
UBND HUYỆN DIỄN CHÂU 

HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP 

PBGD PHÁP LUẬT HUYỆN 

 

Số:   01/HĐ-TP 
V/v triển khai văn bản pháp luật  

và định hướng tuyên truyền 

 tháng 01/2023 
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  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Diễn Châu, ngày 03 tháng 01 năm 2023 

 

               Kính gửi:  

- Trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; 

- Thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); hòa giải cơ sở; xây 

dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện Diễn Châu, Hội đồng phối 

hợp, PBGDPL huyện đề nghị Trưởng các phòng, ban, ngành đoàn thể cấp huyện; thành 

viên Hội đồng huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn căn cứ chức năng nhiệm vụ của 

phòng, ngành, địa phương quan tâm triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:   

I. Tổ chức/chỉ đạo tổ chức sinh hoạt “Ngày pháp luật” hàng tháng (lồng ghép 

trong các cuộc họp của các cơ quan, đơn vị, sinh hoạt Đảng hàng tháng…) để quán 

triệt, triển khai các văn bản pháp luật mới trong tháng 01/2023 như sau: 

1. Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2022 (sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ 2005) có hiệu lực 

thi hành từ ngày 01/01/2023. 

2. Luật Cảnh sát cơ động 2022 (thay thế Pháp lệnh Cảnh sát cơ động 2013), có 

hiệu lực từ ngày 01/01/2023;  

3. Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022  (thay thế Luật Kinh doanh bảo hiểm 

2000 và Luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi 2010) có hiệu lực thi hành từ ngày 

01/01/2023;   

4. Nghị định 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ về việc sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, 

sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, có hiệu lực thi 

hành từ 01/01/2023;  

5. Quyết định 2081/QĐ-NHNN ngày 12/12/2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam về mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2023 đối với 

dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Thông tư 11/2013/TT-

NHNN ngày 15/5/2013, Thông tư 32/2014/TT-NHNN ngày 18/11/2014 và Thông tư 

25/2016/TT-NHNN ngày 29/7/2016, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2023;  

6. Quyết định 3510/QĐ-BHXH ngày 21/11/2022 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam 

ban hành quy trình đăng ký đóng, cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người chỉ tham gia bảo 

hiểm y tế trên Cổng Dịch vụ công theo Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/So-huu-tri-tue/Luat-So-huu-tri-tue-sua-doi-2022-458435.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/So-huu-tri-tue/Luat-So-huu-tri-tue-2005-50-2005-QH11-7022.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-Canh-sat-co-dong-2022-477977.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Phap-lenh-Canh-sat-co-dong-2013-221735.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Luat-Kinh-doanh-bao-hiem-2022-465916.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Luat-Kinh-doanh-bao-hiem-2000-24-2000-QH10-47229.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Luat-Kinh-doanh-bao-hiem-2000-24-2000-QH10-47229.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Luat-kinh-doanh-bao-hiem-sua-doi-2010-115264.aspx


Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp 

trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2022, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2023; 

7. Quyết định 3612/QĐ-BHXH ngày 09/12/2022 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam 

về việc ban hành Quy trình giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần áp dụng thí điểm 

xác thực qua chữ ký số được tích hợp trong ứng dụng trên thiết bị di động theo Quyết 

định 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục dịch 

vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2022, có 

hiệu lực thi hành từ 01/01/2023. 

 (Văn bản được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ 

http://www.chinhphu.vn/Hệ thống văn bản/văn bản quy phạm pháp luật/loại văn bản). 

II. Căn cứ tình hình, điều kiện cụ thể của địa phương, bằng hình thức phù 

hợp, khuyến khích đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL, nhất 

là hiệu quả PBGDPL qua mạng xã hội facebook, zalo; trên hệ thống truyền thanh 

cơ sở…, trong đó cần tập trung tuyên truyền, phổ biến các nội dung trọng tâm 

như sau: 

1. Tổ chức tuyên truyền các văn bản pháp luật nêu ở Mục I Công văn này. 

2. Tiếp tục tuyên truyền bằng nhiều hình thức các quy định cơ bản của Luật Tiếp 

công dân; Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo; Luật phòng chống tham nhũng năm 2018; Luật 

cư trú 2020; Bộ luật Lao động; Luật an toàn vệ sinh lao động; Luật quản lý thuế; Luật 

phòng chống ma túy 2021; Luật, văn bản hướng dẫn thi hành và quy định về xử lý vi 

phạm hành chính trong các lĩnh vực: y tế; an ninh trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống 

tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình; đất đai; hoạt động xây dựng, kinh doanh 

bất động sản; bảo vệ môi trường; thuế, hóa đơn; thủy sản, thú y; an toàn thực phẩm, 

phòng chống xâm hại, bạo lực trẻ em, lôi kéo trẻ em vào hoạt động tội phạm, cản trở 

việc thực hiện các quyền của trẻ em…trong đó cần tập trung vào các vấn đề cần định 

hướng dư luận, được dư luận xã hội quan tâm, các vi phạm pháp luật phổ biến, thường 

xảy ra trên địa bàn. 

- Tuyên truyền, phổ biến các quy định của Bộ luật Dân sự 2015, Luật Đất đai 

2013 và các văn bản có liên quan về quyền của người sử dụng đất như tách thửa, hợp 

thửa, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển nhượng, thừa kế, góp vốn, tặng cho; quy 

định pháp luật về công chứng, chứng thực giao dịch về quyền sử dụng đất, trong đó 

nhấn mạnh sự khác nhau về giá trị pháp lý của văn bản công chứng và văn bản chứng 

thực; về trách nhiệm của người yêu cầu chứng thực/công chứng đối với nội dung của 

hợp đồng, giao dịch và hệ quả pháp lý của việc chứng thực/công chứng hợp đồng, giao 

dịch…..để Nhân dân biết, lựa chọn hình thức phù hợp. 

-  Tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật và các hành vi dụ dỗ, lừa 

đảo liên quan đến hoạt động tổ chức hội thảo giới thiệu sản phẩm, bán hàng lưu động 

kèm theo việc thực hiện hoạt động khuyến mãi, kinh doanh đa cấp chưa được cấp 

phép….đặc biệt hướng đến đối tượng tuyên truyền là phụ nữ, người cao tuổi. Tiếp tục 

tuyên truyền các hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; các phương 

thức, các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng xã hội. 



- Tăng cường công tác tuyên truyền, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và 

cứu nạn cứu hộ trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình sản xuất, kinh 

doanh, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán 2023. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông dịp cao điểm Tết 

Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội Xuân 2023; tuyên truyền pháp luật 

giải tỏa hành lang an toàn giao thông, chống tái lấn chiếm hàng lang an toàn giao thông; 

các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường 

sắt…theo Nghị định số 100/2019/NĐ-CP, Nghị định số 123/2021/NĐ-CP ngày 

28/12/2021 của Chính phủ, tập trung vào các hành vi sử dụng rượu bia, vượt quá tốc 

độ, chở hàng quá khổ, quá tải, cơi nới thùng xe. 

- Tăng cường tuyên truyền pháp luật về phòng chống vi phạm pháp luật trong 

lĩnh vực thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người 

tiêu dùng; an toàn thực phẩm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. 

- Tiếp tục tuyên truyền hậu quả, tác hại của pháo; quy định về xử lý vi phạm hành 

chính và trách nhiệm hình sự đối với người có hành vi vận chuyển, tàng trữ, mua bán, 

sản xuất, sử dụng trái phép pháo. Đẩy mạnh phong trào 03 không, 02 tự giác “Không 

sản xuất, buôn bán pháo; Không tàng trữ, vận chuyển pháo; Không sử dụng pháo; Tự 

giác chấp hành các quy định cấm sản xuất, nhập lậu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, 

sử dụng các loại pháo; Tự giác phát hiện, tố giác hành vi vi phạm về pháo”. 

