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1. Tăng lương tối thiểu vùng cho người lao động từ

01/7/2022

Theo Nghị định số 38/2022/NĐ-CP của Chính phủ ban hành

ngày 12/6/2022 quy định mức lương tối thiểu đối với người

lao động làm việc theo hợp đồng lao động có hiệu lực từ ngày

1/7/2022, về mức lương tối thiểu tháng, các mức lương tối

thiểu tháng theo 4 vùng: Vùng I tăng 260.000 đồng, từ

4.420.000 đồng/tháng lên 4.680.000 đồng/tháng. Vùng II tăng

240.000 đồng, từ 3.920.000 đồng/tháng lên 4.160.000

đồng/tháng. Vùng III tăng 210.000 đồng từ 3.430.000

đồng/tháng lên 3.640.000 đồng/tháng. Vùng IV tăng 180.000

đồng từ 3.070.000 đồng/tháng lên 3.250.000 đồng/tháng.

Mức lương tối thiểu nêu trên tăng bình quân 6% (tương ứng

tăng từ 180.000 đồng - 260.000 đồng) so với mức lương tối

thiểu hiện hành.

Về mức lương tối thiểu giờ, Nghị định cũng quy định các

mức lương tối thiểu giờ theo 4 vùng: vùng I là 22.500

đồng/giờ, vùng II là 20.000 đồng/giờ, vùng III là 17.500

đồng/giờ, vùng IV là 15.600 đồng/giờ.

2. Quy định chi tiết về mua bảo hiểm bắt buộc

trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba trong xây

dựng

Có hiệu lực từ ngày 1/7/2022, Nghị định

20/2022/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày

10/3/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị

định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của

Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt

động đầu tư xây dựng.

Nghị định 20/2022/NĐ-CP bổ sung quy định về

mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự (TNDS)

đối với bên thứ ba.

Cụ thể, về đối tượng phải mua bảo hiểm bắt buộc

trong hoạt động đầu tư xây dựng, Nghị định sửa đổi,

bổ sung khoản 3 Điều 4 như sau: Nhà thầu thi công

xây dựng phải mua bảo hiểm bắt buộc cho người lao

động thi công trên công trường và bảo hiểm bắt buộc

TNDS đối với bên thứ ba.
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3. Cấp hộ chiếu phổ thông mẫu mới cho công dân Việt

Nam

Nhằm triển khai Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân

Việt Nam, ngày 29/6/2021, Bộ Công an đã ban hành Thông tư

số 73/2021/TT-BCA quy định về mẫu hộ chiếu, giấy thông

hành và các biểu mẫu liên quan.

Từ ngày 01/7/2022, Bộ Công an sẽ bắt đầu triển khai cấp hộ

chiếu phổ thông mẫu mới cho công dân.

So với mẫu hiện hành, mẫu hộ chiếu phổ thông mới có

nhiều cải tiến. Mẫu hộ chiếu mới được thiết kế công phu, trên

mỗi trang là hình ảnh tiêu biểu phong cảnh, hình tượng về chủ

quyền quốc gia, di sản văn hóa nổi tiếng của đất nước như:

Vịnh Hạ Long, Kinh đô Huế, Đền Hùng, Phố cổ Hội An,

Thánh địa Mỹ Sơn, Bến cảng Nhà Rồng, Cột cờ Lũng Cú,

cổng Tò Vò - Đảo Lý Sơn…, góp phần khẳng định và quảng

bá những hình ảnh Việt Nam ra thế giới, thể hiện được truyền

thống, lịch sử, địa lý, văn hóa Việt Nam. Hơn nữa, mẫu hộ

chiếu phổ thông mới đảm bảo các kỹ thuật bảo an, khó làm

giả.

4. Bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử

Căn cứ lộ trình áp dụng hóa đơn điện tử hướng

dẫn tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư

78/2021/TT-BTC, từ 01/7/2022 các doanh nghiệp,

hộ gia đình, cá nhân kinh doanh bắt buộc áp dụng

hóa đơn điện tử, trừ các trường hợp sau:

- Doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh không

thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương

tiện điện tử, không có hạ tầng công nghệ thông tin,

không có hệ thống phần mềm kế toán, không có

phần mềm lập hóa đơn điện tử.

