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1. Nghị định số 38/2022/NĐ-CP (NĐ 38) ngày 12.06.2022 của Chính phủ quy định mức 
lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động 

Một số quy định mới được tóm tắt như dưới đây: 

MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU THÁNG 

Sau 02 năm Chính phủ không điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng do ảnh hưởng của dịch 
bệnh Covid-19, đến nay NĐ 38 này đã điều chỉnh tăng mức lương tối thiểu vùng thêm 6% so 
với mức hiện hành theo quy định tại Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15.11.2019 của 
Chính phủ, cụ thể như sau: 

STT Vùng 

Mức lương tối thiểu tháng (đồng/tháng) 

Mức mới Mức hiện hành Tăng 

1 Vùng I 4.680.000 4.420.000 260.000 

2 Vùng II 4.160.000 3.920.000 240.000 

3 Vùng III 3.640.000 3.430.000 210.000 

4 Vùng IV 3.250.000 3.070.000 180.000 

MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU GIỜ 

Lần đầu tiên, Chính phủ quy định về mức lương tối thiểu vùng theo giờ, cụ thể như sau: 

STT Vùng 
Mức lương tối thiểu giờ 

(đồng/giờ) 

1 Vùng I 22.500 

2 Vùng II 20.000 

3 Vùng III 17.500 

4 Vùng IV 15.600 

BỎ QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU CAO HƠN 7% ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐÃ 
QUA ĐÀO TẠO 

Một thay đổi quan trọng về mức lương tối thiểu lần này là Chính phủ đã bỏ quy định lương 
tối thiểu vùng của người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề cao hơn mức 7%. Như 
vậy, mức lương tối thiểu là mức lương thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương đối 
với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo tháng/giờ, không phân biệt đối với 
người lao động làm công việc giản đơn hay người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề.  

Ngoài ra, NĐ 38 cũng có thay đổi, điều chỉnh danh mục địa bàn đối với một số địa bàn cụ 
thể. NĐ 38 chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01.07.2022 tới đây. 
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2. Nghị định số 34/2022/NĐ-CP (NĐ 34) ngày 28.05.2022 của Chính phủ gia hạn thời hạn 
nộp thuế Giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền 
thuê đất trong năm 2022 

Năm trước 2021, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 52/2022/NĐ-CP (NĐ 52) về gia 
hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất trong năm 2021. 
Chúng tôi xin tóm tắt một số điểm chính đáng lưu ý quy định về gia hạn thuế và tiền thuê đất 
tại NĐ 34 trong tương quan so sánh với NĐ 52 như dưới đây: 

ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC GIA HẠN 

Tương tự NĐ 52, có 05 nhóm đối tượng được gia hạn tiền thuế năm 2022 theo NĐ 34 như 
sau: 

✓ Doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh ngành sản xuất (bao gồm nông nghiệp, lâm 
nghiệp, thủy sản, xây dựng, khai thác dầu thô và một số ngành sản xuất khác…) 

✓ Doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh ngành dịch vụ (bao gồm các dịch vụ về vận tải, 
kho bãi, đại lý du lịch và các dịch vụ hỗ trợ khác…) 

✓ Doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên 
phát triển; sản phẩm cơ khí trọng điểm 

