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Từ ngày 15/02/2023, Thông tư 20/2022/TT-NHNN hướng dẫn hoạt động chuyển tiền một chiều từ

Việt Nam ra nước ngoài và thanh toán, chuyển tiền cho các giao dịch vãng lai khác của người cư trú

là tổ chức, cá nhân chính thức có hiệu lực. Thông tư mới bãi bỏ toàn bộ Thông tư 20/2011/TT-NHNN

ngày 29/8/2011 và Khoản 3 Điều 1 Thông tư 24/2018/TT-NHNN ngày 28/9/2018; đồng thời sửa đổi,

bổ sung một số điều khoản của Thông tư 02/2021/TT-NHNN ngày 31/3/2021, Thông tư 15/2011/TT-

NHNN ngày 12/8/2011, Thông tư 16/2014/TT-NHNN ngày 01/8/2014.

Cụ thể, Thông tư 20/2022/TT-NHNN đã bổ sung một số trường hợp được thực hiện hoạt động

chuyển tiền một chiều ra nước ngoài cho mục đích tài trợ, viện trợ của người cư trú là tổ chức, gồm:

• Tài trợ, viện trợ theo các cam kết, thỏa thuận giữa Nhà nước, Chính phủ, các cấp chính quyền địa

phương với nước ngoài. Nguồn tài trợ, viện trợ là các khoản kinh phí từ ngân sách hoặc nguồn

tiền của chính tổ chức tài trợ, viện trợ;

• Tài trợ, viện trợ khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh. Nguồn tài trợ, viện trợ là

nguồn tiền đóng góp tự nguyện từ các tổ chức, cá nhân trong nước và/hoặc nguồn tiền từ chính

tổ chức tài trợ, viện trợ;

• Tài trợ cho các chương trình, các quỹ, dự án do tổ chức trong và/hoặc tổ chức ở nước ngoài

thành lập nhằm mục đích hỗ trợ và khuyến khích phát triển trong các lĩnh vực: văn hóa, giáo dục

(tài trợ học bổng), y tế. Nguồn tài trợ là nguồn tiền của chính tổ chức tài trợ.

Thông tư 20/2022/TT-NHNN cũng đã có những quy định cụ thể hướng dẫn cá nhân mua, chuyển,

mang ngoại tệ ra nước ngoài cho các mục đích chuyển tiền một chiều; bổ sung quy định về mức

ngoại tệ mua, chuyển, mang ra nước ngoài tại Điều 8 và Điều 13 của Thông tư. Đặc biệt là bổ sung

trường hợp mua bán hàng hóa của Sở giao dịch ở nước ngoài thông qua các Sở giao dịch hàng hóa

tại Việt Nam có liên thông vào hoạt động thanh toán, chuyển tiền cho các giao dịch vãng lai khác.

Ngoài ra, Thông tư số 20/2022 cũng quy định cụ thể hoạt động thanh toán, chuyển tiền ra nước

ngoài cho các giao dịch vãng lai khác của người cư trú là tổ chức, cá nhân quy định tại Điểm g

Khoản 6 Pháp lệnh Ngoại hối; bổ sung trách nhiệm của ngân hàng (được phép), tổ chức và cá nhân

trong việc xây dựng quy trình, thủ tục, xuất trình, kiểm tra và lưu giữ giấy tờ và chứng từ đúng mục

đích và phù hợp với quy định pháp luật. Ngân hàng có quyền từ chối hoặc không thực hiện các giao

dịch bán, chuyển ngoại tệ ra nước ngoài nếu tổ chức, cá nhân cung cấp không đầy đủ và/hoặc

không chính xác thông tin.

Thông tư mới về mua, chuyển, mang

ngoại tệ ra nước ngoài

Quy định mới về giám định lại sức

khỏe do tai nạn lao động

Từ ngày 15/02/2023, Thông tư 18/2022/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư

56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 quy định chi tiết thi hành Luật BHXH và Luật ATVSLĐ thuộc lĩnh

vực y tế chính thức có hiệu lực.

Theo đó, người lao động bị tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp (TNLĐ – BNN) đã thực hiện giám

định sức khỏe để hưởng chế độ TNLĐ-BNN hoàn toàn có thể chủ động đi khám giám định lại mức suy

giảm khả năng lao động nếu có nhu cầu (thay vì phải chờ ít nhất 2 năm như quy định trước đây).

Người lao động còn được Quỹ Bảo hiểm TNLĐ-BNN trả phí khám giám định lại, nếu kết quả khám

giám định xác định người lao động đủ điều kiện để điều chỉnh tăng mức hưởng trợ cấp TNLĐ-BNN.
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Từ ngày 16/02/2023, Thông tư 42/2022/TT-BCT ngày 30/12/2022 quy định về kiểm tra hoạt động

điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện chính thức có hiệu lực.

Theo đó, Sở Công Thương có thẩm quyền giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện có cấp điện

áp đến 110 kV nếu các bên chưa tiến hành các thủ tục tố tụng dân sự hoặc trọng tài thương mại và

có thoả thuận đề nghị Sở Công Thương giải quyết tranh chấp.

Cục Điều tiết điện lực có thẩm quyền giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện có cấp điện áp

trên 110 kV nếu các bên chưa tiến hành các thủ tục tố tụng dân sự hoặc trọng tài thương mại và có

thỏa thuận đề nghị Cục Điều tiết điện lực giải quyết tranh chấp.