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ, cá

nhân kinh doanh tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã

hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa khác theo quy định.
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5. Giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng, dầu từ

11/7/2022

Tổng cục Thuế có Công điện 12/CĐ-TCT ngày

08/7/2022 thực hiện áp dụng mức thuế bảo vệ môi

trường (BVMT) đối với xăng, dầu, mỡ nhờn theo Nghị

quyết 20/2022/UBTVQH15.

Cụ thể, mức thuế BVMT đối với xăng, dầu, mỡ, nhờn

từ ngày 11/7/2022 đến hết ngày 31/12/2022 như sau:

- Xăng (trừ etanol) còn 1.000 đồng/lít;

- Nhiên liệu bay còn 1.000 đồng/lít;

- Dầu diesel còn 500 đồng/lít;

- Dầu hỏa vẫn giữ 300 đồng/lít;

- Dầu mazut còn 300 đồng/lít;

- Dầu nhờn còn 300 đồng/lít;

- Mỡ nhờn còn 300 đồng/kg.

1.000 1.000 500 300

XĂNG NHIÊN LIỆU BAY DẦU DIESEL DẦU HỎA

đồng/lít đồng/lít đồng/lít đồng/lít
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6. Bổ sung trường hợp chưa kỷ luật, miễn kỷ luật đảng

viên

Ban Chấp hành trung ương ban hành Quy định 69-QĐ/TW

ngày 06/7/2022 về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm,

trong đó, bổ sung trường hợp chưa kỷ luật, không hoặc miễn

kỷ luật đảng viên gồm:

- Đảng viên bị tuyên bố mất tích nếu phát hiện vi phạm vẫn

phải xem xét, kết luận nhưng chưa xử lý kỷ luật, khi phát

hiện đảng viên đó còn sống thì thi hành kỷ luật theo quy

định.

- Đảng viên thực hiện đề xuất về đổi mới, sáng tạo theo Kết

luận 14-KL/TW , ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị, được cơ

quan có thẩm quyền cho phép nhưng xảy ra thiệt hại thì cơ

quan có thẩm quyền xác định rõ nguyên nhân khách quan,

chủ quan, đánh giá khách quan, toàn diện;

Nếu đã thực hiện đúng chủ trương, có động cơ trong sáng,

vì lợi ích chung thì được miễn kỷ luật hoặc giảm nhẹ trách

nhiệm.

- Vi phạm do chấp hành chủ trương, quyết định,

mệnh lệnh sai trái của tổ chức, cấp trên hoặc do bị

ép buộc nhưng đã chủ động, kịp thời báo cáo bằng

văn bản cho tổ chức, cơ quan có thẩm quyền biết ý

kiến, đề xuất của mình trước khi thực hiện thì miễn

kỷ luật.
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1. Vứt chai nhựa, túi ni lông xuống sông hồ bị phạt tới 2

triệu đồng và vấn đề phân loại rác thải

Chính phủ ban hành Nghị định 45/2022/NĐ-CP về xử phạt

vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Trong

đó, bổ sung quy định xử phạt hành vi vứt chai nhựa, túi ni

lông xuống sông hồ.

Theo đó, xử phạt từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng nếu hộ gia

đình, cá nhân không phân loại chất thải rắn sinh hoạt; không

sử dụng bao bì chứa chất thải sinh hoạt theo quy định. Người

dân phải chia rác theo 3 loại gồm rác tái chế, tái sử dụng; rác

thực phẩm; các loại chất thải rắn khác

Cụ thể, điểm d khoản 1 Điều 25 Nghị định 45/2022/NĐ-CP

quy định phạt tiền từ 1 triệu đến 2 triệu đồng đối với các hành

vi:

- Vứt, thải, bỏ rác thải trên vỉa hè, lòng đường hoặc vào hệ

thống nước thải đô thị hoặc hệ thống thoát nước mặt

- Đổ nước thải không đúng quy định trên vỉa hè, lòng đường

phố;

- Thải bỏ chất thải nhựa phát sinh từ sinh hoạt vào

ao hồ, kênh rạch, sông, suối, biển. (nội dung mới bổ

sung)

Biện pháp khắc phục hậu quả:

- Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu;

- Nếu gây ô nhiễm môi trường phải thực hiện các

biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường.