✓ Doanh nghiệp nhỏ & siêu nhỏ 

✓ Tổ chức tín dụng thực hiện các biện pháp hỗ trợ Covid-19 

THỜI GIAN GIA HẠN 
 

STT Kỳ tính thuế Thời gian gia hạn So với NĐ 52 

I. Thuế GTGT (trừ thuế GTGT khâu nhập khẩu) 

 Từ tháng 3- 5/2022 
Quý I/2022 

06 tháng Tăng 01 tháng 

 Tháng 6/2022 
Quý II/2022 

05 tháng Tương tự 

 Tháng 7/2022 04 tháng Tương tự 

 Tháng 8/2022 03 tháng Tương tự 

II. Thuế TNDN 

 Tạm nộp Quý I/2022, Quý 
II/2022 

03 tháng Tương tự 

III. Thuế GTGT, TNCN của hộ, cá nhân kinh doanh 

 Phát sinh phải nộp năm 
2022 

Đến 30.12.2022 Tương tự 

IV. Tiền thuê đất 

 50% số phát sinh phải nộp 
năm 2022 

06 tháng đến 30.11.2022 Tương tự 

 
TRÌNH TỰ, THỦ TỤC 

✓ Người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn gửi Giấy đề nghị gia hạn lần đầu hoặc 
thay thế khi phát hiện có sai sót (bằng phương thức điện tử; gửi bản giấy trực tiếp đến 
cơ quan thuế hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính) theo Mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo 
NĐ 34 cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp một lần cho toàn bộ số thuế, tiền thuê đất 
phát sinh trong các kỳ tính thuế được gia hạn cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế 
theo tháng (hoặc theo quý) theo quy định pháp luật về quản lý thuế hoặc chậm nhất 
30.09.2022. 

✓ Người nộp thuế tự xác định và chịu trách nhiệm về việc đề nghị gia hạn đảm bảo đúng 
đối tượng được gia hạn theo Nghị định này. 



 
 

Trang 4 

 

✓ Cơ quan thuế không phải thông báo cho người nộp thuế về việc chấp nhận gia hạn 
nộp thuế và tiền thuê đất. 

✓ Không tính tiền chậm nộp đối với số tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn trong khoảng 
thời gian được gia hạn thời hạn nộp. 

✓ Chủ đầu tư các công trình, hạng mục công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân 
sách nhà nước, các khoản thanh toán từ nguồn ngân sách nhà nước cho các công trình 
xây dựng cơ bản của các dự án sử dụng vốn ODA thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng 
khi làm thủ tục thanh toán với Kho bạc Nhà nước phải gửi kèm thông báo cơ quan thuế 
đã tiếp nhận Giấy đề nghị gia hạn hoặc Giấy đề nghị gia hạn có xác nhận đã gửi cơ quan 
thuế của nhà thầu thực hiện công trình. 

3. Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31.05.2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định 
chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ 
thống mạng đấu thầu quốc gia 

Theo đó, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với các gói thầu được quy định tại 
Điều 37 Thông tư này như sau: 

NĂM 2022:  

✓ Áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vự hàng hóa, dịch 
vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực xây 
lắp có giá gói thầu không quá 20 tỷ đồng. 

✓ Áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh sử dụng vốn Nhà nước để 
mua sắm nhằm duy trì hoạt động của cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính 
trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp... 

NĂM 2023: 

✓ Áp dụng đấu thầu rộng rãi, hạn chế, chào hàng cạnh tranh lĩnh vực hàng hóa, xây lắp, 
dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá gói thầu không quá 200 tỷ đồng; 

✓ Áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh sử dụng vốn Nhà nước để 
mua sắm nhằm duy trì hoạt động của cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính 
trị - xã hội... 

TỪ NĂM 2024 TRỞ ĐI: 

✓ Áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh lĩnh vực 
hàng hóa, xây lắp, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá gói thầu không quá 500 tỷ 
đồng; 

✓ Áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh sử dụng vốn Nhà nước để 
mua sắm nhằm duy trì hoạt động của cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính 
trị - xã hội... 

Lưu ý: Lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng không áp dụng đối với gói thầu hỗn 
hợp, gói thầu áp dụng phương thức 02 giai đoạn 01 túi hồ sơ, 02 giai đoạn 02 túi hồ sơ. 
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1. Công văn số 1727/TCT-QLRR (CV 1727) 
ngày 23.05.2022 của Tổng cục Thuế 
hướng dẫn Quy chế mẫu trao đổi thông 
tin hóa đơn điện tử (HĐĐT) 

Cơ quan thuế có trách nhiệm tổ chức việc 
thực hiện nhiệm vụ thu thập thông tin quản 
lý cơ sở dữ liệu (CSDL) HĐĐT theo quy định 
tại Luật Quản lý thuế và Nghị định hướng 
dẫn Luật. CSDL này phục vụ công tác quản 
lý thuế và được cung cấp cho các cơ quan 
quản lý nhà nước có thẩm quyền để thay thế 
hóa đơn giấy trong công tác quản lý. Trên 
cơ sở đó, Tổng cục Thuế ban hành kèm 
theo CV 1727 Quy chế mẫu về việc trao đổi 
thông tin HĐĐT giữa Tổng cục Thuế/Cục 
Thuế/Chi cục Thuế/Chi cục Thuế khu vực và 
Cơ quan/Tổ chức bên ngoài. 

