
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2022

Viết bởi Thang Do

(TDGLaw) - Quy định trình tự, thủ tục thực hiện biện pháp yêu cầu xóa bỏ thông tin trên
mạng có nội dung làm nhục, vu khống, bịa đặt, sai sự thật; miễn phí cấp và sử dụng tài
khoản định danh điện tử; chính sách tiền lương của một số ngành;... là những chính sách
mới có hiệu lực từ tháng 10/2022.

  

Từ 1/10, miễn phí cấp và sử dụng tài khoản định danh điện tử.

  

Quy định mới về thủ tục thực hiện biện pháp yêu cầu xóa bỏ thông tin trên mạng có nội
dung làm nhục, vu khống, bịa đặt, sai sự thật

  

Nghị định số 53/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng có hiệu lực
thi hành từ ngày 1/10/2022. Nghị định quy định trình tự, thủ tục thực hiện biện pháp yêu cầu
xóa bỏ thông tin trái pháp luật hoặc thông tin sai sự thật trên không gian mạng xâm phạm an
ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá

 1 / 11

tin-tuc/tin-nhanh/1714-luat-su-chu-tich-tdg-tra-loi-phong-van-vtv8-ve-mua-ban-chung-cu.html


Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2022

Viết bởi Thang Do

nhân.Cụ thể, trường hợp áp dụng biện pháp xóa bỏ thông tin trái pháp luật hoặc thông tin sai sự
thật, gồm:

  

+ Khi thông tin trên không gian mạng được cơ quan có thẩm quyền xác định là có nội dung
xâm phạm an ninh quốc gia, tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam; kích động gây bạo loạn, phá rối an ninh, gây rối trật tự công cộng theo quy định của pháp
luật.

  

+ Khi có căn cứ pháp luật xác định thông tin trên không gian mạng có nội dung làm nhục, vu
khống; xâm phạm trật tự quản lý kinh tế; bịa đặt, sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân,
gây thiệt hại nghiêm trọng cho hoạt động kinh tế - xã hội đến mức phải yêu cầu xóa bỏ thông
tin.

  

+ Các thông tin trên không gian mạng khác có nội dung được quy định tại điểm c, điểm đ, điểm
e khoản 1 Điều 8 Luật An ninh mạng theo quy định của pháp luật, gồm:

  

(c) Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc,
xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới, phân biệt chủng tộc.

  

đ) Hoạt động mại dâm, tệ nạn xã hội, mua bán người; đăng tải thông tin dâm ô, đồi trụy, tội ác;
phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng.

  

e) Xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội.

  

Từ 1/10, trường hợp nào bị yêu cầu ngừng hoạt động hệ thống thông tin, thu hồi tên
miền?

  

Có hiệu lực từ ngày 1/10/2022, Nghị định số 53/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định trình tự,
thủ tục thực hiện biện pháp đình chỉ, tạm đình chỉ hoặc yêu cầu ngừng hoạt động của hệ
thống thông tin, thu hồi tên miền.
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Theo đó, 2 trường hợp áp dụng gồm:

  

1- Có tài liệu chứng minh hoạt động của hệ thống thông tin là vi phạm pháp luật về an ninh
quốc gia, an ninh mạng.

  

2- Hệ thống thông tin đang được sử dụng vào mục đích xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an
toàn xã hội.

  

Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

  

Nghị định số 55/2022/NĐ-CP ngày 23/8/2022 của Chính phủ quy định:Â 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 có
hiệu lực từ ngày 10/10/2022.

  

Theo Nghị 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 (Cơ sở dữ liệu) 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 của
Nghị định này và pháp luật khác có liên quan.

  

Cơ sở dữ liệu được xây dựng, quản lý tập trung tại Thanh tra Chính phủ và được tổ chức cập
nhật, khai thác tại các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các
cấp nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo,
kiến nghị, phản ánh.

  

Từ 1/10, Bộ Giao thông vận tải giảm 4 đầu mối
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Từ 1/10, cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải tại Nghị định số 56/2022/NĐ-CP giảm 4
đầu mối trực thuộc Bộ so với quy định tại Nghị định số 12/2017/NĐ-CP (từ 27 đầu mối xuống
còn 23 đầu mối). Trong đó:

  

+ Hợp nhất Vụ Khoa học - Công nghệ với Vụ Môi trường thành Vụ Khoa học – Công nghệ và
Môi trường.

  

+ Tổ chức lại 3 Vụ: Kết cấu hạ tầng giao thông, Vận tải, An toàn giao thông thành 2 Vụ, theo đó
giải thể Vụ An toàn giao thông.

  

+ Sáp nhập Vụ Đối tác công - tư vào Vụ Kế hoạch - Đầu tư.

  

+ Tổ chức lại Tổng cục Đường bộ Việt Nam thành Cục Đường bộ Việt Nam và Cục Đường cao
tốc Việt Nam.