- Tiếp tục tuyên truyền rộng rãi về vai trò, ý nghĩa của việc thực hiện nghĩa vụ 

quân sự; trách nhiệm và nghĩa vụ của công dân; quy định của pháp luật công tác quốc 

phòng, quân sự; vận động, phát huy tinh thần, ý thức tự giác của công dân trong việc 

tham gia nghĩa vụ quân sự, cống hiến sức trẻ bảo vệ Tổ quốc là niềm vinh dự, tự hào 

của mỗi công dân; quyền lợi của công dân khi tham gia nghĩa vụ quân sự và trách nhiệm 

phải chịu nếu trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự (quy định về xử lý vi phạm hành 

chính và trách nhiệm hình sự). 

- Tuyên truyền phổ biến pháp luật về các quy định của Luật Tiếp cận thông tin 

năm 2016, danh mục thông tin công khai, quy chế cung cấp thông tin, việc cung cấp 

thông tin theo yêu cầu, mẫu phiếu yêu cầu cung cấp thông tin…..; quy định pháp luật 

về Trợ giúp pháp lý 2017, tư vấn, hướng dẫn pháp luật cho người dân trong quá trình 

triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn và giải quyết các ý kiến, kiến nghị, phản 

ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân. 

- Các xã ven biển tiếp tục tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quy định 

pháp luật về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không theo quy định (IUU); các 

quy định xử phạt hành vi khai thác IUU theo quy định tại Nghị định 42/2019/NĐ-CP 

của Chính phủ, trong đó tập trung vào quy định về ghi nhật ký khai thác, vùng biển khai 

thác, quy định về cấm sử dụng xung điện, chất nổ, chất độc để khai thác thủy sản; các 

quy định về lắp đặt, sử dụng và duy trì thiết bị VMS khi tham gia khai thác thủy sản và 

không vi phạm vùng biển nước ngoài, thực hiện đăng ký, đăng kiểm, cấp Giấy phép 

đăng ký thủy sản, Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho tàu cá, các biện pháp đảm 

bảo cho người và tàu cá khi tham gia khai thác thủy sản. 

4. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đề án 

tuyên truyền phổ biến pháp luật cho các đối tượng đặc thù, tại các địa bàn trọng điểm, 



nhất là địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật như đất đai, an toàn giao thông, xây 

dựng, ma túy, mại dâm, đánh bạc, trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản,…; pháp luật 

phòng chống tra tấn, phòng chống mua bán người; công ước quốc tế và pháp luật Việt 

Nam về các quyền chính trị, dân sự; phòng chống tham nhũng… 

5. Đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích của việc triển khai thực hiện dịch vụ công 

trực tuyến; 25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06/CP phát triển ứng dụng dữ liệu về 

dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia về giai đoạn 

2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 bằng nhiều hình thức phù hợp; tổ chức hướng dẫn 

người dân, doanh nghiệp lập tài khoản dịch vụ công trực tuyến, tài khoản định danh, 

xác thực điện tử VNeID và thực hiện TTHC trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc 

gia (https://dichvucong.gov.vn) và Cổng dịch vụ công Nghệ An 

(https://dichvucong.nghean.gov.vn); lợi ích của bản sao điện tử chứng thực từ bản 

chính trong thực hiện TTHC trên môi trường mạng… 

Trên đây là định hướng một số nội dung trọng tâm triển khai và tuyên truyền phổ 

biến giáo dục pháp luật trong tháng 01/2023, Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện đề 

nghị các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện quan tâm triển khai thực hiện./. 

 

  Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Tư pháp (b/c); 

- TTr Huyện ủy (bc); 

- Lãnh đạo UBND huyện (b/c); 

- Ban Tuyên giáo HU (phối hợp); 

- Trung tâm VHTTTT  huyện; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: TT HĐPHPBGDPL. 

TM. HỘI ĐỒNG 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

  Lê Mạnh Hiên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU  

https://dichvucong.nghean.gov.vn/


MỘT SỐ VĂN BẢN PHÁP LUẬT CÓ HIỆU LỰC TRONG THÁNG 01/2023 

(Kèm theo Công văn số 01/HĐ-TP ngày 03/01/2023 của Hội đồng 

 Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Diễn Châu) 

 

1. Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2022 (sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ 2005) có 

hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2023. 

07 điểm mới nổi bật của Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2022 như sau: 

Thứ nhất, sửa đổi, bổ sung một số thuật ngữ trong Luật Sở hữu trí tuệ 

Theo Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2022, đã thay đổi một số từ ngữ sau đây: 

- Tác phẩm phái sinh là tác phẩm được sáng tạo trên cơ sở một hoặc nhiều tác 

phẩm đã có thông qua việc dịch từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác, phóng tác, biên 

soạn, chú giải, tuyển chọn, cải biên, chuyển thể nhạc và các chuyển thể khác. 

(Hiện hành, tác phẩm phái sinh là tác phẩm dịch từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ 

khác, tác phẩm phóng tác, cải biên, chuyển thể, biên soạn, chú giải, tuyển chọn) 

- Tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình đã công bố là tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình 

đã được phát hành với sự đồng ý của chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên 

quan để phổ biến đến công chúng bản sao dưới bất kỳ hình thức nào với số lượng hợp 

lý. 

(So với hiện hành, thay bổ sung cụm từ hình thức của bản sao là bất kỳ hình thức 

nào) 

- Sao chép là việc tạo ra bản sao của toàn bộ hoặc một phần tác phẩm hoặc bản 

ghi âm, ghi hình bằng bất kỳ phương tiện hay hình thức nào. 

(So với hiện hành, không còn quy định một hay nhiều bản sao, thay vào đó bổ 

sung quy định đối với việc tạo ra toàn bộ hoặc một phần tác phẩm; không còn quy định 

cụ thể bao gồm hình thức điện tử) 

- Tiền bản quyền là khoản tiền trả cho việc sáng tạo hoặc chuyển giao quyền tác 

giả, quyền liên quan đối với tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương 

trình phát sóng, bao gồm cả tiền nhuận bút, tiền thù lao. (Điểm mới) 

- Biện pháp công nghệ bảo vệ quyền là biện pháp sử dụng bất kỳ kỹ thuật, công 

nghệ, thiết bị hoặc linh kiện nào trong quá trình hoạt động bình thường có chức năng 

chính nhằm bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan đối với hành vi được thực hiện mà 

không được sự cho phép của chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan. 

(Điểm mới) 

- Biện pháp công nghệ hữu hiệu là biện pháp công nghệ bảo vệ quyền mà chủ thể 

quyền tác giả, quyền liên quan kiểm soát việc sử dụng tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản 

ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã 

hóa thông qua các ứng dụng kiểm soát truy cập, quy trình bảo vệ hoặc cơ chế kiểm soát 

sao chép. (Điểm mới) 

- Thông tin quản lý quyền là thông tin xác định về tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản 

ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã 

hóa; về tác giả, người biểu diễn, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan 
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và các điều kiện khai thác, sử dụng; số hiệu, mã số thể hiện các thông tin nêu trên. 

Thông tin quản lý quyền phải gắn liền với bản sao hoặc xuất hiện đồng thời với tác 

phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng khi tác phẩm, cuộc 

biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng được truyền đến công chúng. 

(Điểm mới) 

- Truyền đạt đến công chúng là việc truyền đến công chúng tác phẩm; âm thanh, 

hình ảnh của cuộc biểu diễn; âm thanh, hình ảnh hoặc sự tái hiện của âm thanh, hình 

ảnh được định hình trong bản ghi âm, ghi hình bằng bất kỳ phương tiện nào ngoài phát 

sóng. (Điểm mới) 

- Sáng chế mật là sáng chế được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xác định là bí 

mật nhà nước theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước. (Điểm mới) 

- Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm hoặc bộ phận để 

lắp ráp thành sản phẩm phức hợp, được thể hiện bằng hình khối, đường nét, màu sắc 

hoặc sự kết hợp những yếu tố này và nhìn thấy được trong quá trình khai thác công 

dụng của sản phẩm hoặc sản phẩm phức hợp. 

