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

2. Nội dung tin bài: Bản tin pháp luật số 09 năm 2022. 

Trong tháng 10/2022, các 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: 03 Nghị định, 02 

Thông tư. 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 

Nghị định 

01 

Nghị định số 53/2022/NĐ-CP ngày 15/8/2022 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật 

An ninh mạng 

15/8/2022 01/10/2022 

02 

Nghị định số 55/2022/NĐ-CP ngày 23/8/2022 của 

Chính phủ quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về công 

tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, 

tố cáo, kiến nghị, phản ánh 

23/8/2022 10/10/2022 

03 

Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của 

Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện 

tử 

05/9/2022 20/10/2022 

Thông tư 

01 

Thông tư số 50/2022/TT-BTC ngày 11/08/2022 của 

Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số 

điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 

13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt 

buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng và Nghị định 

số 20/2022/NĐ-CP ngày 10/3/2022 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-

11/08/2022 01/10/2022 

BM01-01-01 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bao-hiem/nghi-dinh-119-2015-nd-cp-quy-dinh-bao-hiem-bat-buoc-trong-hoat-dong-dau-tu-xay-dung-286180.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bao-hiem/nghi-dinh-119-2015-nd-cp-quy-dinh-bao-hiem-bat-buoc-trong-hoat-dong-dau-tu-xay-dung-286180.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bao-hiem/nghi-dinh-119-2015-nd-cp-quy-dinh-bao-hiem-bat-buoc-trong-hoat-dong-dau-tu-xay-dung-286180.aspx
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STT Tên văn bản 
Ngày ban 

hành 

Hiệu lực 

văn bản 

CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo 

hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng 

02 

Thông tư số 13/2022/TT-BCT ngày 25/8/2022 của 

Bộ Công Thương bãi bỏ khoản 6 Điều 7 Thông tư 

số 05/2021/TT-BCT ngày 02/8/2021 của Bộ Công 

Thương quy định chi tiết một số nội dung về an toàn 

điện 

25/8/2022 18/10/2022 

 

Tóm tắt và trích dẫn 

I. Nghị định 

1. Nghị định số 53/2022/NĐ-CP ngày 15/8/2022 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật An ninh mạng 

Theo đó, hồ sơ đề nghị đưa hệ thống thông tin vào danh mục hệ thống thông 

tin quan trọng về an ninh quốc gia bao gồm: văn bản đề nghị đưa hệ thống thông tin 

vào danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia; văn bản cung cấp 

danh mục toàn bộ hệ thống thông tin của cơ quan, tổ chức; tài liệu chứng minh kèm 

theo. 

Bên cạnh đó, căn cứ vào các quy định bảo vệ an ninh mạng, bảo vệ bí mật Nhà 

nước, bí mật công tác, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn thông tin mạng và các 

tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành khác có liên quan, chủ quản hệ thống thông tin 

quan trọng về an ninh quốc gia xây dựng các quy định, quy trình, phương án bảo vệ 

an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia do mình 

quản lý. 

Đáng chú ý, nhật ký hệ thống để phục vụ điều tra, xử lý hành vi vi phạm pháp 

luật về an ninh mạng được lưu trữ tối thiểu là 12 tháng. Ngoài ra, thời gian lưu trữ 

dữ liệu theo quy định bắt đầu từ khi doanh nghiệp nhận được yêu cầu lưu trữ dữ liệu 

đến khi kết thúc yêu cầu và thời gian lưu trữ tối thiểu là 24 tháng. 

2. Nghị định số 55/2022/NĐ-CP ngày 23/8/2022 của Chính phủ quy định Cơ 

sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, 

kiến nghị, phản ánh 

Theo đó, Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh là tập hợp thông tin về việc khiếu nại, tố 

cáo, kiến nghị, phản ánh của cơ quan, tổ chức, cá nhân và thông tin, dữ liệu về công 

tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý kiến nghị, phản ánh 

của cơ quan có thẩm quyền được chuẩn hóa, số hóa, lưu trữ, quản lý bằng cơ sở hạ 

tầng thông tin theo quy định. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-05-2021-tt-bct-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-noi-dung-ve-an-toan-dien-483505.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bao-hiem/nghi-dinh-119-2015-nd-cp-quy-dinh-bao-hiem-bat-buoc-trong-hoat-dong-dau-tu-xay-dung-286180.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bao-hiem/nghi-dinh-119-2015-nd-cp-quy-dinh-bao-hiem-bat-buoc-trong-hoat-dong-dau-tu-xay-dung-286180.aspx
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Bên cạnh đó, các hành vi bị nghiêm cấm trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiếp 

công dân như sau: cố ý không cập nhật hoặc cập nhật thông tin, dữ liệu không đầy 

đủ, không chính xác làm sai lệch thông tin, thay đổi, xóa, hủy dữ liệu trái pháp luật 

trong Cơ sở dữ liệu; truy cập trái phép vào Cơ sở dữ liệu; khai thác, sử dụng, tiết lộ 

thông tin trong Cơ sở dữ liệu trái pháp luật hoặc lợi dụng việc cung cấp thông tin để 

trục lợi; phá hủy, phá hoại, làm hư hỏng hoặc hủy hoại hệ thống cơ sở hạ tầng thông 

tin. 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày phát hiện thông tin trong Cơ sở 

dữ liệu chưa đầy đủ, chính xác hoặc có sự sai lệch về nội dung giữa dữ liệu điện tử 

và hồ sơ, tài liệu nghiệp vụ bằng giấy thì cơ quan cập nhật dữ liệu phải tiến hành 

kiểm tra, cập nhật bổ sung, điều chỉnh. 

3. Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ quy định 

về định danh và xác thực điện tử 

Cụ thể, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, cơ quan Công an có 

trách nhiệm giải quyết cấp tài khoản định danh điện tử trong thời hạn như sau: 

Thứ nhất, đối với trường hợp công dân Việt Nam đã có thẻ Căn cước công dân 

gắn chíp: không quá 01 ngày làm việc với trường hợp cấp tài khoản định danh điện 

tử mức độ 1, không quá 03 ngày làm việc với trường hợp cấp tài khoản định danh 

điện tử mức độ 2. 

Thứ hai, đối với trường hợp công dân Việt Nam chưa có thẻ Căn cước công 

dân gắn chíp: không quá 07 ngày làm việc… 

Bên cạnh đó, chủ thể danh tính điện tử là cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam 

không phải thanh toán chi phí đăng ký cấp tài khoản định danh điện tử và chi phí sử 

dụng tài khoản định danh điện tử do hệ thống định danh và xác thực điện tử tạo lập. 

Tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ xác thực điện tử thanh toán chi phí cho tổ chức 

cung cấp dịch vụ xác thực điện tử theo quy định của pháp luật. 

Đáng chú ý, tài khoản do Cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải 

quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh được sử dụng để thực hiện thủ tục hành 

chính, dịch vụ hành chính công trên môi trường điện tử đến ngày 01/7/2024. 

II. Thông tư 

1. Thông tư số 50/2022/TT-BTC ngày 11/08/2022 của Bộ Tài chính về việc 

hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 

13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây 

dựng và Nghị định số 20/2022/NĐ-CP ngày 10/3/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo 

hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng 

Theo đó, doanh nghiệp bảo hiểm không có trách nhiệm bồi thường cho các tổn 

thất sau: tổn thất phát sinh do chiến tranh, bạo loạn, đình công; tổn thất phát sinh do 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bao-hiem/nghi-dinh-119-2015-nd-cp-quy-dinh-bao-hiem-bat-buoc-trong-hoat-dong-dau-tu-xay-dung-286180.aspx
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hành động khủng bố; tổn thất phát sinh do phản ứng hạt nhân, phóng xạ hạt nhân; 

tổn thất phát sinh từ hành vi cố ý vi phạm pháp luật của bên mua bảo hiểm hoặc 

người được bảo hiểm; tổn thất phát sinh do ngừng công việc thi công xây dựng; tổn 

thất đối với dữ liệu, phần mềm và các chương trình máy tính;… 

Bên cạnh đó, đối với bảo hiểm bắt buộc cho người lao động thi công trên công 

trường, số tiền bảo hiểm tối thiểu là 100 triệu đồng/người/vụ. Doanh nghiệp bảo hiểm 

thực hiện trách nhiệm bồi thường cho nhà thầu thi công xây dựng những khoản tiền 

mà nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm bồi thường cho người lao động bị 

thương tật, chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phát sinh do thực hiện công 

việc thi công trên công trường. 

Ngoài ra, doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện bồi thường cho nhà thầu thi công 

xây dựng những khoản tiền mà nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm bồi thường 

cho bên thứ ba đối với những thiệt hại ngoài hợp đồng về sức khỏe, tính mạng, tài 

sản phát sinh trực tiếp trong quá trình thi công xây dựng, trừ các trường hợp sau: tổn 

thất phát sinh từ sự ô nhiêm hoặc nhiễm bẩn; tổn thất có liên quan đến chất amiăng;… 

2. Thông tư số 13/2022/TT-BCT ngày 25/8/2022 của Bộ Công Thương bãi bỏ 

khoản 6 Điều 7 Thông tư số 05/2021/TT-BCT ngày 02/8/2021 của Bộ Công Thương 

quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện 

Theo đó, Bộ Công thương bãi bỏ quy định về chi phí tổ chức huấn luyện, cấp 

thẻ an toàn điện do người sử dụng lao động chi trả tại khoản 6 Điều 7 Thông tư số 

05/2021/TT-BCT. 

 

 Biên tập viên 

(Ký) 

 

 

 

 

 

Lê Gia Lộc Sơn 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-05-2021-tt-bct-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-noi-dung-ve-an-toan-dien-483505.aspx


 

PHIẾU BIÊN TẬP TIN BÀI 

 

1. Biên tập viên: Lê Gia Lộc Sơn  

2. Ngày biên tập: ngày 30/9/2022. 

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

Kiểm duyệt thông tin 

 

Thường trực BBT 
(Ký duyệt) 

 

 

Duyệt đăng tin 
(Ký duyệt) 
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