  

Miễn phí cấp và sử dụng tài khoản định danh điện tử

  

Theo Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 5/9/2022 của Chính phủ quy định về định danh và
xác thực điện tử có hiệu lực từ ngày 20/10/2022, 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.

  

Cơ cấu tổ chức mới của Ủy ban Dân tộc

  

Theo Nghị định 66/2022/NĐ-CP ban hành ngày 20/9/2022 của Chính phủ quy định chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc có hiệu lực từ ngày
1/10/2022, cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc gồm: 
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1- Vụ Kế hoạch - Tài chính; 

  

2- Vụ Tổ chức cán bộ; 

  

3- Vụ Pháp chế; 

  

4- Vụ Hợp tác quốc tế; 

  

5- Vụ Tổng hợp; 

  

6- Vụ Chính sách dân tộc; 

  

7- Vụ Tuyên truyền; 

  

8- Vụ Dân tộc thiểu số; 

  

9- Vụ Công tác dân tộc địa phương; 

  

10- Thanh tra; 

  

11- Văn phòng; 

  

12- Học viện Dân tộc; 
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13- Trung tâm Chuyển đổi số; 

  

14- Báo Dân tộc và Phát triển; 

  

15- Tạp chí Dân tộc; 

  

16- Nhà khách Dân tộc.

  

Các đơn vị quy định từ (1) đến (11) nêu trên là các đơn vị giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban
Dân tộc thực hiện chức năng quản lý nhà nước; các đơn vị quy định từ (12) đến (16) là đơn vị
sự nghiệp công lập phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc.

  

Cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh lĩnh vực
hàng hải

  

Nghị định số 69/2022/NĐ-CP ngày 23/9/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của
các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải có hiệu
lực từ ngày 30/10/2022.Nghị định sửa đổi một số thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động
kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải gồm:

  

- Thủ tục giao tuyến dẫn tàu (Điều 19 Nghị định số 70/2017/NĐ-CP);

  

- Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển (Điều 10 Nghị định số
37/2017/NĐ-CP);- Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển (Điều
11 Nghị định số 37/2017/NĐ-CP);…
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Xếp lương với các ngạch công chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

  

Từ 6/10/2022, các ngạch công chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn sẽ được
xếp lương theo quy định tại Thông tư số 08/2022/TT-BNNPTNT.

  

Cụ thể, ngạch kiểm lâm viên chính, kiểm ngư viên chính, thuyền viên kiểm ngư chính được áp
dụng hệ số lương công chức loại A2, nhóm A2.1, từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78.

  

Ngạch kiểm dịch viên chính động vật, kiểm dịch viên chính thực vật, kiểm soát viên chính đê
điều được áp dụng hệ số lương công chức loại A2, nhóm A2.2, từ hệ số lương 4,00 đến hệ số
lương 6,38.

  

Ngạch kiểm dịch viên động vật, kiểm dịch viên thực vật, kiểm soát viên đê điều, kiểm lâm viên,
kiểm ngư viên, thuyền viên kiểm ngư được áp dụng hệ số lương công chức loại A1, từ hệ số
lương 2,34 đến hệ số lương 4,98.

  

Ngạch kỹ thuật viên kiểm dịch động vật, kỹ thuật viên kiểm dịch thực vật, kiểm soát viên trung
cấp đê điều, kiểm lâm viên trung cấp, kiểm ngư viên trung cấp, thuyền viên kiểm ngư trung cấp
được áp dụng hệ số lương công chức loại B, từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06.

  

Cách xếp lương viên chức ngành thông tin và truyền thông

  

Từ ngày 10/10/2022, Thông tư số 13/2022/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông chính
thức có hiệu lực sẽ áp dụng cách xếp lương của viên chức biên tập viên, phóng viên, biên dịch
viên, đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông.

  

Cụ thể, chức danh nghề nghiệp biên tập viên hạng I, phóng viên hạng I, biên dịch viên hạng I,
đạo diễn truyền hình hạng I được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A3, nhóm 1 (A3.1) từ
hệ số lương 6,20 đến hệ số lương 8,00.
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Chức danh nghề nghiệp biên tập viên hạng II, phóng viên hạng II, biên dịch viên hạng II, đạo
diễn truyền hình hạng II được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm 1 (A2.1) từ hệ
số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78.

  

Chức danh nghề nghiệp biên tập viên hạng III, phóng viên hạng III, biên dịch viên hạng III, đạo
diễn truyền hình hạng III được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1 từ hệ số lương 2,34
đến hệ số lương 4,98.

  

Xếp lương viên chức chuyên ngành lưu trữ

  

 Thông tư số 07/2022/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định xếp lương viên chức chuyên ngành lưu
trữ có hiệu lực từ ngày 15/10/2022.Â Trong đó, trường hợp bổ nhiệm chức danh nghề nghiệpÂ L
ưu trữ viên trung cấp:

  

Viên chức được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp Lưu trữ viên trung cấp, mã số V.01.02.03 có
trình độ đào tạo trung cấp được xếp bậc 1, hệ số lương 1,86 (Viên chức loại B).