(Hiện hành, kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm được 

thể hiện bằng hình khối, đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này) 

- Nhãn hiệu nổi tiếng là nhãn hiệu được bộ phận công chúng có liên quan biết 

đến rộng rãi trên lãnh thổ Việt Nam.”; 

(So với hiện hành, thay “người tiêu dùng” bằng “bộ phận công chúng có liên 

quan”) 

- Chỉ dẫn địa lý đồng âm là các chỉ dẫn địa lý có cách phát âm hoặc cách viết 

trùng nhau. (Điểm mới) 

Thứ hai, bổ sung nội dung về tác giả, đồng tác giả 

Tại Điều 12a Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bởi Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 

2022 quy định tác giả, đồng tác giả như sau: 

- Tác giả là người trực tiếp sáng tạo tác phẩm.  

(So với Nghị định 22/2018/NĐ-CP, quy định không còn quy định tác giả là người 

tạo ra một phần hoặc toàn bộ tác phẩm; không còn quy định rõ tác phẩm là tác phẩm 

văn học, nghệ thuật và khoa học) 

Trường hợp có từ hai người trở lên cùng trực tiếp sáng tạo tác phẩm với chủ ý là 

sự đóng góp của họ được kết hợp thành một tổng thể hoàn chỉnh thì những người đó là 

các đồng tác giả. 

(So với hiện hành tại Nghị định 22/2018/NĐ-CP, quy định đồng tác giả là những 

tác giả cùng trực tiếp sáng tạo ra một phần hoặc toàn bộ tác phẩm văn học, nghệ thuật 

và khoa học) 

- Người hỗ trợ, góp ý kiến hoặc cung cấp tư liệu cho người khác sáng tạo tác 

phẩm không phải là tác giả, đồng tác giả. 

- Việc thực hiện quyền nhân thân và quyền tài sản đối với tác phẩm có đồng tác 

giả phải có sự thỏa thuận của các đồng tác giả, trừ trường hợp tác phẩm có phần riêng 
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biệt có thể tách ra sử dụng độc lập mà không làm phương hại đến phần của các đồng 

tác giả khác hoặc luật khác có quy định khác. (Điểm mới). 

Thứ ba, bổ sung quyền nhân thân của tác giả 

Tại Điều 19 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bởi Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 

2022 quy định quyền nhân thân của tác giả như sau: 

Cụ thể, quyền nhân thân của tác giả bao gồm: 

- Đặt tên cho tác phẩm. 

Tác giả có quyền chuyển quyền sử dụng quyền đặt tên tác phẩm cho tổ chức, cá 

nhân nhận chuyển giao quyền tài sản quy định tại khoản 1 Điều 20 Luật Sở hữu trí tuệ 

2005; (Điểm mới) 

- Đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; 

Được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng; 

- Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm; 

- Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm không cho người khác xuyên tạc; 

Không cho người khác sửa đổi, cắt xén tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây 

phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả. 

Thứ tư, bổ sung các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả 

Tại Điều 25 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bởi Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 

2022 quy định các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả như sau: 

- Các trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép, không phải 

trả tiền bản quyền nhưng phải thông tin về tên tác giả và nguồn gốc, xuất xứ của tác 

phẩm bao gồm: 

+ Tự sao chép một bản để nghiên cứu khoa học, học tập của cá nhân và không 

nhằm mục đích thương mại. Quy định này không áp dụng trong trường hợp sao chép 

bằng thiết bị sao chép; 

(So với hiện hành, bổ sung trường hợp dùng cho học tập; bổ sung yêu cầu các 

trường trên phải không nhằm mục đích thương mại; bổ sung trường hợp loại trừ) 

+ Sao chép hợp lý một phần tác phẩm bằng thiết bị sao chép để nghiên cứu khoa 

học, học tập của cá nhân và không nhằm mục đích thương mại; (Điểm mới) 

+ Sử dụng hợp lý tác phẩm để minh họa trong bài giảng, ấn phẩm, cuộc biểu diễn, 

bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng nhằm mục đích giảng dạy. Việc sử dụng 

này có thể bao gồm việc cung cấp trong mạng máy tính nội bộ với điều kiện phải có 

các biện pháp kỹ thuật để bảo đảm chỉ người học và người dạy trong buổi học đó có thể 

tiếp cận tác phẩm này; 

+ Sử dụng tác phẩm trong hoạt động công vụ của cơ quan nhà nước; (Điểm mới) 

+ Trích dẫn hợp lý tác phẩm mà không làm sai ý tác giả để bình luận, giới thiệu 

hoặc minh họa trong tác phẩm của mình;  

Để viết báo, sử dụng trong ấn phẩm định kỳ, trong chương trình phát sóng, phim 

tài liệu; 
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+ Sử dụng tác phẩm trong hoạt động thư viện không nhằm mục đích thương mại, 

bao gồm: 

Sao chép tác phẩm lưu trữ trong thư viện để bảo quản, với điều kiện bản sao này 

phải được đánh dấu là bản sao lưu trữ và giới hạn đối tượng tiếp cận theo quy định của 

pháp luật về thư viện, lưu trữ;  

Sao chép hợp lý một phần tác phẩm bằng thiết bị sao chép cho người khác phục 

vụ nghiên cứu, học tập; 

Sao chép hoặc truyền tác phẩm được lưu giữ để sử dụng liên thông thư viện thông 

qua mạng máy tính, với điều kiện: 

Số lượng người đọc tại cùng một thời điểm không vượt quá số lượng bản sao của 

tác phẩm do các thư viện nói trên nắm giữ, trừ trường hợp được chủ sở hữu quyền cho 

phép và không áp dụng trong trường hợp tác phẩm đã được cung cấp trên thị trường 

dưới dạng kỹ thuật số; 

(Bổ sung quy định đối với số lượng người đọc tại cùng một thời điểm) 

+ Biểu diễn tác phẩm sân khấu, âm nhạc, múa và các loại hình biểu diễn nghệ 

thuật khác trong các buổi sinh hoạt văn hóa, hoạt động tuyên truyền cổ động không 

nhằm mục đích thương mại; 

+ Chụp ảnh, truyền hình tác phẩm mỹ thuật, kiến trúc, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng 

dụng được trưng bày tại nơi công cộng nhằm giới thiệu hình ảnh của tác phẩm đó, 

không nhằm mục đích thương mại; 

+ Nhập khẩu bản sao tác phẩm của người khác để sử dụng cá nhân, không nhằm 

mục đích thương mại; 

+ Sao chép bằng cách đăng tải lại trên báo, ấn phẩm định kỳ, phát sóng hoặc các 

hình thức truyền thông khác tới công chúng bài giảng, bài phát biểu, bài nói khác được 

trình bày trước công chúng trong phạm vi phù hợp với mục đích thông tin thời sự, trừ 

trường hợp tác giả tuyên bố giữ bản quyền; (Điểm mới) 

+ Chụp ảnh, ghi âm, ghi hình, phát sóng sự kiện nhằm mục đích đưa tin thời sự, 

trong đó có sử dụng tác phẩm được nghe thấy, nhìn thấy trong sự kiện đó; 

(So với hiện hành, bổ sung hành vi chụp ảnh) 

+ Người khuyết tật nhìn, người khuyết tật không có khả năng đọc chữ in và người 

khuyết tật khác không có khả năng tiếp cận tác phẩm để đọc theo cách thông thường 

(sau đây gọi là người khuyết tật), người nuôi dưỡng, chăm sóc cho người khuyết tật, tổ 

chức đáp ứng điều kiện theo quy định của Chính phủ sử dụng tác phẩm theo quy định 

tại Điều 25a của Luật Sở hữu trí tuệ 2005. 

Thứ năm, thay đổi trong hồ sơ đăng ký quyền tác giả, đăng ký quyền liên quan: 

Căn cứ khoản 2 Điều 50 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bởi Luật Sở hữu trí tuệ 

sửa đổi 2022 quy định về hồ sơ đăng ký quyền tác giả, đăng ký quyền liên quan như 

sau: 

- Tờ khai đăng ký quyền tác giả, đăng ký quyền liên quan. 
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+ Tờ khai phải được làm bằng tiếng Việt có đầy đủ thông tin về người nộp hồ sơ, 

tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả hoặc chủ sở hữu quyền liên quan; 

+ Thời gian hoàn thành; (Điểm mới) 

+ Tóm tắt nội dung tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình hoặc chương 

trình phát sóng;  

+ Tên tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, tác phẩm được sử dụng làm tác phẩm 

phái sinh nếu tác phẩm đăng ký là tác phẩm phái sinh;  

+ Thời gian, địa điểm, hình thức công bố;  

+ Thông tin về cấp lại, cấp đổi (nếu có), cam đoan về trách nhiệm đối với các 

thông tin ghi trong tờ khai.  

