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1. Chuyên mục đăng tin: Phổ biến pháp luật. 

2. Nội dung tin bài: Bản tin pháp luật số 12 năm 2022. 

Trong tháng 01/2023, một số chính sách mới ban hành có hiệu lực liên quan đến 

hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và người lao động gồm: 02 Luật, 02 nghị 

định và 01 văn bản pháp luật khác. Phòng Tổng hợp tóm tắt trích dẫn, đăng tải các 

văn bản trên để người lao động trong Công ty được biết, tham khảo, phục vụ công 

việc. 

 

DANH SÁCH VÀ NỘI DUNG ĐĂNG BÀI  

BẢN TIN PHÁP LUẬT 

 

STT Tên văn bản 
Ngày ban 

hành 

Hiệu lực 

văn bản 

Luật 

01 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu 

trí tuệ của Quốc hội, số 07/2022/QH15 ngày 

16/6/2022 

16/6/2022 01/01/2023 

02 
Luật Kinh doanh bảo hiểm của Quốc hội, số 

08/2022/QH15 ngày 16/6/2022 
16/6/2022 01/01/2023 

Nghị định 

01 

Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 

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 

21/12/2022 01/01/2023 

02 
Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của 

Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm 
30/11/2022 15/01/2023 

Nghị quyết, quyết định, văn bản pháp luật khác 

01 
Quyết định số 5692/QĐ-TLĐ ngày 08/12/2022 của 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban 
08/12/2022 01/01/2023 
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STT Tên văn bản 
Ngày ban 

hành 

Hiệu lực 

văn bản 

hành Quy định chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn 

các cấp 

Tóm tắt và trích dẫn 

I. Luật 

1. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ của Quốc hội, số 

07/2022/QH15 ngày 16/6/2022 

Theo đó, bổ sung các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả như 

sau: 

Thứ nhất, 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; 

Thứ hai, 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; 

Thứ ba, 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; 

Thứ tư, sử dụng tác phẩm trong hoạt động công vụ của cơ quan Nhà nước;... 

Đáng chú ý, điểm mới về tác giả, đồng tác giả được quy định như sau: Tác giả 

là người trực tiếp sáng tạo tác phẩm. 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; 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 

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. 

2. Luật Kinh doanh bảo hiểm của Quốc hội, số 08/2022/QH15 ngày 16/6/2022 

Theo đó, 05 loại Hợp đồng bảo hiểm được quy định như sau: 

- Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ; 

- Hợp đồng bảo hiểm sức khỏe; 
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- Hợp đồng bảo hiểm tài sản; 

- Hợp đồng bảo hiểm thiệt hại; 

- Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm. 

Trong đó, Hợp đồng bảo hiểm tài sản; Hợp đồng bảo hiểm thiệt hại; Hợp đồng 

bảo hiểm trách nhiệm thuộc loại hình bảo hiểm phi nhân thọ. 

Như vậy, so với hiện hành thì đã mở rộng hơn các loại Hợp đồng bảo hiểm 

hơn, tại Luật kinh doanh bảo hiểm 2000 chỉ quy định 03 loại là: 

- Hợp đồng bảo hiểm con người; 

- Hợp đồng bảo hiểm tài sản; 

- Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự. 

Đối với loại Hợp đồng bảo hiểm hàng hải được thực hiện theo quy định của Bộ 

luật Hàng hải; nội dung không quy định tại Bộ luật Hàng hải thì thực hiện theo quy 

định của Luật này.  

Bên cạnh đó, kể từ ngày 01/01/2023, 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. Toàn bộ số dư của Quỹ Bảo vệ người được bảo hiểm được Bộ Tài chính 

quản lý để sử dụng cho mục đích bảo vệ quyền lợi của người được bảo hiểm trong 

trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm mất khả năng thanh toán hoặc phá sản. Chính 

phủ quy định chi tiết về quản lý và sử dụng số dư của Quỹ Bảo vệ người được bảo 

hiểm. 

II. Nghị định 

1. Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 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 

Theo đó, khi giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân phải khai thác, sử dụng thông tin về cư trú của công dân trong 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để giải quyết thủ tục, cung cấp dịch vụ; không được 

yêu cầu công dân phải nộp, xuất trình giấy tờ để chứng minh thông tin về cư trú. 

Trường hợp không khai thác được thông tin về cư trú hoặc thông tin đó chưa 

được cập nhật trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ quan có thẩm quyền, cán 

bộ, công chức, viên chức, cá nhân được giao trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết thủ 

tục hành chính, cung cấp dịch vụ công có thể yêu cầu công dân nộp bản sao hoặc 

xuất trình giấy tờ chứng minh thông tin về cư trú. 

