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A - Tin tức nổi bật
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Từ ngày 01/03/2023, Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 chính thức có hiệu lực.

Theo đó, một số điểm mới nổi bật của Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 như sau:

1. Bổ sung thêm đối tượng báo cáo so với Luật Phòng, chống rửa tiền 2012 là các tổ

chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán trong nhóm các tổ chức tài chính.

2. Phân loại khách hàng theo 03 mức độ rủi ro về rửa tiền là cao, trung bình, thấp (Trước

đây là theo 02 mức độ: cao và thấp).

3. Quy định bổ sung về các dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng:

• Có dấu hiệu nghi ngờ khách hàng sử dụng tài khoản cá nhân để thực hiện giao dịch

liên quan đến hoạt động của tổ chức hoặc giao dịch thay cho đối tượng cá nhân khác;

• Các giao dịch trực tuyến qua tài khoản liên tục thay đổi về thiết bị đăng nhập hoặc địa

chỉ giao thức Internet (IP) ở nước ngoài.

4. Quy định bổ sung về các dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực chứng khoán: Nhà đầu tư

nước ngoài cư trú ở quốc gia, vùng lãnh thổ có rủi ro cao về rửa tiền góp vốn thành lập

quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán tại Việt Nam.

5. Quy định cụ thể hơn về việc trao đổi, cung cấp, chuyển giao thông tin phòng, chống

rửa tiền với cơ quan có thẩm quyền trong nước, cơ quan có thẩm quyền nước ngoài.

Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022

Cấp hộ chiếu gắn chip cho công dân Việt Nam

Từ ngày 01/03/2023, Bộ Công an và cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài sẽ triển khai

cấp hộ chiếu phổ thông có gắn chip điện tử (hộ chiếu gắn chip) cho công dân Việt Nam theo

Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Hộ chiếu gắn chip điện tử là có tính bảo mật thông tin cao, vì được lưu trữ trong con chip,

rất khó sao chép thông tin, tránh nguy cơ bị lấy cắp thông tin cá nhân, bị làm giả.

Theo Bộ Công an, chip điện tử gắn trên hộ chiếu mẫu mới chỉ đơn thuần lưu trữ thông tin,

hoàn toàn không có việc định vị theo dõi người được cấp hộ chiếu.

Hộ chiếu phổ thông không gắn chíp điện tử và hộ chiếu phổ thông có gắn chíp điện tử được

sử dụng song song. Hộ chiếu phổ thông không gắn chíp điện tử được sử dụng đến khi hết

thời hạn của hộ chiếu, không bắt buộc phải đổi sang hộ chiếu có gắn chíp điện tử.

Theo Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân VN, người từ đủ 14 tuổi trở lên có quyền lựa

chọn cấp hộ chiếu gắn chip hoặc hộ chiếu không gắn chip…
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Tăng mức bồi dưỡng bằng hiện vật

đối với người lao động

Từ ngày 01/03/2023, Thông tư 24/2022/TT-BLĐTBXH quy định việc bồi dưỡng bằng hiện

vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại chính

thức có hiệu lực.

Theo đó, người lao động được hưởng bồi dưỡng bằng hiện vật khi có đủ hai điều kiện sau:

• Làm các nghề, công việc thuộc danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại,

nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ trưởng BLĐTBXH ban hành;

• Đang làm việc trong môi trường lao động có ít nhất 01 trong 02 yếu tố sau đây:

+ Có ít nhất một trong các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại không bảo đảm tiêu chuẩn,

quy chuẩn vệ sinh cho phép theo quy định của Bộ Y tế;

+ Tiếp xúc với ít nhất 01 yếu tố được xếp từ 4 điểm trở lên thuộc nhóm chỉ tiêu “Tiếp xúc

các nguồn gây bệnh truyền nhiễm theo Luật phòng, chống các bệnh truyền nhiễm” (số

thứ tự 10.1 Mục A, Phụ lục I Thông tư 29/2021/TT-BLĐTBXH).

(Lưu ý: Việc xác định các yếu tố quy định tại mục này phải được thực hiện bởi tổ chức

đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường lao động theo quy định của pháp luật.)

Mức bồi dưỡng bằng hiện vật được tính theo định suất hàng ngày và có giá trị bằng tiền

như sau:

• Mức 1: 13.000 đồng (tăng 3.000 đồng so với quy định trước đó);

• Mức 2: 20.000 đồng (tăng 5.000 đồng so với quy định trước đó);

• Mức 3: 26.000 đồng (tăng 6.000 đồng so với quy định trước đó);

• Mức 4: 32.000 đồng (tăng 7.000 đồng so với quy định trước đó).

Đối với người lao động đủ điều kiện hưởng bồi dưỡng thì mức bồi dưỡng cụ thể theo từng

nghề, công việc và được áp dụng theo thời gian làm việc tương ứng như sau:

• Làm việc từ 50% thời giờ làm việc bình thường trở lên của ngày làm việc thì được hưởng

cả định suất bồi dưỡng;

• Nếu làm dưới 50% thời giờ làm việc bình thường của ngày làm việc thì được hưởng nửa

định suất bồi dưỡng;

• Trường hợp người lao động làm thêm giờ, định suất bồi dưỡng bằng hiện vật được tăng

lên tương ứng với số giờ làm thêm theo nguyên tắc trên.
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STT Văn bản pháp luật

ĐẦU TƯ

1

Quyết định 4/2023/QĐ-TTg về mức hỗ trợ và cơ chế hỗ trợ sử dụng vốn đầu tư

công để thực hiện một số nội dung thuộc Dự án 1 và Tiểu dự án 1, Dự án 4 của

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc

thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 23/02/2023 Ngày hiệu lực: 23/02/2023

XUẤT – NHẬP KHẨU

2

Thông tư 04/2023/TT-BCT quy định về áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu

thuốc lá nguyên liệu, trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước thành viên của Liên

minh Kinh tế Á - Âu trong giai đoạn 2023-2027 do Bộ trưởng Bộ Công thương

ban hành

Ngày ban hành: 20/02/2023 
Ngày hiệu lực: 10/04/2023

(còn hiệu lực đến ngày 31/12/2027)
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STT Văn bản pháp luật

LAO ĐỘNG

3

Nghị định 05/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 56/2011/NĐ-CP quy định chế độ phụ

cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế

công lập

Ngày ban hành: 15/02/2023 Ngày hiệu lực: 15/02/2023

4

Thông tư 03/2023/TT-BYT hướng dẫn vị trí việc làm, định mức số lượng người làm

việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp y tế

công lập do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Ngày ban hành: 17/02/2023 Ngày hiệu lực: 05/04/2023

HÀNH CHÍNH – TƯ PHÁP

5
Nghị định 06/2023/NĐ-CP quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức

Ngày ban hành: 21/02/2023 Ngày hiệu lực: 10/04/2023

6

Thông tư 02/2023/TT-BVHTTDL quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề

nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành tuyên truyền viên văn hóa do Bộ

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Ngày ban hành: 21/02/2023 Ngày hiệu lực: 10/04/2023
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