Mục đích ban hành Quy chế mẫu nhằm 
hướng dẫn cơ quan thuế các cấp thực hiện 
thống nhất việc cung cấp thông tin HĐĐT 
theo quy định, đồng thời, tổ chức triển khai 
công tác thu thập thông tin về sai phạm liên 
quan đến HĐĐT từ các cơ quan/tổ chức bên 
ngoài phục vụ công tác quản lý rủi ro trong 
quản lý thuế. 

Cơ quan Thuế áp dụng Quy chế mẫu theo 
hướng dẫn sau: 

- Khi Cơ quan/Tổ chức bên ngoài có yêu 
cầu cung cấp thông tin HĐĐT, Cơ quan 
thuế xem xét các quy định liên quan về 
chức năng nhiệm vụ, mục đích sử dụng 
thông tin HĐĐT của Cơ quan/Tổ chức 
bên ngoài. Trường hợp yêu cầu cung 
cấp thông tin HĐĐT phù hợp theo quy 
định, Cơ quan thuế và Cơ quan/Tổ 
chức bên ngoài trao đổi thống nhất nội 
dung cụ thể liên quan đến thông tin trao 
đổi theo các mục nêu tại Quy chế mẫu, 
đảm bảo phù hợp yêu cầu quản lý nhà 
nước, chức năng, nhiệm vụ, mục đích 
sử dụng và phù hợp với điều kiện về hệ 
thống CNTT, điều kiện trao đổi thông tin 
hiện tại. 

- Khi dự thảo quy chế trao đổi thông tin 
HĐĐT với Cơ quan/Tổ chức bên ngoài, 
Cơ quan thuế lưu ý các nguyên tắc sau: 

 

 

 

▪ Đưa cụ thể tên các Cơ quan/Tổ chức 
bên ngoài áp dụng Quy chế vào nội dung 
dự thảo. 

▪ Giữ theo khung nội dung của Quy chế 
mẫu (phần chữ đứng); Điền thông tin 
phù hợp theo phần chữ in nghiêng trong 
ngoặc nhọn (< >). 

▪ Khi đưa nội dung vào quy chế cần lưu ý 
tuân theo các quy định nêu tại ghi chú 
cuối trang (footnote). 

▪ Để đảm bảo có chức năng đáp ứng việc 
tra cứu thông tin qua Cổng thông tin 
HĐĐT, Cục Thuế/Chi cục Thuế/Chi cục 
Thuế khu vực có trách nhiệm rà soát 
thực trạng ứng dụng và gửi dự thảo Quy 
chế tới Tổng cục Thuế (Cục CNTT, Ban 
QLRR) trước khi ký Quy chế. 

2. Công văn số 2054/TCHQ-GSQL ngày 
03.06.2022 của Tổng cục Hải quan về việc 
sử dụng HĐĐT cho hàng hóa xuất khẩu 

2.1. Quy định về hóa đơn trong bộ hồ sơ 
hải quan xuất khẩu  

Theo thông lệ quốc tế khi làm thủ tục xuất 
khẩu hàng hóa doanh nghiệp sử dụng hóa 
đơn thương mại để làm thủ tục hải quan và 
xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài. Hóa đơn 
thương mại được lập và sử dụng căn cứ vào 
quy tắc và thực hành thống nhất về tín dụng 
chứng từ UCP 600 và đảm bảo đáp ứng đầy 
đủ các nội dung theo thông lệ quốc tế. 

