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Tiin...khai Quyêt dnh so 76/QD-TTg ngày 14/01/2022 cüa Thu tu&ng 
Ltfu he 

" Cinh-hu_an hành K hoch theo dôi tInh hInh thi hành pháp lut trong linh 
virc tr9ng tam, lien ngành näm 2022, trong thai gian qua Bô Tu pháp dâ chü trI, 
phi hçp vth các b, ngành có lien quan xây dirng Danh mc van bàn quy phm 
pháp lut có ni dung lien quan dn các chInh sách h trg ngui dan, ngui lao 
dng, nguèi si:r diing lao dng, doanli nghip, hçp tác xã, h kinh doanh trong 
bôi cành djch COVID-19; tir chü di h9c thuc linh vic giáo diic và dào to 
pháp 1ut ye lap, quãn 1 hành lang bâo v ngun nuóc thuc 1mb virc tài nguyen 
Va môi tru?Yng. 

B Tu pháp trân tr9ng g11i Danh mic van bàn quy phm pháp 1ut nêu trên 
d Qu Co quan nghiên cru, tham khâo, xây dmg H dü lieu van bàn quy phm 
pháp 1u.t cüa B, ngành, dja phircmg mInh phiic v11 cong tác theo dôi thi hành 
pháp lut tr9ng tam, lien ngành nãm 2022. 

Trân tr9ng./.V 

- Các B, co quan ngang B, Co quanthuc ChInh phü; 
- Uy ban nhân dan các tinh, thãnh phô trrc thuc Trung hong. 

Ncri n/ian: 
-Nhistrén; 
- Bô tnrông (d báo cáo); 
- Ti Dtng Hoang Oanh (dé báo cáo); 
- Cong thông tin din tr Bô (de dang); 
- Liru: VT, Cic QLXLVPHC&TDTHPL (02b). 

Dng Thanh Son 



CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Dc1p—Trdo—Hinh phIic  

DANH MVC 
VAN BAN QUY PHJM PHAP LUiT cO NQI DUNG LIEN QUAN DEN 

LINH VUC THEO DO! TRQNG TAM, LIEN NGANH NAM 2022 (*) 
(Ban hành kern theo Cong váh so 1212/B TP-QLXL VPHC&TDTHPL ngây 18/4/2O22) 

STT Ten van ban quy phm pháp Iut Ghi chá 

Thuc hin các chInh sách ho tro' ngu*i dan, ngu*i Lao CIng, ngirôi sir thing lao dung, doanh nghip, hçrp tác xa, ho 

kinli doanh trong bi cãnh dch  COVID-19 

Nghj quyt cüa Qu6c hi 

Nghj quyêt so 30/2021/QH15 ngày 28/7/202 1 Nghj quy& kS'  h9p thir nht, Quc hi khóa XV — 

2 

Nghj quyêt so 107/2020/QH14 ngày 10/6/2020 ye kéo dài thi hn min thu sü diing d1t nông nghip 

duc quy djnh tti Nghj quyt s 55/2010/QH12 ngày 24 /11/2010 cüa Quc hi v min, giâm thus sü 

ding dt nông nghip dã duc sira dôi, b sung mt s diu theo Nghj quyt s 28/2016/QH14 ngày 

11/11/2016 cüa Quc hi 

Nghj quyêt so 1 16/2020/QH14 ye giám thu thu nhp doanh nghip phái np cña nàm 2020 di vâi 

doanh nghip, hçip tác xã, don vj sr nghip và th chirc khác 

Nghj quyêt so 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 cüa Quc hi v chInh sách tài khóa, tin té h tro 

Chucing trInh phiic hi và phát trin kinh t - xã hôi 

Ngh quyt cüa Uy ban Thuong viii Quôc hi 

Nghj quyêt so 03/2021 /UBTVQH ngày 24/9/2021 ban hành chIrth sách ngu'&i lao dng và nguêi sir dung 

lao dng bj ânh hu'&ng bii dai  djch COVID- 19 tü Qu9 bâo him thtt nghip 



2 

trir gia cânh cüa thus 
2 

Nghj quyt s 954/2020/UBTVQH14 ngày 02/06/2020 v diu chinh mirc giâm 

TNCN 

Nghj quyt s 979/2020/UBTVQH ngày 27/7/2020 v mrc thu bâo v môi tri.thng 

bay den h& ngày 31/12/2020 

déi vri nhiên lieu 

Nghj quyêt s 1148/2020/UBTVQH14 ngày 21/12/2020 si1a di, b sung tiu mic 2 mic I Biu thu 

bâo v rnôi trumg quy djnh tai khoán 1 Diu 1 Nghj quyt s 579/2018/UBTVQH14 ngày 26 tháng 9 

närn 2018 cüa Uy ban Thithng v11 Quc hi v Biu thu bâo v rnôi trLr?Yng dã duc sira di, b sung 

theo Nghj quy& s 979/2020/UBTVQH14 

5 

Nghj quyêt s 12/2021/UBTVQH15 ngày 30/12/202 1 cia Uy ban Thwing vi1 Qu& 1îi v vic cho phép 

thrc hin mt s ca ch& chInh sách trong lTnh vrc y t d phic viii cong tác phông, cMng djch COVID- 

19. 

