
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2023 

Các trường hợp ký hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính, đơn vị sự 

nghiệp công lập; hướng dẫn xếp lương viên chức thiết bị, thí nghiệm trong 

trường trung học; giảm 50% lệ phí khi đăng ký thường trú qua Cổng dịch vụ 

công trực tuyến;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2023. 

 

Giảm 50% lệ phí khi đăng ký thường trú qua Cổng dịch vụ công trực tuyến 

Quy định về trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội, lực 

lượng vũ trang nhân dân 

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 103/2022/NĐ-CP ngày 12/12/2022 quy 

định về trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã 

hội, lực lượng vũ trang nhân dân, có hiệu lực từ ngày 1/2/2023. 

Nghị định này quy định về vị trí pháp lý, nhiệm vụ và quyền hạn, cơ cấu tổ 

chức, hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nhà giáo, người học, quản lý đối với trường 

của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ 

trang nhân dân (trường đào tạo, bồi dưỡng). 

Nghị định quy định trường đào tạo, bồi dưỡng là cơ sở giáo dục của hệ thống 

giáo dục quốc dân được tổ chức, hoạt động theo quy định của Đảng và quy định 

của pháp luật. 

Các trường hợp ký hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính, đơn vị sự 

nghiệp công lập 

Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 về hợp đồng đối với một số 

loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập có hiệu 

lực từ ngày 22/2/2023. 

Nghị định nêu rõ các công việc thực hiện hợp đồng bao gồm: 

1- Các công việc hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp 

công lập thực hiện quản lý và áp dụng chế độ, chính sách theo quy định của 

pháp luật lao động, pháp luật dân sự và quy định của pháp luật khác có liên 

quan, gồm: 

- Lái xe, bảo vệ, trừ trường hợp quy định tại mục 2 ở dưới; 

- Lễ tân, phục vụ; tạp vụ; trông giữ phương tiện; bảo trì, bảo dưỡng, vận hành 

trụ sở, trang thiết bị, máy móc phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; 

- Công việc hỗ trợ, phục vụ khác thuộc danh mục vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ 

trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập không được xác định là 

công chức, viên chức theo quy định của pháp luật. 

2- Các công việc hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan hành chính thực hiện quản lý và 

áp dụng chế độ, chính sách như công chức, gồm: 
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- Bảo vệ ở các cơ quan, đơn vị: Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ 

tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ; Kho tiền hoặc Kho hồ 

sơ ấn chỉ có giá trị như tiền của Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Kho 

ấn chỉ thuế, Kho ấn chỉ hải quan; 

- Lái xe phục vụ Bộ trưởng hoặc chức vụ, chức danh tương đương Bộ trưởng trở 

lên; lái xe chuyên dùng chuyên chở tiền của Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà 

nước; 

- Người làm công việc hỗ trợ, phục vụ khác tại cơ quan trọng yếu, cơ mật ở 

Trung ương theo quyết định của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản 

lý. 

3- Các công việc chuyên môn, nghiệp vụ thuộc danh mục vị trí việc làm chức 

danh nghề nghiệp chuyên ngành và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp 

chuyên môn dùng chung trong đơn vị sự nghiệp công lập. 

Tiết lộ bí mật đời tư cá nhân và bí mật khác trong hoạt động điện ảnh sẽ bị 

phạt đến 50 triệu đồng 

Có hiệu lực từ ngày 15/2/2023, Nghị định 128/2022/NĐ-CP ngày 32/12/2022 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 

của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và 

quảng cáo đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 129/2021/NĐ-CP ngày 

30/12/2021. 

Nghị định 128/2022/NĐ-CP sửa quy định mức phạt hành vi vi phạm quy định 

về nội dung bị nghiêm cấm trong hoạt động điện ảnh. 