Đồng thời, bổ sung mức phạt cảnh cáo đối với hành

vi không niêm yết quy định về giữ gìn vệ sinh môi

trường ở nơi công cộng so với quy định hiện hành.

Nghị định 45/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ

25/8/2022 và thay thế Nghị định 155/2016/NĐ-CP ,

Nghị định 55/2021/NĐ-CP .
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2. Yêu cầu sửa Luật Doanh nghiệp liên quan phát hành

cổ phiếu riêng lẻ

Chính phủ thông qua Nghị quyết 86/NQ-CP ngày

11/7/2022 về phát triển thị trường vốn an toàn, minh bạch,

hiệu quả, bền vững nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, huy động

nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội.

Trong đó, Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ

trì rà soát, đánh giá, sửa đổi Luật Doanh nghiệp liên quan

đến hoạt động phát hành trái phiếu riêng lẻ, cổ phiếu riêng

lẻ.

Đồng thời, yêu cầu Bộ Tài chính thực thực hiện một số

nhiệm vụ nhằm phát triển thị trường vốn, đơn cử như sau:

- Rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Luật Chứng khoán

và Luật Doanh nghiệp để trình Chính phủ sự cần thiết sửa

đổi, bổ sung Luật Chứng khoán và Nghị định

155/2020/NĐ-CP.

- Rà soát, kiến nghị sửa đổi các quy định bất cập liên quan

đến minh bạch thông tin của doanh nghiệp, quyền và trách

nhiệm của các chủ thể như cơ quan quản lý nhà nước,

doanh nghiệp, công ty chứng khoán, nhà đầu tư, tăng

cường xử phạt nghiêm minh các hành vi vi phạm

pháp luật trên thị trường chứng khoán, bảo vệ nhà

đầu tư.

- Khẩn trương rà soát trình Chính phủ dự thảo Nghị

định sửa đổi Nghị định 153/2020/NĐ-CP để nâng cao

tiêu chuẩn, điều kiện phát hành trái phiếu doanh

nghiệp góp phần lành mạnh, minh bạch hóa thị

trường.
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3. Cập nhật 05 Luật mới được thông qua

Vừa qua, Quốc hội thông qua 05 Luật tại kỳ họp Quốc hội

thứ 3 Khóa XV, trong đó có một số điểm mới như sau:

- Luật Điện ảnh 2022 có hiệu lực từ ngày 01/01/2023, đã thay

đổi tên ngành nghề trong ngành nghề kinh doanh có điều kiện

trong lĩnh vực điện ảnh.

Cụ thể, thay đổi từ ngành nghề "Kinh doanh dịch vụ phát

hành và phổ biến phim" thành ngành nghề "Kinh doanh dịch

vụ phổ biến phim".

- Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 có hiệu lực từ ngày

01/01/2023.

Bổ sung các trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm không được

kinh doanh bất động sản.

Cụ thể đã bổ sung quy định về việc doanh nghiệp bảo hiểm,

doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại Việt

Nam không được phép thực hiện các hoạt động đầu tư kinh

doanh bất động sản, trừ các trường hợp:

+ Mua cổ phiếu của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản

niêm yết trên thị trường chứng khoán, chứng chỉ quỹ của quỹ

đại chúng;

+ Mua, đầu tư, sở hữu bất động sản để sử dụng làm trụ

sở kinh doanh, địa điểm làm việc hoặc cơ sở kho tàng

phục vụ trực tiếp cho các hoạt động nghiệp vụ;

Cho thuê trụ sở kinh doanh chưa sử dụng hết thuộc

quyền sở hữu hoặc sử dụng;

+ Nắm giữ bất động sản do xử lý trái phiếu có bảo đảm

bằng bất động sản, do đối trừ công nợ phải thu bằng bất

động sản trong thời hạn 03 năm kể từ ngày nắm giữ.

