
Kính gửi: Quý Khách hàng thân mến,
TPLegal trân trọng gửi Quý Khách hàng Bản tin pháp luật tháng 12 năm 2022 với các điểm tin và văn bản pháp luật
như sau:
 Tháng cuối cùng sử dụng sổ hộ khẩu để xác nhận cư trú.
 Sử dụng bằng nghề của người khác bị phạt đến 20 triệu đồng.
 Tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao được ưu đãi thuê nhà, đất.
 Một số viên chức được bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.
 Bộ quy tắc nghề nghiệp đối với Thừa phát lại.
 Cập nhật văn bản tháng 12/2022.

NHỮNG ĐIỂM TIN NỔI BẬT LIÊN QUAN

1/ Tháng cuối cùng sử dụng sổ hộ khẩu để xác nhận cư trú.
Theo Điều khoản 3 Điều 38 Luật cư trú 2020: “Kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú đã
được cấp vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú theo quy định của Luật này cho đến
hết ngày 31 tháng 12 năm 2022.”

Như vậy, sổ hộ khẩu chỉ có giá trị sử dụng đến hết năm 2022. Từ ngày 01/01/2023 cuốn sổ này sẽ chính thức bị khai
tử.

2/ Sử dụng bằng nghề của người khác bị phạt đến 20 triệu đồng.

Nghị định 88/2022/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp đã tăng mạnh
mức phạt đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Theo đó:

- Hành vi sử dụng văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp của người khác hoặc cho người khác sử dụng văn
bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp của mình sẽ bị phạt từ 10 - 20 triệu đồng (trước đó chỉ phạt từ 03 - 05 triệu
đồng).

- Hành vi sử dụng văn bằng, chứng chỉ bị tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung bị phạt từ 10 - 20 triệu đồng (trước
đó chỉ phạt từ 05 - 07 triệu đồng).

Bên cạnh đó, Nghị định cũng bổ sung mức xử phạt hành chính đối với một số hành vi như: gian lận để được cấp
bằng; xúc phạm danh dự, nhân phẩm cán bộ, nhà giáo trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp, …

3/ Tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao được ưu đãi thuê nhà, đất.
Nghị định số 90/2022/NĐ-CP về quản lý, sử dụng nhà, đất do Bộ Ngoại giao quản lý để phục vụ hoạt động đối ngoại
của Nhà nước có hiệu lực từ ngày 15/12/2022.
Theo đó, Bộ trưởng Ngoại giao xem xét, quyết định cho tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, văn phòng
nước ngoài được thuê nhà, đất theo chính sách ưu đãi đặc biệt của Nhà nước, phù hợp với quan hệ đối ngoại, đảm
bảo lợi ích của Nhà nước.
Giá cho thuê nhà, đất đảm bảo theo giá thị trường, bù đắp chi phí, có tích lũy để bảo tồn và phát triển nhà phục vụ đối
ngoại.
4/ Một số viên chức được bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.
Ba Thông tư số 12/2022/TT-BTNMT; 07/2022/TT-BVHTTDL; 14/2022/TT-BKHCN có hiệu lực trong tháng 12, bỏ yêu
cầu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với một số vị trí viên chức. Cụ thể:



- Viên chức ngành tài nguyên và môi trường, gồm: Địa chính viên, điều tra viên tài nguyên môi trường, dự báo viên khí
tượng thủy văn, kiểm soát viên khí tượng thủy văn, quan trắc viên tài nguyên môi trường, đo đạc bản đồ viên.
- Viên chức chuyên ngành thể dục, thể thao, gồm: Huấn luyện viên, hướng dẫn viên.
- Viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ, gồm: nghiên cứu viên, trợ lý nghiên cứu, kỹ sư, kỹ thuật viên.
5/ Bộ quy tắc nghề nghiệp đối với Thừa phát lại.
Thông tư 08/2022/TT-BTP quy định về quy tắc đạo đức nghề nghiệp Thừa phát lại. Theo đó, Thừa phát lại bị cấm thực
hiện một số hành vi với người yêu cầu như:
- Sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho người yêu cầu;
- Nhận, đòi hỏi thêm bất kỳ một khoản tiền, lợi ích nào khác từ người yêu cầu ngoài chi phí đã được ghi nhận trong
hợp đồng;
- Nhận tiền hoặc bất kỳ lợi ích nào khác từ người thứ ba để thực hiện hoặc không thực hiện yêu cầu;
- Lập vi bằng, xác minh điều kiện thi hành án dân sự, tổ chức thi hành các bản án, quyết định của Tòa án có liên quan
đến quyền, lợi ích của chính mình với người yêu cầu, những người thân thích của mình, bao gồm: Vợ, chồng, con đẻ,
con nuôi; cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, bác, chú, cậu, cô, dì và anh, chị, em
ruột của Thừa phát lại, của vợ hoặc chồng của Thừa phát lại; cháu ruột mà Thừa phát lại là ông, bà, bác, chú, cậu, cô,
dì;
- Gây áp lực, ép buộc, lừa dối, đe dọa, chiết khấu hoặc đưa ra hứa hẹn nhằm lôi kéo người yêu cầu

