãnh 

sự danh dự trên cơ sở phù hợp với luật pháp quốc tế, pháp luật Việt Nam./. 

Chính sách mới về hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp  

Quyết định số 13/2022/QĐ-TTg ngày 9/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện 

chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp có hiệu lực từ ngày 24/6/2022. 

Theo quy định, cá nhân sản xuất nông nghiệp thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo theo 

quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/1/2021 của Chính phủ quy định 

chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế 

(nếu có) được hỗ trợ tối đa theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Nghị định 58/2018/NĐ-CP 

và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có). Theo đó, mức hỗ trợ tối đa là 90% phí 

bảo hiểm nông nghiệp. 



Cá nhân sản xuất nông nghiệp không thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo quy định nêu trên 

được hỗ trợ tối đa theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị  định 58/2018/NĐ-CP và các 

văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có). Theo đó, mức hỗ trợ tối đa là 20% phí bảo 

hiểm nông nghiệp. 

Sử dụng hoá đơn giấy đến 30/6/2022  

Theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã thông 

báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan 

thuế hoặc đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, đã mua hóa đơn 

của cơ quan thuế trước ngày 19/10/2020 thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn đang sử dụng 

kể từ 19/10/2020  đến hết ngày 30/6/2022 và thực hiện các thủ tục về hóa đơn theo quy 

định tại các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 

17/1/2014. 

Trường hợp từ ngày 19/10/2020 đến ngày 30/6/2022, trường hợp cơ quan thuế thông báo 

cơ sở kinh doanh chuyển đổi để áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 

123/2020/NĐ-CP hoặc Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018, nếu cơ sở kinh 

doanh chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng hóa 

đơn theo các hình thức nêu trên thì cơ sở kinh doanh thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn đến 

cơ quan thuế theo Mẫu số 03/DL-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định số 

123/2020/NĐ-CP cùng với việc nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng. Cơ quan thuế xây dựng 

dữ liệu hóa đơn của các cơ sở kinh doanh để đưa vào cơ sở dữ liệu hóa đơn và đăng tải 

trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế phục vụ việc tra cứu dữ liệu hóa đơn. 

Từ 1/6, cấp hộ chiếu phổ thông qua Cổng dịch vụ công  

 Từ ngày 1/6/2022, người dân có thể khai cấp hộ chiếu phổ thông (không gắn chíp) qua 

Cổng Dịch vụ công Bộ Công an, thanh toán trực tuyến, nhận hộ chiếu qua bưu chính 

hoặc tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh. 

Thực hiện Đề án của Chính phủ về "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và 

xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 

năm 2030" (Đề án 06) và Quyết định số 10695/QĐ-BCA ngày 25/12/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Công an về việc phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 



cung cấp trên Cổng Dịch vụ công của Bộ Công an năm 2022, Cục Quản lý xuất nhập 

cảnh đã phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Công an triển khai dịch vụ công trực 

tuyến cấp hộ chiếu phổ thông (hộ chiếu không gắn chíp điện tử) cho công dân Việt Nam 

ở mức độ 4. 

Theo đó, công dân Việt Nam ở trong nước có căn cước công dân gắn chíp điện tử hoặc 

căn cước công dân 12 số còn giá trị, có khả năng thanh toán lệ phí trực tuyến qua hệ 

thống thanh toán điện tử, có thể đăng nhập vào Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng 

Dịch vụ công của Bộ Công an để đăng ký hồ sơ, thanh toán lệ phí trực tuyến, nhận hộ 

chiếu qua bưu chính hoặc đến nhận trực tiếp tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh khi có 

kết quả. 

Về quy trình trình thực hiện, công dân truy cập Cổng Dịch vụ công trực tuyến của Bộ 

Công an tại địa chỉ https://dichvucong.bocongan.gov.vn, đăng nhập, điền đầy đủ thông 

tin đề nghị cấp hộ chiếu theo mẫu X01, địa chỉ email, tải lên ảnh chân dung (để in trên hộ 

chiếu), lựa chọn hình thức nhận hộ chiếu (qua dịch vụ bưu chính hoặc đến cơ quan xuất 

nhập cảnh nhận trực tiếp), địa chỉ nhận hộ chiếu, thanh toán lệ phí trực tuyến khi được 

cán bộ tiếp nhận hồ sơ gửi yêu cầu.  

Trường hợp công dân không đủ điều kiện sử dụng dịch vụ công mức độ 4 hoặc có nhu 

cầu nộp hồ sơ trực tiếp thì áp dụng quy trình đăng ký, tiếp nhận, xử lý hồ sơ cấp hộ chiếu 

hiện hành. 

Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng UBND tỉnh  

 Văn phòng Chính phủ ban hành Thông tư 01/2022/TT-VPCP hướng dẫn chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương có hiệu lực thi hành từ ngày 20/6/2022. 

Theo Thông tư, Văn phòng Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương (cấp tỉnh) là cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh; bộ máy tham mưu, giúp 

việc, phục vụ hoạt động của UBND, Chủ tịch UBND cấp tỉnh. 

Văn phòng UBND cấp tỉnh có chức năng tham mưu, giúp UBND cấp tỉnh về: Chương 

trình, kế hoạch công tác của UBND, Chủ tịch UBND cấp tỉnh; kiểm soát thủ tục hành 



chính; tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết 

thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của địa phương; tổ chức, quản lý và công bố các 

thông tin chính thức về hoạt động của UBND, Chủ tịch UBND cấp tỉnh. 

Văn phòng UBND cấp tỉnh là đầu mối Cổng Thông tin điện tử, kết nối hệ thống thông tin 

hành chính điện tử phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND, Chủ tịch 

UBND cấp tỉnh; quản lý Công báo và phục vụ các hoạt động chung của UBND cấp tỉnh; 

giúp Chủ tịch UBND và các Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn 

theo thẩm quyền; quản lý công tác quản trị nội bộ của Văn phòng; tham mưu, giúp 

UBND cấp tỉnh quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực ngoại vụ, dân tộc (đối với địa 

phương không tổ chức riêng Sở Ngoại vụ, Ban Dân tộc)./. 
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