6 

Nghj quyêt so 13/2021/UBTVQH15 ngày 3 1/12/2021 cüa UBTVQH v süa di, b sung tiu rniic 2 rnitc 

Biu thus bâo v mOi truông quy djnh ti khoân 1 Diu 1 Nghj quy& sé 579/2018/UBTVQH14 ngày 

26/9/2018 cña Uy ban thuông vt Quc hi v Biu thug bâo v mOi trn1ng dã thrçic sra di, b sung 

theo Nghj quyêt so 1 148/2020/UBTVQH14 

Nghj quyt s6 406/NQ-UBTVQH15 ngày 19/10/2021 cña UBTVQH v ban hành rnt s giái pháp nhrn 

h trg doanh nghip, nguYi dan chju tác dng cüa djch COVID-19 

8 
Nghj quyM s 1 8/2022/UBTVQH 15 ngày 23/03/2022 cüa UBTVQH ye rnrc thuê bâo v mOi trithng di 

v9i xang, du, rnO nhin 

9 

Nghj quyêt s 1 7/2022/UBTVQH1 5 ngày 23/3/2022 cüa US'  ban Thung vii Quc hi v s gRi lam 

them trong 01 närn, trong 01 tháng cüa nguôi lao dng trong bi cánh phông chng djch COVID-19 vã 

phic hi, phát trin kinh t - x hi 
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Luãt 

1 Lutt Phông, chông bnh truyen nhiem so 03/2007/QH12 ngay 21/11/2007 
I-It hiêu lijc 

rnt phan 

2 LuQt Khárn bnh, chtta bnh so 40/2009/QH12 ngãy 04/12/2009 

Lut Bào hiêrn y tê so 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008 vâ Lut Sira dôi, b sung rnt s6 diu cüa Luât 

Báo hirn y t séi 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 

4 Lut Duc so 105/2016/QH13 ngây 06/4/2016 

Ngh d!nh  cüa Chinh phü 

1 

Nghj djnh 92/2021/ND-CP ngày 27/10/202 1 cüa ChInh phü quy djnh chi tit thi hành Nghj quyt 

s 406/NQ-UBTVQH15 ngày 19 tháng 10 nàrn 2021 cüa Uy ban Thung vii Quc hi ban hành rnt s 

giãi pháp nhrn h trçi doanh nghip, ngithi dan chju tác dng cüa djch COVID- 19 

2 
Nghj djnh so 22/2020/ND-CP ngây 24/2/2020 cüa ChInh phü sira di, b sung mt s diu cüa Nghj 

djnh s 139/2016/ND-CP ngày 4/10/20 16 cüa Chinh phü v 1 phi mon bài 

3 Nghj djnh sO 41/2020/ND-CP ngày 8/4/2020 cña ChInh phü v gia han  thai hmn np thu và tin thuê dt 

Nghj djnh s 53/2020/ND-CP ngày 5/5/2020 cüa ChInh phñ quy djnh phi báo v môi truYng di vôi 

nurc thai 

5 

Nghj djnh s 57/2020/ND-CP ngày 25/5/2020 cüa ChInh phü s1ra di, b sung iTt s diu cüa Nghj 

djnh s 122/2016/ND-CP ngày 01/9/2016 cüa ChInh phü v Biu thu xut k.htu, Biu thud nhap khu 

uu dãi, Danh miic hang hóa và m1rc thus tuyt c16i, thu hn hcip, thu nhp khu ngoâi hn ngch thus 

quan và Nghj djnh sO 125/2017/ND-CP ngày 16/11/20 17 stra di, b sung mt s diu cüa Nghj djnh s 

122/201 6/ND-CP 
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7 

8 

9 

10 

Nghj djnh s 109/2020/ND-CF ngày 15/9/2020 cña ChInh phñ v gia hn thai htn np thus tiêu thi dc 

bit di viii ô to san xu.t hotc 1p rap trong nuâc 

Nghi djnh s 1 14/2020/ND-CP ngày 25/9/2020 cüa ChInh phü quy djnh chi tiêt Nghj quyêt so 

