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THÔNG TIN CHÍNH SÁCH           

(Ban hành kèm theo Công văn số: 06/HĐPBGPL ngày 28  tháng 4 năm 2022) 

 

I. VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG 

1. Thông tư 14/2022/TT-BCA ngày 21/4/2022 quy định về việc điều chỉnh 

mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ Công an thuộc đối tượng hưởng trợ cấp 

hàng tháng 

Theo đó, kể từ ngày 01/01/2022, mức hưởng trợ cấp hằng tháng của cán bộ 

Công an được điều chỉnh tăng thêm 1,074 so với mức hưởng trợ cấp trước đó. 

Cụ thể, mức hưởng trợ cấp hằng tháng được tính theo công thức sau: 

Mức hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngày 01/01/2022 = Mức hưởng trợ cấp tháng 

12/2021 x 1,074 

Cán bộ Công an thuộc đối tượng hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng theo quy 

định bao gồm: 

- Đối tượng quy định tại Điều 4 Thông tư liên tịch 05/2010/TTLT-BCA-

BLĐTBXH-BTC hướng dẫn Quyết định 53/2010/QĐ-TTg quy định về chế độ đối 

với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 

năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương 

           - Đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư liên tịch 05/2012/TTLT-

BCA-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với sĩ quan, hạ 

sĩ quan, chiến sĩ, công nhân, viên chức Công an theo Quyết định 62/2011/QĐ-

TTg về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, 

làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 

đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc. 

Thông tư 14/2022/TT-BCA có hiệu lực thi hành từ ngày 21/5/2022. 

2. Thông tư  02/2022/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung một số nội dung của 

Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18/7/2021 của Bộ trưởng bộ Lao động 

– thương binh và xã hội hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ 

cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, nghư nghiệp, 

diêm ngiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 và mẫu biểu báo cáo Cụ 

thể: 

- Thay thế Phụ lục III Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH bằng Phụ lục III 

ban hành kèm theo Thông tư này. 

- Thay thế Phụ lục IV Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH bằng Phụ lục IV 

ban hành kèm theo Thông tư này. 

- Sửa đổi các Mẫu số 7.8, Mẫu số 7.9, Mẫu số 7.10 Phụ lục VII Thông tư số 

07/2021/TT-BLĐTBXH bằng các Mẫu số 7.8, Mẫu số 7.9, Mẫu số 7.10 Phụ lục 

VII ban hành kèm theo Thông tư này. 

- Sửa đổi Ghi chú 1 tại khoản 1 mục II Phụ lục VIII như sau: “Không tính 

khoản trợ cấp hoặc trợ giúp xã hội do ngân sách nhà nước bảo đảm thực hiện”. 

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5 năm 2022. 

3. Thông tư 11/2022/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 265/2016/TT-

BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép 

sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện. 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=14%2f2022%2fTT-BCA&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-05-2010-TTLT-BCA-BLDTBXH-BTC-huong-dan-Quyet-dinh-53-2010-QD-115211.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-lien-tich-05-2010-TTLT-BCA-BLDTBXH-BTC-huong-dan-Quyet-dinh-53-2010-QD-115211.aspx
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=53%2f2010%2fQ%c4%90-TTg&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-05-2012-TTLT-BCA-BLDTBXH-BTC-huong-dan-chinh-sach-si-quan-141078.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-lien-tich-05-2012-TTLT-BCA-BLDTBXH-BTC-huong-dan-chinh-sach-si-quan-141078.aspx
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=62%2f2011%2fQ%c4%90-TTg&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=62%2f2011%2fQ%c4%90-TTg&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=14%2f2022%2fTT-BCA&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/thong-tu-07-2021-tt-bldtbxh-phuong-phap-ra-soat-phan-loai-ho-ngheo-ho-can-ngheo-482570.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/thong-tu-07-2021-tt-bldtbxh-phuong-phap-ra-soat-phan-loai-ho-ngheo-ho-can-ngheo-482570.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/thong-tu-07-2021-tt-bldtbxh-phuong-phap-ra-soat-phan-loai-ho-ngheo-ho-can-ngheo-482570.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/thong-tu-07-2021-tt-bldtbxh-phuong-phap-ra-soat-phan-loai-ho-ngheo-ho-can-ngheo-482570.aspx
https://thukyluat.vn/vb/thong-tu-11-2022-tt-btc-sua-doi-thong-tu-le-phi-cap-giay-phep-su-dung-tan-so-vo-tuyen-dien-7b15f.html
https://thukyluat.vn/vb/thong-tu-265-2016-tt-btc-muc-thu-le-phi-cap-giay-phep-su-dung-tan-so-vo-tuyen-dien-phi-su-dung-tan-so-vo-tuyen-dien-50119.html
https://thukyluat.vn/vb/thong-tu-265-2016-tt-btc-muc-thu-le-phi-cap-giay-phep-su-dung-tan-so-vo-tuyen-dien-phi-su-dung-tan-so-vo-tuyen-dien-50119.html
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Theo đó, bổ sung trường hợp người nộp phí được miễn phí sử dụng tần số 

