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BỘ TƯ PHÁP
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I

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH MỤC
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÓ NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN
LĨNH VỰC THEO DÕI TRỌNG TÂM, LIÊN NGÀNH NĂM 2022 (*)
(Ban hành kèm theo Công văn số 1212/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 18/4/2022)
Tên văn bản quy phạm pháp luật

Thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân, người lao động, người sử dụng lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ
kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19
Nghị quyết của Quốc hội

1

Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Nghị quyết kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV

2

Nghị quyết số 107/2020/QH14 ngày 10/6/2020 về kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp
được quy định tại Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24 /11/2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử
dụng đất nông nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 28/2016/QH14 ngày
11/11/2016 của Quốc hội

3

Nghị quyết số 116/2020/QH14 về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với
doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác

4

Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ
Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

1

Ghi chú

Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH ngày 24/9/2021 ban hành chính sách người lao động và người sử dụng
lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

2
2

Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 ngày 02/06/2020 về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế
TNCN

3

Nghị quyết số 979/2020/UBTVQH ngày 27/7/2020 về mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu
bay đến hết ngày 31/12/2020

4

Nghị quyết số 1148/2020/UBTVQH14 ngày 21/12/2020 sửa đổi, bổ sung tiểu mục 2 mục I Biểu thuế
bảo vệ môi trường quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26 tháng 9
năm 2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Biểu thuế bảo vệ môi trường đã được sửa đổi, bổ sung
theo Nghị quyết số 979/2020/UBTVQH14

5

Nghị quyết số 12/2021/UBTVQH15 ngày 30/12/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cho phép
thực hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID19.

6

Nghị quyết số 13/2021/UBTVQH15 ngày 31/12/2021 của UBTVQH về sửa đổi, bổ sung tiểu mục 2 mục
I Biểu thuế bảo vệ môi trường quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày
26/9/2018 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về Biểu thuế bảo vệ môi trường đã được sửa đổi, bổ sung
theo Nghị quyết số 1148/2020/UBTVQH14

7

Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 ngày 19/10/2021 của UBTVQH về ban hành một số giải pháp nhằm
hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19

8

Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15 ngày 23/03/2022 của UBTVQH về mức thuế bảo vệ môi trường đối
với xăng, dầu, mỡ nhờn

9

Nghị quyết số 17/2022/UBTVQH15 ngày 23/3/2022 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về số giờ làm
thêm trong 01 năm, trong 01 tháng của người lao động trong bối cảnh phòng chống dịch COVID-19 và
phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội

3
Luật
1

Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 ngày 21/11/2007

2

Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 04/12/2009

3

Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật
Bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014

4

Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016
Nghị định của Chính phủ

1

Nghị định 92/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết
số 406/NQ-UBTVQH15 ngày 19 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành một số
giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19

2

Nghị định số 22/2020/NĐ-CP ngày 24/2/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị
định số 139/2016/NĐ-CP ngày 4/10/2016 của Chính phủ về lệ phí môn bài

3

Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất

4

Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 5/5/2020 của Chính phủ quy định phí bảo vệ môi trường đối với
nước thải

5

Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị
định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu
ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế
quan và Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số
122/2016/NĐ-CP

Hết hiệu
một phần

lực

4
6

Nghị định số 109/2020/NĐ-CP ngày 15/9/2020 của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc
biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước

7

Nghị định số 114/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định chi tiết Nghị quyết số
116/2020/QH14 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020 đối với doanh
nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác

8

Nghị định số 146/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 5 Nghị định số
20/2011/NĐ-CP ngày 23/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số
55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp

9

Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/03/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị
định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện
pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

10

Nghị định số 44/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/3/2021 hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ
khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh
nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19

11

Nghị định số 101/2021/NĐ-CP ngày 15/11/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của
Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ và Nghị định số 57/2020/NĐCP ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số
122/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập
khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch
thuế quan và Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều
của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP

5

12

Nghị định số 94/2021/NĐ-CP ngày 28/10/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 14 của Nghị định
số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch về
mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành

13

Nghị định số 103/2021/NĐ-CP ngày 26/11/2021 của Chính phủ về quy định mức thu lệ phí trước bạ đối
với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô sản xuất, lắp ráp
trong nước

14

Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15/01/2022 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ.

15

Nghị định 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 quy định quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị
quyết số 43/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ
Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

16

Thực hiện mục
tiêu kép vừa
Nghị định số 171/2021/NĐ-CP ngày 22/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị
chống dịch vừa
định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết
thúc đẩy phát
cấu hạ tầng giao thông đường bộ
triển kinh tế xã hội

17

Thực hiện mục
tiêu kép vừa
Nghị định số 01/2022/NĐ-CP ngày 04/01/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị
chống dịch vừa
định số 65/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều
thúc đẩy phát
của Luật Đường sắt
triển kinh tế xã hội

6

18

Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số
điều của Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế
và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch.