116/2020/QH14 cüa Quôc hi ye giârn thu thu nhtp doanh nghip phái np nãm 2020 di vâi doanh 

nghip, hçp tác xã, don vt six nghip vâ t chüc khác 

Nghj djnh s 146/2020/ND-CP ngây 18/12/2020 cüa ChInh phü sira di, b sung Diu 5 Nghj dinh s 

20/201 1/ND-CF ngày 23/3/201 1 cüa ChInh phñ quy djnh chi tit và hithng dn thi hành NgM quyt so 

55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 v mien, giâm thu sü dung dt nông nghip 

Nghj djnh s 18/2021/ND-CP ngày 11/03/202 1 cüa ChInh phü si1ra cti, b sung mt so diêu cüa Nghj 

djnh s 134/2016/ND-CP ngày 01 tháng 9 nãm 2016 cüa ChInh phü quy djnh chi tit mt s diu và bin 

pháp thi hành Lutt Thu xu.t kh.u, thu nhQtp kh.0 

Nghj djnh s 44/2021/ND-CF cüa ChInh phü ngày 3 1/3/2021 hi.thng dn thirc hin v chi phI duc trir 

khi xác djnh thu nhp chju thu thu nhtp doanh nghip c1i vói khoãn chi ing h, tài trg cüa doanh 

nghip, t chirc cho các hot dng phOng, chng djch COVID- 19 

Nghj djnh sO 101/2021/ND-CP ngày 15/11/202 1 cüa ChInh phü ye sira dOi, bô sung mt so diêu cUa 

Nghj djnh so 122/2016/ND-CP rigày 01 tháng 9 nãm 2016 cüa ChInh phñ và Nghj djnh s 57/2020/ND-

CF ngày 25 tháng 5 näm 2020 cña ChInh phü sra di, b sung mt s diu cüa Nghj djnh s 

122/2016/ND-CF ngày 01 tháng 9 näm 2016 cüa ChInh phü ye Biu thus xuât khu, Biu thuê nhtp 

khAu u'u dãi, Danh miic hang hóa vâ müc thu tuyt di, thu hn hcp, thus nhp khtu ngoài han ngtch 

thu quan và Nghj djnh s 125/2017/ND-CF ngày 16 tháng 11 näm 2017 sira di, b sung rnt s diu 

cüa Nghj dinh sO 122/2016/ND-CF 

ii 
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12 

Ngh djnh so 94/2021/ND-CP ngày 28/10/202 1 cüa ChInh phü sira di, b sung Diu 14 cüa Nghi dinh 

s 168/2017/ND-CP ngày 3 1/12/2017 cüa ChinE phü quy djnh chi tiêt rnt s diu cüa Lut Du ljch v 

mirc k' qui kiith doanh djch vi lü hãnh 

13 

Nghj djnh so 103/2021/ND-CP ngãy 26/11/202 1 cüa ChInh phü v quy djnh mirc thu lé phi truâc b di 

vOi ô to, ro mooc hoc s mi ro' rnoóc dup'c kéo bii ô to và các loai xe tu'ang tir xe 0 tO san xu.t, 1p rap 

trong nu'ó'c 

14 Nghj djnh s 1 0/2022/ND-CP ngày 15/01/2022 cüa ChInh phü quy djnh v 1 phi tru'c ba. 

15 

Nghj djnh 15/2022/ND-CP ngày 28/01/2022 quy djnh quy djnh chInh sách rnin, giãrn thu theo Nghj 

quyt s 43/2022/QH 15 ngày 11 tháng 01 nãrn 2022 cüa Quc hi v chIrih sách tãi khóa, tin t h trçx 

Chu'o'ng trInh phiic hi và phát trin kinh th - xã hi 

16 

Ngh dnh s 171/2021/ND-CP ngày 22/12/2021 cüa ChInh phü sra di, b sung mt s diu cüa Nghi 

djnh s 11/2010/ND-CP ngày 24 tháng 02 nàm 2010 cüa ChInh phü quy djnh v quãn 1 và bâo v k& 

cau ht tang giao thong du'cing b9 

Thirc hiên muc 

tieu kep vua 

chong dch vua 

thuc day phat 

triên kinh tê - 

xa hi 

17 

Nghj dlnh  s 01/2022/ND-CP ngây 04/01/2022 cüa ChInh phü süa di, b sung rnt s diu cüa Nghi 

djnh s 65/201 8/ND-CP ngày 12 tháng 5 nãm 2018 cüa Chinh phü quy djnh chi tit thi hánh môt s diu 

cua Lut Duung sat 

Tht.rc hiên muc 

tieu keP vua 

chong dch vua 

thiic day phát 

triên kinh tê - 

xä hi 
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18 

19 

20 

21 

Nghj djnh s 101/2O1OIND-CP ngày 30/9/2010 cña ChInh phü v vic quy djnh chi tk thi hânh mt so 

diu cüa Lust Phông chng bnh truyn rihim v áp ding bin pháp cách ly y t& cu'ng ch each ly y t 

và chng djch dtc thu trong thi gian có djch. 

