
Kính gửi: Quý Khách hàng thân mến,
TPLegal trân trọng gửi Quý Khách hàng Bản tin pháp luật tháng 09 năm 2022 với các điểm tin và văn bản pháp luật
như sau:
 Thí điểm mô hình đưa phạm nhân lao động, học nghề ngoài trại giam.
 Hạn cuối chi trả tiền hỗ trợ lao động ảnh hưởng của COVID-19.
 Hạn cuối nộp giấy gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất là 30/9/2022.
 Giảm 50% phí khai thác thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
 Phạt tiền đối với hành vi ghi âm, ghi hình trái phép tại phiên tòa.
 Cập nhật văn bản tháng 09/2022.

NHỮNG ĐIỂM TIN NỔI BẬT LIÊN QUAN

1/ Thí điểm mô hình đưa phạm nhân lao động, học nghề ngoài trại giam
Theo Nghị quyết 54/2022/QH15 về việc thí điểm việc thí điểm mô hình đưa phạm nhân lao động, học nghề ngoài trại
giam được thực hiện như sau:
- Số lượng trại giam được áp dụng thí điểm mô hình này không quá 1/3 tổng số trại giam thuộc Bộ Công an.
- Việc tổ chức hoạt động lao động, học nghề cho phạm nhân ngoài trại giam phải đảm bảo nguyên tắc:
+ Bảo đảm an ninh, an toàn trong quá trình tổ chức hoạt; phục vụ hiệu quả công tác giáo dục cải tạo, tái hòa nhập
cộng đồng cho phạm nhân; tạo điều kiện để phạm nhân tìm kiếm việc làm sau khi chấp hành xong án tù.
+ Phạm nhân lao động, học nghề ngoài trại giam trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng và được trả một phần công lao
động và thực hiện quyền, nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự;

+ Thu nhập từ kết quả lao động, học nghề của phạm nhân ngoài trại giam của đơn vị hợp tác với trại giam trong thời
gian thí điểm được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Phạm nhân không được tham gia lao động, học nghề ngoài trại giam gồm: Phạm nhân phạm một trong các tội về
xâm phạm an ninh quốc gia, phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh; phạm nhân đã bị kết án từ
02 lần trở lên; phạm nhân tái phạm nguy hiểm;…

2/ Hạn cuối chi trả tiền hỗ trợ lao động ảnh hưởng của COVID-19
Theo Nghị quyết số 24/2022/UBTVQH15 về tiếp tục chi trả hỗ trợ đối với người lao động chịu ảnh hưởng của
Covid-19:

Tổng số tiền khoảng 1.155 tỷ đồng, hạn cuối hoàn thành chi trả là ngày 10/9/2022, đối tượng được chi trả gồm:

- Những người lao động đang tham gia BHTN tại thời điểm ngày 30/9/2021;

- Người lao động đã dừng tham gia BHTN do chấm dứt HĐLĐ từ 01/01/2020 đến ngày 30/9/2021, có thời gian đóng
bảo hiểm được bảo lưu, đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp đúng hạn trong năm 2021 mà chưa nhận hoặc chưa nhận đủ trợ
cấp từ quỹ BHTN.

3/ Hạn cuối nộp giấy gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất là 30/9/2022
Theo Điều 5 Nghị định 34/2020/NĐ-CP về việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, thu
nhập cá nhân và tiền thuê đất:

- Tổ chức, cá nhân được gia hạn nộp tiền thuế và tiền thuê đất trong năm 2022 phải trực tiếp kê khai, gửi Giấy đề nghị

gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo mẫu quy định cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp thông phương thức điện tử;

https://luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-quyet-24-2022-ubtvqh15-tiep-tuc-chi-tra-ho-tro-nld-theo-nghi-quyet-03-2021-ubtvqh15-228037-d1.html


gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện.

- Nếu Giấy đề nghị gia hạn không nộp cùng thời điểm nộp Hồ sơ khai thuế tháng (hoặc quý) thì hạn nộp chậm nhất là

ngày 30/9/2022.