Cụ thể, phạt tiền từ 40 - 50 triệu đồng đối với hành vi hoạt động điện ảnh có một 

trong các nội dung sau đây: Xuyên tạc lịch sử dân tộc, phủ nhận thành tựu cách 

mạng; xúc phạm dân tộc, danh nhân, anh hùng dân tộc; thể hiện không đúng, vu 

khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá 

nhân; tiết lộ bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác theo quy định của pháp 

luật, trừ trường hợp xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về 

an ninh mạng… 

Cơ cấu tổ chức mới của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  

Nghị định số 01/2023/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16/1/2023 quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch có hiệu lực từ ngày 20/2/2023. 

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan của Chính phủ, thực hiện 

chức năng quản lý nhà nước về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch 

trong phạm vi cả nước; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh 

vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. 
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Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có 20 tổ chức hành chính giúp Bộ trưởng thực 

hiện chức năng quản lý nhà nước gồm: 1- Vụ Tổ chức cán bộ; 2- Vụ Kế hoạch, 

Tài chính; 3- Vụ Pháp chế; 4- Vụ Đào tạo; 5- Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi 

trường; 6- Vụ Thư viện; 7- Vụ Văn hóa dân tộc; 8- Vụ Gia đình; 9- Văn phòng 

Bộ, 10- Thanh tra Bộ; 11- Cục Di sản văn hóa; 12- Cục Nghệ thuật biểu diễn; 

13- Cục Điện ảnh; 14- Cục Bản quyền tác giả; 15- Cục Văn hóa cơ sở; 16- Cục 

Hợp tác quốc tế; 17- Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm; 18- Cục Thể dục 

thể thao; 19- Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam; 20- Ban Quản lý Làng Văn hóa - 

Du lịch các dân tộc Việt Nam. 

Ngoài ra, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch còn có 5 đơn vị sự nghiệp công lập 

phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ gồm: 1- Viện Văn hóa Nghệ thuật 

quốc gia Việt Nam; 2- Báo Văn hóa; 3- Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật; 4- Trung 

tâm Công nghệ thông tin; 5- Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du 

lịch. 

Hướng dẫn xếp lương viên chức thiết bị, thí nghiệm trong trường trung 

học  

Thông tư số 21/2022/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức thiết bị, thí 

nghiệm trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt công lập có 

hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/02/2023. 

Theo Thông tư, mã số chức danh nghề nghiệp viên chức thiết bị, thí nghiệm là 

V.07.07.20. 

Về hướng dẫn xếp lương, Thông tư nêu rõ, viên chức được bổ nhiệm vào chức 

danh nghề nghiệp viên chức thiết bị, thí nghiệm mã số V.07.07.20 quy định tại 

Thông tư này được áp dụng bảng lương viên chức loại A0 tại bảng 3 (bảng 

lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự 

nghiệp của Nhà nước) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 

14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công 

chức, viên chức và lực lượng vũ trang. 

Việc chuyển xếp lương đối với trường hợp khi tuyển dụng, bổ nhiệm vào chức 

danh viên chức thiết bị, thí nghiệm đang là công chức, viên chức chuyên ngành 

khác thực hiện như sau: 

Trường hợp đang xếp lương công chức, viên chức loại A0 theo bảng 2 (bảng 

lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan Nhà 

nước) hoặc bảng 3 (bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên 

chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước) ban hành kèm theo Nghị định số 

204/2004/NĐ-CP thì xếp lương viên chức loại A0; 

Trường hợp đang xếp lương công chức, viên chức loại A1 trở lên hoặc loại B thì 

được xếp lại lương theo hướng dẫn tại khoản 1 Mục II Thông tư số 02/2007/TT-



BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển 

ngạch, chuyển loại công chức, viên chức. 

Hỗ trợ người trồng lúa không thấp hơn 50% kinh phí 

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 02/2023/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 18/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 

số 35/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa. 