Nghj djnh s 104/2016/ND-CP ngày 01/7/2016 cüa ChInh phi quy djnh v hoat dng tiêm chüng 

Nghj djnh sE 89/201 8/ND-CP ngày 25/6/2018 cüa ChInh phü quy djnh chi tit thi hânh mt s diu cña 

Lutt Phèng, chng bnh truyên nhim v kirn djch y t biên givi. 

Nghi djnh s 109/2016/ND-CP ngày 01/9/2016 cüa ChInh phü quy djnh cp chtrng chi hânh ngh di 

vôi ngu'i hành ngh và cp giy phép hott dng di vth c so khám bênh, chtta bnh 

Nghj djnh s 146/201 8IND-CP ngày 17/10/2018 cüa ChInh phü quy djnh chi tit và hung dn thi hãnh 

mt s diu cüa Lut Bâo him y t 
Nghj djnh s 155/2018/ND-CP ngày 12/11/20 18 cüa ChInh phü sfra dM, b sung mt s quy djnh lien 

quan dn diu kin du tu kinh doanh thuc phm vi quàn 1 nhà nu'Oc cña B Y t 

Nghj djnh s 54/2017/ND-CP ngày 08/5/20 17 cua ChInh phü quy djnh chi ti& mt s diu vâ bin pháp 

thi hành Lutt Duc 
Nghj djnh séi 98/2021/ND-CP ngày 08/11/2021 cüa ChInh phü v quân 1 trang thi& bj y t 

Quyêt dlnh cüa Thu tu*ng ChInh phü 

Quyêt djnh s 09/2022/QD-TTg ngày 04/04/2022 cüa Thu tithng ChInh phü v tin ding di vOi hoc 

sinh, sinh viên có hoàn cânh gia dInh khó khän d mua may tInh, thit bj phiic vii h9c t.p tr1rc tuyên 

Quyt djnh s 22/2020/QD-TTg ngày 10/8/2020 cüa Thu tu'Ong ChInh phü v vic giám tin thuê dt 

cüa närn 2020 dSi vOi các di tuclng bj ành huOng cüa djch Covid-19 theo Nghj quyêt s 84/NQ-CP ngày 

29/5/2020 cüa ChInh phü 



7 

QuyM djnh s 27/20211QD-TTg cña Thñ tuâng ChInh phü ngày 25 /9/2021 v giãrn tin thuê dt cüa 

narn 2021 d6i vâi các di tucing bj ánh hung bii djch COVID-19. 

4 

5 

QuyM dnh s 28/2021/QD-TTg ngày 01/10/2021 cüa Thñ tu'Ong ChInh phü ye vic thirc hin chInh sách 

h trçi ngui lao dng vâ ngu'ôri si1 ding lao dng bj ãnh huâng bii dai  djch COVID-19 tiir Qu bão hirn 

tht nghip 

Quyt djnh s 23/2021/QD-TTg ngày 07/7/2021 cüa Thu tung ChInh phü quy djnh v vic thi'c hin 

rnt s chInh sách h trç ngu'i lao &ng và ngui sü ding lao dng gp khó khãn do dai  djch COVID- 

19 

6 

Quy& djnh s 33/2021/QD-TTg ngày 06/11/202 1 cüa Thu tu'âng ChInh phU sü'a di, b sung mt s6 

diu cüa Quyt djnh s 23/2021/QD-TTg ngày 07/7/202 1 cña Thu tung ChInh phü quy djnh v vic 

thrc hin mt s chInh sách h trçi ngu&i lao dng và ngu1i sr dirng lao dng gp khó khän do dai  djch 

COVID-19 

Quyt djnh s 15/2020/QD-TTg ngày 24/4/2020 cüa Thu tithng ChInh phü quy djnh v vic thixc hin 

các chmnh sách h trçY ng1xi dan gtp khó khãn do dai  djch COVID- 19 

8 

Quyt djnh s 32/2020/QD-TTg ngày 19/10/2020 cüa Thu tuàng Chinh phü sua di, b sung mt s 

diêu Quyêt djnh so 1 5/2020/QD-TTg ngày 24/4/2020 cüa Thu tung ChInh phü quy djnh v vic thiic 

hin các chInh sách h trçi ngixi dan gp khó khàn do dai  djch COVID-19 

Quyêt djnh so 08/2022/QD-TTg ngày 28/3/2022 cüa Thu tung ChInh phü quy dinh v viêc thuc hiên 

chInh sách h trg tin thuê nhà cho ngthi lao dng 

10 
Quyt djnh s 56/2010/QD-TTg ngày 16/9/2010 cüa Thu tung ChInh phñ v vic quy djnh thm quyn 

thàrih lip, t chüc vá hott dng cüa ban chi do chng djch các cp. 
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8 

