
Kính gửi: Quý Khách hàng thân mến,
TPLegal trân trọng gửi Quý Khách hàng Bản tin pháp luật tháng 11 năm 2022 với các điểm tin và văn bản pháp luật
như sau:
 Cán bộ, công chức, viên chức bảo hiểm được tăng 80% lương
 Mức tổ chức bồi thường tái định cư và cưỡng chế thu hồi đất
 Doanh nghiệp vay nước ngoài phải đăng ký với NHNN
 Cán bộ không được thành lập doanh nghiệp sau khi thôi chức vụ
 Cập nhật văn bản tháng 11/2022

NHỮNG ĐIỂM TIN NỔI BẬT LIÊN QUAN

1/ Cán bộ, công chức, viên chức bảo hiểm được tăng 80% lương

Theo quyết định 19/2022/QĐ-TTg, mức chi tiền lương đối với một số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
trong ngành bảo hiểm sẽ cao gấp 1,8 lần mức chi tiền lương của các cán bộ, công chức, viên chúc thông thường. Có
03 nhóm đối tượng được tăng 80% tiền lương:

- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;

- Người làm việc theo chế độ HĐLĐ trong tổ chức BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân;

- Người lao động thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp của ngành lao động - thương binh và xã hội.

2/ Doanh nghiệp vay nước ngoài phải đăng ký với NHNN

Thông tư 12/2022/TT-NHNN quy định doanh nghiệp có khoản vay nước ngoài mà không được Chính phủ bảo lãnh
phải đăng ký với NHNN với các khoản vay sau:

- Khoản vay trung, dài hạn;

- Khoản vay ngắn hạn được gia hạn thời gian trả nợ gốc mà tổng thời hạn của khoản vay là trên 01 năm;

- Khoản vay ngắn hạn không có thỏa thuận gia hạn nhưng còn dư nợ gốc tại thời điểm tròn 01 năm kể từ ngày rút vốn
đầu tiên.

Doanh nghiệp cần khai báo thông tin đăng ký, đăng ký thay đổi tài khoản vay và báo cáo tình hình thực hiện khoản
vay, tự trả trên Trang điện tử.

3/ Mức tổ chức bồi thường tái định cư và cưỡng chế thu hồi đất

Thông tư số 61/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh, quyết toán kinh phí tổ
chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Mức kinh phí bảo đảm cho việc này được quy
định tại Điều 3 TT 61:

- Các loại dự án trên địa bàn kinh tế khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn thì các mức kinh phí dựa trên khối lượng công
việc thực hiện theo dự toán đưdduowcCQNN có thẩm quyền phê duyệt.

- Các dự án không thuộc trường hợp trên mà không phải thực hiện cưỡng chế kiểm đếm thì mức kinh phí không quá
2% tổng kinh phí

- Các dự án không thuộc trường hợp đầu tiên mà phải thực hiện cưỡng chế kiểm điểm thì ngoài mức kinh phí như
trường hợp 2, mức kinh phí cưỡng chế kiểm đếm căn cứ vào khối lượng công việc theo dự toán được CQNN phê



duyệt.

- Các dự án phải thực hiện cưỡng chế thu hồi đất thì mức kinh phí được căn cứ vào khối lượng công việc thực tế theo
dự toán được CQNN có thẩm quyền phê duyệt.

4/ Cán bộ không được thành lập doanh nghiệp sau khi thôi chức vụ
Theo Điều 5 Thông tư 60/2022/TT-BTC, 11 lĩnh vực người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức
danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc lĩnh vực trước đây mình quản lý sau khi thôi chức
vụ gồm: Quản lý nhà nước về kế toán, kiểm toán; về bảo hiểm; về thuế, lệ phí và các khoản thu khác của nhân sách
nhà nước; về chứng khoán và thị trường chứng khoán; về bảo hiểm; về hải quan; về giá; về tài chính doanh nghiệp và
quản lý vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp; về dự trữ quốc gia; về ngân sách nhà nước; về tài sản công; về vay nợ,
trả nợ trong nước, ngoài nước của Chính phủ, nợ công, nợ nước ngoài của quốc gia và nguồn viện trợ quốc tế cho
Việt Nam và nguồn cho vay, viện trợ của VN cho nước ngoài.
Thời hạn bị cấm các hoạt động trên đối với từng lĩnh vực là:
- Lĩnh vực quản lý ngân sách Nhà nước và quản lý Nhà nước về tài sản công: Đủ 12 tháng kể từ ngày thôi giữ chức
vụ theo quyết định của cấp có thẩm quyền.
- Các lĩnh vực còn lại: Đủ 24 tháng kể từ ngày thôi giữ chức vụ theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