Theo quy định tại Điều 24 Luật Hải quan và 
quy định tại điểm b khoản 1 Điều 16 Thông 
tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được 
sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Thông 
tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của 
Bộ Tài chính thì hồ sơ hải quan đối với hàng 
hóa xuất khẩu bao gồm hóa đơn thương mại 
hoặc chứng từ có giá trị tương đương trong 
trường hợp người mua phải thanh toán cho 
người bán, không quy định phải phát 
hành thêm hóa đơn GTGT điện tử để làm 
thủ tục xuất khẩu.  

CÔNG VĂN MỚI CẦN LƯU Ý 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Luat-quan-ly-thue-2019-387595.aspx
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2.2. Thời điểm phát hành hóa đơn điện tử 
đối với hàng xuất khẩu theo quy định tại 
Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 
19/10/2020. 

Theo quy định thì thời điểm phát hành hóa 
đơn GTGT đối với hàng xuất khẩu là sau khi 
người khai hải quan hoàn thành thủ tục hải 
quan xuất khẩu. Do đó, tại thời điểm làm 
thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất 
khẩu người khai hải quan chưa thể phát 
hành hóa đơn GTGT để nộp trong bộ hồ 
sơ hải quan.  

2.3. Như vậy, việc lập hóa đơn điện tử là 
thực hiện theo pháp luật Việt Nam còn 
hóa đơn trong thương mại quốc tế thực 
hiện theo thông lệ quốc tế. Thời điểm phát 
hành 02 loại hóa đơn này là khác nhau: hóa 
đơn thương mại phát hành trước khi làm thủ 
tục hải quan còn hóa đơn điện tử phát hành 
sau. Do vậy, Tổng cục Hải quan không thể 
hướng dẫn người khai hải quan nộp hóa 
đơn GTGT điện tử trong bộ hồ sơ hải quan 
xuất khẩu để làm thủ tục hải quan. 

3. Công văn số 1873/TCT-TTKT ngày 
01.06.2022 của Tổng cục Thuế về việc 
tăng cường rà soát, kiểm tra phát hiện 
NNT có dấu hiệu rủi ro về hóa đơn, 
chống gian lận hoàn thuế GTGT 

Theo đó, để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và 
xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán hóa 
đơn nhằm thu lợi bất chính, Tổng cục Thuế 
đề nghị Cơ quan Thuế các cấp căn cứ vào 
các quy định hiện hành, tiếp tục thực hiện 
các giải pháp theo chỉ đạo tại các văn bản: 
Công văn số 3928/TCT-TTKT ngày 
18/09/2020 v/v tăng cường các giải pháp 
của cơ quan Thuế về ngăn chặn, phát hiện, 
xử lý hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, 
sử dụng hóa đơn; Công văn số 2838/TCT-
KTNB ngày 28/07/2021 v/v chấn chỉnh, kiểm 
tra, rà soát, có biện pháp phòng ngừa xử lý 
đối với NNT có rủi ro về hành vi mua bán, sử 
dụng hóa đơn bất hợp pháp... 

Ngoài ra, Tổng cục Thuế liệt kê 10 biện pháp 
yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương thực hiện đồng bộ. 

Trong phụ lục ban hành kèm theo Công văn, 
Tổng cục thuế cũng liệt kê ra 25 dấu hiệu, 
hành vi để các Cục thuế tăng cường rà soát, 
kiểm tra phát hiện NNT có dấu hiệu rủi ro về 
hóa đơn, chống gian lận hoàn thuế GTGT. 

 

4. Công văn số 2086/BLĐTBXH-TLĐLĐVN 
ngày 17.06.2022 của Bộ Lao động – 
Thương binh và Xã hội – Tổng Liên Đoàn 
Lao động Việt Nam về việc chỉ đạo triển 
khai Nghị định số 38/2022/NĐ-CP về 
lương tối thiểu 

Trong đó, có nội dung đáng chú ý về trách 
nhiệm thi hành đối với người sử dụng lao 
động: 

- Rà soát lại các thỏa thuận trong hợp 
đồng lao động, thoả ước lao động tập 
thể và các quy chế, quy định của người 
sử dụng lao động để điều chỉnh, bổ 
sung cho phù hợp; không được xoá bỏ 
hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi 
người lao động làm thêm giờ, làm việc 
vào ban đêm, chế độ bồi dưỡng bằng 
hiện vật và các chế độ khác theo quy 
định của pháp luật lao động. 

