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A. LAO ĐỘNG – VIỆC LÀM 

 Tăng mức lương tối thiểu đối với người lao động từ ngày 01/7/2022  
  

Theo Nghị định 38/2022/NĐ-CP do Chính phủ ban hành, mức lương tối thiểu của 
người lao động tăng bình quân 6%, tương ứng tăng từ 180.000 – 260.000 đồng một 
tháng. Chi tiết mức lương tối thiểu từng vùng vui lòng xem bảng dưới đây.  

Đơn vị: đồng/tháng 

Vùng 

Mức lương tối thiểu tháng 

Mức tăng Mức lương cũ 
(Nghị định 

90/2019/NĐ-CP) 

Mức lương mới 
(Nghị định 

38/2022/NĐ-CP) 

Vùng I 4.420.000 4.680.000 260.000 

Vùng II 3.920.000 4.160.000 240.000 

Vùng III 3.430.000 3.640.000 210.000 

Vùng IV 3.070.000 3.250.000 180.000 

 

Bên cạnh đó, địa bàn áp dụng lương tối thiểu của một số địa phương phía Nam cũng 

thay đổi, cụ thể:  

- Chuyển từ vùng III lên vùng II: Thành phố Vĩnh Long và thị xã Bình Minh thuộc 

tỉnh Vĩnh Long; Thành phố Bạc Liêu thuộc tỉnh Bạc Liêu;  

- Chuyển từ vùng IV lên vùng III: Huyện Mang Thít thuộc tỉnh Vĩnh Long; Huyện 

Hòa Bình thuộc tỉnh Bạc Liêu.  

Đáng chú ý, Chính phủ lần đầu tiên quy định mức lương tối thiểu giờ tại Nghị định 

này. Theo đó, nếu áp dụng hình thức trả lương theo giờ thì mức lương tối thiểu mỗi 

giờ phải trả cho người lao động là từ 15.600 – 22.000 đồng.  

Ngoài ra, yêu cầu "trả lương cao hơn ít nhất 7% lương tối thiểu vùng cho người lao 

động đã qua đào tạo nghề" như các năm vừa qua đã không còn được quy định tại Nghị 

định mới nữa. Tuy nhiên, các doanh nghiệp vẫn phải tiếp tục trả lương cao hơn ít nhất 

7% lương tối thiểu vùng cho người lao động đã qua đào tạo đối với hợp đồng lao động 

đã ký kết, tiếp tục thực hiện nội dung này trong cam kết, thỏa ước hiện hành của doanh 

nghiệp.  
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 Mức trợ cấp thất nghiệp mới đối với người lao động  

Từ ngày 01/7/2022, do mức lương tối thiểu vùng được điều chỉnh tăng theo Nghị 

định 38/2022/NĐ-CP, mức trợ cấp thất nghiệp tối đa hằng tháng đối với NLĐ đóng 

bảo hiểm thất nghiệp cũng sẽ tăng tương ứng như sau:  

- Tại vùng I là 23,4 triệu đồng/tháng (hiện hành 22,1 triệu đồng/tháng)  

- Tại vùng II là 20,8 triệu đồng/tháng (hiện hành, 19,6 triệu đồng/tháng)  

- Tại vùng III là 18,2 triệu đồng/tháng (hiện hành 17,15 triệu đồng/tháng)  

- Tại vùng IV là 16,25 triệu đồng/tháng (hiện hành 15,35 triệu đồng/tháng).  

 

 Hướng dẫn quy định hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động   

Ngày 08/6/2022, Cục Việc làm ban hành Công văn số 410/CVL-TTLĐ hướng dẫn thực 

hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 

08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, đối tượng được hỗ trợ tiền 

thuê nhà là "những người lao động có quan hệ lao động, đang ở thuê, ở trọ, làm việc 

trong doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh" trong khu 

công nghiệp, khu chế xuất hoặc các tỉnh, thành thuộc khu vực kinh tế trọng điểm và 

đang tham gia BHXH.   

Công văn đã hướng dẫn một số đối tượng đặc thù như người lao động làm việc trong 

văn phòng đại diện của doanh nghiệp, tổ chức hành nghề luật sư, người lao động 

nghỉ việc hưởng trợ cấp thai sản, nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau không đóng BHXH 

trong thời gian nghỉ việc, lao động nước ngoài. Theo đó, tất cả các đối tượng kể trên 

đều được hỗ trợ theo quy định. Mức hỗ trợ 500.000 đồng/người/tháng, mỗi lao động 

được hỗ trợ tối đa là 3 tháng.  
 

 

 

Chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà giúp giảm bớt khó 
khăn cho người lao động 
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B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

 Cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất   

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 721/QĐ-TTg, phê duyệt phương án 

cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường. Theo đó, trong lĩnh vực đất đai thủ tục hành chính được cắt giảm, bao gồm:  

- Thủ tục thẩm định phương án sử dụng đất của công ty nông, lâm nghiệp được 

thực hiện online hoặc qua dịch vụ bưu chính;  

- Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người nhận chuyển nhượng 

trong các dự án phát triển nhà ở được thực hiện online hoặc qua dịch vụ bưu 

chính;  

Bỏ yêu cầu thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao đất, thuê đất khi doanh 

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất không 

thông qua đấu giá đối với dự án phải xét duyệt. Ngoài ra, các thủ tục nêu trên đều 

cho phép thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trên hệ thống thanh toán trực 

tuyến của Cổng Dịch vụ công quốc gia. Lộ trình thực hiện từ năm 2022-2025.   