vô tuyến điện, cụ thể: 

- Đài vô tuyến điện đặt trên phương tiện nghề cá; thiết bị đầu cuối vệ tinh 

phục vụ mục đích giám sát hành trình tàu cá; thiết bị vô tuyến điện hoạt động trên 

các băng tần quy hoạch cho phương tiện nghề cá đặt trên tàu. 

(Hiện hành chỉ quy định đài vô tuyến điện đặt trên phương tiện nghề cá) 

- Máy phát dự phòng có cùng tần số phát, cùng vị trí ăng ten và công suất 

phát ERP nhỏ hơn hoặc bằng máy phát sóng chính đã được cấp phép. 

Bên cạnh đó, bổ sung quy định người nộp lệ phí được miễn lệ phí cấp giấy phép sử 

dụng tần số vô tuyến điện trong các trường hợp sau: 

- Đài vô tuyến điện đặt trên phương tiện nghề cá. 

- Thiết bị đầu cuối vệ tinh phục vụ mục đích giám sát hành trình tàu cá. 

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/5/2022. 

4. Thông tư 21/2021/TT-BNNPTNT quy định phân loại doanh nghiệp chế 

biến và xuất khẩu gỗ. 

Theo đó, doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu gỗ đăng ký phân loại với Cơ 

quan tiếp nhận bằng một trong hai hình thức sau: 

- Hình thức trực tuyến: Doanh nghiệp truy cập vào Hệ thống thông tin phân 

loại doanh nghiệp trên trang thông tin điện tử www.kiemlam.org.vn để đăng ký 

theo hướng dẫn của Hệ thống thông tin phân loại doanh nghiệp. 

- Hình thức trực tiếp: 

+ Trường hợp doanh nghiệp không ứng dụng được Hệ thống thông tin phân 

loại doanh nghiệp thì gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc bưu 

điện 01 bộ hồ sơ tới Cơ quan tiếp nhận. 

+ Cơ quan tiếp nhận nhập hồ sơ của doanh nghiệp vào Hệ thống thông tin 

phân loại doanh nghiệp; thông báo đến doanh nghiệp kết quả tiếp nhận đăng ký 

phân loại doanh nghiệp theo; lưu trữ tài liệu đăng ký theo quy định của pháp luật. 

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/5/2022. 

5. Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2007 

của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên 

Ngày 23/3/2022, Thủ tướng ban hành Quyết định 05/2022/QĐ-TTg sửa 

đổi Quyết định 157/2007/QĐ-TTg về tín dụng cho vay lên 4 triệu đối với học sinh, 

sinh viên từ ngày 19/5/2022. 

Theo đó, tại khoản 2 Điều 1 Quyết định 05/2022/QĐ-TTg, mức cho vay vốn 

tối đa đối với học sinh, sinh viên là 4.000.000 đồng/tháng/người. 

(Hiện hành, theo Điều 1 Quyết định 1656/QĐ-TTg năm 2019 thì mức cho 

vay vốn tối đa là 2.500.000 đồng/tháng/người). 

