
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2022 

- Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2022: Vận chuyển vật liệu để rơi vãi sẽ bị 

phạt đến 4 triệu đồng; hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ 40 triệu đồng để xây 

mới nhà ở; giảm lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm định xe cơ giới;... 

Hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ 40 triệu đồng để xây mới nhà ở 

Cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi 

trường mạng 

Có hiệu lực từ ngày 15/8/2022, Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ban hành ngày 

24/6/2022 quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ 

quan nhà nước trên môi trường mạng. 
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Nghị định quy định cơ quan nhà nước công khai trên môi trường mạng các thông 

tin cho tổ chức, cá nhân theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin, Luật Công 

nghệ thông tin, phải bảo đảm cung cấp các thông tin như sau: 

Văn bản quy phạm pháp luật và văn bản quản lý hành chính thuộc thẩm quyền ban 

hành hoặc được giao chủ trì soạn thảo, trong đó nêu rõ: hình thức văn bản, thẩm 

quyền ban hành, số ký hiệu, ngày ban hành, ngày hiệu lực, trích yếu, tệp văn bản 

cho phép tải về, cung cấp công cụ tìm kiếm văn bản. 

Thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, quy trình giải quyết công việc của cơ 

quan nhà nước tuân thủ các quy định của pháp luật, bảo đảm thống nhất, tích hợp 

từ cổng Dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh. 

Thông tin về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, sơ đồ tổ chức của cơ 

quan và của đơn vị trực thuộc; địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử của 

cơ quan nhà nước; họ tên, chức vụ, đơn vị công tác, số điện thoại, địa chỉ thư điện 

tử chính thức của cán bộ, công chức làm đầu mối liên hệ;… 

UBND cấp xã được giao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch nông thôn 

Có hiệu lực từ ngày 8/8/2022, Nghị định số 43/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của 

Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp 

nước sạch. 

Theo đó, đối tượng được giao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch nông thôn tập 

trung gồm: 

1- Đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng cấp nước sạch. 

2- Ủy ban nhân dân cấp xã. 

3- Doanh nghiệp nhà nước, công ty cổ phần có vốn nhà nước (sau đây gọi là doanh 

nghiệp có vốn nhà nước) có chức năng sản xuất, kinh doanh nước sạch theo quy 
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định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về sản xuất, 

kinh doanh nước sạch. 

4- Cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch. 

3 hình thức khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động 

sản 

Theo Nghị định số 44/2022/NĐ-CP  ngày 29/6/2022 về xây dựng, quản lý và sử 

dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản có hiệu lực từ ngày 

15/8/2022, việc khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu nhà ở và thị trường bất 

động sản phải tuân thủ quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin và các pháp 

luật khác có liên quan. 

Trong đó, có 3 hình thức khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường 

bất động sản gồm: 

1- Qua Cổng thông tin của hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản 

(http://www.batđongsan.xaydung.gov.vn); cổng thông tin điện tử của Sở Xây 

dựng. 

2- Thông qua phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu. 

3- Bằng hợp đồng giữa cơ quan quản lý hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường 

bất động sản và bên khai thác, sử dụng dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản 

theo quy định của pháp luật. 

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký cấp quyền khai thác, sử dụng thông tin, dữ 

liệu về nhà ở và thị trường bất động sản gửi phiếu yêu cầu cho cơ quan, đơn vị 

được giao quản lý, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản 

theo các hình thức sau: Nộp trực tiếp theo hình thức văn bản cho Bên cung cấp; 

Gửi qua đường công văn, fax, bưu điện; Đăng ký trực tuyến trên trang thông tin 

điện tử của Bên cung cấp. 
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Trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu, Bên cung 

cấp xem xét cấp quyền truy cập quyền khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà 

ở và thị trường bất động sản hợp lệ; trường hợp từ chối cung cấp quyền khai thác, 

sử dụng, Bên cung cấp phải trả lời nêu rõ lý do. 

Vận chuyển vật liệu để rơi vãi sẽ bị phạt đến 4 triệu đồng 

Theo Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 7/7/2022quy định về xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường có hiệu lực từ ngày 25/8/2022,  phạt 

tiền từ 2- 4 triệu đồng đối với hành vi vận chuyển nguyên liệu, vật liệu không che 

chắn hoặc để rơi vãi ra môi trường trong khi tham gia giao thông. 