12 

Quyêt djnh s 73/20 1 1/QD-TTg ngày 28 tháng 12 närn 2011 cüa Thu tixóng ChInh phü v vic quy djnh 

rnt s ch d phii cp dc th di vói cong chirc, viên chirc, ngithi lao dng trong các co s y t cOng 

ltp và ch d phii dip chng djch 

Quyt djnh s 02/2016/QD-TTg ngày 28/01/2016 cüa Thñ tiiâng ChInh phü quy djnh diu kin cong b 

djch, cong b ht djch bnh truyn nhim 

Thông tu 

Thông tu s 68/2021/TT-BTC quy djnh rnüc thu rnt s6 khoán phi, 1 phi trong linh virc thii y nhm h 

trç, tháo g& khó khän cho di tuçing chju ánh hu&ng b&i djch COVID- 19 

Thông tu 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18/01/2022 cüa Bô truOng Bô Nông nghip và Phát trin nông 

thôn s1ra dôi, bô sung mt s Thông ti.x trong linh virc thüy san 

Thông tu s 21/2021/TT-BGTVT ngày 26/9/202 1 cUa Bô tnthng Bô GTVT quy djnh müc giá, khung giá 

mt s djch vii chuyên ngành hang không ti cãng hang không, san bay Vit Nam tir ngày 01/01/2021 

den htngày 3 1/12/2021' 
Thông tu s 01/2020/TT-NHNN ngày 13/03/2020 quy djnh v vic t chirc tin ding, chi nhánh Ngân 

hang nithc ngoài co diu 1i thi hmn trá nq, rnin, giárn lãi, phi, giü nguyen nhórn nq nhrn h trq khách 

hang chju ãnh huàng do djch Covid-19 (co hiu 1rc tü ngày 13/3/2020) 

Thông tu so 03/2021/TT- NT-INN süa dôi Thông tu' so 01/2020/TT-NHNN (co hiu hrc tü 17/5/2021) 

Thông tu s 05/2020,TT-NHNN ngày 07/5/2020 quy djnh v tái cap vn d& vth Ngn hang ChInh sách xâ 

hi theo Quyêt djnh sé 1 5/2020/QD-TTg ngày 24/4/2020 cña Thñ tir&ig ChInh phñ quy djnh v vic thrc 

hin các chInh sách hO trV ngui dan gtp khó khan do dui djch Covid-1 9 (co hiu 1trc tir 07/5/2020) 

11 

2 

3 

4 

6 

'Theo do, giárn 50% giá ct cánh, h cãnh tàu bay d6i vOl các chuyn bay nOi dia; áp diing mirc giá tM thiu 0 dng dM vOl câc dch vi chuyên ngành hang khong thuc danh muC Nhà 

nuOc quy djnh giá. 
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7 

Thông tu s 12/2020/TT-NHNN ngày 11/11/2020 süa di, b6 sung mt s ctiu cüa Thông tu s 

05/2020/TT-NHNN ngày 07/5/2020 quy djnh v tái cp von di vói Ngân hang Chinh sách xã hi theo 

Quyt djnh s6 1 5/2020/QD-TTg ngày 24/4/2020 cüa Thu tu'ng ChInh phü quy djnh v vic thirc hin các 

chInh sách h trçi ngui dan gIp khó khãn do dti djch Covid-19 (co hiu lrc tü 11/11/2020). 

8 

Thông tu' s 04/2021/Fl-NI-INN ngây 05/4/202 1 quy djnh v tái cp vn di vi t chtrc tin diing sau khi t 

chirc tIn diing cho Tng cong ty Hang không Vit Nam - CTCP vay và vic Co cu !i thOi htn trá nçi, giü' 

nguyen nhórn nçi và trIch 1p dir phông dOi vi khoãn nç cüa Tong cong ty Hang không Viêt Narn- CTCP 

do ánh huâng cüa dai  djch COVID-19 (co hiu lirc ttr 05/4/202 1) 

9 

Thông tu s 10/2021 /TT-N}INN ngày 21/7/2021 quy djnh v tái cp v6n d6i vâi Ngân hang ChInh sách 

xã hi theo Quyt dlnh  s 23/2021/QD-TTg ngày 07/7/202 1 cüa Thu tu'ng ChInh phü quy djnh v viêc 

thuc hiên môt s chInh sách h trci ngui lao dng vâ ngui sir diing lao dng gp khó khän do di djch 