(So với hiện hành, thêm thông tin về cấp lại, cấp đổi) 

+ Tờ khai do chính tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan 

ký tên hoặc điểm chỉ, trừ trường hợp không có khả năng về thể chất để ký tên hoặc 

điểm chỉ. (Điểm mới) 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mẫu tờ khai đăng ký quyền 

tác giả, đăng ký quyền liên quan; 

- Hai bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả hoặc hai bản sao bản định hình đối 

tượng đăng ký quyền liên quan; 

- Giấy ủy quyền, nếu người nộp hồ sơ đăng ký quyền tác giả, đăng ký quyền liên 

quan là người được ủy quyền; 

- Tài liệu chứng minh là chủ sở hữu quyền do tự sáng tạo hoặc do giao nhiệm vụ 

sáng tạo, giao kết hợp đồng sáng tạo, được thừa kế, được chuyển giao quyền; 

- Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả; 

- Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả, quyền liên quan 

thuộc sở hữu chung. 

Lưu ý: Tài liệu quy định tại các điểm c, d, đ và e khoản 2 Điều 50 nêu trên phải 

được làm bằng tiếng Việt; trường hợp làm bằng ngôn ngữ khác thì phải được dịch ra 

tiếng Việt. 

Thứ sáu, bổ sung hình thức nộp hồ sơ đăng ký quyền tác giả 

Căn cứ khoản 1 Điều 50 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bởi Luật Sở hữu trí tuệ 

sửa đổi 2022 quy định về hồ sơ đăng ký quyền tác giả, đăng ký quyền liên quan như 

sau: 

Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan có thể trực tiếp 

hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp hồ sơ đăng ký quyền tác giả, đăng ký 

quyền liên quan theo cách thức trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính hoặc qua Cổng dịch vụ 

công trực tuyến cho cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan. 

(So với hiện hành, bổ sung hình thức nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyến 

hoặc dịch vụ bưu chính) 
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Thứ bảy, bổ sung quyền đăng ký là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

sử dụng ngân sách nhà nước 

Tại Điều 86a Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bởi Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 

2022 về quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí là kết quả của 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước như sau: 

- Đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí là kết quả của nhiệm 

vụ khoa học và công nghệ sử dụng toàn bộ ngân sách nhà nước, quyền đăng ký sáng 

chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí được giao cho tổ chức chủ trì một cách tự 

động và không bồi hoàn, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 86a Luật Sở hữu trí 

tuệ 2005. 

- Đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí là kết quả của nhiệm 

vụ khoa học và công nghệ được đầu tư bằng nhiều nguồn vốn, trong đó có một phần 

ngân sách nhà nước, phần quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố 

trí tương ứng với tỷ lệ phần ngân sách nhà nước được giao cho tổ chức chủ trì một cách 

tự động và không bồi hoàn, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 86a Luật Sở hữu 

trí tuệ 2005. 

- Quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí là kết quả của 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc lĩnh vực quốc phòng và an ninh quốc gia được 

thực hiện như sau: 

+ Trường hợp nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng toàn bộ ngân sách nhà 

nước, quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí thuộc về Nhà 

nước; 

+ Trường hợp nhiệm vụ khoa học và công nghệ được đầu tư bằng nhiều nguồn 

vốn, trong đó có một phần ngân sách nhà nước, phần quyền đăng ký sáng chế, kiểu 

dáng công nghiệp, thiết kế bố trí tương ứng với tỷ lệ phần ngân sách nhà nước thuộc về 

Nhà nước; 

+ Đại diện chủ sở hữu nhà nước thực hiện quyền đăng ký quy định nêu trên.  

2. Luật Cảnh sát cơ động 2022 (thay thế Pháp lệnh Cảnh sát cơ động 2013), 

có hiệu lực từ ngày 01/01/2023. 

Luật Cảnh sát cơ động 2022, có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 có 10 điểm mới 

đáng chú ý sau: 

1) Thêm hành vi bị nghiêm cấm đối với Cảnh sát cơ động 

Điều 8 Luật Cảnh sát cơ động 2022 quy định bổ sung các hành vi bị nghiêm 

cấm đối với cảnh sát cơ động như sau: 

- Chống đối, cản trở hoạt động của Cảnh sát cơ động; trả thù, đe dọa, xâm phạm 

tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động, cơ 

quan, tổ chức, cá nhân tham gia phối hợp, cộng tác, hỗ trợ, giúp đỡ Cảnh sát cơ động 

trong thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ. (Quy định mới bổ sung) 

- Chiếm đoạt, hủy hoại, cố ý làm hư hỏng, tàng trữ, sản xuất, mua bán, sử dụng 

trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ 

của Cảnh sát cơ động. 
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(Hiện hành, Pháp lệnh Cảnh sát cơ động 2013 chỉ quy định nghiêm cấm hành 

vi sản xuất, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí, trang phục, phù hiệu, giấy chứng nhận 

của Cảnh sát cơ động.) 

- Mua chuộc, hối lộ hoặc có hành vi ép buộc cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động 

làm trái với nhiệm vụ, quyền hạn được giao. (Quy định mới bổ sung) 

- Giả danh cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động; giả mạo phương tiện, làm giả, 

mua bán, sử dụng trái phép trang phục, phù hiệu, con dấu, giấy chứng nhận công tác 

đặc biệt của Cảnh sát cơ động. 

- Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động lạm dụng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, vị 

trí công tác để vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ 

chức, cá nhân hoặc có hành vi sách nhiễu, gây khó khăn đối với cơ quan, tổ chức, cá 

nhân. 

(So với quy định hiện nay, Luật Cảnh sát cơ động 2022 đã cụ thể hóa các hành 

vi bị cấm liên quan đến Cảnh sát cơ động, đồng thời bỏ đi quy định chung về cấm các 

hành vi vi phạm pháp luật khác liên quan đến Cảnh sát cơ động tại.) 

2) Điểm mới về nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát cơ động 

Hiện hành, Pháp lệnh Cảnh sát cơ động 2013 quy định chung về cả nhiệm vụ 

và quyền hạn của Cảnh sát cơ động tại Điều 7 Pháp lệnh .  

Tuy nhiên, Luật Cảnh sát cơ động 2022 đã chia lại Cảnh sát cơ động có 9 nhiệm 

vụ và 7 quyền hạn riêng biệt. 

Trong đó, bổ sung các quy định về nhiệm vụ, quyền hạn mới so với quy định 

hiện nay, đơn cử như sau: 

- Về nhiệm vụ của Cảnh sát cơ động: 

+ Tham mưu với Bộ trưởng Bộ Công an về biện pháp vũ trang bảo vệ an ninh 

quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; xây dựng Cảnh sát cơ động cách mạng, chính 

quy, tinh nhuệ, hiện đại. 

+ Sử dụng biện pháp vũ trang là chủ yếu để chống hành vi bạo loạn, khủng bố. 

+ Thực hiện nghi lễ trong Công an nhân dân và các sự kiện quan trọng theo quy 

định… 

- Về quyền hạn của Cảnh sát cơ động: 

+ Sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, phương tiện, thiết bị kỹ thuật 

nghiệp vụ theo quy định tại Điều 15 Luật Cảnh sát cơ động 2022 . 

+ Được mang theo người vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, phương tiện, thiết 

bị kỹ thuật nghiệp vụ vào cảng hàng không, lên tàu bay dân sự để làm nhiệm vụ theo 

quy định của Luật Cảnh sát cơ động 2022 . 

+ Xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành 

chính… 

3) Quy định về sử dụng vũ khí, vật liệu nổ của Cảnh sát cơ động 

Điều 15 Luật Cảnh sát cơ động 2022 quy định việc sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, 

công cụ hỗ trợ, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ của Cảnh sát cơ động như sau: 
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- Khi thực hiện nhiệm vụ độc lập, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động được sử 

dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và được nổ súng quân dụng theo quy định 

của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ . 

