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hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các

cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài
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A - Tin tức nổi bật
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Từ ngày 01/01/2023, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã được cấp chính thức bị

khai tử (Khoản 3 Điều 38 Luật Cư trú 2019). Toàn bộ thông tin về cư

trú sẽ được cập nhật trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

 Sổ hộ khẩu, sổ tạm trú chỉ có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về

cư trú cho đến hết ngày 31/12/2022.

Chính thức khai tử sổ hộ khẩu

Bãi bỏ quy định về giảm thuế BVMT

với xăng, dầu

Quy định mới về xử phạt VPHC

trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Từ ngày 12/12/2022, Nghị định 88/2022/NĐ-CP có hiệu lực, thay thế cho Nghị định 79/2015/NĐ-

CP quy định về xử phạt VPHC trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

Nghị định 88/2022/NĐ-CP đã tăng mức phạt đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực giáo dục

nghề nghiệp. Đơn cử như:

• Phạt 10 - 20 triệu đồng: hành vi sử dụng văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp của người

khác hoặc cho người khác sử dụng văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp của mình (Nghị

định 79/2015/NĐ-CP chỉ quy định phạt 3 - 5 triệu đồng);

• Phạt 10-20 triệu đồng: hành vi sử dụng văn bằng, chứng chỉ bị tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch

nội dung trước đó (Nghị định 79/2015/NĐ-CP chỉ quy định phạt 5 - 7 triệu đồng).

Ngoài ra, Nghị định mới còn bổ sung thêm một số hành vi bị xử phạt hành chính mới khác như:

Phạt 30 – 40 triệu đồng đối với hành vi gian lận để được cấp văn bằng, chứng chỉ hoặc bản sao

văn bằng, chứng chỉ nhưng chưa đến mức độ bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Thông tư mới về Danh mục hàng

hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Từ ngày 01/12/2022, Thông tư 31/2022/TT-BTC về Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có hiệu

lực, thay thế cho Thông tư 65/2017/TT-BTC và Thông tư 09/2019/TT-BTC.

Theo đó, 02 Phụ lục được ban hành kèm theo Thông tư 31/2022/TT-BTC gồm:

• Phụ lục I: Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

• Phụ lục II: 06 quy tắc tổng quát giải thích việc phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa XK, NK

Việt Nam dựa trên Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa của Tổ chức Hải quan thế giới.

Nghị quyết số 20/2022/UBTVQH15 được thông qua ngày 06/7/2022, đã đưa ra mức thuế BVMT

giảm đáng kể với xăng, dầu: 1.000 đồng/1 lít xăng (trừ etanol), 1 lít nhiên liệu bay; 500 đồng/1 lít

dầu diesel; 300 đồng/1 lít dầu hỏa, 1 lít dầu mazut, 1 lít dầu nhờn; 300 đồng/1 kg mỡ nhờn.

Tuy nhiên, mức thuế này chỉ được áp dụng đến hết ngày 31/12/2022.

 Từ ngày 01/01/2023, mức thuế BVMT sẽ được thực hiện theo biểu thuế quy định tại Nghị

quyết 579/2018/UBTVQH14, cao gấp nhiều lần hiện nay.



B - Văn bản pháp luật mới

STT Văn bản pháp luật

THƯƠNG MẠI

1

Nghị định 96/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ

chức của Bộ Công Thương

Ngày ban hành: 29/11/2022 Ngày hiệu lực: 01/12/2022

2

Thông tư 32/2022/TT-BCT sửa đổi Thông tư 05/2022/TT-BCT quy định Quy tắc

xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực do Bộ trưởng

Bộ Công Thương ban hành

Ngày ban hành: 18/11/2022 Ngày hiệu lực: 01/01/2023

LAO ĐỘNG

3

Quyết định 24/2022/QĐ-TTg về thực hiện chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo

viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công

lập gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 29/11/2022 Ngày hiệu lực: 29/11/2022
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STT Văn bản pháp luật

TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

4

Thông tư 71/2022/TT-BTC quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện

Chương trình bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam giai

đoạn 2021-2025 và Chương trình số hóa di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021-

2030 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 22/11/2022 Ngày hiệu lực: 08/01/2023

GIÁO DỤC

5

Thông tư 16/2022/TT-BGDĐT Quy định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục mầm

non và phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Ngày ban hành: 22/11/2022 Ngày hiệu lực: 07/01/2023

6

Quyết định 3710/QĐ-BGDĐT năm 2022 về Quy chế đảm bảo An toàn thông tin

mạng của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày ban hành: 16/11/2022 Ngày hiệu lực: 16/11/2022

BẢO HIỂM

7

Quyết định 3503/QĐ-BHXH năm 2022 sửa đổi Quy trình giải quyết hưởng chế độ

bảo hiểm xã hội, chi trả chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp kèm theo

Quyết định 166/QĐ-BHXH do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Ngày ban hành: 18/11/2022 Ngày hiệu lực: 19/12/2022

8

Quyết định 3510/QĐ-BHXH về Quy trình đăng ký đóng, cấp thẻ bảo hiểm y tế đối

với người chỉ tham gia bảo hiểm y tế trên Cổng Dịch vụ công theo Quyết định

422/QĐ-TTg phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên

Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2022 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Ngày ban hành: 21/11/2022 Ngày hiệu lực: 01/01/2023

HÀNH CHÍNH – TƯ PHÁP

9

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

chức của Bộ Y tế Nghị định 98/2022/NĐ-CP về quy định chức năng, nhiệm vụ,

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp

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

10

Nghị định 98/2022/NĐ-CP về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu

tổ chức của Bộ Tư pháp

Ngày ban hành: 29/11/2022 Ngày hiệu lực: 01/01/2023
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