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BẢN TIN  PHÁP LUẬT 

Quý 4/2022 

 

TIN TIÊU ĐIỂM 

 

háp luật về Giáo dục và Đào tạo  

Không cấp Chứng chỉ QP&AN cho sinh viên đƣợc miễn học môn giáo 

dục QP&AN 

Đây là nội dung tại Thông tư 15/2022/TT-BLĐTBXH (có hiệu lực từ 

ngày 15/10/2022) về Quy chế quản lý, cấp phát Chứng chỉ giáo dục quốc phòng 

và an ninh cho sinh viên các trường cao đẳng do Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH ban 

hành. 

Cụ thể, theo Quy chế quản lý, cấp phát chứng chỉ giáo dục quốc phòng và 

an ninh (QP&AN) cho sinh viên các trường cao đẳng kèm theo Thông tư 

15/2022/TT-BLĐTBXH, việc quản lý, cấp phát Chứng chỉ giáo dục QP&AN 

phải đảm bảo 05 nguyên tắc sau: 

- Chứng chỉ giáo dục QP&AN được quản lý thống nhất theo mẫu quy 

định tại Quy chế. Mỗi Chứng chỉ có số hiệu riêng do các trường cao đẳng hoặc 

trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh quy định. 

- Sinh viên có kết quả học tập môn học giáo dục QP&AN đạt yêu cầu 

theo quy định của pháp luật thì được cấp 01 bản chính Chứng chỉ. 

- Không cấp Chứng chỉ cho sinh viên thuộc diện được miễn học, kiểm tra, 

thi kết thúc môn học giáo dục QP&AN theo quy định của pháp luật. 

- Bảo đảm công khai, minh bạch trong quản lý, cấp phát Chứng chỉ. 

- Các hành vi gian lận trong quản lý, cấp phát, sử dụng Chứng chỉ thì tùy 

theo tính chất, mức độ có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách 

nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. 

  

P 
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háp luật về Công chức, viên chức và ngƣời lao động 

 Ngày 02/8/2022 Chính phủ ban hành Nghị định 50/2022/NĐ-CP 

quy định về nghỉ hƣu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự 

nghiệp công lập (ĐVSNCL). 

Theo đó, viên chức nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nếu có đủ các điều kiện sau: 

+ Đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu; 

+ Có đủ sức khỏe; 

+ Không đang trong thời gian bị xem xét xử lý kỷ luật, bị điều tra, truy tố, 

xét xử hoặc thi hành kỷ luật về đảng, chính quyền và có đơn đề nghị được kéo 

dài thời gian công tác. 

Bên cạnh đó, trình tự, thủ tục xem xét, kéo dài thời gian công tác quy định 

như sau: 

+ Hàng năm, ĐVSNCL căn cứ định hướng phát triển, tình hình nhân lực 

của tổ chức và yêu cầu của vị trí việc làm, thông báo chủ trương, nhu cầu kéo 

dài thời gian công tác; 

+ Viên chức đáp ứng các điều kiện, có đơn đề nghị được kéo dài thời gian 

công tác, gửi cấp có thẩm quyền theo phân cấp quản lý quyết định kéo dài trước 

thời điểm nghỉ hưu ít nhất 06 tháng; 

+ Cấp có thẩm quyền theo phân cấp quản lý xem xét, đánh giá các điều 

kiện của viên chức và chủ trương, nhu cầu của ĐVSNCL để xem xét, quyết định 

thời gian được kéo dài đối với từng trường hợp viên chức; 

+ Quyết định kéo dài thời gian công tác của viên chức được gửi cho tổ 

chức, cá nhân có liên quan trước thời điểm nghỉ hưu ít nhất 03 tháng. 

Nghị định 50/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/8/2022; Điều 9 Nghị 

định 141/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 và Điều 9 Nghị định 40/2014/NĐ-CP 

ngày 12/5/2014 hết hiệu lực kể từ ngày 15/8/2022. 

 

P 
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háp luật về  lao động, tiền lƣơng và Bảo hiểm xã hội 

03 nhóm đƣợc hƣởng lƣơng bằng 1,8 lần mức lƣơng CBCCVC Nhà 

nƣớc quy định 

Đây là nội dung tại 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. 