- Đối với các nội dung đã thỏa thuận, 
cam kết trong hợp đồng lao động, thoả 
ước lao động hoặc các thỏa thuận hợp 
pháp khác có lợi hơn cho người lao 
động so với quy định tại Nghị định này 
thì tiếp tục được thực hiện, trừ trường 
hợp các bên có thỏa thuận khác, theo 
đó, các nội dung đã thực hiện trong đó 
có chế độ tiền lương trả cho người lao 
động làm công việc hoặc chức danh đòi 
hỏi qua học nghề, đào tạo nghề cao 
hơn ít nhất 7% so với mức lương tối 
thiểu thì tiếp tục thực hiện, trừ trường 
hợp hai bên có thỏa thuận khác theo 
quy định của pháp luật lao động. 

5. Công văn số 2194/TCT-KK ngày 
23.06.2022 của Tổng cục Thuế tổ chức 
triển khai Nghị định số 34/2022/NĐ-CP 

Tổng cục Thuế gửi Công văn này đến Cục 
Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương và Cục thuế doanh nghiệp lớn đề nghị 
triển khai việc tuyên truyền chính sách gia 
hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo NĐ 34, 
hướng dẫn người nộp thuế cách lập và gửi 
Giấy đề nghị gia hạn cho cơ quan thuế. 
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Ông Nguyễn Trọng Hiếu CPA, Ph.D. 
Chủ tịch Hội đồng thành viên 
Mobile: 0914 015 678 
Email: hieu.nguyen@ecovis.com.vn 

 Các thông tin trên Bản tin ECOVIS AFA 
VIETNAM được chúng tôi cập nhật từ các văn 
bản pháp quy do các cơ quan nhà nước ban 
hành trên các phương tiện thông tin đại chúng 
và cho mục đích tham khảo. Mặc dù đã cố gắng 
cung cấp thông tin một cách chính xác cụ thể 
nhất, việc áp dụng các thông tin này trong các 
trường hợp cụ thể có thể không hoàn toàn phù 
hợp, do đó cần tham khảo ý kiến của các 
chuyên gia tư vấn của chúng tôi. 
 
 

Ông Phạm Quang Trung CPA, MBA 
Tổng Giám đốc 
Mobile: 0935 58 3456 
Email: trung.pham@ecovis.com.vn 
 
Ông Nguyễn Hải Nam MEng, CPA 
Phó Tổng Giám đốc 
Mobile: 0916 020 113 
Email: nam.nguyen@ecovis.com.vn 
 

 

Ông Trần Dương Nghĩa CPA AU, CPA, 
MBA 
Phó Tổng Giám đốc 
Mobile: 0916 538 539 
Email: nghia.tran@ecovis.com.vn  
 
Ông Nguyễn Trung Dũng CPA 
Phó Tổng Giám đốc 
Mobile: 0917 705 379 
Email: dung.nguyen@ecovis.com.vn 
 
Ông Lê Huy Đông CPA 
Trưởng phòng Tư vấn đào tạo 
Mobile: 0944 322 988 
Email: dong.le@ecovis.com.vn 
 

  

Bà Nguyễn Thị Hiền Giang CPA, MBA 
Phó phòng Hành chính kế toán  
- phụ trách bản tin 
Mobile: 0944 686 905 
Email: giang.nguyen@ecovis.com.vn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luôn đồng hành  
              cùng doanh nghiệp 

mailto:hieu.nguyen@ecovis.com.vn
mailto:trung.pham@ecovis.com.vn
mailto:nam.nguyen@ecovis.com.vn
mailto:dung.nguyen@ecovis.com.vn
mailto:dong.le@ecovis.com.vn
mailto:giang.nguyen@ecovis.com.vn