COVID-19(cO hiêu hrc tü 21/7/2021) 

10 

Thông tu s6 83/2020/TT-BTC ngày 22/9/2020 cüa Bô trung Bô Tài chInh huàng dn khoán 3 diu 7 

Quyt dnh s 1 5/2020/QD-TTg ngây 24/4/2020 cüa Thu tuâng ChInh phü quy djnh v vic thirc hiên 

chInh sách h trçv nguii dan gp khó khàn do dui djch COVID- 19 

Thông tu s 101/2021/TT-BTC ngày 17/11/2021 cüa Bô tru&ng Bô Tâi chInh quy djnh giá djch vi1 trong 
linh vixc chüng khoán áp diing tti Si giao djch chüng khoán vâ Tng cong ty luu k và bü tth chirng 
khoán Viêt Narn 

12 

Thông tu s 120/2021/TT-BTC ngãy 24/12/2021 quy djnh mirc thu mt s khoán phi, l phi nhm h 
trçi, tháo gi khó khân cho dM tuqng ch4u ânh huâng bii djch COVID- 19, quy djnh giám phi dn ht 
ngày 3 0/6/2022 
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Thông tu' s 22/2020/TT-BTC ngày 10/4/2020 cüa Bô tru&ng Bô Tài chInh quy djnh imrc thu, ché d 

thu, np, quân 1 và sü ding phi khai thác và s11 dung dü 1iu v môi tru'ing 

Thông tr s 74/2021/TT-BTC ngày 27/08/2021 cüa Bô tri.thng Bô Tài chInh sra di, b sung mt s 

diu cña Thông tu' s 261/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 cüa Bô tnrng Bô Tài chInh quy djnh v phI, 

1 phi hang hài và biêu mrc thu phi, 1 phi hang hâi 

Thông tu s 12/2021/TT-BTC ngày 08/12/202 1 cia Bô truâng Bô Tài chInh quy djnh müc thu, khai, np 

phi sü ding kt cu h thng duing sk 
Thông tu s 13/2021/TT-BVHTTDL ngày 30/11/202 1 cüa B trung B Van hóa, Th thao và Du ljch 

süa dôi, bô sung mt so diêu cüa Thông tu so 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 cüa Bô twang 

Bô Van hóa, Th thao và Du ljch quy djnh chi tit mt s diu cña Lutt Du ljch 

Thông tu sé 46/2010/TT-BYT ngày 29/12/2010 cüa Bô trithng Bô Y th Ban hành Quy chun k5 thu.t 

quc gia v v sinh phông bnh truyn nhirn trong các Co s giáo diic thuOc h thong giáo dic qu& dan 

Thông tix s 43/201 1/TT-BYT ngày 05/12/20 11 cüa Bô tru&ng Bô Y t Quy djnh ch d quán 1 miu 

bnh phâm truyên nhirn 

Thông tu' s 13/2013/TT-BYT ngày 17/4/2013 cüa Bô tnthng Bô Y t v vic huang dn giám sat bnh 

truyên nhiêm 
Thông tr s 18/2013/TT-BYT ngày 01/7/2013 cüa B tm&ng B Y t Quy djnh v vi tn, thit k& diu 

kiên co sâ vtt cht, k9 thut, thik bj cüa các co sa khám bnh, chüa bnh truyn nhim 

Thông tu' s 15/201 4/TT-BYT ngày 15/5/2014 cüa Bô trithng Bô Y t Huóng dn thông tin, báo cáo 

hot dng kirn djch y 
Thông tu s 54/2015/TT-BYT ngáy 28/12/20 15 cüa Bô trithng Bô Y té Huóng dn ch d thông tin báo 

cáo và khai báo bnh, djch bnh truyn nhirn 
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23 

Thông tu s 34/20 1 8/TT-BYT ngày 16/11/2018 cüa Bô trung Bô Y t Huâng dn chi tit môt s diu 

cña Nghj djnli s 104/20161ND-CP ngày 01 tháng 7 näm 2016 cüa ChInh phü quy djnh v hoat dông 
tiêrn chñng 

24 
Thông tu' s 40/2018/TT-BYT ngày 07/12/20 18 cüa Bô truing Bô Y t Quy djnh v quãn 12  mu bênh 

phrn biih truyn nhim 

25 
Thông tu' sé, 16/2018/TT-BYT ngây 20/7/2018 cüa Bô tnring Bô Y t Quy djnh v kirn soát nhirn 
khun trong các co s khárn bnh, chüa bnh 

