
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2023 

Điều chỉnh tăng phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở; 

bỏ quy định nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục 

hành chính; quy định mới về lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở áp dụng trong năm 

2023;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2023. 

Điều chỉnh tăng phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ 

sở 

Theo Nghị quyết số 69/2022/QH15 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước 

năm 2023, từ ngày 1/1/2023, thực hiện điều chỉnh tăng phụ cấp ưu đãi nghề đối 

với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở theo Kết luận số 25-KL/TW ngày 

30/12/2021 của Bộ Chính trị. 

Trong 21 ngày nhận hợp đồng bảo hiểm, khách hàng có quyền từ chối tiếp 

tục tham gia bảo hiểm 

Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 của Quốc hội có hiệu lực từ ngày 

01/01/2023. 

Trong đó, tại Mục 2 Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Luật quy định rõ, 

về thời gian cân nhắc tham gia bảo hiểm, đối với các hợp đồng bảo hiểm có thời 

hạn trên 01 năm, trong 21 ngày kể từ ngày nhận được hợp đồng bảo hiểm, khách 

hàng có quyền từ chối tiếp tục tham gia bảo hiểm. Khi đó, hợp đồng bị hủy bỏ 

và khách hàng được hoàn lại chi phí, sau khi trừ đi chi phí hợp lý nếu có. 

Từ 1/1/2023, thay thế nội dung 186 chỉ tiêu tại Danh mục chỉ tiêu thống kê 

quốc gia 

Nghị định số 94/2022/NĐ-CP ngày 07/11/2022 của Chính phủ quy định nội 

dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình 

biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có hiệu lực từ ngày 1/1/2023. 

So với Nghị định 97/2016/NĐ-CP, Nghị định số 94/2022/NĐ-CP có những 

điểm mới như sau: 

Thay thế nội dung của 186 chỉ tiêu quy định tại Danh mục chỉ tiêu thống kê 

quốc gia ban hành kèm theo Luật Thống kê 2015 bằng Danh mục chỉ tiêu thống 

kê quốc gia ban hành theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh 

mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê 2021. 

Nghị định 94/2022/NĐ-CP cũng bổ sung quy trình biên soạn GDP, GRDP và 

làm rõ các bước trong quy trình. 

Chế độ BHXH, hỗ trợ đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty Nhà 

nước từ 15/01/2023 

Nghị định 97/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách đối với người lao 

động dôi dư khi chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có hiệu lực từ ngày 

15/01/2023. 

https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206817&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206935&classid=1&typegroupid=4


Trong đó, chính sách đối với người lao động dôi dư được tuyển dụng lần cuối 

cùng trước ngày 21/4/1998 hoặc trước ngày 26/4/2002 như sau: 

- Lao động dôi dư có tuổi thấp hơn từ đủ 01 - 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu, có đủ 

20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên thì được hưởng lương hưu và các 

chế độ gồm: 

+ Không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi; 

+ Trợ cấp 03 tháng tiền lương/năm (đủ 12 tháng, không tính tháng lẻ) nghỉ hưu 

trước tuổi so với tuổi nghỉ hưu; 

+ Hỗ trợ khoản tiền bằng 0,4 mức lương tối thiểu tháng tính bình quân cho mỗi 

năm làm việc có đóng bảo hiểm xã hội. 

- Lao động dôi dư có tuổi thấp hơn dưới 01 tuổi so với tuổi nghỉ hưu, có đủ 20 

năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên được hưởng lương hưu và các chế độ 

gồm: 

+ Không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi; 

+ Hỗ trợ khoản tiền bằng 0,2 mức lương tối thiểu một tháng bình quân cho mỗi 

năm làm việc có đóng bảo hiểm xã hội. 

- Lao động dôi dư đủ tuổi nghỉ hưu nhưng còn thiếu thời gian đóng bảo hiểm xã 

hội bắt buộc tối đa 06 tháng để đủ điều kiện hưởng lương hưu thì được Nhà 

nước đóng một lần cho số tháng còn thiếu vào quỹ hưu trí và tử tuất để giải 

quyết chế độ hưu trí… 

Quy định mới về cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp 

Nghị định số 98/2022/NĐ-CP ngày 29/11/2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp có hiệu lực từ ngày 1/1/2023. 