VĂN BẢN PHÁP LUẬT THÁNG 11 NĂM 2022

SỐ NGÀY HIỆU LỰC TÊN VĂN BẢN

DOANH NGHIỆP – TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC

1. 01/11/2022
Thông tư 56/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung
về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài chính
khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

2. 01/11/2022

Thông tư 13/2022/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định định
mức kinh tế - kỹ thuật cho nhóm dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách
nhà nước đối với hoạt động tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và hoạt động giải
thưởng chất lượng quốc gia

3. 15/11/2022 Thông tư 12/2022/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về
quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp

4. 17/11/2022

Thông tư 60/2022/TT-BTC quy định danh mục các lĩnh vực và thời hạn người
có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý,
điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ
phần, công ty hợp danh, hợp tác xã thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách
nhiệm quản lý sau khi thôi giữ chức vụ trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của
Bộ Tài chính

5. 19/11/2022

Thông tư 62/2022/TT-BTC quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp
từ ngân sách Nhà nước thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai
nghiện ma túy bắt buộc; công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng
đồng, cơ sở cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy do Bộ trưởng
Bộ Tài chính ban hành

6. 28/11/2022
Thông tư 16/2022/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định tiêu chí phân
loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công
lập thuộc ngành, lĩnh vực công thương



7. 20/11/2022

Thông tư 63/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ Thông tư
117/2013/TT-BTC ngày 23/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài
chính và giải ngân đối với nguồn vốn tín dụng của Ngân hàng Đầu tư Châu Âu
cho hai Dự án Xây dựng tuyến đường sắt đô thị thí điểm Thành phố Hà Nội,
đoạn Nhổn - Ga Hà Nội (tuyến số 3) và Dự án Xây dựng tuyến tàu điện ngầm số
2 Thành phố Hồ Chí Minh và Thông tư 105/2015/TT-BTC ngày 08/07/2015 sửa
đổi bổ sung một số điều Thông tư 117/2013/TT-BTC

8. 20/11/2022
Thông tư 61/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, sử
dụng và thanh, quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định
cư khi Nhà nước thu hồi đất

THƯƠNG MẠI

9. 20/11/2022

Thông tư 20/2022/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về
lập hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của
Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, Hiệp định
Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu
Âu, Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh
và Bắc Ai-len

10. 20/11/2022

Thông tư 21/2022/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về
lập hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh
của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, Hiệp định
Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu
Âu, Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh
và Bắc Ai-len

TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ, VĂN HÓA – XÃ HỘI

11. 01/11/2022
Nghị định 87/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thông tấn xã Việt Nam

12. 01/11/2022
Nghị định 86/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo

13. 01/11/2022

Nghị định 54/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều
của Nghị định 78/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều
kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
và Nghị định 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ quy định về quản
lý hoạt động đường thủy nội địa

14. 01/11/2022
Nghị định 58/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc đăng ký và quản lý hoạt động
của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam

15. 01/11/2022
Nghị định 68/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường

16. 01/11/2022

Nghị định 70/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều
của các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực
đường bộ



17. 01/11/2022
Thông tư 21/2022/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về quản lý,
bảo trì công trình thuộc kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa

18. 01/11/2022

Quyết định 296/QĐ-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc ban hành
Quy định tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các Tòa
án, đơn vị trong Tòa án nhân dân

19. 01/11/2022

Quyết định 1336/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố thủ tục
hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải

20. 10/11/2022
Quyết định 19/2022/QĐ-TTg về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất
nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2024

21. 10/11/2022

Thông tư 58/2022/TT-BTC quy định nội dung và mức chi thực hiện hoạt động
của Chương trình "Đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp
ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”

22. 10/11/2022
Quyết định 19/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chi phí quản lý bảo
hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2024

23. 15/11/2022

Thông tư 18/2022/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về
việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Lao động Thương
binh và Xã hội ban hành, liên tịch ban hành

24. 22/11/2022

Thông tư 14/2022/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một
số điều của Thông tư 02/2017/TT-BCT ngày 10/02/2017 của Bộ trưởng Bộ
Công Thương quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá
truyền tải điện

25. 25/11/2022
Thông tư 15/2022/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định phương pháp
xây dựng khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp

TÀI NGUYÊN – MÔI TRƯỜNG; Y TẾ

28. 01/11/2022
Thông tư 07/2022/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định thuốc phải thử tương
đương sinh học và các yêu cầu đối với hồ sơ báo cáo số liệu nghiên cứu tương
đương sinh học trong đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam

29. 15/11/2022
Thông tư 10/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban
hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thuỷ văn, kinh tế - xã hội phục vụ
công tác thành lập bản đồ Thành phố Hà Nội

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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