26 

Thông tu' s 30/2018/TT.-BYT ngày 30/10/2018 cüa Bô tru'&ng Bô Y t Ban hành Danh miic và t lê, 

diu kin thanh toán di vâi thuc hóa duc, sinh phm, thuéc phOng xt và chit dánh du thuôc phm vi 

duc hu'óng cüa ngu'?i tham gia báo him y 

27 
Thông tu' s 56/2017/TF-BYT ngày 29/12/20 17 cüa Bô trung Bô Y t quy djnh chi tit thi hành Lust 

báo hirn xã hi Va Lut an toân v sinh lao dng thuc linh vrc y t 

28 
Thông tu' 02/2022/TT-BYT ngày 18/02/2022 cüa Bô triiâng Bô Y t v vic quy djnh giá djch vii xét 
nghirn SARS-CoV-2 

29 
Thông tu s 24/2020/TT-BYT ngày 28/12/2020 cña Bô trithng Bô Y t Quy djnh v phiu chn doan 

nguyen nhân tir vong, cp giáy báo tfr và thong kê tü vong tai  co si khám bnh, chU'a bnh 

30 

Thông tu' s 37/2018/IT-BYT ngày 30/11/20 18 cüa Bô truâng Bô Y t v vic quy djnh m11c giá djch vi 

khám bnh, chtra bnh không thuc phtm vi thanh toán cüa quy báo him y t trong các cci so' khám berth, 

chüa bnh cUa nhâ nu'âc và huó'ng dn áp diing giá thanh toán chi phi khám, chUa bnh trong môt si 

truo'ng hvp 

II Tir chü di hoc (ty' chü v tài chinh vã tIr chü b may, nhãn sy') 

Luilt 



1 

2 

3 

4 

I-1t hiêu tue 

môt phtn 

H& hiu lirc 

mt phân 

12 

1 

2 

LuQit Giáo dc dai h9c (s 08/2012/QH13 ngày 18/6/2012); Lust sàa dM, b sung mt so diêu Lutt Giáo 

due dai hoc (s 38/2018/QH14) 
Ngh d1nh cüa ChInh phü 

Nghj djnh sé 127/201 8/ND-CP ngày 21/9/2018 cüa ChInh phñ quy djnh trách nhirn quân 1 nhà nthc 

v giáo diic 
Nghj djnh s 81/2021/ND-CP ngày 27/8/202 1 cüa ChInh phü quy djnh v Co ch thu, quàn 1 hc phi di 

vi co s giáo dic thuc h thng giáo dic quc dan và chInh sách min, giãrn h9c phi, h trçi chi phi 

h9c tap; giá djch vi trong linh vrc giáo dc, dào tto 

Ngh djnh 106/20201ND-CP v vj tn vic lam và s luçing ngui lam vic trong don vj sr nghip cong 

'p  
Nghj djnh 120/2020/ND-CP Nghi djnh quy dnh v thành t chüc Iaj, giài th don vl sir nghip cong 

l.p 
Nghj djnh 60/2021 /ND-CP Nghj djnh quy djnh co ch tr chü tài chInh cüa don vi sr nghip cong 1p 

Thông tu', thông tu' lien ngành 

Thông tu lien tjch s 144/2007/TTLTBTCBGDDTNG ngày 05/12/2007 cüa Bô truâng Bô Tâi 

chinh, Bô tru&ng Bô Giáo dic và Dào tao vâ Bô tru&ng Bô Ngoi giao hing dn ch d, cp phát và 

quân 1' kinh phi dào tao luu hpc sinh Vit Nam nithc ngoài bang ngun vn ngân sách nhà nuâc 

Thông tu lien tjch so i 09/2009/TTLT-BTCBGDDT ngày 29/05/2009 cüa B tntthng B Tài chInh 

và Bô trueing Bô Giáo dc và Dão tao huâng dn mt so ch d tài chInh di vâi h9c sinh các tru'&ng 

phO thông dan tc ni trü và các tnthng dir bj dai hQc dan tc 
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3 

Thông tu lien tjch so 206/2010/TTLT-BTC-BGDDT-BNG ngày 15/12/2010 cüa B tru'âng Bô Tâi 

chInh, Bô truông Bô Giáo dic và Dâo tto và Bô trung Bô Ngoi giao s1ra di, b sung Thông tu lien 

tch so 144/2007/TTLT-BTC-BGDDT-BNG ngay 05/12/2007 cua Bo tru'ong Bo Tat chinh, Bo truorng 

Bô Giáo diic va Dào tto và Bo trucing Bo Ngoi gtao himng dan che d9, cap phat va quan ly kinh phi 

dào tio luu h9c sinh Vit Narn 0 nu'c ngoài bng ngun vn ngân sách nba nuc 

Het hieu lixc 

m9t phân 

Thông tu' lien tjch so 130/2013/TTLT-BTC-BGDDT ngãy 19/09/2013 cüa B tnràng Bô Tài chinh vâ 