Bộ Tư pháp là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước 

về: Xây dựng và thi hành pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiểm tra văn 

bản quy phạm pháp luật, quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm 

hành chính; thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, bồi thường nhà nước, 

hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý, công tác pháp chế; quản lý 

nhà nước các dịch vụ sự nghiệp công trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý 

nhà nước của bộ. 

Về cơ cấu tổ chức, Bộ Tư pháp có 25 tổ chức. 

Vụ Thi đua - Khen thưởng, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Cục Con nuôi, Cục 

Công tác phía Nam tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ cho đến khi Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ, Cục Phổ biến, giáo dục 

pháp luật, Vụ Con nuôi. 

4 trường hợp đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tài sản  

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh ký ban hành Nghị định 

số 99/2022/NĐ-CP về đăng ký biện pháp bảo đảm có hiệu lực từ 15/1/2023. 
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Trong đó, Nghị định quy định rõ 4 trường hợp đăng ký biện pháp bảo đảm bằng 

tài sản (biện pháp bảo đảm). 4 trường hợp đăng ký biện pháp bảo đảm gồm: 

1- Đăng ký thế chấp tài sản, cầm cố tài sản, bảo lưu quyền sở hữu theo quy định 

của Bộ luật Dân sự, luật khác liên quan; 

2- 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; 

3- Đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm trong trường hợp một tài sản được 

dùng để 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; 

4- Đăng ký thay đổi nội dung đã được đăng ký (đăng ký thay đổi); xóa đăng ký 

nội dung đã được đăng ký (xóa đăng ký) đối với trường hợp quy định tại các 

điểm 1, 2 và 3 trên. 

Từ 1/1/2023, cơ cấu tổ chức mới của Ngân hàng Nhà nước có 25 đơn vị 

Nghị định 102/2022/NĐ-CP ngày 12/12/2022 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam có hiệu lực từ ngày 1/1/2023. 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Ngân hàng Nhà nước) là cơ quan ngang bộ của 

Chính phủ, Ngân hàng Trung ương của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam; thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và 

ngoại hối (tiền tệ và ngân hàng); thực hiện chức năng của Ngân hàng Trung 

ương về phát hành tiền, ngân hàng của các tổ chức tín dụng và cung ứng dịch vụ 

tiền tệ cho Chính phủ; quản lý nhà nước các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý 

của Ngân hàng Nhà nước. 

Về cơ cấu tổ chức, Ngân hàng Nhà nước có 25 đơn vị. 

Vụ Quản lý ngoại hối, Sở Giao dịch tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo 

các quy định hiện hành cho đến khi Thống đốc NHNN ban hành quyết định quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý dự trữ 

ngoại hối nhà nước, Vụ Quản lý ngoại hối và Sở giao dịch. 

Trường Bồi dưỡng cán bộ ngân hàng được hoàn thành các nhiệm vụ đang thực 

hiện cho đến khi Thống đốc NHNN thực hiện xong việc sắp xếp tổ chức, nhân 

sự, tài chính, tài sản của Trường Bồi dưỡng cán bộ ngân hàng. 

Bỏ quy định nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục 

hành chính 

Có hiệu lực từ ngày 1/1/2023, 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. 

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 
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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. 

Từ 15/1/2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có 28 đơn vị 

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh ký Nghị 

định 105/2022/NĐ-CP ngày 22/12/2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan của Chính phủ 

thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các ngành, lĩnh vực: nông nghiệp, lâm 

nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, phòng chống thiên tai, phát triển nông 

thôn; quản lý nhà nước đối với các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc 

phạm vi quản lý của bộ theo quy định của pháp luật. 

