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SỰ KIỆN SẮP TỚI 

TUẦN LỄ TRIỂN LÃM SẢN PHẨM NGÀNH LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM 

NĂM 2022 

Thời gian: 23/12/2022 - 29/12/2022  

Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh  

Cơ quan tổ chức: 

• Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM  

• Hội Lương thực Thực phẩm TP.HCM   

Xem thêm chi tiết tại: Tuần lễ triển lãm sản phẩm ngành lương thực 

thực phẩm năm 2022 

CẬP NHẬT PHÁP LUẬT 
1. Luật Phòng, chống rửa tiền 

Quốc hội đã ban hành Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 đề 

ngày 15/11/2022 với những nội dung mới đáng chú ý sau: 

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 12/12/2022.  

Bổ sung đối tượng báo cáo là các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian 

thanh toán. 

Căn cứ kết quả đánh giá, cập nhật rủi ro về rửa tiền, đối tượng báo cáo 

xây dựng quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền. Quy trình quản lý rủi ro về 

rửa tiền bao gồm cả việc phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro 

thấp, trung bình, cao và các biện pháp áp dụng tương ứng với các 

mức độ rủi ro về rửa tiền của khách hàng. 

Đối tượng báo cáo áp dụng các biện pháp tương ứng với các mức độ 

rủi ro về rửa tiền của khách hàng theo quy định sau đây: 

• Đối với khách hàng có mức độ rủi ro về rửa tiền thấp, đối tượng báo 

cáo có thể thu thập, cập nhật, xác minh thông tin nhận biết khách 

hàng ở mức độ giảm nhẹ sau lần đầu thiết lập quan hệ với khách 

hàng; 

• Đối với khách hàng có mức độ rủi ro về rửa tiền trung bình, đối tượng 

báo cáo phải nhận biết khách hàng quy định tại Điều 9 của Luật 

Phòng, chống rửa tiền; 

• Đối với khách hàng có mức độ rủi ro về rửa tiền cao, ngoài các biện 

pháp quy định nêu trên, đối tượng báo cáo phải áp dụng biện pháp 

tăng cường bao gồm thu thập, cập nhật, xác minh thông tin nhận 

biết khách hàng tăng cường và giám sát chặt chẽ các giao dịch 

của khách hàng. 

Thêm dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng được liệt kê: 

• Có dấu hiệu nghi ngờ khách hàng sử dụng tài khoản cá nhân để thực 

hiện giao dịch liên quan đến hoạt động của tổ chức hoặc giao dịch 

thay cho đối tượng cá nhân khác. 

• Các giao dịch trực tuyến qua tài khoản liên tục thay đổi về thiết bị 

đăng nhập hoặc địa chỉ giao thức Internet (IP) ở nước ngoài. 

Thêm dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực chứng khoán được liệt kê: Nhà 

đầu tư nước ngoài cư trú ở quốc gia, vùng lãnh thổ có rủi ro cao về rửa 

tiền góp vốn thành lập quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng 

khoán tại Việt Nam. 

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2023. 

2. Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 

Quốc hội đã ban hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở số 10/2022/

QH15 đề ngày 10/11/2022 với những nội dung đáng chú ý sau: 

Thực hiện dân chủ ở cơ sở là phương thức phát huy quyền làm 

chủ của Nhân dân, để công dân, cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động được thông tin, thể hiện ý chí, nguyện vọng, chính 

kiến của mình thông qua việc thảo luận, tham gia ý kiến, quyết 

định và kiểm tra, giám sát các vấn đề ở cơ sở theo quy định của 

Hiến pháp và pháp luật. 

Đối với việc thực hiện dân chủ ở doanh nghiệp, tổ chức khác có 

thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động thuộc khu 

vực ngoài Nhà nước, quyền của người lao động như sau: 

• Được công khai thông tin và yêu cầu cung cấp thông tin đầy 

đủ, chính xác, kịp thời theo quy định của pháp luật. 

• Đề xuất sáng kiến, tham gia ý kiến, bàn và quyết định đối với 

các nội dung thực hiện dân chủ ở cơ sở theo quy định của Luật 

này và quy định khác của pháp luật có liên quan. 

• Kiểm tra, giám sát, kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo, khởi 

kiện đối với các quyết định, hành vi vi phạm pháp luật về thực 

hiện dân chủ ở cơ sở theo quy định của pháp luật. 

• Được công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền, lợi ích 

hợp pháp trong thực hiện dân chủ ở cơ sở theo quy định của 

pháp luật. 

Doanh nghiệp, tổ chức khác có thuê mướn, sử dụng lao động 

theo hợp đồng lao động thuộc khu vực ngoài Nhà nước, tùy theo 

đặc điểm, tính chất tổ chức, hoạt động và điều kiện thực tế của 

tổ chức, được quyền lựa chọn áp dụng các quy định về thực hiện 

dân chủ và công khai nội dung áp dụng để người lao động được 

biết. 

• Trừ các thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật kinh doanh 

hoặc thông tin chưa được công khai theo quy định của pháp 

luật, các nội dung phải công khai bao gồm: 

a) Tình hình sản xuất, kinh doanh hoặc tình hình hoạt động của 

doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và 

pháp luật khác có liên quan; 

b) Nội quy lao động, thang lương, bảng lương, định mức lao 

động, nội quy, quy chế và các quy định khác của doanh 

nghiệp liên quan đến quyền, lợi ích và nghĩa vụ của người lao 

động; 

c) Các thỏa ước lao động tập thể mà doanh nghiệp đã ký kết, 

tham gia; 

d) Việc trích lập, sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi và các 

quỹ do người lao động đóng góp (nếu có); 

e) Việc trích nộp kinh phí công đoàn, đóng bảo hiểm xã hội, 

bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; 

f) Tình hình thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, giải 

quyết kiến nghị, phản ánh liên quan đến quyền, lợi ích và nghĩa 

vụ của người lao động; 

g) Quy chế thực hiện dân chủ của doanh nghiệp; 

h) Các nội dung khác về thông tin tài chính, quản lý tài sản 

công, về công tác cán bộ theo quy định của pháp luật và quy 

chế thực hiện dân chủ tại doanh nghiệp. 