Theo đó, mức chi tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và 

người lao động bằng 1,8 lần mức lương đối với cán bộ, công chức, viên chức do 

Nhà nước quy định được áp dụng đối với các đối tượng sau đây trong chỉ tiêu 

biên chế hoặc vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt: 

- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các đơn vị 

trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; 

- Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong tổ chức Bảo hiểm 

xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân; 

- Người lao động thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp của ngành 

lao động - thương binh và xã hội. 

Quyết định 19/2022/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành từ ngày 10/11/2022 và 

được áp dụng cho các năm tài chính từ năm 2022 đến hết năm 2024. Riêng việc 

chi trả tiền lương tăng thêm 0,8 lần được thực hiện cho đến khi thực hiện cải 

cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 21/5/2018. 

 

háp luật về  Hộ tịch, Hành chính và Tƣ pháp  

Xử phạt cá nhân, hộ gia đình không phân loại rác thải sinh hoạt 

Ngày 07/7/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 45/2022/NĐ-CP quy 

định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường, trong đó, bổ 

sung thêm quy định về xử phạt cá nhân, hộ gia đình không phân loại rác thải 

sinh hoạt. 

Cụ thể, phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi hộ 

gia đình, cá nhân không phân loại chất thải rắn sinh hoạt theo quy định; không 

sử dụng bao bì chứa chất thải sinh hoạt theo quy định. 

P 

P 
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(Hiện hành, Nghị định 155/2016/NĐ-CP không có quy định về mức phạt 

đối với cá nhân, hộ gia đình không phân loại rác thải sinh hoạt) 

Đồng thời, Nghị định 45/2022/NĐ-CP cũng quy định cơ quan, tổ chức, cơ 

sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng 

khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp có phát sinh chất 

thải rắn sinh hoạt với tổng khối lượng từ 300kg/ ngày trở lên thì sẽ bị xử phạt 

như sau: 

- Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi 

không ký hợp đồng với đơn vị thu gom, vận chuyển, tái sử dụng, tái chế, xử lý 

chất thải; 

- Phạt tiền từ 20.000.000 đến 30.000.000 đối với hành vi sử dụng phương 

tiện vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về bảo 

vệ môi trường. 

Nghị định 45/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ 25/8/2022 và thay thế Nghị định 

155/2016/NĐ-CP, Nghị định 55/2021/NĐ-CP. 

Mức phí xác thực thông tin công dân từ 17/9 - 31/12/2022 

Đây là nội dung được Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành tại Thông tư 

48/2022/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

khai thác và sử dụng thông tin trong CSDLQG về dân cư. 

Cụ thể, tại Thông tư 48/2022/TT-BTC quy định về mức phí xác thực 

thông tin công dân, khai thác kết quả thông tin được quy định như sau: 

- Kể từ ngày 17/9/2022 đến hết ngày 31/12/2023, áp dụng mức thu bằng 

50% mức phí quy định tại Mục I Phụ lục phí ban hành kèm theo Thông tư 

48/2022/TT-BTC . 

 - Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 trở đi, áp dụng mức thu theo mức phí 

quy định tại Mục I Phụ lục phí ban hành kèm theo Thông tư 48/2022/TT-BTC . 

  Theo đó, mức phí xác thực thông tin thông tin công dân bằng tin nhắn 

SMS, văn bản điện tử, văn bản giấy theo Mục I Phụ lục phí ban hành kèm theo 

Thông tư 48/2022/TT-BTC là 1.000 đồng. 
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Quy định tiếp nhận tài trợ bằng tiền để thực hiện các hoạt động xã 

hội, từ thiện của cá nhân 

Thông tư 41/2022/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho các 

hoạt động xã hội, từ thiện. 

