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Mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau

khi ốm đau một ngày bằng 30% mức lương cơ

sở (Khoản 3 Điều 29 Luật BHXH 2014).

 Lương cơ sở tăng lên 1.800.000 đồng/tháng

thì khoản trợ cấp này sẽ tăng:

447.000

đồng/ngày

Trợ cấp dưỡng sức sau ốm đau

540.000

đồng/ngày

Trợ cấp 1 lần khi sinh con

Lao động nữ hoặc NLĐ nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp 1 lần cho mỗi con

bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng mà lao động nữ sinh hoặc tháng mà NLĐ nhận nuôi con

nuôi (Điều 38 Luật BHXH 2014).

 Lương cơ sở tăng lên 1.800.000 đồng/tháng thì khoản trợ cấp này sẽ tăng:

2.980.000

đồng/người con

3.600.000

đồng/người con

Trợ cấp dưỡng sức sau thai sản

Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ

sở (Khoản 3 Điều 41 Luật BHXH 2014).

 Lương cơ sở tăng lên 1.800.000 đồng/tháng

thì khoản trợ cấp này sẽ tăng:

447.000

đồng/ngày

540.000

đồng/ngày

Trợ cấp mai táng

Những người sau đây khi chết thì người lo mai tang được nhận một lần trợ cấp mai tang bằng 10

lần mức lương cơ sở (Điều 66 Luật BHXH 2014):

• NLĐ đang đóng BHXH hoặc NLĐ đang bảo lưu thời gian đóng BHXH, mà đã có thời gian đóng từ

đủ 12 tháng trở lên;

• NLĐ chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc chết trong thời gian điều trị do TNLĐ, BNN;

• Người đang hưởng lương hưu; hưởng trợ cấp TNLĐ, BNN hằng tháng đã nghỉ việc.

 Lương cơ sở tăng lên 1.800.000 đồng/tháng

thì khoản trợ cấp này sẽ tăng:
14.900.000 đồng 18.000.000 đồng

Trợ cấp tuất hằng tháng

Mức trợ cấp tuất hàng tháng đối với mỗi nhân thân quy định tại Điều 68 Luật BHXH 2014:

• Trường hợp nhân thân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hàng tháng bằng 70%

mức lương cơ sở:

• Các trường hợp còn lại thì mức trợ cấp tuất

hàng tháng bằng 50% mức lương cơ sở:

1.043.000 đồng/ngày 1.260.000 đồng/ngày

745.000 đồng/ngày 900.000 đồng/ngày



B - Văn bản pháp luật mới

STT Văn bản pháp luật

THƯƠNG MẠI

1

Thông tư 30/2022/TT-BCT sửa đổi Thông tư 57/2018/TT-BCT hướng dẫn các

Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá do Bộ trưởng Bộ Công thương ban

hành

Ngày ban hành: 04/11/2022 Ngày hiệu lực: 20/12/2022

2

Thông tư 31/2022/TT-BCT sửa đổi Thông tư 57/2014/TT-BCT quy định phương

pháp, trình tự xây dựng và ban hành khung giá phát điện và Thông tư

57/2020/TT-BCT quy định phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua

bán điện do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Ngày ban hành: 08/11/2022 Ngày hiệu lực: 28/12/2022

DOANH NGHIỆP

3

Thông tư 67/2022/TT-BTC hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập

và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp do Bộ

trưởng Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 07/11/2022 Ngày hiệu lực: 23/12/2022
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STT Văn bản pháp luật

GIAO THÔNG – XÂY DỰNG

4

Nghị định 93/2022/NĐ-CP về quản lý, bảo đảm an ninh, trật tự tại cửa khẩu đường

hàng không

Ngày ban hành: 07/11/2022 Ngày hiệu lực: 22/12/2022

5

Thông tư 64/2022/TT-BTC sửa đổi 2: 2022 QCVN 08: 2018/BTC Quy chuẩn kỹ

thuật quốc gia đối với xuồng (tàu) cao tốc dự trữ quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài

chính ban hành

Ngày ban hành: 25/10/2022 Ngày hiệu lực: 09/12/2022

GIÁO DỤC

6

Thông tư 15/2022/TT-BGDĐT quy định việc giảng dạy khối lượng kiến thức văn

hóa trung học phổ thông trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Giáo

dục và Đào tạo ban hành

Ngày ban hành: 08/11/2022 Ngày hiệu lực: 24/12/2022

VI PHẠM HÀNH CHÍNH

7

Thông tư 79/2022/TT-BQP quy định về ban hành, quản lý và sử dụng biểu mẫu

trong xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng

Ngày ban hành: 04/11/2022 Ngày hiệu lực: 22/12/2022

HÀNH CHÍNH – TƯ PHÁP

8

Nghị định 95/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ

chức của Bộ Y tế

Ngày ban hành: 15/11/2022 Ngày hiệu lực: 15/11/2022

9

Thông tư 07/2022/TT-BTP quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp

nhập, hợp nhất, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực tư pháp

do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Ngày ban hành: 01/11/2022 Ngày hiệu lực: 19/12/2022

10

Thông tư 79/2022/TT-BQP quy định về ban hành, quản lý và sử dụng biểu mẫu

trong xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng

Ngày ban hành: 04/11/2022 Ngày hiệu lực: 22/12/2022
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