- Khi thực hiện nhiệm vụ có tổ chức, việc sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ 

hỗ trợ của Cảnh sát cơ động phải tuân theo mệnh lệnh của người chỉ huy trực tiếp.  

Người ra mệnh lệnh phải tuân thủ quy định của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, 

vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ , quy định của pháp luật có liên quan và chịu trách nhiệm 

trước pháp luật và cấp trên về quyết định của mình. 

- Việc sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ khi thực hiện nhiệm vụ 

của Cảnh sát cơ động theo phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

- Việc sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, phương tiện, thiết bị kỹ thuật 

nghiệp vụ của Cảnh sát cơ động trong huấn luyện, diễn tập thực hiện theo kế hoạch đã 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

(Hiện nay chỉ quy định Cảnh sát cơ động được sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công 

cụ hỗ trợ theo quy định của pháp luật.) 

4) Quyền huy động người, phương tiện, thiết bị dân sự của Cảnh sát cơ động 

- Khi thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại khoản 2, 3 Điều 9 Luật Cảnh sát cơ 

động 2022 , trong trường hợp cấp bách để bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an 

toàn xã hội hoặc để ngăn chặn hậu quả thiệt hại cho xã hội đang xảy ra hoặc có nguy 

cơ xảy ra, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động được huy động người, phương tiện, thiết 

bị dân sự và người đang sử dụng, điều khiển phương tiện, thiết bị đó.  

Trường hợp thực hiện nhiệm vụ chống khủng bố, việc huy động người, phương 

tiện, thiết bị thực hiện theo quy định của Luật Phòng, chống khủng bố . 

Trong trường hợp cấp bách theo quy định nêu trên, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ 

động đề nghị tổ chức, cá nhân nước ngoài hỗ trợ, giúp đỡ để thực hiện nhiệm vụ theo 

quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam là thành viên. 

- Thẩm quyền huy động người, phương tiện, thiết bị dân sự của cơ quan, tổ 

chức, cá nhân được quy định như sau: 

+ Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ thuộc Cảnh sát cơ động được huy động người, 

phương tiện, thiết bị khi thực hiện nhiệm vụ độc lập; 

+ Người chỉ huy trực tiếp của Cảnh sát cơ động tại hiện trường quyết định huy 

động người, phương tiện, thiết bị khi thực hiện nhiệm vụ có tổ chức. 

- Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động huy động người, phương tiện, thiết bị có 

trách nhiệm hoàn trả ngay sau khi trường hợp cấp bách chấm dứt.  

Trường hợp người, phương tiện, thiết bị được huy động làm nhiệm vụ mà bị 

thiệt hại thì được hưởng chế độ, chính sách, đền bù theo quy định tại khoản 4 Điều 

32 Luật Cảnh sát cơ động 2022 ; đơn vị có cán bộ, chiến sĩ huy động có trách nhiệm 

giải quyết việc đền bù theo quy định của pháp luật có liên quan. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Luat-Quan-ly-su-dung-vu-khi-vat-lieu-no-cong-cu-ho-tro-2017-320097.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Luat-Quan-ly-su-dung-vu-khi-vat-lieu-no-cong-cu-ho-tro-2017-320097.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Luat-Quan-ly-su-dung-vu-khi-vat-lieu-no-cong-cu-ho-tro-2017-320097.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-Canh-sat-co-dong-2022-477977.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-Canh-sat-co-dong-2022-477977.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Luat-phong-chong-khung-bo-nam-2013-197298.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-Canh-sat-co-dong-2022-477977.aspx


(Hiện hành, Pháp lệnh Cảnh sát cơ động 2013 chỉ quy định tại phần nhiệm vụ, 

quyền hạn của Cảnh sát cơ động như sau:  

Cảnh sát cơ động được quyền huy động người, phương tiện của cá nhân, tổ chức 

trong tình thế cấp thiết xử lý các tình huống được quy định tại khoản 2 Điều 7 Pháp 

lệnh hoặc để đuổi bắt người và phương tiện vi phạm pháp luật, cấp cứu người bị nạn.) 

5) 04 đối tượng được phép điều động Cảnh sát cơ động 

Theo Điều 20 Luật Cảnh sát cơ động 2022 , 04 đối tượng sau đây được phép 

điều động Cảnh sát cơ động, bao gồm: 

- Bộ trưởng Bộ Công an: điều động Cảnh sát cơ động trong phạm vi toàn quốc 

để thực hiện nhiệm vụ. 

- Tư lệnh Cảnh sát cơ động: điều động Cảnh sát cơ động thực hiện nhiệm vụ 

trong các trường hợp sau đây: 

+ Đơn vị Cảnh sát cơ động thuộc quyền thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch, 

phương án thuộc thẩm quyền phê duyệt; 

+ Đơn vị Cảnh sát cơ động theo phương án đã được cấp trên phê duyệt, được 

ủy quyền phê duyệt hoặc khi được giao chủ trì chỉ huy giải quyết các tình huống cụ thể; 

+  Đơn vị Cảnh sát cơ động thuộc quyền để thực hiện nhiệm vụ trong trường 

hợp cấp bách và đồng thời báo cáo Bộ trưởng Bộ Công an. 

- Giám đốc Công an cấp tỉnh: điều động đơn vị Cảnh sát cơ động thuộc quyền 

thực hiện nhiệm vụ trong các trường hợp sau đây: 

+ Thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch, phương án đã được cấp trên phê duyệt 

hoặc thuộc thẩm quyền phê duyệt; 

+ Thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn quản lý trong trường hợp cấp bách và đồng 

thời báo cáo Bộ trưởng Bộ Công an. 

- Chỉ huy đơn vị Cảnh sát cơ động: điều động, sử dụng đơn vị thuộc quyền để 

thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch, phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

điều động đơn vị thuộc quyền tham gia phòng, chống, khắc phục thảm họa, thiên tai, 

dịch bệnh, tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ và đồng thời báo cáo chỉ huy cấp trên trực tiếp. 

(So với quy định hiện hành, không còn quy định đối tượng là Chỉ huy cấp Trung 

đoàn, Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động đóng quân độc lập được phép điều động Cảnh sát cơ 

động.) 

Lưu ý: Việc điều động Cảnh sát cơ động trong tình trạng chiến tranh, tình trạng 

khẩn cấp, thiết quân luật, giới nghiêm được thực hiện theo quy định của pháp luật và 

quyết định của cấp có thẩm quyền. 

6) Quy định về phối hợp thực hiện nhiệm vụ của Cảnh sát cơ động 

Điều 21 Luật Cảnh sát cơ động 2022 bổ sung quy định về phối hợp thực hiện 

nhiệm vụ của Cảnh sát cơ động so với quy định hiện nay. Trong đó, quy định nguyên 

tắc phối hợp như sau: 
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- Việc phối hợp phải trên cơ sở nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, lực 

lượng chức năng theo quy định của pháp luật, quyết định của cấp có thẩm quyền và phù 

hợp với tình hình thực tế; 

- Bảo đảm sự chủ trì, điều hành tập trung, thống nhất trong công tác chỉ đạo, chỉ 

huy thực hiện nhiệm vụ; giữ bí mật thông tin về quốc phòng, an ninh và biện pháp 

nghiệp vụ của cơ quan, tổ chức, lực lượng chức năng trong quá trình phối hợp; 

- Bảo đảm chủ động, linh hoạt, cụ thể và hiệu quả, gắn với trách nhiệm của 

người đứng đầu cơ quan chủ trì, phối hợp. 

7) Đầu tư trang bị hiện đại, khoa học công nghệ cho lực lượng Cảnh sát cơ 

động 

Hiện nay Cảnh sát cơ động được ưu tiên trang bị vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ 

trợ, tàu bay, tàu thủy, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ và trang thiết bị đặc chủng chuyên 

dụng hiện đại. 

Điều 23 Luật Cảnh sát cơ động 2022 đã bổ sung thêm Nhà nước ưu tiên đầu tư 

trang bị hiện đại, nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ cho các hoạt 

động của Cảnh sát cơ động. 

8) Điều chỉnh quy định về cấp nhà ở công vụ cho Cảnh sát cơ động 

Được cấp nhà ở công vụ là một trong những chế độ, chính sách mà Cảnh sát cơ 

động được hưởng. 