- Nếu gửi Giấy đề nghị gia hạn cho cơ quan thuế sau ngày 30/9/2022, người nộp thuế sẽ không được gia hạn nộp

thuế, tiền thuê đất.
4/ Giảm 50% phí khai thác thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
Theo Thông tư 48/2022/TT-BTC, tổ chức có nhu cầu khai thác thông tin không thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn của mình, cá nhân có nhu cầu khai thác thông tin không phải của mình trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân
cư phải trả phí khai thác và sử dụng thông tin.

Và theo điểm a khoản 1 Điều 4, trong thời gian ngày 17/9/2022 đến hết ngày 31/12/2023, tổ chức, các nhân chỉ phải
trả 50% mức phí.

Số TT Nội dung công việc thu phí

Mức thu

(đồng/trường thông

tin)

1
Xác thực thông tin công dân bằng tin nhắn SMS, văn bản điện tử, văn bản giấy (sản

phẩm SPDC01)
1.000

2 Tin nhắn SMS trả lời kết quả thông tin đề nghị khai thác (sản phẩm SPDC02) 1.000

3
Văn bản điện tử trả lời kết quả thông tin đề nghị khai thác qua cổng dịch vụ công

(sản phẩm SPDC03)
1.000

4
Văn bản điện tử trả lời kết quả thông tin đề nghị khai thác qua ứng dụng phần mềm

(sản phẩm SPDC04)
1.000

5 Văn bản giấy trả lời kết quả thông tin đề nghị cung cấp (sản phẩm SPDC05) 1.000

5/ Phạt tiền đối với hành vi ghi âm, ghi hình trái phép tại phiên tòa

Theo Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng quy định:

- Người thực hiện hành vi ghi âm lời nói, hình ảnh của Hội đồng xét xử mà không được sự đồng ý của Chủ tọa phiên

tòa hoặc ghi âm lời nói, ghi hình ảnh của người tham gia tố tụng mà không được sự đồng ý của họ trong phiên tòa xét

xử vụ án dân sự, vụ án hành chính,... bị phạt tiền từ 7 đến 15 triệu đồng;

- Người thực hiện hành vi lôi kéo, xúi giục, kích động người khác gây mất trật tự, gây rối tại phòng xử án; mang đồ vật

cấm lưu hành, truyền đơn, khẩu hiệu hoặc tài liệu, đồ vật khác vào phòng xử án, trừ vật chứng của vụ án hoặc vũ khí,

công cụ hỗ trợ được phép mang theo sẽ bị phạt từ 01 - 07 triệu đồng.

VĂN BẢN PHÁP LUẬT THÁNG 9 NĂM 2022

SỐ NGÀY HIỆU LỰC TÊN VĂN BẢN

DOANH NGHIỆP – TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC

1. 01/09/2022

Nghị định 47/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của
Nghị định 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và
điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

2. 01/09/2022 Thông tư 08/2022/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về trình tự,
thủ tục giám sát ngân hàng



3. 01/09/2022
Thông tư 09/2022/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về quản
lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người
nước ngoài

4. 01/09/2022

Thông tư 42/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của
Thông tư 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lập
dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước bảo đảm cho
công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật

5. 05/09/2022
Thông tư 43/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc quản lý và sử dụng
kinh phí ngân sách Nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác
thỏa thuận quốc tế

6. 12/09/2022

Nghị định 49/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của
Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi, bổ
sung một số điều theo Nghị định 12/2015/NĐ-CP, Nghị định 100/2016/NĐ-CP và Nghị
định 146/2017/NĐ-CP

7. 12/09/2022
Thông tư 47/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán
ngân sách Nhà nước năm 2023, kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 03 năm
2023-2025

8. 15/09/2022
Thông tư 10/2022/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về quản
lý ngoại hối đối với việc phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế của doanh nghiệp
không được Chính phủ bảo lãnh

9. 16/09/2022 Thông tư 10/2022/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung
cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

10. 16/09/2022
Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết việc
cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng
đấu thầu quốc gia

11. 17/09/2022
Thông tư 48/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu,
nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc
gia về dân cư

THƯƠNG MẠI

12. 10/09/2022

Thông tư 45/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại
Thông tư 143/2015/TT-BTC ngày 11/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ
tục hải quan và quản lý xe ô tô, xe gắn máy của các đối tượng được phép nhập khẩu,
tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại

TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ, VĂN HÓA – XÃ HỘI

13. 01/09/2022
Thông tư 13/2022/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định khung giá
nhượng quyền khai thác dịch vụ hàng không

14. 01/09/2022 Thông tư 41/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Chế độ kế toán áp



dụng cho các hoạt động xã hội, từ thiện

15. 01/09/2022
Nghị quyết 21/2022/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về vị trí, chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Công tác đại biểu

16. 01/09/2022
Nghị quyết 54/2022/QH15 của Quốc hội về thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao
động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam

17. 02/09/2022

Thông tư 53/2022/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc sửa đổi, bổ sung khoản 8 Điều
4 và thay thế Phụ lục I của Thông tư 164/2019/TT-BQP ngày 03/11/2019 của Bộ
trưởng Bộ Quốc phòng quy định tiêu chuẩn, định lượng, mức tiền ăn, tiền thuốc bổ
thường xuyên đối với huấn luyện viên, vận động viên và giáo viên thể dục, thể thao
trong Quân đội

18. 05/09/2022

Thông tư 44/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định quản lý và sử dụng kinh
phí chi thường xuyên thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách
mạng, thân nhân của người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng
chiến do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý

19. 09/09/2022

Thông tư 12/2022/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về thời giờ làm việc, thời
giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa
hệ thống đường ống phân phối khí và các công trình khí

20. 10/09/2022
Thông tư 11/2022/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về liên kết tổ
chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài

21. 10/09/2022

Thông tư 04/2022/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng
dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Huấn luyện và
Thi đấu thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

22. 10/09/2022
Thông tư 12/2022/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương
trình Giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông

23. 11/09/2022

Quyết định 3117/QĐ-BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc
công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực thú y thuộc phạm vi
chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

24. 11/09/2022

Thông tư 06/2022/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc
sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về kiểm dịch động vật, sản
phẩm động vật thủy sản

25. 12/09/2022

Thông tư 10/2022/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ
sung một số điều Thông tư 28/2013/TT-BKHCN ngày 17/12/2013 của Bộ trưởng Bộ
Khoa học và Công nghệ quy định kiểm tra Nhà nước về đo lường

26. 15/09/2022

Quyết định 1557/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố thủ tục
hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Công nghệ thông tin, điện tử thuộc phạm
vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

27. 15/09/2022 Thông tư 18/2022/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn về việc tiếp nhận,



xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi
quản lý của Bộ Giao thông Vận tải

28. 15/09/2022

Thông tư 01/2022/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi
1:2022 QCVN 102:2016/BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định
danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều
hành

29. 15/09/0222

Thông tư 17/2022/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một
số điều của Thông tư 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao
thông Vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ
trợ vận tải đường bộ

30. 15/09/2022

Thông tư 55/2022/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn quy trình công
nhận và thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng thuộc trách
nhiệm của Bộ Quốc phòng

31. 15/09/2022

Thông tư 11/2022/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Ủy ban
nhân dân cấp tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

32. 15/09/2022

Thông tư 10/2022/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ
sung một số điều của Thông tư 13/2018/TT-BTTTT ngày 15/10/2018 của Bộ trưởng
Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng
nhập khẩu theo giấy phép và trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp Giấy phép nhập khẩu sản
phẩm an toàn thông tin mạng

33. 20/09/2022

Thông tư 09/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Hội đồng
quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực tài nguyên và môi
trường

34. 30/09/2022

Thông tư 18/2022/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định danh mục và thời
hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo,
quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực Đầu tư ở
địa phương

Y TẾ

35. 15/09/2022

Thông tư 04/2022/TT-BYT của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của
Thông tư 52/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017, Thông tư 18/2018/TT-BYT ngày
22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư
52/2017/TT-BYT quy định về đơn thuốc và kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong
điều trị ngoại trú và Thông tư 27/2021/TT-BYT ngày 20/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Y
tế về việc quy định kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử

PHÁT HÀNH BỞI HÃNG LUẬT TIÊN PHONG SÀI GÒN

Mọi thông tin xin gửi về địa chỉ Email info@tplegal.vn
Số máy lẻ 028 35 35 18 58 | 0912 329 324

Facebook: www.facebook.com/tplegallaw
Website: https://tplegal.vn
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