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LUẬT ĐIỆN ẢNH 2022

- Phát hành phim không còn là ngành nghề kinh doanh có điều kiện

- Điều 21: Cụ thể hoá đối tượng được phép phổ biến phim trên không gian mạng

- Điều 3: Sửa đổi khái niệm “Phim” và bổ sung một số thuật ngữ “Công nghiệp điện ảnh”,

“Phân loại phim”, “Phim Việt Nam”, “Trường quay” và “Địa điểm chiếu phim công cộng”

- Điều 9: Quy định cụ thể, chi tiết hơn những hành vi bị cấm trong hoạt động điện ảnh

- Điều 13: Đối với hoạt động cung cấp bối cảnh quay phim: hồ sơ xin cấp phép yêu cầu

có kịch bản tóm tắt phim và kịch bản chi tiết nội dung quay tại Việt Nam.

LUẬT CẢNH SÁT CƠ ĐỘNG 2022

- Điều 8: Bổ sung và cụ thể hoá hành vi nghiêm cấm đối với Cảnh sát cơ động

- Điều 20: 4 đối tượng được điều động cảnh sát cơ động: Bộ trưởng Bộ Công an; Tư

lệnh Cảnh sát cơ động; Giám đốc Công an cấp tỉnh; Chỉ huy đơn vị Cảnh sát cơ động

- Điều 25: Cảnh sát cơ động được hưởng chính sách cấp nhà ở công vụ

- Điều 30: Ưu tiên thực hiện chính sách nhà ở

- Điều 9, điều 15: Quy định cụ thể quyền hạn, nhiệm vụ của Cảnh sát cơ động

LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM

- Bãi bỏ Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm, bỏ quy định thời hiệu khởi kiện về hợp đồng

bảo hiểm

- Điều 14: Tổ chức, cá nhân được phép kinh doanh bảo hiểm

- Điều 15: Mở rộng thêm loại hình bảo hiểm

- Điều 17: Bổ sung các nội dung bắt buộc của hợp đồng bảo hiểm và các loại hình bảo

hiểm

- Điều 99: Tổ chức kinh doanh bảo hiểm sẽ không được kinh doanh bất động sản từ ngày

01/01/2028

LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ  SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 2022

- Điều 1: Sửa đổi bổ sung một số thuật ngữ, khái niệm

- Điều 12a: ”Tác giả là người trực tiếp tạo ra sản phẩm”, so với quy định cũ tác giả là

người tạo ra một phần hoặc toàn bộ tác phẩm.

- Điều 19: Bổ sung quyền nhân thân, tác giả có quyền chuyển nhượng quyền đặt tên tác

phầm cho các cá nhân, tổ chức được nhận quyền chuyển giao tài sản theo quy định.

- Điều 25: Bổ sung một số trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả như việc

sử dung tác phẩm không nhầm mục đích thương mại, số lượng người đọc tại cùng một

thời điểm, hành vi chụp ảnh.
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TĂNG MỨC THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

ĐỐI VỚI XĂNG, DẦU, MỠ NHỜN

Nghị quyết 30/2022/UBTVQH15 có hiệu lực thi

hành từ ngày 01/01/2023 quy định cụ thể về

mức thuế đối với xăng, dầu , mỡ nhờn như

sau:

• Xăng: 2,000 đồng/lít (tăng 1,000 đồng/lít

• Dầu diesel: 1,000 đồng/lít (không tăng)

• Dầu hoả: 600 đồng/lít (tăng 500 đồng/lít)

• Dầu mazut: 1,000 đồng/lít (tăng 700 đồng/lít)

• Dầu nhờn: 1,000 đồng/lít (tăng 700 đồng/lít)

• Mỡ nhờn: 1,000 đồng/lít (tăng 700 đồng/lít)

MỨC LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ CƯ TRÚ 

Thông tư 75/2022/TT-BTC có hiệu lực từ

05/02/2023 quy định mức thu, chế độ thu, nộp

và quản lý lệ phí đăng ký cư trú như sau:

- Đăng ký thường trú:

+ Nộp hồ sơ trực tiếp: 20.000 (đồng/lần)

+ Nộp hồ sơ trực tuyến: 10.000 (đồng/lần)

- Đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú (cá nhân, 

hộ gia đình)

+ Nộp hồ sơ trực tiếp: 15.000 (đồng/lần)

+ Nộp hồ sơ trực tuyến: 7.000 (đồng/lần)

- Đăng ký tạm trú theo danh sách, gia hạn 

tạm trú theo danh sách:

+ Nộp hồ sơ trực tiếp: 10.000 (đồng/người/lần)

+ Nộp hồ sơ trực tuyến: 5.000 (đồng/người/lần)

- Tách hộ:

+ Nộp hồ sơ trực tiếp: 10.000 (đồng/lần);

+ Nộp hồ sơ trực tuyến: 5.000 (đồng/lần).

BỔ SUNG CÁC LOẠI GIẤY TỜ CÓ GIÁ TẠI 

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Thông tư 16/2022/TT-NHNN có hiệu lực từ

ngày 17/01/2023 quy định các loại giấy tờ có

giá tại Ngân hàng nhà nước như sau:

- Tín phiếu Ngân hàng Nhà nước;

- Trái phiếu Chính phủ;

- Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh thanh

toán 100% giá trị gốc, lãi khi đến hạn;

- Trái phiếu chính quyền địa phương được sử

dụng trong các giao dịch của Ngân hàng

Nhà nước theo quyết định của Thống đốc

trong từng thời kỳ;

- Trái phiếu đặc biệt, trái phiếu phát hành trực

tiếp cho tổ chức tín dụng bán nợ để mua nợ

xấu theo giá trị thị trường của Công ty Quản

lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam;

- Trái phiếu được phát hành bởi ngân hàng

thương mại do Nhà nước nắm giữ trên 50%

vốn điều lệ (trừ các ngân hàng thương mại

đã được mua bắt buộc); trái phiếu được

phát hành bởi tổ chức tín dụng (trừ các tổ

chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt) và

doanh nghiệp khác.