Luật Cảnh sát cơ động 2022 quy định tại khoản 3 Điều 25 rằng Sĩ quan Cảnh 

sát cơ động sẽ được bố trí nhà ở công vụ. 

(Hiện hành, quy định Sĩ quan Cảnh sát cơ động công tác ổn định lâu dài tại địa 

bàn đóng quân độc lập được bố trí nhà ở công vụ.) 

9) Ai được tuyển chọn vào Cảnh sát cơ động? 

Điều 26 Luật Cảnh sát cơ động 2022 vừa bổ sung quy định về việc tuyển chọn 

công dân vào lực lượng Cảnh sát cơ động. Theo đó:  

- Công dân Việt Nam không phân biệt nam, nữ, có phẩm chất chính trị, đạo đức, 

có sức khỏe, độ tuổi phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và tự nguyện thì được tuyển chọn 

vào Cảnh sát cơ động. 

- Cảnh sát cơ động được ưu tiên tuyển chọn công dân theo quy định tại khoản 1 

Điều 26 Luật Cảnh sát cơ động 2022 có trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ hoặc 

có năng khiếu, tài năng phù hợp để phục vụ lâu dài trong Cảnh sát cơ động. 

(Hiện hành chỉ quy định Cảnh sát cơ động phải tuyển chọn nguồn nhân lực có 

chất lượng phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ được giao.) 

10) Ưu tiên thực hiện chính sách về nhà ở xã hội cho cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát 

cơ động 

Đây là nội dung được đề cập tại Điều 30 Luật Cảnh sát cơ động 2022 quy định 

về trách nhiệm của HĐND, UBND cấp tỉnh. Cụ thể HĐND, UBND cấp tỉnh có trách 

nhiệm: 
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- Phối hợp với Bộ Công an quy hoạch quỹ đất phù hợp để xây dựng trụ sở đóng 

quân, thao trường huấn luyện cho Cảnh sát cơ động. 

- Hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất cho hoạt động của Cảnh sát cơ động phù hợp 

với khả năng của địa phương và theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Cảnh sát cơ động. 

- Ưu tiên thực hiện chính sách về nhà ở xã hội cho cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ 

động theo quy định của pháp luật. 

(Hiện nay, chỉ quy định UBND các cấp phải bảo đảm và tạo điều kiện để Cảnh 

sát cơ động thực hiện nhiệm vụ.) 

3. Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022  (thay thế Luật Kinh doanh bảo hiểm 

2000 và Luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi 2010) có hiệu lực thi hành từ ngày 

01/01/2023;  

11 điểm mới đáng chú ý của Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 như sau: 

1) Bỏ quy định về thời hiệu khởi kiện về hợp đồng bảo hiểm 

Cụ thể, Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 không còn quy định về thời hiệu khởi 

kiện về hợp đồng bảo hiểm nhằm để đảm bảo thống nhất với các quy định tại Bộ luật 

Dân sự. 

Hiện nay, Bộ luật Dân sự quy định thời hiệu khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải 

quyết tranh chấp hợp đồng là 03 năm, kể từ ngày người có quyền yêu cầu biết hoặc phải 

biết quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm. 

Còn tại Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000 thì thời hiệu khởi kiện về hợp đồng bảo 

hiểm là ba năm, kể từ thời điểm phát sinh tranh chấp. 

2) Bên mua có 21 ngày để từ chối tham gia bảo hiểm nhân thọ sau khi đã mua 

Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 bổ sung quy định về thời gian cân nhắc tham 

gia bảo hiểm như sau: 

Đối với các hợp đồng bảo hiểm có thời hạn trên 01 năm, trong thời hạn 21 ngày 

kể từ ngày nhận được hợp đồng bảo hiểm, bên mua bảo hiểm có quyền từ chối tiếp tục 

tham gia bảo hiểm. Trường hợp bên mua bảo hiểm từ chối tiếp tục tham gia bảo hiểm 

thì hợp đồng bảo hiểm sẽ bị hủy bỏ, bên mua bảo hiểm được hoàn lại phí bảo hiểm đã 

đóng sau khi trừ đi chi phí hợp lý (nếu có) theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm; 

doanh nghiệp bảo hiểm không phải bồi thường, trả tiền bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo 

hiểm. 

3) Bổ sung quy định ứng dụng công nghệ thông tin trong kinh doanh bảo hiểm 

Theo đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh bảo 

hiểm nhằm mục đích sau đây: 

- Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh bảo hiểm, bao gồm: xây dựng, thiết 

kế sản phẩm bảo hiểm, đánh giá rủi ro, thẩm định, giao kết hợp đồng, quản lý hợp đồng, 

giám định tổn thất, giải quyết bồi thường, trả tiền bảo hiểm; quản trị doanh nghiệp và 

phương thức cung cấp dịch vụ, sản phẩm bảo hiểm; 
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- Hiện đại hóa công tác thống kê, báo cáo; cắt giảm thủ tục hành chính; xây dựng 

hệ thống công nghệ thông tin và cơ sở dữ liệu về hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhằm 

phục vụ công tác quản lý, giám sát, phân tích, dự báo về thị trường bảo hiểm và phòng, 

chống gian lận bảo hiểm. 

4) Bãi bỏ Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm 

Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023, doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh 

nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài dừng trích nộp Quỹ bảo vệ người được bảo 

hiểm. Điều này đồng nghĩa với việc Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 đã bãi bỏ Quỹ bảo 

vệ người được bảo hiểm. 

5) Mở rộng các loại hình bảo hiểm 

Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 quy định 05 loại hình bảo hiểm sau: 

- Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ; 

- Hợp đồng bảo hiểm sức khỏe;  

- Hợp đồng bảo hiểm tài sản; 

- Hợp đồng bảo hiểm thiệt hại; 

- Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm. 

Hiện hành, Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000 chỉ quy định 03 loại hình bảo hiểm 

là: 

- Hợp đồng bảo hiểm con người; 

- Hợp đồng bảo hiểm tài sản; 

- Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự. 

6) Doanh nghiệp bảo hiểm không được kinh doanh bất động sản từ ngày 

01/01/2028 

Cụ thể, tại khoản 3 Điều 99 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 quy định về việc 

doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam 

không được phép thực hiện các hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản, trừ các 

trường hợp: mua cổ phiếu của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản niêm yết trên thị 

trường chứng khoán, chứng chỉ quỹ của quỹ đại chúng. 

Quy định hiện hành cho phép doanh nghiệp bảo hiểm chỉ được sử dụng nguồn 

vốn nhàn rỗi để đầu tư vào các lĩnh vực kinh doanh bất động sản. 

7) Tổ chức, cá nhân được phép cung cấp dịch vụ, sản phẩm bảo hiểm trên môi 

trường mạng 

Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 đã bổ sung quy định cung cấp dịch vụ, sản phẩm 

bảo hiểm trên môi trường mạng, cụ thể như sau: 

- Tổ chức, cá nhân được phép cung cấp dịch vụ, sản phẩm bảo hiểm trên môi 

trường mạng bao gồm: 

+ Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước 

ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô; 

+ Đại lý bảo hiểm; 
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+ Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm. 

- Tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ, sản phẩm bảo hiểm trên môi trường mạng 

thực hiện các quy định sau đây: 

+ Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước 

ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô 

được chủ động lựa chọn các hình thức cung cấp dịch vụ, sản phẩm bảo hiểm trên môi 

trường mạng; 

+ Đại lý bảo hiểm chỉ được cung cấp dịch vụ, sản phẩm bảo hiểm trên môi trường 

mạng trong phạm vi hợp đồng đại lý bảo hiểm; 

+ Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước 

ngoài, đại lý bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và tổ chức tương hỗ cung cấp 

bảo hiểm vi mô thực hiện cung cấp dịch vụ, sản phẩm bảo hiểm trên môi trường mạng 

phải chịu trách nhiệm với bên mua bảo hiểm nếu hoạt động cung cấp dịch vụ, sản phẩm 

bảo hiểm đó làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của bên mua bảo hiểm; 

+ Tổ chức, cá nhân giao kết hợp đồng bảo hiểm trên môi trường mạng có trách 

nhiệm cung cấp trung thực, chính xác các thông tin theo quy định tại Điều 22 Luật Kinh 

doanh bảo hiểm 2022. 