  

Viên chức được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp Lưu trữ viên trung cấp, mã số V.01.02.03
có trình độ đào tạo cao đẳng trở lên được xếp bậc 2, hệ số lương 2,06 (Viên chức loại B).

  

Trường hợp bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp Lưu trữ viên:

  

Viên chức được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp Lưu trữ viên, mã số V.01.02.02 có trình
độ đào tạo đại học được xếp bậc 1, hệ số lương 2,34 (Viên chức loại A1).

  

Viên chức được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp Lưu trữ viên, mã số V.01.02.02 có trình
độ đào tạo thạc sỹ được xếp bậc 2, hệ số lương 2,67 (Viên chức loại A1).
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Viên chức được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp Lưu tữ viên, mã số V.01.02.02 có trình độ
đào tạo tiến sĩ được xếp bậc 3, hệ số lương 3,00 (Viên chức loại A1).

  

Từ 8/10, điều chỉnh giá dịch vụ đăng kiểm ô tô

  

Có hiệu lực từ ngày 8/10/2022, Thông tư số 55/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung
một số điều của Thông tư số 238/2016/TT-BTC quy định về giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ
thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, thiết bị và xe máy chuyên dùng đang lưu hành;
đánh giá, hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra xe cơ giới.

  

Thông tư 55 quy định biểu giá dịch vụ đăng kiểm xe ô tô các loại được điều chỉnh tăng 10.000
đồng/xe so với hiện nay.

  

Cụ thể, xe ô tô tải có khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông trên 20 tấn, xe
ô tô đầu kéo có khối lượng kéo theo cho phép tham gia giao thông trên 20 tấn và các loại xe ô
tô chuyên dùng: Mức giá tăng từ 560.000 đồng/xe lên 570.000 đồng/xe.

  

Máy kéo, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ và các
loại phương tiện vận chuyển tương tự; rơ moóc, sơ mi rơ moóc: tăng từ 180.000 đồng/xe lên
190.000 đồng/xe.

  

Xe ô tô chở người trên 40 ghế (kể cả lái xe), xe buýt: tăng từ 350.000 đồng/xe lên 360.000
đồng/xe…

  

Xe ô tô chở người từ 10 ghế đến 24 ghế (kể cả lái xe), mức giá sẽ là 290.000 đồng/xe thay cho
mức 280.000 đồng/xe hiện nay.

  

Xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi, xe ô tô cứu thương, mức giá sẽ là 250.000 đồng/xe thay cho
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mức 240.000 đồng/xe hiện nay.

  

Từ 1/10, giảm 20-50% một số loại phí kinh doanh vận tải

  

Theo Thông tư số 59/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu một số khoản phí, lệ
phí, trong đó, giảm từ 20 - 50% một số loại phí hoạt động kinh doanh vận tải từ ngày 01/10 đến
hết ngày 31/12/2022:

  

+ Giảm 20% phí trọng tải tàu, thuyền hoạt động hàng hải nội địa; phí bảo đảm hàng hải hoạt
động hàng hải nội địa; lệ phí ra, vào cảng biển hoạt động hàng hải nội địa.

  

+ Giảm 20% mức thu đối với 07/10 nội dung thu phí trong 02 khoản phí thẩm định cấp chứng
chỉ, giấy phép, giấy chứng nhận trong hoạt động hàng không dân dụng; cấp giấy phép ra vào
khu vực hạn chế tại cảng hàng không, sân bay; phí đăng ký giao dịch bảo đảm đối với tàu bay.

  

+ Giảm 50% phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt.

  

+ Giảm 50% phí trình báo đường thủy nội địa và lệ phí ra, vào cảng bến thủy nội địa.

  

Từ 1/10: Bãi bỏ các quy định về tính tỷ lệ nội địa hóa ô tô. 

  

Có hiệu lực từ ngày 1/10/2022, Thông tư 11/2022/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ
đã bãi bỏ toàn bộ 3 văn bản quy phạm pháp luật sau:

  

1- Quyết định số 28/2004/QĐ-BKHCN ngày 01/10/2004 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công
nghệ về phương pháp xác định tỷ lệ nội địa hóa đối với ô tô.
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2- Quyết định số 05/2005/QĐ-BKHCN ngày 11/5/2005 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công
nghệ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 28/2004/QĐ-BKHCN ngày 01/10/2004 của Bộ
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về phương pháp xác định tỷ lệ nội địa hóa đối với ô tô.

  

3- Thông tư số 05/2012/TT-BKHCN ngày 12/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 05/2005/QĐ-BKHCN ngày 11/5/2005 của Bộ
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số
28/2004/QĐ-BKHCN ngày 01/10/2004 về phương pháp xác định tỷ lệ nội địa hóa đối với ô tô.

  

Theo Chinhphu.vn
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