19

Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng

20

Nghị định số 89/2018/NĐ-CP ngày 25/6/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Hết hiệu lực
Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới.
một phần

21

Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối Hết hiệu lực
với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
một phần

22

Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành
một số điều của Luật Bảo hiểm y tế

23

Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên
quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế

24

Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp Hết hiệu lực
thi hành Luật Dược
một phần

25

Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

1

Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg ngày 04/04/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học
sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến

2

Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg ngày 10/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất
của năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày
29/5/2020 của Chính phủ

Hết hiệu lực
một phần

7
3

Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 25 /9/2021 về giảm tiền thuê đất của
năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

4

Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chính sách
hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm
thất nghiệp

5

Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện
một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID19

6

Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 06/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số
điều của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc
thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch
COVID-19

7

Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện
các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

8

Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg ngày 19/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số
điều Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực
hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

9

Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện
chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

10

Quyết định số 56/2010/QĐ-TTg ngày 16/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định thẩm quyền
thành lập, tổ chức và hoạt động của ban chỉ đạo chống dịch các cấp.

8

11

Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định
một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công
lập và chế độ phụ cấp chống dịch

12

Quyết định số 02/2016/QĐ-TTg ngày 28/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định điều kiện công bố
dịch, công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm
Thông tư

1

2

3

4
5

6

Thông tư số 68/2021/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực thú y nhằm hỗ
trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19
Thông tư 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực thủy sản
Thông tư số 21/2021/TT-BGTVT ngày 26/9/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định mức giá, khung giá
một số dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam từ ngày 01/01/2021
đến hết ngày 31/12/20211
Thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 13/03/2020 quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh Ngân
hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách
hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 (có hiệu lực từ ngày 13/3/2020)
Thông tư số 03/2021/TT- NHNN sửa đổi Thông tư số 01/2020/TT-NHNN (có hiệu lực từ 17/5/2021)
Thông tư số 05/2020/TT-NHNN ngày 07/5/2020 quy định về tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã
hội theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực
hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (có hiệu lực từ 07/5/2020)

Theo đó, giảm 50% giá cất cánh, hạ cánh tàu bay đối với các chuyến bay nội địa; áp dụng mức giá tối thiểu 0 đồng đối với các dịch vụ chuyên ngành hàng không thuộc danh mục Nhà
nước quy định giá.
1
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Thông tư số 12/2020/TT-NHNN ngày 11/11/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số
05/2020/TT-NHNN ngày 07/5/2020 quy định về tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội theo
Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các
chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (có hiệu lực từ 11/11/2020).
Thông tư số 04/2021/TT-NHNN ngày 05/4/2021 quy định về tái cấp vốn đối với tổ chức tín dụng sau khi tổ
chức tín dụng cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP vay và việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ
nguyên nhóm nợ và trích lập dự phòng đối với khoản nợ của Tổng công ty Hàng không Việt Nam- CTCP
do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 (có hiệu lực từ 05/4/2021)
Thông tư số 10/2021/TT-NHNN ngày 21/7/2021 quy định về tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách
xã hội theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc
thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch
COVID-19(có hiệu lực từ 21/7/2021)
Thông tư số 83/2020/TT-BTC ngày 22/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn khoản 3 điều 7
Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện
chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Thông tư số 101/2021/TT-BTC ngày 17/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định giá dịch vụ trong
lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng
khoán Việt Nam
Thông tư số 120/2021/TT-BTC ngày 24/12/2021 quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ
trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, quy định giảm phí đến hết
ngày 30/6/2022

10
13

Thông tư số 22/2020/TT-BTC ngày 10/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ
thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường

14

Thông tư số 74/2021/TT-BTC ngày 27/08/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số
điều của Thông tư số 261/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về phí,
lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải

15

Thông tư số 12/2021/TT-BTC ngày 08/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, khai, nộp
phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt.

16

Thông tư số 13/2021/TT-BVHTTDL ngày 30/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch

17

Thông tư số 46/2010/TT-BYT ngày 29/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật
quốc gia về vệ sinh phòng bệnh truyền nhiễm trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

18

Thông tư số 43/2011/TT-BYT ngày 05/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định chế độ quản lý mẫu
bệnh phẩm truyền nhiễm

19

Thông tư số 13/2013/TT-BYT ngày 17/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc hướng dẫn giám sát bệnh
truyền nhiễm

20

Thông tư số 18/2013/TT-BYT ngày 01/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định về vị trí, thiết kế, điều
kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật, thiết bị của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh truyền nhiễm

21

Thông tư số 15/2014/TT-BYT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế Hướng dẫn thông tin, báo cáo
hoạt động kiểm dịch y tế

22

Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế Hướng dẫn chế độ thông tin báo
cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm

11

23

Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 16/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế Hướng dẫn chi tiết một số điều
của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về hoạt động
tiêm chủng

24

Thông tư số 40/2018/TT-BYT ngày 07/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định về quản lý mẫu bệnh
phẩm bệnh truyền nhiễm