8) Bổ sung nội dung bắt buộc của hợp đồng bảo hiểm 

Điều 17 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 quy định hợp đồng bảo hiểm phải có 

những nội dung chủ yếu sau đây: 

- Bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm, người thụ hưởng (nếu có), doanh 

nghiệp bảo hiểm hoặc chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài; 

- Đối tượng bảo hiểm; 

- Số tiền bảo hiểm hoặc giá trị tài sản được bảo hiểm hoặc giới hạn trách nhiệm 

bảo hiểm; 

- Phạm vi hoặc quyền lợi bảo hiểm; quy tắc, điều kiện, điều khoản bảo hiểm; 

- Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo 

hiểm phi nhân thọ nước ngoài và bên mua bảo hiểm; (Nội dung bổ sung) 

- Thời hạn bảo hiểm; 

- Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm; (Nội dung bổ sung) 

- Mức phí bảo hiểm, phương thức đóng phí bảo hiểm; 

- Phương thức bồi thường, trả tiền bảo hiểm; 

- Phương thức giải quyết tranh chấp. 

9) Quy định chi tiết hơn các trường hợp hợp đồng bảo hiểm vô hiệu 

Theo Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022, hợp đồng bảo hiểm vô hiệu trong trường 

hợp sau đây: 

- Bên mua bảo hiểm không có quyền lợi có thể được bảo hiểm tại thời điểm giao 

kết hợp đồng bảo hiểm; 

- Không có đối tượng bảo hiểm tại thời điểm giao kết hợp đồng bảo hiểm; 
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- Tại thời điểm giao kết hợp đồng bảo hiểm, bên mua bảo hiểm biết sự kiện bảo 

hiểm đã xảy ra; 

- Hợp đồng bảo hiểm được giao kết do bị lừa dối, trừ trường hợp quy định tại 

Điều 22 của Luật này; 

- Mục đích, nội dung hợp đồng bảo hiểm vi phạm điều cấm của luật, trái đạo đức 

xã hội; 

- Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước 

ngoài và bên mua bảo hiểm giao kết hợp đồng bảo hiểm giả tạo; 

- Bên mua bảo hiểm là người chưa thành niên; người mất năng lực hành vi dân 

sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; người bị hạn chế năng lực 

hành vi dân sự; 

- Hợp đồng bảo hiểm được giao kết có sự nhầm lẫn làm cho một bên hoặc các 

bên không đạt được mục đích của việc giao kết hợp đồng, trừ trường hợp mục đích giao 

kết hợp đồng của các bên đã đạt được hoặc các bên có thể khắc phục ngay được sự 

nhầm lẫn làm cho mục đích của việc giao kết hợp đồng vẫn đạt được; 

- Hợp đồng bảo hiểm được giao kết do bị đe dọa, cưỡng ép; 

- Bên mua bảo hiểm không nhận thức và làm chủ được hành vi của mình khi giao 

kết hợp đồng bảo hiểm; 

- Hợp đồng bảo hiểm không tuân thủ quy định về hình thức quy định tại Điều 

18 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022. 

10) Doanh nghiệp bảo hiểm chậm bồi thường thì phải trả tiền chậm trả 

Khoản 2 Điều 31 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 đã bổ sung quy định về việc 

trả tiền chậm trả như sau: 

Trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân 

thọ nước ngoài chậm bồi thường, trả tiền bảo hiểm theo quy định thì phải trả lãi đối với 

số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả. Lãi suất đối với số tiền chậm trả 

được xác định theo thỏa thuận của các bên theo quy định của Bộ luật Dân sự. 

11) Bổ sung quy định về bảo hiểm tạm thời trong bảo hiểm nhân thọ 

Theo đó, doanh nghiệp bảo hiểm cấp bảo hiểm tạm thời cho bên mua bảo hiểm 

kể từ thời điểm nhận được yêu cầu bảo hiểm và phí bảo hiểm tạm tính của bên mua bảo 

hiểm. 

Thời hạn bảo hiểm, số tiền bảo hiểm, điều kiện bảo hiểm tạm thời do doanh 

nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thỏa thuận. 

Bảo hiểm tạm thời kết thúc sau khi doanh nghiệp bảo hiểm chấp nhận hoặc từ 

chối bảo hiểm hoặc trường hợp khác theo thỏa thuận. 

4. Nghị định 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ về việc sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ 

hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, 

có hiệu lực thi hành từ 01/01/2023. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Luat-Kinh-doanh-bao-hiem-2022-465916.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Luat-Kinh-doanh-bao-hiem-2022-465916.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Bo-luat-dan-su-2015-296215.aspx


Nghị định số 104/2022/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực 

hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2023. 

Nghị định gồm 15 Điều, trong đó từ Điều 1 đến Điều 13 của Nghị định quy định 

việc sửa đổi, bổ sung các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ 

tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công. 

Nghị định số 104/2022/NĐ-CP bỏ quy định về việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, 

sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, chủ yếu thuộc 

nhiều lĩnh vực như: việc làm, bảo hiểm y tế, giáo dục, y tế, đất đai, thuế, nhà ở, nhà ở 

xã hội, điện lực, nuôi con nuôi… 

Thay vào đó, khi thực hiện các thủ tục trên, người dân chỉ cần xuất trình một 

trong các loại giấy tờ: Thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân, giấy xác nhận 

thông tin về cư trú, giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

Nghị định cũng bãi bỏ, thay thế một số cụm từ liên quan tới quy định về sổ hộ 

khẩu tại các nghị định liên quan tới một số lĩnh vực cụ thể như: điều kiện đầu tư kinh 

doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông; hộ tịch, người có 

công, bảo trợ xã hội… 

5. Quyết định 2081/QĐ-NHNN ngày 12/12/2022 của Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam về mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2023 

đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Thông tư 

11/2013/TT-NHNN ngày 15/5/2013, Thông tư 32/2014/TT-NHNN ngày 18/11/2014 

và Thông tư 25/2016/TT-NHNN ngày 29/7/2016, có hiệu lực thi hành từ 

01/01/2023;  

Tăng mức lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở lên 5,0%/năm - Đây là nội dung tại 

Quyết định 2081/QĐ-NHNN ngày 12/12/2022 (thay thế Quyết định 1956/QĐ-NHNN) 

về mức lãi suất của ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2023 đối với dư nợ của 

các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Thông tư 11/2013/TT-NHNN , 

32/2014/TT-NHNN và 25/2016/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước ban hành. 

Cụ thể, mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2023 đối 

với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Thông tư 11/2013/TT-

NHNN, Thông tư 32/2014/TT-NHNN và Thông tư 25/2016/TT-NHNN là 5,0%/năm 

(Tăng 0,2% so với mức lãi suất quy định tại Quyết định 1956/QĐ-NHNN năm 2021). 

Theo Thông tư 11/2013/TT-NHNN (sửa đổi bởi Thông tư 32/2014/TT-NHNN), 

các ngân hàng cho vay áp dụng mức lãi suất nêu trên bao gồm: Ngân hàng Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn Việt Nam; Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển 

Việt Nam; Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam; Ngân hàng thương 

mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam; Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển nhà 

đồng bằng sông Cửu Long; Các ngân hàng thương mại cổ phần khác do Ngân hàng Nhà 

nước chỉ định. 



6. Quyết định 3510/QĐ-BHXH ngày 21/11/2022 của Bảo hiểm xã hội Việt 

Nam ban hành quy trình đăng ký đóng, cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người chỉ 

tham gia bảo hiểm y tế trên Cổng Dịch vụ công theo Quyết định số 422/QĐ-

TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục dịch vụ công 

trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2022, có hiệu 

lực thi hành từ 01/01/2023. 

Theo đó, quy trình đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người thuộc nhóm tham 

gia BHYT theo HGĐ như sau: 

- Người tham gia thực hiện kê khai đầy đủ, chính xác các trường thông tin theo 

Mẫu 01-TK trên cổng Dịch vụ công cho cá nhân hoặc các thành viên của HGĐ tham 

gia BHYT trong cùng một lần kê khai và chịu trách nhiệm đối với nội dung kê khai. 