Về cơ cấu tổ chức, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có 28 đơn vị. 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Chất lượng, chế biến và Phát triển thị 

trường bảo đảm kế thừa nhiệm vụ quyền hạn của Cục Quản lý chất lượng nông 

lâm sản và thủy sản, Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản; Cục Thủy 

lợi bảo đảm kế thừa nhiệm vụ quyền hạn của Tổng cục Thủy lợi; Cục Quản lý 

đê điều và Phòng, chống thiên tai bảo đảm kế thừa nhiệm vụ quyền hạn của 

Tổng cục Phòng, chống thiên tai; Cục Thủy sản, Cục Kiểm ngư bảo đảm kế thừa 

nhiệm vụ quyền hạn của Tổng cục Thủy sản; Cục Lâm nghiệp, Cục Kiểm lâm 

bảo đảm kế thừa nhiệm vụ quyền hạn của Tổng cục Lâm nghiệp theo quy định 

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

là thành viên cho đến khi cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc sửa đổi, bổ 

sung các quy định pháp luật liên quan. 

Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục Thủy lợi, Tổng cục Phòng, 

chống thiên tai, Tổng cục Lâm nghiệp, Tổng cục Thủy sản tiếp tục duy trì hoạt 

động theo quy định hiện hành cho đến khi có quyết định kiện toàn, sắp xếp lại 

của cấp có thẩm quyền. 

Cơ cấu tổ chức mới của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

 Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh ký Nghị 

định 106/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. 

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ, 

thực hiện chức năng nghiên cứu cơ bản về khoa học tự nhiên và phát triển công 

nghệ; cung cấp luận cứ khoa học cho công tác quản lý khoa học, công nghệ và 

xây dựng chính sách, chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội; đào tạo 

nhân lực khoa học, công nghệ có trình độ cao theo quy định của pháp luật. 
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Về cơ cấu tổ chức, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có 38 đơn 

vị. 

Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có trách nhiệm chỉ 

đạo trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện các Đề án kiện toàn, sắp xếp các 

đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm bảo đảm theo đúng quy định, cụ thể như sau: 

Viện Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ Nha Trang tiếp tục hoạt động đến hết 

năm 2024, sau đó thực hiện sáp nhập vào Viện Hải dương học. 

Viện Khoa học năng lượng và Viện Công nghệ môi trường tiếp tục hoạt động 

đến hết năm 2023, sau đó thực hiện hợp nhất thành Viện Khoa học công nghệ 

Năng lượng và Môi trường. 

Trung tâm Phát triển công nghệ cao và Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao 

công nghệ tiếp tục hoạt động đến hết năm 2023, sau đó thực hiện hợp nhất thành 

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển công nghệ cao. 

Cơ cấu tổ chức mới của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam 

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh ký Nghị 

định 108/2022/NĐ-CP ngày 28/12/2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. 

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ, thực hiện 

chức năng nghiên cứu những vấn đề cơ bản về khoa học xã hội; cung cấp luận 

cứ khoa học cho Đảng và Nhà nước trong việc hoạch định đường lối, chiến lược, 

quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển nhanh và bền vững của đất nước 

phục vụ phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa; tư vấn về 

chính sách phát triển trong lĩnh vực khoa học xã hội; đào tạo nhân lực có trình 

độ cao về khoa học xã hội theo quy định của pháp luật. 

Về cơ cấu tổ chức, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam có 38 đơn vị. 

Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo trong 

việc xây dựng và tổ chức thực hiện các Đề án kiện toàn, sắp xếp các đơn vị trực 

thuộc Viện Hàn lâm bảo đảm theo đúng quy định, cụ thể như sau: 

Trung tâm Phân tích và Dự báo, Viện Kinh tế Việt Nam hoạt động đến hết năm 

2023, sau đó thực hiện sáp nhập Trung tâm Phân tích và Dự báo vào Viện Kinh 

tế Việt Nam. 

Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á, Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung 

Đông hoạt động đến hết năm 2023, sau đó thực hiện hợp nhất thành Viện 

Nghiên cứu Nam Á, Tây Á và Châu Phi. 

Viện Nghiên cứu Kinh thành, Viện Khảo cổ học hoạt động đến hết năm 2024, 

sau đó thực hiện sáp nhập Viện Nghiên cứu Kinh thành vào Viện Khảo cổ học. 

Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam, Viện Ngôn ngữ học hoạt động 

đến hết năm 2024, sau đó thực hiện sáp nhập Viện Từ điển học và Bách khoa 

thư Việt Nam vào Viện Ngôn ngữ học. 

https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207087&classid=1&typegroupid=4


Từ 1/1/2023, áp dụng chế độ phụ cấp mới đối với cán bộ công đoàn 

Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam ban hành Quyết định số 5692/QĐ-

TLĐ quy định về chế độ phụ cấp đối với cán bộ công đoàn các cấp (gọi tắt là 

QĐ 5692). Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/01/2023.  