Tùy thuộc vào điều kiện cụ thể, địa phương sẽ quyết định thực hiện các việc sau: 

Hỗ trợ cho người trồng lúa: Sử dụng không thấp hơn 50% kinh phí dùng hỗ trợ 

cho người trồng lúa để áp dụng giống mới, tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới 

trong sản xuất lúa; hỗ trợ liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. 

Phần kinh phí còn lại để thực hiện các việc gồm: Phân tích chất lượng hóa, lý 

tính của các vùng đất chuyên trồng lúa nước có năng suất, chất lượng cao định 

kỳ 10 năm để sử dụng hiệu quả và có biện pháp cải tạo phù hợp: Căn cứ vào 

định mức kinh tế kỹ thuật, các đơn vị lập dự toán chi trình cấp có thẩm quyền 

quyết định. 

Cải tạo nâng cao chất lượng đất chuyên trồng lúa nước hoặc đất trồng lúa nước 

còn lại: Căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trồng lúa trong từng thời 

kỳ được cấp có thẩm quyền phê duyệt của địa phương, chất lượng đất chuyên 

trồng lúa nước trên địa bàn và điều kiện thực tế của địa phương, Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện lập phương án cải tạo nâng cao 

chất lượng đất chuyên trồng lúa nước hoặc đất trồng lúa nước còn lại cho cả thời 

kỳ và từng năm, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo 

cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.  

Căn cứ phương án cải tạo nâng cao chất lượng đất trồng lúa được duyệt và định 

mức kinh tế kỹ thuật, các đơn vị lập dự toán chi cải tạo nâng cao chất lượng đất 

trồng lúa (tăng độ dày tầng canh tác; tôn cao đất trồng lúa trũng, thấp; tăng độ 

bằng phẳng mặt ruộng; thau chua, rửa mặn đối với đất nhiễm phèn, mặn và các 

biện pháp cải tạo đất khác) trình cấp có thẩm quyền quyết định để làm cơ sở 

thực hiện. 

Đầu tư xây dựng, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng nông nghiệp, nông 

thôn trên địa bàn xã, trong đó ưu tiên đầu tư hệ thống giao thông, thủy lợi trên 

đất trồng lúa. 

Khai hoang, phục hóa đất chưa sử dụng thành đất chuyên trồng lúa nước hoặc 

đất trồng lúa nước còn lại: Mức chi theo quy định tại khoản 4 Điều 7 Nghị định 

số 35/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa. 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/02/2023. 



Giảm 50% lệ phí khi đăng ký thường trú qua Cổng dịch vụ công trực tuyến 

Thông tư số 75/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú có hiệu lực từ ngày 5/2/2023. Theo đó, 

công dân được giảm 50% lệ phí khi đăng ký thường trú qua Cổng dịch vụ công 

trực tuyến. 

Thông tư nêu rõ, công dân Việt Nam khi thực hiện thủ tục đăng ký cư trú (đăng 

ký thường trú, đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú, tách hộ) với cơ quan đăng ký cư 

trú theo quy định pháp luật cư trú thì phải nộp lệ phí theo quy định tại Thông tư 

này. Mức lệ phí như sau: 

Số 

TT 
Nội dung Đơn vị tính 

Mức thu 

Trường hợp 

công dân nộp 

hồ sơ trực tiếp 

Trường hợp công 

dân nộp hồ sơ 

qua cổng dịch vụ 

công trực tuyến 

1 Đăng ký thường trú Đồng/lần đăng ký 20.000 10.000 

2 Đăng ký tạm trú, gia hạn 

tạm trú (cá nhân, hộ gia 

đình) 

Đồng/lần đăng ký 15.000 7.000 

3 Đăng ký tạm trú theo danh 

sách, gia hạn tạm trú theo 

danh sách 

Đồng/người/ lần đăng 

ký 

10.000 5.000 

4 Tách hộ Đồng/lần đăng ký 10.000 5.000 

Quy định mới về mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài 

Thông tư 20/2022/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn 

hoạt động chuyển tiền một chiều từ Việt Nam ra nước ngoài và thanh toán, 

chuyển tiền cho các giao dịch vãng lai khác của người cư trú là tổ chức, cá nhân 

có hiệu lực từ ngày 15/2/2023. 