 

 Nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy Phép vận tải biển nội địa online  

Ngày 16/6/2022, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Thông tư 08/2022/TT-BGTVT về 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến hoạt động kinh doanh 

trong lĩnh vực hàng hải. Theo đó, thủ tục đăng ký vận tải hành khách tuyến thủy từ 

bờ ra đảo được thực hiện trực tiếp, qua bưu chính hoặc trực tuyến qua hệ thống dịch 

vụ công.    

 

 Lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia  

Theo Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, phấn đấu 

trong năm 2022 bắt đầu lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với 100% gói thầu áp dụng 

hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực hàng hóa, phí dịch 

vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá trị gói thầu không quá 10 tỷ đồng. Đối với lĩnh 

vực xây lắp thì áp dụng đối với gói thầu trị giá không quá 20 tỷ đồng.  

Ngoài ra, mục tiêu đến năm 2023 sẽ lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với 100% gói đấu 

thầu hạn chế và đấu thầu rộng rãi thuộc các lĩnh vực đã nêu có giá gói thầu đến 200 tỷ 

đồng. 
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C. THUẾ - HÓA ĐƠN 

 Chưa nộp đủ vốn điều lệ, sáp nhập với giá trị dưới 100 triệu đồng, … 

được xem là có dấu hiệu rủi ro về chống gian lận hoàn thuế  

Tổng cục Thuế vừa ban hành Công văn số 1873/TCT-TTKT liệt kê cụ thể các hành vi 

của doanh nghiệp được xem là dấu hiệu rủi ro về hóa đơn, chống gian lận hoàn thuế 

GTGT. Chính sách kiểm tra đã được quy định trước đây nhưng chưa được cụ thể hóa 

như công văn lần này. Theo đó, các dấu hiệu rủi ro bao gồm các hành vi sau:  

- Doanh nghiệp thay đổi người đại diện trước pháp luật, thay đổi trạng thái hoạt 

động từ 2 lần trở lên trong 12 tháng.   

- Doanh nghiệp thành lập nhiều năm không phát sinh doanh thu, sau đó bán lại, 

chuyển nhượng cho người khác;  

- Doanh nghiệp thành lập do các cá nhân có quan hệ gia đình cùng tham gia góp 

vốn như Vợ, Chồng, anh, chị em ruột…  

- Doanh nghiệp chưa nộp đủ vốn điều lệ theo đăng ký hoặc mua bán, sáp nhập với 

giá trị dưới 100 triệu đồng.  

- Sử dụng người lao động không tương xứng với quy mô và ngành nghề hoạt 

động;  

- Doanh nghiệp có hàng hóa dịch vụ bán ra không phù hợp với hàng hóa dịch vụ 

mua vào, …  

Cơ quan thuế căn cứ vào các dấu hiệu nghi vấn, tổ chức rà soát, đánh giá phân loại 

các doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao. Trường hợp doanh nghiệp giải trình với lý 

do chính đáng thì đưa vào kiểm tra giám sát trọng điểm, còn qua giải trình không đủ 

cơ sở chứng minh thì tổ chức thanh tra, kiểm tra thuế kết hợp với kiểm tra hóa đơn 

ngay.  
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 Sửa đổi quy định về lập hóa đơn khi giảm thuế GTGT xuống 8%  

Ngày 20/6/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 41/2022/NĐ-CP về việc lập hóa đơn 

cho hàng hóa được giảm 2% thuế VAT đối với nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng 

mức thuế suất thuế VAT 10% (còn 8%).   

Theo đó, thay vì phải lập riêng một hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ được giảm 2% 

thuế VAT và hóa đơn khác đối với hàng hóa, dịch vụ không được giảm; hiện nay 

doanh nghiệp chỉ cần ghi rõ thuế suất của từng hàng hóa, dịch vụ trên cùng một hóa 

đơn giá trị gia tăng. Ngoài ra, doanh nghiệp không lập hóa đơn riêng trước khi Nghị 

định này có hiệu lực thì vẫn được áp dụng mức giảm 2% và không bị xử phạt hành 

chính.  

 

 

 

 
V ă n  p h ò n g :  2 3 1 - 2 3 3  L ê  T h á n h  T ô n  T ầ n g  5 ,  T ò a  n h à  F i m e x c o ,  Q u ậ n  1 ,  T P .  H ồ  C h í  M i n h  
C h i  n h á n h :  A 4 - 4 0  Đ ư ờ n g  s ố  4 ,  K D C  N a m  L o n g ,  P .  H ư n g  T h ạ n h ,  Q .  C á i  R ă n g ,  T P .  C ầ n  T h ơ  
T e l :  0 8 8  9 6 9  8 8 7 7  
E m a i l :  i n f o @ f i n c h l a w . c o m . v n   
W e b s i t e :  w w w . f i n c h l a w . c o m . v n  -  w w w . d a n g k y f d a . v n  

 
 

Đ ồ n g  p h á t  h à n h   



BẢN TIN
PHÁP LÝ

30 THÁNG 6 2022

CÔNG TY LUẬT TNHH 
FINCH LAW

 088 969 8877  

 info@finchlaw.com.vn  

www.finchlaw.com.vn
www.dangkyfda.vn 

Trụ sở và VP:
Quận 1 và Quận 7, 

TP. Hồ Chí Minh
Chi nhánh:

Quận Cái Răng, TP. Cần Thơ

https://finchlaw-mai.webmanhan.com/en/contact/
https://finchlaw-mai.webmanhan.com/en/contact/
https://finchlaw-mai.webmanhan.com/en/contact/