Theo đó, cá nhân thực hiện vận động các hoạt động xã hội, từ thiện khi 

tiếp nhận tài trợ bằng tiền từ các nhà tài trợ để thực hiện các hoạt động này phải 

thực hiện các quy định sau: 

- Cá nhân người vận động phải mở riêng tài khoản cho mục đích xã hội, 

từ thiện tại ngân hàng theo quy định, không được nhận tiền tài trợ vào chung tài 

khoản sử dụng chi tiêu cá nhân của người vận động; 

- Trường hợp tiếp nhận bằng tiền mặt: Cá nhân tiếp nhận có trách nhiệm 

bảo quản an toàn tiền mặt; trường hợp chưa sử dụng có thể đem gửi vào tài 

khoản được mở riêng cho mục đích xã hội, từ thiện tại ngân hàng; 

- Trường hợp tiếp nhận bằng ngoại tệ để thực hiện các hoạt động xã hội, 

từ thiện trong nước: Cá nhân tiếp nhận bán ngoại tệ cho ngân hàng thương mại 

và quản lý, sử dụng tiền Việt Nam để thực hiện các hoạt động xã hội, từ thiện 

theo quy định; 

- Lãi tiền gửi sau khi trừ đi chi phí thanh toán được bổ sung tăng nguồn 

tài trợ; 

- Lập Sổ tổng hợp ghi chép số liệu theo quy định. 

Chuyên mục 

THÔNG TIN VỀ CHÍNH SÁCH VÀ PHÁP LUẬT 

 

NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT THI ĐUA, KHEN 

THƢỞNG NĂM 2022  

Tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV đã thông qua Luật Thi đua, khen 

thưởng năm 2022 (Luật số 06/2022/QH15). Luật Thi đua, khen thưởng năm 

2022 gồm 08 chương, 96 điều; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024. 
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Theo đó, Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 đã thể chế các quan điểm, 

định hướng đổi mới công tác thi đua, khen thưởng của Đảng vào 04 phương án 

chính sách xây dựng dự án Luật đã được Chính phủ thông qua. Trong đó, tập 

trung sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống danh hiệu thi đua; hoàn thiện hệ 

thống hình thức khen thưởng; hoàn thiện chế định về thẩm quyền và trách nhiệm 

quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng; cải cách thủ tục hành chính trong thi 

đua, khen thưởng. 

Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 có 08 nhóm điểm mới chủ yếu sau 

đây:  

- Thực hiện phân cấp, phân quyền mạnh hơn trong công tác thi đua, khen 

thưởng. 

- Thể hiện rõ nguyên tắc thành tích đến đâu, khen đến đó và đề cao tính kịp 

thời của hình thức khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được để khắc 

phục tình trạng khen thưởng "tích lũy thành tích, cộng dồn thành tích” trước 

đây. 

- Đưa phong trào thi đua hướng về cơ sở, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính 

trị của địa phương, đơn vị, thiết thực, gắn với lợi ích của người trực tiếp tham 

gia thi đua, hạn chế tính hình thức trong thi đua, bảo đảm thực hiện đồng bộ ở 4 

khâu (phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến). 

- Chú trọng khen thưởng tập thể ở cơ sở, công nhân, nông dân người lao 

động trực tiếp, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ...; quan 

tâm khen thưởng cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo. 

- Giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong khen thưởng ở khu vực 

ngoài nhà nước và kinh tế tư nhân. 

- Quy định cụ thể khen thưởng đối với người nước ngoài có nhiều đóng 

góp cho đất nước Việt Nam. 

- Bổ sung hình thức khen thưởng kháng chiến “Huy chương Thanh niên 

xung phong vẻ vang”. 

- Thực hiện cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin 

trong quản lý công tác thi đua, khen thưởng. 
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Với các chính sách đột phá nêu trên, Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 

sẽ tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu 

nước và công tác khen thưởng thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

đất nước và chủ động hội nhập quốc tế; phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân 

tộc và cả hệ thống chính trị; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác thi 

đua, khen thưởng để công tác thi đua, khen thưởng đi vào thực chất, thực sự là 

động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội./. 

Chuyên mục 

TƢ VẤN VÀ GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT 

 

 Mọi câu hỏi thắc mắc về Pháp luật ở các lĩnh vực xin gửi về cho Bộ phận 

pháp chế theo địa chỉ email truc.nguyenthuy@gmail.com hoặc tin nhắn riêng 

qua Q-Office cho cô Nguyễn Thị Thủy Trúc. 

 


