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1. Từ ngày 01/01/2023, tăng thuế bảo vệ môi trường với xăng, dầu 

Đây là nội dung tại Nghị quyết 30/2022/UBTVQH15 ngày 30/12/2022 về 

mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn do Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội ban hành. 

Cụ thể, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn từ ngày 

01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023 được quy định như sau: 

- Xăng, trừ etanol: 2.000 đồng/lít (tăng 1.000 đồng/lít so với Nghị 

quyết 20/2022/UBTVQH15 trước đây); 

- Nhiên liệu bay: 1.000 đồng/lít (không tăng); 

- Dầu diesel: 1.000 đồng/lít (tăng 500 đồng/lít); 

- Dầu hỏa: 600 đồng/lít (tăng 300 đồng/lít); 

- Dầu mazut: 1.000 đồng/lít (tăng 700 đồng/lít); 

- Dầu nhờn: 1.000 đồng/lít (tăng 700 đồng/lít); 

- Mỡ nhờn: 1.000 đồng/kg (tăng 700 đồng/kg). 

Mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn từ ngày 

01/01/2024 thực hiện theo quy định tại Mục I khoản 1 Điều 1 Nghị 

quyết 579/2018/UBTVQH14 ngày 26/9/2018. 

Nghị quyết 30/2022/UBTVQH15 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2023 

và thay thế Nghị quyết 20/2022/UBTVQH15 . 

2. Quy định miễn, giảm giá vé xem phim với người khó khăn, cao tuổi 

Chính phủ ban hành Nghị định 131/2022/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 

01/01/2023) hướng dẫn Luật Điện ảnh . 

Theo đó, quy định về miễn, giảm giá vé cho người cao tuổi, người khuyết 

tật, người có công với cách mạng, trẻ em, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và 

các đối tượng khác theo quy định của pháp luật như sau: 

- Người cao tuổi, người có công với cách mạng, trẻ em, người có hoàn cảnh 

đặc biệt khó khăn và các đối tượng khác theo quy định của pháp luật được giảm ít 

nhất 20% giá vé xem phim khi trực tiếp sử dụng dịch vụ xem phim tại rạp chiếu phim. 

- Người khuyết tật đặc biệt nặng được miễn giá vé; người khuyết tật nặng 

được giảm tối thiểu 50% giá vé xem phim khi trực tiếp sử dụng dịch vụ xem phim 

tại rạp chiếu phim. 

Đồng thời, quy định phim Việt Nam phải được chiếu trong hệ thống rạp 

chiếu phim, đặc biệt vào các đợt phim kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, phục 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-quyet-30-2022-UBTVQH15-muc-thue-bao-ve-moi-truong-xang-dau-mo-nhon-548478.aspx
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https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=131%2f2022%2fN%c4%90-CP&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Luat-Dien-anh-2022-486445.aspx


vụ nhiệm vụ chính trị, xã hội, đối ngoại theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền. 

Phim Việt Nam được ưu tiên chiếu vào khung thời gian từ 18 đến 22 giờ. 

3. Trình tự xác định cơ cấu ngạch công chức từ ngày 15/02/2023  

Thông tư 13/2022/TT-BNV do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành hướng dẫn 

việc xác định cơ cấu ngạch công chức có hiệu lực từ ngày 15/02/2023. 

Theo đó, quy định trình tự xác định cơ cấu ngạch công chức như sau: 

- Người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức căn cứ khoản 1 Điều 2 Thông 

tư 13/2022/TT-BNV và căn cứ danh mục vị trí việc làm và số lượng biên chế công 

chức bố trí theo từng vị trí việc làm tại cơ quan, tổ chức mình để xác định tỷ lệ % 

(phần trăm) công chức giữ các ngạch công chức theo từng chuyên ngành tại cơ 

quan, tổ chức, báo cáo cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

- Người đứng đầu cơ quan quản lý công chức phê duyệt cơ cấu ngạch công 

chức phù hợp với mức độ phức tạp của công việc theo vị trí việc làm, tính chất, đặc 

điểm, quy mô hoạt động của cơ quan sử dụng công chức. 

- Bộ phận làm công tác tổ chức cán bộ của cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách 

nhiệm tham mưu, giúp người đứng đầu thực hiện việc xác định số lượng ngạch công 

chức và cơ cấu ngạch công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị để trình cấp có thẩm 

quyền xem xét, quyết định. 

4. Điều chỉnh quy định trường hợp mắc bệnh được hưởng bảo hiểm xã hội 

một lần 

Đây là nội dung tại Thông tư 18/2022/TT-BYT sửa đổi Thông 

tư 56/2017/TT-BYT hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn vệ sinh lao 

động thuộc lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành. 

Theo đó, quy định các trường hợp mắc bệnh được hưởng bảo hiểm xã hội một lần 

bao gồm: 

- Người đang đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng 

như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển 

sang giai đoạn AIDS quy định tại điểm c khoản 1 Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội ; 

- Người mắc các bệnh, tật có mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở 

lên và không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được các hoạt động phục vụ 

nhu cầu sinh hoạt cá nhân hằng ngày mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc 

hoàn toàn được hưởng bảo hiểm xã hội một lần. 

(Hiện hành, quy định các bệnh được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần gồm: 

Ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển 

sang giai đoạn AIDS đồng thời không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được 

các hoạt động đi lại, mặc quần áo, vệ sinh cá nhân và những việc khác phục vụ nhu 

cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc 

hoàn toàn. 

Các bệnh, tật ngoài các bệnh quy định nêu trên có mức suy giảm khả năng 

lao động hoặc mức độ khuyết tật từ 81% trở lên và không tự kiểm soát hoặc không 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=13%2f2022%2fTT-BNV&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=13%2f2022%2fTT-BNV&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=18%2f2022%2fTT-BYT&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=56%2f2017%2fTT-BYT&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Luat-Bao-hiem-xa-hoi-2014-259700.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Luat-an-toan-ve-sinh-lao-dong-2015-281961.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Luat-an-toan-ve-sinh-lao-dong-2015-281961.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Luat-Bao-hiem-xa-hoi-2014-259700.aspx


tự thực hiện được các hoạt động đi lại, mặc quần áo, vệ sinh cá nhân và những việc 

khác phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hằng ngày mà cần có người theo dõi, trợ 

giúp, chăm sóc hoàn toàn.) 

Thông tư 18/2022/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 15/02/2023. 
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