25

Thông tư số 16/2018/TT-BYT ngày 20/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định về kiểm soát nhiễm
khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

26

Thông tư số 30/2018/TT-BYT ngày 30/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế Ban hành Danh mục và tỷ lệ,
điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi
được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế

27

Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật
bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế

28

Thông tư 02/2022/TT-BYT ngày 18/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định giá dịch vụ xét
nghiệm SARS-CoV-2

29

Thông tư số 24/2020/TT-BYT ngày 28/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định về phiếu chẩn đoán
nguyên nhân tử vong, cấp giáy báo tử và thống kê tử vong tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

30

Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định mức giá dịch vụ
khám bệnh, chữa bệnh không thuốc phạm vi thanh toán của quy bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh của nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá thanh toán chi phí khám, chữa bệnh trong một số
trường hợp

II

Tự chủ đại học (tự chủ về tài chính và tự chủ bộ máy, nhân sự)
Luật

12
1

Luật Giáo dục đại học (số 08/2012/QH13 ngày 18/6/2012); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Giáo
dục đại học (số 38/2018/QH14)
Nghị định của Chính phủ

1

Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21/9/2018 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước
về giáo dục

2

Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối
với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí
học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo

3

Nghị định 106/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công
lập

4

Nghị định 120/2020/NĐ-CP Nghị định quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công
lập

5

Nghị định 60/2021/NĐ-CP Nghị định quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập
Thông tư, thông tư liên ngành

1

Thông tư liên tịch số 144/2007/TTLT-BTC-BGDĐT-BNG ngày 05/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao hướng dẫn chế độ, cấp phát và
quản lý kinh phí đào tạo lưu học sinh Việt Nam ở nước ngoài bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước

Hết hiệu lực
một phần

2

Thông tư liên tịch số 109/2009/TTLT-BTC-BGDĐT-BNG ngày 29/05/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn một số chế độ tài chính đối với học sinh các trường
phổ thông dân tộc nội trú và các trường dự bị đại học dân tộc

Hết hiệu lực
một phần
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3

Thông tư liên tịch số 206/2010/TTLT-BTC-BGDĐT-BNG ngày 15/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao sửa đổi, bổ sung Thông tư liên
tịch số 144/2007/TTLT-BTC-BGDĐT-BNG ngày 05/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng
Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao hướng dẫn chế độ, cấp phát và quản lý kinh phí
đào tạo lưu học sinh Việt Nam ở nước ngoài bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước

Hết hiệu lực
một phần

4

Thông tư liên tịch số 130/2013/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 19/09/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn chế độ tài chính thực hiện Quyết định 911/QĐ-TTg ngày
17/06/2010 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại
học, cao đẳng giai đoạn 2010 - 2020”

Hết hiệu lực
một phần

5

Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT-BVHTTDL-BTC-BGDĐT ngày 11/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Văn
hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực
hiện một số điều của Quyết định số 41/2014/QĐ-TTg ngày 21/07/2014 về chế độ ưu đãi đối với học
sinh, sinh viên các ngành nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các trường văn hóa nghệ thuật

6

Thông tư số 89/2006/TT-BTC ngày 29/09/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử
dụng và quyết toán kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc và kinh phí thu hồi bồi thường chi phí đào tạo

7

Thông tư số 47/2017/TT-BTC ngày 15/05/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn hỗ trợ kinh phí
từ ngân sách nhà nước đối với các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thực hiện
thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động theo Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ

8

Thông tư số 88/2017/TT-BTC ngày 22/08/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính
thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng
ngân sách Nhà nước

Hết hiệu lực
một phần

14
9

Thông tư số 24/2018/TT-BTC ngày 12/03/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí
đào tạo cho lưu học sinh Lào và Campuchia (diện Hiệp định) học tập tại Việt Nam

10

Thông tư số 51/2018/TT-BTC ngày 23/05/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng
kinh phí thực hiện Quyết định số 2080/QĐ-TTg về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án dạy và học
ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017–2025

11

Thông tư số 76/2018/TT-BTC ngày 17/08/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung, mức
chi xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề
nghiệp

12

Thông tư số 55/2020/TT-BTC ngày 12/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí
đào tạo lưu học sinh nước ngoài diện Hiệp định học tập tại Việt Nam

13

Thông tư số 17/2022/TT-BTC ngày 8/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng
kinh phí thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”

14

Thông tư số 10/2020/TT-BGDĐT ngày 14/5/2020 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học
vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên

III

Văn bản quy phạm pháp luật về lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước
Luật

1

Luật Tài nguyên nước (số 17/2012/QH13), hiệu lực thi hành ngày 01/7/2015
Nghị định của Chính phủ

1

Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 6/5/2015 của Chính phủ quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ
nguồn nước

(*) Hệ dữ liệu này sẽ tiếp tục được cập nhật, bổ sung.