Phạt tiền từ 2.500.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi đốt ngoài trời phụ 

phẩm từ cây trồng cạnh khu vực dân cư, sân bay, các tuyến giao thông chính. 

Hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất cho hộ nghèo dân tộc thiểu số 

Có hiệu lực từ 15/8/2022, Thông tư 02/2022/TT-UBDT của Ủy ban Dân tộc hướng 

dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh 

tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai 

đoạn I từ năm 2021-2025. 

Theo đó, đối tượng được hỗ trợ nhà ở gồm: Hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo 

sinh sống trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN), 

hộ nghèo dân tộc Kinh sinh sống ở xã đặc biệt khó khăn (ĐBKK), thôn ĐBKK 

vùng đồng bào DTTS&MN chưa có nhà ở, hoặc nhà ở bị dột nát, hư hỏng. 

Ngân sách Nhà nước hỗ trợ đầu tư xây dựng 1 căn nhà theo phong tục tập quán của 

địa phương. Nội dung hỗ trợ áp dụng theo quy định tại điểm c khoản 5 Mục III 

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 ban 

hành kèm theo Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ. 

https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206083&classid=1&typegroupid=4


Hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo sinh sống trên địa bàn vùng đồng bào 

DTTS&MN, hộ nghèo dân tộc Kinh sinh sống ở xã ĐBKK, thôn ĐBKK vùng 

đồng bào DTTS&MN sinh sống bằng nghề nông, lâm nghiệp chưa có đất sản xuất, 

có nhu cầu hỗ trợ đất sản xuất, thì được chính quyền địa phương xem xét hỗ trợ 

trực tiếp bằng đất sản xuất. 

Xếp lương viên chức chuyên ngành thư viện, văn hóa cơ sở 

Thông tư 02/2022/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành 

thư viện có hiệu lực từ ngày 15/8/2022. 

Chức danh nghề nghiệp thư viện viên hạng I được áp dụng ngạch lương của viên 

chức loại A3, nhóm 2 (A3.2), từ hệ số lương 5,75 đến hệ số lương 7,55. 

b) Chức danh nghề nghiệp thư viện viên hạng II được áp dụng ngạch lương của 

viên chức loại A2, nhóm 2 (A2.2), từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38. 

c) Chức danh nghề nghiệp thư viện viên hạng III được áp dụng ngạch lương của 

viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98. 

d) Chức danh nghề nghiệp thư viện viên hạng IV được áp dụng ngạch lương của 

viên chức loại B, từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06. 

* Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã ban hành Thông tư 03/2022/TT-

BVHTTDL quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên 

chức chuyên ngành văn hóa cơ sở có hiệu lực từ ngày 25/8/2022. 

Cách xếp lương viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin 

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 08/2022/TT-BTTTT quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức chuyên 

ngành công nghệ thông tin, an toàn thông tin có hiệu lực từ 15/8/2022. 



a- Chức danh công nghệ thông tin hạng I, an toàn thông tin hạng I được áp dụng hệ 

số lương của viên chức loại A3, nhóm 1 (A3.1) có 6 bậc, từ hệ số lương 6,20 đến 

hệ số lương 8,00; 

b- Chức danh công nghệ thông tin hạng II, an toàn thông tin hạng II được áp dụng 

hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm 1 (A2.1) có 8 bậc, từ hệ số lương 4,40 

đến hệ số lương 6,78; 

c- Chức danh công nghệ thông tin hạng III, an toàn thông tin hạng III được áp 

dụng hệ số lương của viên chức loại A1 có 9 bậc, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số 

lương 4,98; 

d- Chức danh công nghệ thông tin hạng IV, an toàn thông tin hạng IV được áp 

dụng hệ số lương của viên chức loại B có 12 bậc, từ hệ số lương 1,86 đến hệ số 

lương 4,06. Trường hợp viên chức có trình độ cao đẳng trở lên được tuyển dụng 

vào vị trí việc làm có yêu cầu chức danh nghề nghiệp hạng IV thì được xếp vào 

bậc 2; nếu có thời gian tập sự thì trong thời gian tập sự được hưởng 85% mức 

lương bậc 2 của chức danh nghề nghiệp hạng IV. 

Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc là 300.000 đồng/chứng chỉ 

Thông tư 38/2022/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng, lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề 

kiến trúc sư, được áp dụng từ 8/8/2022. 