- Luật Cảnh sát cơ động 2022 có hiệu lực 01/01/2023:

Luật mới đã cụ thể hóa quy định về việc tuyển chọn

công dân vào Cảnh sát cơ động:

Trong đó, công dân muốn vào Cảnh sát cơ động phải

đáp ứng quy định sau:

+ Công dân Việt Nam không phân biệt nam, nữ, có

phẩm chất chính trị, đạo đức, có sức khỏe, độ tuổi phù

hợp với yêu cầu nhiệm vụ và tự nguyện thì được tuyển

chọn vào Cảnh sát cơ động.
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3. Cập nhật 05 Luật mới được thông qua

+ Cảnh sát cơ động được ưu tiên tuyển chọn công dân có

trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ hoặc có năng

khiếu, tài năng phù hợp để phục vụ lâu dài trong Cảnh sát

cơ động.

+ Nội dung này sẽ được Bộ trưởng Bộ Công an quy định

chi tiết.

- Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2022 có hiệu lực ngày

01/01/2023:

Luật mới bổ sung quyền nhân thân của tác giả.

Cụ thể, bổ sung quyền chuyển quyền sử dụng quyền đặt

tên tác phẩm cho tổ chức, cá nhân nhận chuyển giao quyền

tài sản quy định tại khoản 1 Điều 20 Luật Sở hữu trí tuệ

2005 vào quyền nhân của tác giả.

- Luật Thi đua, khen thưởng 2022 có hiệu lực 01/01/2024:

Bổ sung thêm một số nguyên tắc khen thưởng là nội dung

được bổ sung tại Luật Thi đua, khen thưởng 2022 như sau:

- Thành tích đến đâu khen thưởng đến đó;

- Chú trọng khen thưởng cá nhân, tập thể, hộ gia đình trực

tiếp lao động, sản xuất, kinh doanh;

Cá nhân, tập thể công tác ở địa bàn biên giới, trên biển, hải

đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

4. Áp mức thuế cao hơn với người sở hữu nhiều đất, nhà ở

Theo đó, Ban chấp hành Trung ương Đảng định hướng giải

pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách tài chính về đất đai, trong

đó nhấn mạnh: Quy định mức thuế cao hơn đối với người sử

dụng nhiều diện tích đất, nhiều nhà ở, đầu cơ đất, chậm sử

dụng đất, bỏ đất hoang.

Ngoài ra, một số chính sách khác cũng đáng chú ý:

- Rà soát chính sách, pháp luật về thuế sử dụng đất nông

nghiệp và đất phi nông nghiệp, xây dựng chính sách, pháp

luật về thuế sử dụng đất theo thông lệ quốc tế, phù hợp với

trình độ phát triển, điều kiện cụ thể và lộ trình thích hợp.

- Có chính sách ưu đãi thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

phù hợp với lĩnh vực, địa bàn ưu đãi đầu tư; đối với hộ

nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình người có công với

cách mạng…
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CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT CÓ HIỆU LỰC VÀ BAN HÀNH TRONG KỲ BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 100

1. Nghị định 38/2022/NĐ-CP ngày 12/06/2022 của Chính phủ về Quy định mức lương tối thiểu đối với người

lao động làm việc theo hợp đồng lao động;

2. Nghị định 20/2022/NĐ-CP ngày 10/03/2022 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số

119/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu

tư xây dựng;

3. Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ về quy định về hóa đơn, chứng từ

4. Công điện 12/CĐ-TCT ngày 08/07/2022 của Tổng Cục thuế về việc thực hiện áp dụng mức thuế bảo vệ môi

trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn theo quy định tại Nghị quyết số 20/2022/UBTVQH15 ngày 06 tháng 07

năm 2022 của Ủy ban thường vụ Quốc hội;

5. Quy định 69-QĐ/TW ngày 06/07/2022 của Ban chấp hành trung ương về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi

phạm;

6. Nghị định 45/2022/NĐ-CP ngày 07/07/2022 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo

vệ môi trường.
DUYỆT