• Hình thức công khai thông tin: niêm yết thông tin; thông báo tại 

hội nghị người lao động; tại hội nghị đối thoại giữa người sử 

dụng lao động và Ban Chấp hành Công đoàn ở doanh nghiệp; 

tại các cuộc họp, giao ban của đơn vị, bộ phận của doanh 

nghiệp; thông báo bằng văn bản đến toàn thể người lao động; 

thông qua mạng viễn thông, mạng xã hội hoạt động hợp pháp, 

… 

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023. 
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04 lưu ý về luật Việt Nam khi lắp đặt các 
trạm sạc điện cho xe điện 

 

Tờ trình mới của Bộ Công Thương về đề 
án Quy hoạch điện VIII và kỳ vọng được 
Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt 

 

03 lưu ý khi chuyển nhượng cổ phần trong 

công ty cổ phần tại Việt Nam 

 

Danh sách 35 câu hỏi về CISG thường 

gặp và câu trả lời (phần 2) 
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VIDEO 

 

Luật sư của BLawyers Vietnam 

cung cấp 3 rủi ro pháp lý về 

Căn hộ du lịch (Condotel) theo 

luật Việt Nam 

3. Một số nội dung tiếp thu, giải trình ý kiến của Đại biểu Quốc 

hội về dự án Luật Đất đai (sửa đổi) 

Chính phủ đã ban hành Báo cáo số 474/BC-CP đề ngày 05/12/2022 về 

một số nội dung tiếp thu, giải trình ý kiến của Đại biểu Quốc hội về dự 

án Luật Đất đai (sửa đổi) với những nội dung đáng chú ý sau: 

Về sử dụng đất thông qua hình thức nhận chuyển nhượng, thuê quyền 

sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án 

đầu tư. Cơ quan soạn thảo xin được tiếp thu hoàn thiện Điều 128 dự 

thảo Luật theo hướng:  

• Quy định cụ thể về các trường hợp thỏa thuận về quyền sử dụng đất 

làm cơ sở để Nhà nước điều tiết phần chênh lệch giá trị quyền sử 

dụng đất tạo ra và cải cách thủ tục hành chính tương ứng với mức 

độ, yêu cầu quản lý Nhà nước đối với từng trường hợp là thỏa thuận 

về quyền sử dụng đất nông nghiệp, không chuyển mục đích sử dụng 

đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án sản xuất, kinh 

doanh phi nông nghiệp, dự án đô thị, nhà ở thương mại, khu dân cư 

nông thôn; đồng thời quy định trường hợp thỏa thuận về quyền sử 

dụng đất mà chuyển mục đích sử dụng đất thì chủ đầu tư phải nộp 

tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tính theo giá đất cụ thể. 

• Quy định cụ thể về chính sách hỗ trợ của Nhà nước về thỏa thuận về 

quyền sử dụng đất nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư 

thông qua các chính sách cụ thể như miễn thuế thu nhập đối với 

phần thu nhập từ tiền thuê đất trong thời gian thuê, thuê lại quyền sử 

dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất; cho phép lập dự 

án với phần diện tích đất do Nhà nước quản lý nằm xen kẹt trong khu 

vực đất thực hiện thỏa thuận và được Nhà nước thu hồi để giao, cho 

thuê cho nhà đầu tư thực hiện dự án không phải thông qua hình thức 

đấu giá quyền sử dụng đất, không phải đấu thầu dự án có sử dụng 

đất; cho phép hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất đủ điều kiện cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng chưa được cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất vẫn được thực hiện thỏa thuận về 

quyền sử dụng đất đồng thời với thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất.  

• Đồng thời, cơ quan soạn thảo tiếp thu hoàn thiện Điều 210 dự thảo 

Luật về góp quyền sử dụng đất, điều chỉnh đất đai theo hướng: Quy 

định cụ thể về các trường hợp góp quyền sử dụng đất và điều chỉnh 

lại đất đai, về các điều kiện để thực hiện góp quyền sử dụng đất và 

điều chỉnh lại đất đai; nội dung của phương án góp quyền sử dụng 

đất và điều chỉnh lại đất đai, về chủ thể thực hiện, về trách nhiệm 

của Ủy ban nhân dân các cấp. 

Về đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 

• Cơ quan soạn thảo báo cáo như sau: Theo quy định tại Điều 53 của 

Hiến pháp “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ 

sở hữu và thống nhất quản lý”. Do dó, người sử dụng đất phải có 

trách nhiệm bắt buộc phải đăng ký với cơ quan nhà nước để thống 

nhất quản lý, liên quan đến đăng ký tài sản theo nhu cầu của chủ sở 

hữu là phù hợp với Bộ luật Dân sự, theo đó chủ sở hữu tài sản có 

quyền định đoạt và đăng ký tài sản thuộc sở hữu của mình theo nhu 

cầu với cơ quan nhà nước.  

• Đối với việc chứng nhận quyền sở hữu trong các trường hợp tài sản 

gắn liền với đất (bất động sản nghỉ dưỡng, tài sản được tạo lập trên 

đất của người khác...) là những nội dung liên quan đến quy định về 

kỹ thuật, cơ quan soạn thảo tiếp thu, quy định tại văn bản hướng dẫn 

thi hành Luật. 
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