Theo Thông tư, mức thu lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ 

chức, chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân được quy định như 

sau: 

Mức thu lệ phí cấp lần đầu, điều chỉnh hạng, chuyển đổi: Chứng chỉ năng lực hoạt 

động xây dựng cho tổ chức 1.000.000 đồng/chứng chỉ; chứng chỉ hành nghề hoạt 

động xây dựng cho cá nhân 300.000 đồng/chứng chỉ. 



Mức thu lệ phí cấp lại, bổ sung nội dung, điều chỉnh, gia hạn chứng chỉ bằng 50% 

mức thu lệ phí nêu trên. 

Mức thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài: 

2.000.000 đồng/giấy phép. 

Hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ 40 triệu đồng để xây mới nhà ở 

Đây là nội dung tại Thông tư số 01/2022/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn 

thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo 

thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, 

có hiệu lực từ ngày 15/8/2022. 

Hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ nhà ở thuộc một trong các trường hợp sau: 

1- Hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa có nhà ở hoặc nhà ở thuộc loại không bền chắc 

(trong ba kết cấu chính là nền - móng, khung - tường, mái thì có ít nhất hai kết cấu 

được làm bằng vật liệu không bền chắc). 

2- Diện tích nhà ở bình quân đầu người của hộ nghèo, hộ cận nghèo nhỏ hơn 8m2. 

3- Chưa được hỗ trợ nhà ở từ các chương trình, đề án, chính sách hỗ trợ của Nhà 

nước, các tổ chức chính trị - xã hội hoặc tổ chức xã hội khác. 

Giảm lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm định xe cơ giới 

Có hiệu lực từ 1/8/2022, Thông tư số 36/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư số 199/2016/TT-BTC về thu nộp lệ phí cấp giấy 

chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy, thiết bị, phương 

tiện giao thông vận tải có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn. 

Cụ thể, lệ phí cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới; Giấy chứng nhận 

chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho xe cơ giới, linh kiện, 



thiết bị, xe máy chuyên dùng, xe bốn bánh có gắn động cơ, xe đạp điện; Giấy 

chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, xe 

máy chuyên dùng được giảm từ 50.000 đồng/giấy xuống còn 40.000 đồng/giấy. 

Riêng Giấy chứng nhận cấp cho xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi (không bao gồm xe cứu 

thương) giảm từ 100.000 đồng/giấy xuống còn 90.000 đồng/giấy. 

Quy định mới về lãi suất rút trước hạn tiền gửi 

Thông tư số 04/2022/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước quy định về việc áp 

dụng lãi suất rút trước hạn tiền gửi tại tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài có hiệu lực từ 1/8/2022. So với hiện hành, Thông tư 04/2022/TT-

NHNN đã phân chia quy định lãi suất rút trước hạn tiền gửi trong trường hợp rút 

trước hạn toàn bộ tiền gửi và rút trước hạn một phần tiền gửi. 

Thông tư 04/2022/TT-NHNN nêu rõ, có 4 hình thức tiền gửi rút trước hạn gồm: 1- 

Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn; 2- Tiền gửi có kỳ hạn; 3- Chứng chỉ tiền gửi, kỳ 

phiếu, tín phiếu và trái phiếu do TCTD phát hành; 4- Các hình thức nhận tiền gửi 

có kỳ hạn khác theo quy định tại Luật Các TCTD. 

Trường hợp khách hàng rút trước hạn toàn bộ tiền gửi, TCTD áp dụng mức lãi suất 

tối đa bằng mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn thấp nhất của TCTD đó theo đối 

tượng khách hàng và/hoặc theo loại đồng tiền đã gửi tại thời điểm khách hàng rút 

trước hạn tiền gửi. 

Trong trường hợp khách hàng rút trước hạn một phần tiền gửi. Đối với phần tiền 

gửi rút trước hạn, TCTD áp dụng mức lãi suất tối đa bằng mức lãi suất tiền gửi 

không kỳ hạn thấp nhất của TCTD đó theo đối tượng khách hàng và/hoặc theo loại 

đồng tiền đã gửi tại thời điểm khách hàng rút trước hạn tiền gửi. 

Đối với phần tiền gửi còn lại, TCTD áp dụng mức lãi suất đang áp dụng đối với 

khoản tiền gửi mà khách hàng rút trước hạn một phần. 



 