TĂNG MỨC LÃI SUẤT CHO VAY HỖ TRỢ 

NHÀ Ở NĂM 2023 

Quyết định 2081/QĐ-NHNN có hiệu lực từ

01/01/2023 quyết định tăng mức lãi suất mà

ngân hàng thương mại áp dụng đối với dư

nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở

trong năm 2023 lên 5%, tăng 0,2% so với

Quyết định 1956/QĐ-NHNN năm 2021.

TRƯỜNG HỢP TỔ CHỨC TÍN DỤNG MUA NỢ  KHÔNG CẦN PHẢI ĐÁP ỨNG 

TỈ LỆ NỢ XẤU DƯỚI 3%

Thông tư 18/2022/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 09/2015/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày

09/02/2023. Theo đó, Thông tư này bổ sung trường hợp tổ chức tín dụng hông phải đáp ứng tỷ lệ

nợ xấu dưới 3% khi mua nợ như sau:

- Tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt thực hiện mua nợ đủ tiêu chuẩn

- Tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt thực hiện mua nợ đủ tiêu chuẩn của tổ chức tín dụng

hỗ trợ theo phương án phục hồi tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt đã được phê duyệt

- Ngân hàng thương mại được chuyển giao bắt buộc mua nợ đủ tiêu chuẩn của tổ chức tín dụng

nhận chuyển giao bắt buộc theo phương án chuyển giao bắt buộc đã được cấp có thẩm quyền

phê duyệt

- Tổ chức tín dụng hỗ trợ mua lại khoản nợ đã bán cho tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt

theo phương án phục hồi tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt đã được phê duyệt

- Tổ chức tín dụng nhận chuyển giao bắt buộc mua lại khoản nợ đã bán cho ngân hàng thương

mại được chuyển giao bắt buộc

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-quyet-30-2022-UBTVQH15-muc-thue-bao-ve-moi-truong-xang-dau-mo-nhon-548478.aspx
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=75/2022/TT-BTC&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=16/2022/TT-NHNN&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=2081/Q%c4%90-NHNN&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=1956/Q%c4%90-NHNN&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=18/2022/TT-NHNN&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=09/2015/TT-NHNN&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True


B - Văn bản pháp luật mới

STT Văn bản pháp luật

THƯƠNG MẠI

1

Quyết định 21/QĐ-BCT năm 2023 về khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời,

điện gió chuyển tiếp do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Ngày ban hành: 07/01/2023 Ngày hiệu lực: 07/01/2023

2

Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi

trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023

Ngày ban hành: 10/01/2022 Ngày hiệu lực: 10/01/2023

HÌNH SỰ

3

Hướng dẫn 03/HD-VKSTC về công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi

hành án hình sự năm 2023 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Ngày ban hành: 05/01/2023 Ngày hiệu lực: 05/01/2023
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STT Văn bản pháp luật

TỐ TỤNG

4

Hướng dẫn 06/HD-VKSTC về công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra,

kiểm sát xét xử sơ thẩm án trật tự xã hội năm 2023 do Viện kiểm sát nhân dân tối

cao ban hành

Ngày ban hành: 05/01/2023 Ngày hiệu lực:05/01/2023

GIÁO DỤC

5

Thông tư 02/2023/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi chọn

học sinh giỏi cấp quốc gia ban hành kèm theo thông tư số 56/2011/TT-BGDĐT

được sửa đổi, bổ sung bởi thông tư số 41/2012/TT-BGDĐT và thông tư

số 37/2013/TT-BGDĐT của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo

Ngày ban hành: 06/01/2023 Ngày hiệu lực: 21/02/2023

6

Thông tư 01/2023/TT-BGDĐT quy định Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung

tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.

Ngày ban hành: 06/01/2023 Ngày hiệu lực: 22/02/2023

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

7

Quyết định 49/QĐ-BYT năm 2023 công bố thủ tục hành chính thay thế và bị bãi bỏ

trong lĩnh vực Dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế tại Thông

tư 12/2022/TT-BYT sửa đổi Thông tư 35/2018/TT-BYT quy định về Thực hành tốt

sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Ngày ban hành: 09/01/2023 Ngày hiệu lực: 09/01/2023

8

Quyết định 174/QĐ-BNN-BVTV năm 2023 công bố thủ tục hành chính được sửa

đổi, bổ sung lĩnh vực bảo vệ thực vật và trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản

lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày ban hành: 09/01/2022 Ngày hiệu lực: 09/01/2023

ĐẤT ĐAI

9

Thông tư 02/2023/TT-BTC sửa đổi Thông tư 18/2016/TT-BTC hướng dẫn thực

hiện Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa do Bộ trưởng Bộ

Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 06/01/2023 Ngày hiệu lực: 20/02/2023

BẢO HIỂM

10

Quyết định 07/QĐ-TTg năm 2023 phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường bảo

hiểm Việt Nam đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 05/01/2023 Ngày hiệu lực: 05/01/2023
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