Cục Điều tiết điện lực, Sở Công Thương chỉ giải quyết tranh chấp nếu hai bên không tự thương

lượng được và có thỏa thuận đề nghị Cục Điều tiết điện lực hoặc Sở Công Thương giải quyết.

Quy định mới về giải quyết tranh chấp

hợp đồng mua bán điện

Quy định mới về tiêu chí xác định linh kiện được miễn

thuế nhập khẩu sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin 

Từ ngày 15/02/2023, Thông tư 25/2022/TT-BTTTT ngày 31/12/2022 quy định việc xác định nguyên

liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu được miễn thuế nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất

sản phẩm công nghệ thông tin, nội dung số, phần mềm chính thức có hiệu lực.

Theo đó, nguyên liệu, vật tư, linh kiện được miễn thuế nhập khẩu cho hoạt động sản xuất sản phẩm

công nghệ thông tin, nội dung số, phần mềm đáp ứng các tiêu chí sau đây:

• Thuộc Danh mục sản phẩm phần mềm và phần cứng, điện tử quy định tại Thông tư số

09/2013/TT-BTTTT ngày 08/4/2013 và Thông tư số 20/2021/TT-BTTTT ngày 03/12/2021 sửa đổi,

bổ sung Thông tư số 09/2013/TT-BTTTT ngày 08/4/2013; hoặc thuộc danh mục sản phẩm nội

dung số theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông;

• Không thuộc Danh mục máy móc, thiết bị, nguyên liệu, vật tư, linh kiện ngành viễn thông - công

nghệ thông tin, nội dung số, phần mềm trong nước đã sản xuất được tại phụ lục 8 ban hành kèm

theo Thông tư số 05/2021/TT-BKHĐT ngày 17/8/2021.

Hồ sơ, thủ tục miễn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 30, Điều 31 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP

ngày 01/9/2016 (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021).
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Từ ngày 05/02/2023, Thông tư 75/2022/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí

đăng ký cư trú chính thức có hiệu lực. Đơn cử như sau:

Mức đóng lệ phí đăng ký thường trú: 20.000 đồng/lần nếu nộp hồ sơ trực tiếp, 10.000 đồng/lần nếu

nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến.

Công dân đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú cá nhân, hộ gia đình thì lệ phí là 15.000 đồng/lần đăng ký

trực tiếp, 7.000 đồng/lần đăng ký qua cổng dịch vụ công trực tuyến.

Đăng ký tạm trú theo danh sách, gia hạn tạm trú theo danh sách, mức đóng lệ phí lần lượt là 10.000

đồng/lần đăng ký trực tiếp, 5.000 đồng/lần đăng ký qua cổng dịch vụ công trực tuyến.

Quy định mới về đóng lệ phí đăng ký thường trú, tạm trú



B - Văn bản pháp luật mới

STT Văn bản pháp luật

LAO ĐỘNG

1

Nghị quyết 06/NQ-ĐCT năm 2023 về hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động

bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt,

giảm đơn hàng do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Ngày ban hành: 16/01/2023 Ngày hiệu lực: 16/01/2023

2

Quyết định 6696/QĐ-TLĐ năm 2023 quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ

đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp

đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng do Đoàn Chủ tịch Tổng

Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Ngày ban hành: 16/01/2023 Ngày hiệu lực: 16/01/2023

NĂNG LƯỢNG

3

Thông tư 01/2023/TT-BCT bãi bỏ một số quy định tại Thông tư 02/2019/TT-BCT

quy định thực hiện phát triển dự án điện gió và Hợp đồng mua bán điện mẫu cho

các dự án điện gió và Thông tư 18/2020/TT-BCT quy định về phát triển dự án và

hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời do Bộ trưởng

Bộ Công Thương ban hành

Ngày ban hành: 19/01/2023 Ngày hiệu lực: 19/01/2023
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STT Văn bản pháp luật

TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC

4

Thông tư 04/2023/TT-BTC hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ

chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội do Bộ trưởng

Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 30/01/2023 Ngày hiệu lực: 30/01/2023

5

Nghị quyết 7/NQ-CP năm 2023 về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm

2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 do Chính phủ ban

hành

Ngày ban hành: 19/01/2023 Ngày hiệu lực: 19/01/2023

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

6

Quyết định 26/QĐ-BTTTT năm 2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và

cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia do Bộ trưởng Bộ

Thông tin và Truyền thông ban hành

Ngày ban hành: 16/01/2023 Ngày hiệu lực: 16/01/2023

HÀNH CHÍNH – TƯ PHÁP

7

Nghị định 01/2023/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ

chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày ban hành: 16/01/2023 Ngày hiệu lực: 20/02/2023

8

Thông tư 10/2023/TT-BQP sửa đổi Thông tư 19/2018/TT-BQP quy định về chức

danh cán bộ Ngành Thi hành án Quân đội do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

Ngày ban hành: 30/01/2023 Ngày hiệu lực: 16/03/2023

9

Quyết định 67/QĐ-BTP năm 2023 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật

hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà

nước của Bộ Tư pháp năm 2022

Ngày ban hành: 27/01/2023 Ngày hiệu lực: 27/01/2023

10

Quyết định 375/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới;

được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực luật sư, hộ tịch do thành phố Hà Nội ban

hành

Ngày ban hành: 16/01/2023 Ngày hiệu lực: 16/01/2023
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