Quy định nêu rõ, đối tượng chi phụ cấp trách nhiệm gồm Chủ tịch và Phó Chủ 

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

Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra CĐCS, Ủy viên ban chấp hành CĐCS, CĐCS thành 

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

Hệ số phụ cấp trách nhiệm cán bộ CĐCS 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 với cán bộ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở 

Đối tượng chi phụ cấp trách nhiệm gồm Ủy viên Ban chấp hành công đoàn, Ủy 

viên ủy ban kiểm tra công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và thành viên Ban nữ 

công CĐCS. 

Hệ số phụ cấp trách nhiệm cán bộ CĐCS được xác định theo số lao động bình 

quân tham gia bảo hiểm xã hội làm căn cứ trích nộp kinh phí công đoàn trong 

phạm vi đơn vị quản lý của năm liền kề. Cụ thể như sau: 

Mức chi phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở 

hàng tháng = (Hệ số phụ cấp trách nhiệm) x (Mức lương cơ sở theo quy định 

của Nhà nước). 

Phụ cấp trách nhiệm cán bộ công đoàn cấp tỉnh, ngành Trung ương và 

tương đương 

Theo Quyết định số 5692, phụ cấp trách nhiệm cán bộ công đoàn cấp tỉnh, 

ngành Trung ương và tương đương gồm Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh, 

thành phố, công đoàn ngành Trung ương và tương đương; Ủy viên ủy ban kiểm 

tra LĐLĐ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, công đoàn ngành Trung ương 

và tương đương; 

Hệ số phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ công đoàn cấp tỉnh, cấp Trung ương 

và tương đương được xác định theo số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình 

quân để làm căn cứ trích nộp kinh phí công đoàn trong đơn vị quản lý của năm 

trước. Theo đó, số lao động bình quân dưới 300.000 đoàn viên thì hệ số uỷ viên 

ban chấp hành là 0,40, ủy viên uỷ ban kiểm tra là 0,30. Từ 300.000 đoàn viên trở 

lên thì hệ số phụ cấp trách nhiệm của ủy viên ban chấp hành là 0,45 và ủy viên 

ủy ban kiểm tra là 0,35 

Mức chi phụ cấp trách nhiệm cán bộ công đoàn cấp tỉnh, ngành trung ương và 

tương đương hàng tháng = (Hệ số phụ cấp trách nhiệm) x (Mức lương cơ sở 

theo quy định của Nhà nước). 

Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng quy định rõ phụ cấp trách nhiệm cán 

bộ cấp Tổng Liên đoàn; phụ cấp kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch 



công đoàn cấp trên, Phó Chủ tịch công đoàn cùng cấp và cán bộ công đoàn cấp 

trên kiêm nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch công đoàn cấp dưới là công đoàn cấp 

trên trực tiếp cơ sở trở lên. 

Quy trình giám định BHYT mới: Thực hiện song song 2 hình thức giám 

định  

Từ ngày 1/1/2023, Quy trình giám điṇh BHYT sẽ được thực hiện theo quy định 

mới tại Quyết điṇh số 3618/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam. 

Quyết điṇh số 3618/QĐ-BHXH hướng dẫn cụ thể 2 hình thức giám điṇh đươc̣ 

thưc̣ hiêṇ song song bao gồm công tác giám điṇh chủ đôṇg (đây là giám điṇh do 

cơ quan BHXH trưc̣ tiếp thưc̣ hiêṇ); Giám điṇh tư ̣đôṇg (đây là hình thức giám 

định sử duṇg phần mềm kiểm tra thông tin trong dữ liêụ điêṇ tử). 

Ngoài ra, quy trình giám điṇh mới cũng hướng dẫn chi tiết các nghiêp̣ vu ̣ giám 

điṇh chi phí khám, chữa bệnh BHYT theo 3 hình thức: Giám điṇh trên dữ liêụ; 

giám điṇh trên hồ sơ, tài liêụ và giám điṇh thanh toán trưc̣ tiếp. 