VĂN BẢN PHÁP LUẬT THÁNG 12 NĂM 2022

SỐ NGÀY HIỆU LỰC TÊN VĂN BẢN

DOANH NGHIỆP – TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC

1. 01/12/2022
Thông tư 15/2022/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định
quản lý Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất
lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030

2. 15/12/2022 Nghị định 90/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý, sử dụng nhà, đất do
Bộ Ngoại giao quản lý để phục vụ hoạt động đối ngoại của Nhà nước

3. 18/12/2022
Quyết định 02/2022/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy
định theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm
toán Nhà nước

4. 22/12/2022
Thông tư 66/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ Thông tư
142/2011/TT-BTC ngày 20/10/2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn quản lý tài
chính đối với nguồn vốn vay Quỹ Kuwait và Quỹ Saudi

5. 23/12/2022
Thông tư 67/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi
doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của
doanh nghiệp

6. 28/12/2022

Thông tư 31/2022/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một
số điều của Thông tư 57/2014/TT-BCT ngày 19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ
Công Thương quy định phương pháp, trình tự xây dựng và ban hành khung giá
phát điện và Thông tư 57/2020/TT-BCT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ
Công Thương quy định phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua
bán điện

THƯƠNG MẠI



7. 01/12/2022 Thông tư 31/2022/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Danh
mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

8. 20/12/2022

Thông tư 30/2022/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một
số điều của Thông tư 57/2018/TT-BCT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ
Công Thương quy định chi tiết một số điều của các Nghị định liên quan đến
kinh doanh thuốc lá

9. 28/12/2022

Thông tư 31/2022/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một
số điều của Thông tư 57/2014/TT-BCT ngày 19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ
Công Thương quy định phương pháp, trình tự xây dựng và ban hành khung giá
phát điện và Thông tư 57/2020/TT-BCT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ
Công Thương quy định phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua
bán điện

TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ, VĂN HÓA – XÃ HỘI

10. 01/12/2022
Nghị định 81/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao

11. 01/12/2022

Quyết định 2125/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc điều
chỉnh một mã số HS thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây
mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

12. 01/12/2022

Thông tư 8/2022/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều
của Thông tư 14/2019/TT-BNV ngày 15/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy
định tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ
Nội vụ

13. 05/12/2022

Thông tư 2/2022/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc bãi bỏ một phần
Thông tư 01/2017/TT-VPCP ngày 31/3/2017 hướng dẫn thực hiện quy định về
Công báo tại Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy
phạm pháp luật

14. 09/12/2022

Thông tư 64/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Sửa đổi 2:2022
QCVN 08:2018/BTC Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với xuồng (tàu) cao tốc
dự trữ quốc gia

15. 10/12/2022

Thông tư 15/2022/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
quy định về việc kiểm tra, giám sát vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm đối với
mật ong

16. 10/12/2022

Thông tư 07/2022/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc
quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức
chuyên ngành thể dục thể thao

17. 12/12/2022
Nghị định 88/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm
hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp



18. 12/12/2022

Thông tư 17/2022/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 29/2018/TT-BNNPTNT
ngày 16/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông ngiệp và Phát triển nông thôn quy
định về các biện pháp lâm sinh

19. 12/12/2022

Thông tư 14/2022/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi,
bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày
01/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ
quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành
khoa học và công nghệ đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Thông tư
01/2020/TT-BKHCN ngày 20/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công
nghệ

20. 12/12/2022

Thông tư 14/2022/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy
định danh mục, chất lượng dịch vụ viễn thông công ích và hướng dẫn thực hiện
Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025

21. 15/12/2022

Thông tư 08/2022/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc
sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 07/2012/TT-BVHTTDL ngày
16/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn Nghị
định 32/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu,
nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh

22. 15/12/2022

Thông tư 09/2022/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc
quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức
chuyên ngành mỹ thuật

23. 15/12/2022

Thông tư 10/2022/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc
quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức
chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh

24. 19/12/2022

Thông tư 07/2022/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc quy định tiêu chí phân loại,
điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
thuộc ngành, lĩnh vực tư pháp

25. 22/12/2022
Thông tư 08/2022/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy tắc đạo đức
nghề nghiệp Thừa phát lại

26. 24/12/2022

Thông tư 15/2022/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc giảng
dạy khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông trong cơ sở giáo dục
nghề nghiệp

TÀI NGUYÊN – MÔI TRƯỜNG, Y TẾ

27. 09/12/2022
Thông tư 12/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc sửa
đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức
ngành tài nguyên và môi trường

28. 12/12/2022 Thông tư 13/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban
hành Định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển



và bản đồ hàm lượng diệp lục bề mặt nước biển tỷ lệ 1:500.000, 1:1.000.000
bằng dữ liệu viễn thám quang học độ phân giải thấp

29. 15/12/2022

Quyết định 3147/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính trong
lĩnh vực tổ chức cán bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế được
sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Thông tư 11/2022/TT-BYT ngày 01/11/2022
của Bộ Y tế

30. 15/12/2022
Thông tư 11/2022/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ
tục bổ nhiệm, cấp thẻ, miễn nhiệm và thu hồi thẻ giám định viên pháp y và giám
định viên pháp y tâm thần

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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