Thông tư quy định, các trường hợp mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài 

để phục vụ mục đích tài trợ, viện trợ của tổ chức bao gồm: 

a) Mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài để tài trợ, viện trợ theo các cam 

kết, thỏa thuận giữa Nhà nước, Chính phủ, các cấp chính quyền địa phương với 

nước ngoài. Nguồn tài trợ, viện trợ là các khoản kinh phí từ ngân sách hoặc 

nguồn tiền của chính tổ chức tài trợ, viện trợ; 

b) Mua, chuyển ngoại tệ ra nước ngoài để tài trợ, viện trợ khắc phục hậu quả 

thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh. Nguồn tài trợ, viện trợ là nguồn tiền đóng góp 



tự nguyện từ các tổ chức, cá nhân trong nước và/hoặc nguồn tiền của chính tổ 

chức tài trợ, viện trợ; 

c) Mua, chuyển ngoại tệ ra nước ngoài để tài trợ cho các chương trình, các quỹ, 

dự án do tổ chức trong nước và/hoặc tổ chức ở nước ngoài thành lập nhằm mục 

đích hỗ trợ và khuyến khích phát triển trong các lĩnh vực: văn hóa, giáo dục (tài 

trợ học bổng), y tế. Nguồn tài trợ là nguồn tiền của chính tổ chức tài trợ. 

Bên cạnh đó, Thông tư cũng nêu rõ các trường hợp mua, chuyển tiền một chiều 

ra nước ngoài của tổ chức để phục vụ mục đích khác. 

Mức chi thực hiện biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường 

Thông tư số 82/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định nội dung và mức chi 

từ ngân sách nhà nước thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính 

giáo dục tại xã, phường, thị trấn có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2023. 

Theo Thông tư, NSNN chi xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể và xác định tình 

trạng nghiện ma túy cho các đối tượng theo quy định của Luật Phòng chống ma 

túy, khoản 1 Điều 18 Nghị định số 120/2021/NĐ-CP và hướng dẫn chuyên môn 

của Bộ Y tế: Mức chi xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể căn cứ vào hóa đơn 

chứng từ chi tiêu hợp pháp và trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền 

phê duyệt. 

Mức chi xét nghiệm tình trạng nghiện ma túy theo giá dịch vụ y tế do cấp có 

thẩm quyền quyết định đối với cơ sở công lập đủ điều kiện xác định tình trạng 

nghiện ma túy và trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Chi chuyển giao đối tượng về nơi cư trú hoặc đến cơ sở bảo trợ xã hội gồm: Chi 

hỗ trợ cho đối tượng trong thời gian đi đường: Tiền ăn 70.000 đồng/ngày/người, 

tối đa không quá 03 ngày; tiền thuê phòng nghỉ (nếu có) theo mức quy định tại 

Thông tư số 40/2017/TT-BTC. 

Chi tiền tàu xe hoặc thuê phương tiện vận chuyển đưa đối tượng về nơi cư trú 

hoặc đến cơ sở bảo trợ xã hội: Mức chi theo giá phương tiện công cộng phổ 

thông áp dụng tại địa phương. 

Chi công tác phí cho người được giao nhiệm vụ chuyển giao đối tượng: Nội 

dung và mức chi theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC. 

Chi chăm sóc, nuôi dưỡng, hỗ trợ học văn hóa, hướng nghiệp, dạy nghề, hỗ trợ 

tìm việc làm của người chưa thành niên tại cơ sở bảo trợ xã hội: Áp dụng nội 

dung và mức chi của đối tượng bảo trợ xã hội được nuôi dưỡng, chăm sóc tại cơ 

sở bảo trợ xã hội theo quy định của địa phương. 

Nguồn: baochinhphu.vn 

 