B tru&ng B Giáo diic và Dào to hung dan chê d tài chInh th'c hin Quyêt dlnh  911/QD-TTg ngày 

17/06/2010 cüa Thu tixàng ChInh phi v D an "Dâo to giáng viên có trInh d tin si cho các tru'ng dti 

hoc, cao dng giai don 2010 - 2020" 

Ht hiêu lu'c 

môt phn 

Thông tu' lien tjch s 11/201 5/TTLT-BVHTTDL-BTC-BGDDT ngày 11/12/2015 cüa Bô tru'âng Bô Van 

hóa, Th thao và Du ljch, Bô tnrvng Bô Tài chInh và Bô tnthng Bô Giáo dic và Dào tto hurng dn thirc 

hin iiit s diu cüa Quyt djnh s 41/2014/QD-TTg ngày 21/07/2014 v ch d uu dãi di v9i h9c 

sinh, sinh viên các ngành ngh thut truyn thng và dc thu trong các tru'1ng van hóa ngh thut 

6 
Thông tu s 89/2006/TT-BTC ngày 29/09/2006 cüa Bô tnr&ng Bô Tài chInh huâng dn vic quán 1, sir 

diing và quyt toán kinh phi chi trá trçx dtp thôi vic và kinh phi thu hi bi thumg clii phi dào to 

7 

Thông tu' so 47/2017/TT-BTC ngây 15/05/20 17 cüa Bô trtthng Bô Tài chInh huóng dn h trçi kinh phi 

tu' ngan sach nba nu'oc doi vat cac cor so' gtao ditc dat  h9c, co so giao diic nghe nghip cong Ip  thirc htên 

thI dirn di mdii co ch boat dng theo Nghj quyt s 77/NQ-CP ngày 24/10/20 14 cüa ChInh phñ 

Het hteu lut 

1119 P  an 

8 

Thông tu' S6 88/2017/TT-BTC ngây 22/08/20 17 cüa Bô tru&ng Bô Tài chInh hung dn Co ch tài chInh 

thrc hin D an dào tao,  b6i duô'ng nhân hi'c khoa h9c và cong ngh & trong nu'&c và nu'&c ngoài bng 

ngân sách Nhà nu'óc 



1 kinh phi 
Thông tu s 24/201 8ITT-BTC ngày 12/03/2018 cüa Bô trung Bô Tài chInh huàng dan quán 

dào tao cho luu h9c sinh Lao vâ Campuchia (din Hip djnh) hçc tp tai Vit Narn 

Thông tu' s 51/201 8/TT-BTC ngày 23/05/2018 cüa Bô truOng Bô Tài chInh hurng dn quán 1', sir dung 

kinh phi thrc hin Quyt djnh s 2080/QD-TTg v phé duyt diu chinh, b sung D an di.y va h9c 

ngoai ngtt trong h thng giáo diic quôc dan giai don 20 17-2025 

Thông tu s 76/2018/TT-BTC ngây 17/08/2018 cüa Bô trithng Bô Tài chInh huàng dn ni dung, mirc 

chi xay drng chuong trInh dào tao, biên soan giáo trInh mon h9c di vi giáo ditc dai h9c, giáo diic ngh 

nhiêp 
Thông tu' s 55/2020/TT-BTC ngày 12/6/2020 cCta Bô truông Bô Tài chInh huông dn quán 

dâo tao lu'u h9c sinh nithc ngoài din Hip djnh h9c ttp tai Vit Narn 

Thông tu so 1 7/2022/TT-BTC ngày 8/3/2022 cüa Bô trueing Bô Tài chinh hixông dn quán 1 

kinh phi thirc hin D an "Xây dirng xä hi h9c tp giai doan 202 1-2030" 

Thông tu so 1 0/2020/TT-BGDDT ngày 14/5/2020 ban hành Quy ché to chic và 

ving và các Co sâ giáo diic dai  h9c thành viên 

Van ban quy phm pháp mat v 1p, quail i hành lang bão v nguôn nu*c 

Va sCi dirng 

14 

10 

11 

12 

I 

1,2 kinh phi 

hoat dng cüa dai h9c 

Nghj djnh so 43/20151ND-CP ngày 6/5/2015 cüa ChInh phü quy djnh 1.p, quán 1 hành lang bâo v 

nguôn nuâc 
(*) H dü' lieu nay së tthp tuc du'çrc cip nh?t, bd sung. 

13 

14 

9 

Luât 

Lutt Tâi nguyen nii&c (s 17/2012/QH13), hiu 1irc thi hành ngây 01/7/20 15 

Nghj d!nh cüa ChInh phü 
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