Đối tượng được vay vốn 

Là học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn theo học tại các trường đại học 

(hoặc tương đương đại học), cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và tại các cơ sở 

đào tạo nghề được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, 

gồm: 

- Học sinh, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ 

nhưng người còn lại không có khả năng lao động. 

https://thukyluat.vn/vb/thong-tu-21-2021-tt-bnnptnt-phan-loai-doanh-nghiep-che-bien-go-79f2b.html
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Quyet-dinh-05-2022-QD-TTg-sua-doi-Quyet-dinh-157-2007-QD-TTg-tin-dung-hoc-sinh-507751.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Quyet-dinh-157-2007-QD-TTg-tin-dung-hoc-sinh-sinh-vien-56252.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Quyet-dinh-05-2022-QD-TTg-sua-doi-Quyet-dinh-157-2007-QD-TTg-tin-dung-hoc-sinh-507751.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Quyet-dinh-1656-QD-TTg-2019-dieu-chinh-muc-cho-vay-doi-voi-hoc-sinh-sinh-vien-428923.aspx
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- Học sinh, sinh viên là thành viên của hộ gia đình thuộc một trong các đối 

tượng: 

+ Hộ nghèo theo chuẩn quy định của pháp luật. 

+ Hộ cận nghèo theo chuẩn quy định của pháp luật. (Bổ sung so với hiện 

hành) 

+ Hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định của pháp luật. (Hiện hành 

là hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người tối đa bằng 150% mức thu 

nhập bình quân đầu người của hộ gia đình nghèo theo quy định của pháp luật). 

- Học sinh, sinh viên mà gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh 

tật, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh trong thời gian theo học có xác nhận của Ủy ban 

nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú. 

Quyết định 05/2022/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 19/5/2022 thay thế Quyết 

định 1656/QĐ-TTg. 

6. Thông tư 15/2022/TT-BCA sửa đổi Thông tư 58/2020/TT-BCA quy định 

quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, 

trong đó sửa đổi thẩm quyền của cơ quan đăng ký xe cấp huyện. 

Ngày 06/4/2022, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư 15/2022/TT-

BCA sửa đổi Thông tư 58/2020/TT-BCA quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, 

biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trong đó sửa đổi thẩm quyền của 

cơ quan đăng ký xe cấp huyện. 

Theo đó, công an cấp huyện đăng ký, cấp biển số các loại xe sau đây (trừ các 

loại xe của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân quy 

định tại khoản 3, khoản 4, khoản 6 Điều 3 Thông tư 58/2020/TT-BCA ): 

- Xe ô tô, xe máy kéo, rơmoóc, sơ mi rơmoóc và các loại xe có kết cấu 

tương tự xe nêu trên của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, 

cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú trên địa phương mình. 

- Xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương 

tự xe nêu trên của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân 

trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương mình và cơ quan, tổ chức, 

cá nhân nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài tại địa 

phương mình. 

(Hiện hành, Công an cấp huyện đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy, 

xe máy điện và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên của cơ quan, tổ chức, 

doanh nghiệp, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc cư trú tại địa phương mình (trừ 

các loại xe của cơ quan, tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 3 

Thông tư 58/2020/TT-BCA )). 

Thông tư 15/2022/TT-BCA có hiệu lực từ ngày 21/5/2022. 

II. VĂN BẢN QPPL CỦA UBND  ỈN : 

1. Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND ngày 14/4/2022 của UBND tỉnh Hà 

Tĩnh, Quyết định bãi bỏ Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 07/8/2020 của 

UBND tỉnh quy định tạm thời Bộ tiêu chí phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn 

minh thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.  

Trên đây là một số văn bản pháp luật mới, Hội đồng PBGDPL huyện gửi 

các Đồng chí cán bộ, đảng viên tiếp cận để  phục vụ cho quá trình công tác chuyên 

môn và tuyên truyền các chính sách pháp luật mới theo ngành, lĩnh vực phụ trách. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Quyet-dinh-05-2022-QD-TTg-sua-doi-Quyet-dinh-157-2007-QD-TTg-tin-dung-hoc-sinh-507751.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Quyet-dinh-1656-QD-TTg-2019-dieu-chinh-muc-cho-vay-doi-voi-hoc-sinh-sinh-vien-428923.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Quyet-dinh-1656-QD-TTg-2019-dieu-chinh-muc-cho-vay-doi-voi-hoc-sinh-sinh-vien-428923.aspx
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=15%2f2022%2fTT-BCA&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=58%2f2020%2fTT-BCA&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=15%2f2022%2fTT-BCA&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=15%2f2022%2fTT-BCA&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=58%2f2020%2fTT-BCA&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=58%2f2020%2fTT-BCA&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=58%2f2020%2fTT-BCA&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=15%2f2022%2fTT-BCA&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
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