Có thể đăng ký mua thẻ BHYT tại nhà thông qua Cổng dịch vụ công quốc 

gia 

Theo Quyết định số 3510/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam có hiệu lực 

từ ngày 1/1/2023, trường hợp chỉ đăng ký tham gia BHYT bao gồm cả đăng ký 

tham gia lần đầu, đóng tiếp BHYT, thay đổi đối tượng từ nhóm khác sang nhóm 

được ngân sách nhà nước hỗ trợ hoặc tham gia theo hộ gia đình có thể thực hiện 

thủ tục đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT trên Cổng dịch vụ công quốc gia. 

Vì vậy, từ ngày 1/1/2023, người dân có thể ngồi tại nhà đăng ký mua thẻ và 

đóng tiền BHYT thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia mà không cần đến trực 

tiếp cơ quan BHXH. 

Tuy nhiên, Điều 2 Quyết 3510/QĐ-BHXH quy định, tính năng đăng ký BHYT 

online trên Cổng dịch vụ công quốc gia chỉ áp dụng cho người tham gia BHYT 

thuộc diện được ngân sách nhà nước hỗ trợ tiền đóng BHYT; người thuộc hộ 

cận nghèo, hộ nghèo đa chiều, hộ làm nông, lâm, ngư nghiệp và diêm nghiệp có 

mức sống trung bình; người tham gia BHYT hộ gia đình. 

Mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2023 đối với dư 

nợ của các khoản vay hỗ trợ nhà ở là 5,0%/năm. 

Quy định mới về lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở áp dụng trong năm 2023 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định 2081/QĐ-NHNN ngày 

12/12/2022 về mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 

2023 đối với dư nợ của các khoản vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Thông tư 

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

18/11/2014 và Thông tư số 25/2016/TT-NHNN ngày 29/7/2016. 

Theo đó, mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2023 

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

trên là 5,0%/năm 



Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2023. 

Xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành Ngân hàng 

Thông tư 14/2022/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước quy định mã số, tiêu 

chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên 

ngành Ngân hàng có hiệu lực từ ngày 1/1/2023. 

Thông tư quy định, việc bổ nhiệm và xếp lương vào các ngạch công chức 

chuyên ngành Ngân hàng phải căn cứ vào vị trí việc làm, chức trách, nhiệm vụ 

và nghiệp vụ chuyên môn đảm nhận của công chức. 

Khi chuyển xếp từ ngạch công chức hiện giữ sang ngạch công chức chuyên 

ngành Ngân hàng không được kết hợp nâng bậc lương hoặc nâng ngạch công 

chức. 

Về cách xếp lương, Thông tư nêu rõ, các ngạch công chức chuyên ngành Ngân 

hàng quy định tại Thông tư này áp dụng Bảng 2 (Bảng lương chuyên môn, 

nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước) ban hành kèm 

theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ 

tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (đã được 

sửa đổi, bổ sung) như sau: 

a) Ngạch Kiểm soát viên cao cấp ngân hàng áp dụng bảng lương công chức loại 

A3, nhóm 1 (A3.1), từ hệ số lương 6,20 đến hệ số lương 8,00; 

b) Ngạch Kiểm soát viên chính ngân hàng áp dụng bảng lương công chức loại 

A2, nhóm 1 (A2.1), từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78; 

c) Ngạch Kiểm soát viên ngân hàng áp dụng bảng lương công chức loại A1, từ 

hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98; 

d) Ngạch Thủ kho, thủ quỹ ngân hàng áp dụng bảng lương công chức loại A0, từ 

hệ số lương 2,10 đến hệ số lương 4,89; 

đ) Ngạch Nhân viên Tiền tệ - Kho quỹ áp dụng bảng lương công chức loại B, từ 

hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06. 

Việc chuyển xếp lương đối với công chức từ các ngạch công chức chuyên ngành 

hiện giữ sang ngạch công chức chuyên ngành Ngân hàng quy định tại Thông tư 

này được thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2 Mục II Thông tư số 02/2007/TT-

BNV ngày 25/5/2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, 

chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức. 

Nguồn: baochinhphu.vn 
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