- Hệ thống phần mềm tự động kiểm tra, đối chiếu thông tin người tham gia đã kê 

khai với CSDL quốc gia về Dân cư để xác định thứ tự tham gia BHYT, mức giảm trừ 

và số tiền phải đóng của từng thành viên. 

Trường hợp xác thực thông tin của chủ hộ chưa đóng đúng hoặc các thành viên 

không cùng đăng ký thường trú, hệ thống sẽ thông báo để người tham gia liên hệ với 

cơ quan Công an hướng dẫn, điều chỉnh, sau đó thực hiện lại Bước 1 hoặc có thể đăng 

ký tham gia BHYT tại các tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT hoặc tại cơ quan BHXH. 

- Sau đó, người tham gia nộp tiền trực tuyến trên cổng Dịch vụ công, nhận Biên 

lai thu tiền điện tử, nhận thông báo thời hạn trả thẻ BHYT. 

- Người tham gia chờ kết quả giải quyết thủ tục. 

- Người tham gia nhận thẻ BHYT bản điện tử hoặc Thẻ BHYT bản giấy theo 

phương thức đã đăng ký. 

7. Quyết định 3612/QĐ-BHXH ngày 09/12/2022 của Bảo hiểm xã hội Việt 

Nam về việc ban hành Quy trình giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần áp 

dụng thí điểm xác thực qua chữ ký số được tích hợp trong ứng dụng trên thiết bị 

di động theo Quyết định 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch 

vụ công quốc gia năm 2022, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2023. 

Ngày 09/12/2022, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 3612/QĐ-

BHXH về quy trình giải quyết hưởng BHXH 1 lần áp dụng thí điểm xác thực qua chữ 

ký số được tích hợp trong ứng dụng trên thiết bị di động theo Quyết định 422/QĐ-TTg. 

 Theo đó, quy trình giải quyết hưởng BHXH 1 lần áp dụng thí điểm xác thực qua 

chữ ký số trên thiết bị di động được quy định như sau 

Bước 1: Kê khai và nộp hồ sơ. 

 NLĐ kê khai đầy đủ, chính xác thông tin theo Mẫu số 14A-HSB được cung cấp 

trên Cổng dịch vụ công, thực hiện ký số vào Mẫu số 14A-HSB, đăng tải các hồ sơ điện 

tử hoặc dẫn nguồn tài liệu từ Kho quản lý dữ liệu điện tử của cá nhân và nộp hồ sơ trên 

Cổng Dịch vụ công. 
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 NLĐ không phải khai, nộp lại dữ liệu, hồ sơ, giấy tờ đã có trong cơ sở dữ liệu 

do cơ quan BHXH đang quản lý hoặc đã được lưu trữ trên Cổng dịch vụ công, Hệ thống 

thông tin một cửa điện tử. 

 Bước 2: Giải quyết và lập danh sách chi trả. 

 Cơ quan tiếp nhận hồ sơ từ phần mềm Tiếp nhận và quản lý hồ sơ, thực hiện 

kiểm tra, đối chiếu thông tin. 

 Truy cập Hệ thống quản lý chính sách (TCS) để xét duyệt và trình lãnh đạo phê 

duyệt Quyết định về việc hưởng BHXH một lần (Mẫu số 07B-HSB), Bản quá trình 

đóng BHXH (Mẫu số 04-HSB). 

 Sau khi được lãnh đạo phê duyệt: 

 - Chuyển phát hành về bộ phận Một cửa bản giấy (nếu cá nhân đề nghị trả kết 

quả là bản giấy). 

 - Bản điện tử (nếu cá nhân đề nghị chỉ trả bản điện tử) Quyết định về việc hưởng 

BHXH một lần, Bản quá trình đóng BHXH. 

 Lập danh sách chi trả BHXH một lần theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Quyết 

định 3503/QĐ-BHXH. 

 Thời hạn giải quyết: Tối đa 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

theo quy định. 

 Bước 3: Chi trả. 

 Cán bộ Bộ phận/Phòng Kế hoạch tài chính tiếp nhận danh sách và thực hiện chi 

trả. Chỉ thực hiện trả tiền giải quyết hưởng BHXH một lần (bằng tiền mặt hoặc qua tài 

khoản cá nhân). 

 Sau khi người đề nghị giải quyết chế độ đã nhận được Quyết định hưởng trợ cấp 

BHXH một lần, sổ BHXH còn thời gian tham gia BHTN chưa hưởng (nếu có) và đã 

nộp lại sổ BHXH bản giấy. 

 Thực hiện kiểm tra, đối chiếu khi chi trả BHXH một lần như sau: 

 - Trường hợp người hưởng đăng ký nhận chế độ BHXH một lần trực tiếp bằng 

tiền mặt tại cơ quan BHXH: 

 + Trên cơ sở CMND/CCCD/Hộ chiếu đã được bộ phận Một cửa đối chiếu, xác 

thực nhân thân. 

 + Bộ phận/Phòng Kế hoạch tài chính thực hiện kiểm tra đối chiếu chữ ký của 

người hưởng tại Đơn đề nghị hưởng trợ cấp BHXH một lần với chữ ký trên danh sách 

chi trả trợ cấp BHXH một lần. 

 - Đối với trường hợp trả qua tài khoản cá nhân:  

 + Trả theo tài khoản của cá nhân người lao động, trước khi chuyển tiền vào tài 

khoản. 

 + Cán bộ Bộ phận/Phòng Kế hoạch tài chính liên hệ với người hưởng theo số 

điện thoại để kiểm tra lại thông tin và thông báo việc chuyển tiền chế độ BHXH một 

lần để xác nhận. 

 Bước 4: Trả kết quả giải quyết 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Quyet-dinh-3503-QD-BHXH-2022-sua-doi-Quy-trinh-giai-quyet-huong-che-do-bao-hiem-xa-hoi-539916.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Quyet-dinh-3503-QD-BHXH-2022-sua-doi-Quy-trinh-giai-quyet-huong-che-do-bao-hiem-xa-hoi-539916.aspx


 Tiếp nhận: 

 Hồ sơ đã được giải quyết từ Bộ phận/Phòng Chế độ BHXH để trả cho người nộp 

gồm:  

 - Quyết định về việc hưởng BHXH một lần (Mẫu số 07B-HSB),  

 - Bản quá trình đóng BHXH (Mẫu số 04-HSB);  

 - Sổ BHXH bản điện tử/sổ BHXH bản giấy theo phương thức đã đăng ký đối 

với trường hợp hưởng BHXH một lần còn thời gian đóng BHTN chưa hưởng từ Bộ 

phận/Phòng quản lý thu, sổ thẻ. 

 Trả kết quả: 

 Sau khi có kết quả giải quyết, điện thoại trực tiếp và thông báo cho người hưởng 

và hướng dẫn người hưởng nộp lại sổ BHXH bản giấy.  

 Trường hợp nhận kết quả tại bộ phận một cửa cơ quan BHXH thì khi đến nhận 

kết quả mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu để đối chiếu và sổ BHXH bản giấy để nộp 

lại cho cơ quan BHXH. 

 - Trường hợp người hưởng đăng ký nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan BHXH. 

 Trả kết quả thực hiện đối chiếu CMND/CCCD/Hộ chiếu/Thông tin tài khoản cá 

nhân (nếu nhận qua tài khoản cá nhân) theo các thông tin của người hưởng trên hồ sơ. 

 Sau đó, scan CMND/CCCD/Hộ chiếu, ký số bản scan để lưu hồ sơ, đề nghị 

người hưởng ký nhận trên sổ theo dõi trả kết quả.  

 Thông tin cho Bộ phận/Phòng Kế hoạch tài chính để thực hiện trả bằng tiền mặt 

hoặc chuyển tiền vào tài khoản người hưởng . 

 - Trường hợp người hưởng chỉ đăng ký nhận kết quả bản điện tử. 

Bản điện tử được gửi vào kho quản lý dữ liệu điện tử của cá nhân trên Cổng Dịch 

vụ công. 

                                  HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PBGDPL HUYỆN DIỄN CHÂU 
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