Ngoài ra, Nghị định này cũng 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 các lĩnh vực như: giáo dục, y tế, đất đai, thuế… Thay vào đó, khi thực hiện các 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Luat-Kinh-doanh-bao-hiem-2000-24-2000-QH10-47229.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Bo-luat-hang-hai-Viet-Nam-2015-298374.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Bo-luat-hang-hai-Viet-Nam-2015-298374.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Bo-luat-hang-hai-Viet-Nam-2015-298374.aspx
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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. 

2. Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ về đăng ký 

biện pháp bảo đảm 

Theo đó, các trường hợp đăng ký giao dịch bảo đảm (đăng ký) gồm: đăng ký 

thế chấp tài sản, cầm cố tài sản, bảo lưu quyền sở hữu theo quy định; đăng ký theo 

thỏa thuận giữa bên bảo đảm và bên nhận bảo đảm hoặc theo yêu cầu của bên nhận 

bảo đảm, trừ cầm giữ tài sản; đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm trong trường 

hợp một tài sản dùng bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ mà có nhiều bên cùng nhận 

bảo đảm hoặc trong trường hợp bên bảo đảm và bên nhận bảo đảm có thỏa thuận; 

đăng ký thay đổi, xóa đăng ký với các trường hợp trên. 

Cơ quan đăng ký, cơ quan cung cấp thông tin trong giao dịch bảo đảm gồm: 

Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký đất đai; Cục Hàng không Việt Nam; Cục Hàng hải Việt Nam hoặc 

Chi cục Hàng hải, Cảng vụ Hàng hải theo phân cấp; Tổng công ty lưu ký và bù trừ 

chứng khoán Việt Nam; Trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản. 

Phiếu yêu cầu đăng ký phải có chữ ký của người có thẩm quyền, con dấu (nếu 

có) của bên bảo đảm và bên nhận bảo đảm, trừ một số trường hợp theo quy định. 

Trường hợp người yêu cầu đăng ký là cá nhân không biết chữ hoặc là người khuyết 

tật không thể ký thì thực hiện điểm chỉ thay cho ký trên Phiếu yêu cầu đăng ký. 

Trường hợp hồ sơ đăng ký nộp qua hệ thống đăng ký trực tuyến thì chữ ký, 

con dấu có thể được thay thế bằng chữ ký điện tử, con dấu điện tử. Chữ ký điện tử, 

con dấu điện tử có giá trị pháp lý như chữ ký, con dấu được sử dụng trên văn bản 

giấy. 

III. Các văn bản pháp luật khác 

1. Quyết định số 5692/QĐ-TLĐ ngày 08/12/2022 của Tổng Liên đoàn Lao 

động Việt Nam về việc ban hành Quy định chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn các cấp 

Theo đó, công đoàn cấp cơ sở được sử dụng tối đa 45% số thu đoàn phí công 

đoàn để lại công đoàn cơ sở dùng cho chi phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp kiêm nhiệm 

và chi lương cán bộ công đoàn chuyên trách (nếu có). Trường hợp chi không hết 45% 

đoàn phí để lại công đoàn cơ sở thì bổ sung chi thăm hỏi đoàn viên công đoàn. 

Bên cạnh đó, phụ cấp trách nhiệm cán bộ công đoàn cơ sở được quy định như 

sau: 

- Đối tượng chi phụ cấp trách nhiệm: Chủ tịch công đoàn cơ sở, công đoàn cơ 

sở thành viên, công đoàn bộ phận (nếu có); Phó chủ tịch công đoàn cơ sở; công đoàn 

cơ sở thành viên, công đoàn bộ phận (nếu có); Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra công đoàn 
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cơ sở, ủy viên ban chấp hành công đoàn cơ sở, công đoàn cơ sở thành viên, công 

đoàn bộ phận (nếu có); Tổ trưởng, tổ phó công đoàn. 

-. Hệ số phụ cấp trách nhiệm cán bộ công đoàn cơ sở được xác định theo số 

lượng đoàn viên công đoàn, kết quả nộp đoàn phí công đoàn của năm trước liền kề, 

thực hiện theo khung số lượng đoàn viên. 

Phụ cấp trách nhiệm và phụ cấp kiêm nhiệm không dùng để tính đóng bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. 

 

 

 Biên tập viên 

 

 

 

 

 

 

Lê Gia Lộc Sơn 



 

PHIẾU BIÊN TẬP TIN BÀI 

 

1. Biên tập viên: Lê Gia Lộc Sơn  

2. Ngày biên tập: ngày 30/12/2022. 

3. Nội dung đăng tin: Văn bản pháp luật mới ban hành có hiệu lực. 

Kiểm duyệt thông tin 

 

Thường trực BBT 
(Đã duyệt) 

 

 

Duyệt đăng tin 
(Đã duyệt) 
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