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1. Đến năm 2025, đánh dấu và lắp đặt thiết bị giám sát 
hành trình cho 100% tàu cá lớn 

Ngày 14/9/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1077/QĐ-TTg về việc 
phê duyệt Đề án “Phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không 
theo quy định đến năm 2025” (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing - IUU). Đề 
án được lập ra với mục đích chính là tháo gỡ “thẻ vàng” của EC lên Việt Nam từ năm 
2018 do không đáp ứng được quy định IUU trong việc hội nhập giao thương hàng hóa 
quốc tế. 

Theo Đề án, đến năm 2025 Việt Nam sẽ hoàn tất 100% việc đánh dấu tàu cá và lắp đặt 
thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên hoạt động 
thủy sản; theo dõi, giám sát qua Hệ thống giám sát; 100% sản lượng thủy sản từ khai 
thác của nước ngoài cập biển Việt Nam được kiểm tra, giám sát theo quy định của Hiệp 
định Biện pháp quốc gia có cảng của FAO-2009 (Hiệp định PSMA),… Ngoài ra, nhằm 
đầu tư hệ thống phòng, chống khai thác IUU, Thủ tướng chỉ đạo thí điểm mô hình 
mẫu về kiểm soát nghề cá bền vững tại 3 miền: Hải Phòng (Miền Bắc), Khánh Hòa 
(Miền Trung), Cà Mau (Miền Nam). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tăng cường công tác tuyên truyền IUU 
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2. Phải dành 20% quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội, nghiêm 
cấm "nạn" phân lô bán nền  

Đây là nội dung nổi bật trong Chỉ thị 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về giải pháp 
thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững. Theo đó, 
UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch, 
bố trí quỹ đất dành để phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, thực hiện nghiêm 
quy định dành quỹ đất 20% trong các dự án nhà ở, khu đô thị cho nhu cầu phát triển nhà 
ở xã hội, nhà ở công nhân trên địa bàn. 

Đối với tình trạng chia tách phân lô, bán nền tại các khu vực chưa được phép đầu tư, Chỉ 
thị yêu cầu siết chặt hoạt động của các sàn giao dịch, các tổ chức, cá nhân hành nghề môi 
giới; chấn chỉnh hành vi mua bán trao tay, "thổi giá" gây nhiễu loạn thị trường; rà soát 
các dự án có sử dụng đất nhưng chậm triển khai, để hoang hóa, sử dụng sai mục đích, 
lãng phí đất đai. 

Ngoài ra, Thủ tướng yêu cầu công bố chính thức Danh mục các chủ đầu tư dự án nhà ở 
xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo chung cư cũ được hỗ trợ vay với lãi suất 2% thông qua 
hệ thống ngân hàng thương mại. 

  

   

 

 

 

 

 

 

Quy định quỹ đất 20% đã có từ trước nhưng  
chưa được thực hiện nghiêm túc 
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3. Ghi âm, ghi hình trái phép tại Tòa có thể bị phạt đến 

15 triệu đồng 

Ngày 18/8/2022, UBTVQH ban hành Pháp lệnh 02/2022/UBTVQH15 về xử phạt hành chính 

đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng. Pháp lệnh quy định phạt 7 - 15 triệu đống đối 

với hành vi ghi âm, ghi hình Hội đồng xét xử mà không được sự đồng ý của Chủ tọa phiên 

tòa hoặc ghi âm, ghi hình người tham gia tố tụng mà không được sự đồng ý của họ trong 

phiên tòa. 

Đối với luật sư và người tham gia tố tụng, nếu có hành vi tiết lộ bí mật điều tra làm trì 
hoãn, kéo dài thời gian điều tra (mặc dù đã được yêu cầu phải giữ bí mật) sẽ bị phạt từ 8- 
15 triệu đồng. Nếu Luật sư tiết lộ bí mật điều tra làm trì hoãn, kéo dài thời gian điều tra có 
thể bị phạt lên đến 30 triệu đồng. 

Cũng theo Pháp lệnh mới này, nếu có hành vi lôi kéo, xúi giục, kích động người khác gây 
mất trật tự, gây rối tại phòng xử án, cố ý ngắt hệ thống chiếu sáng, âm thanh, ghi âm, ghi 
hình ảnh hưởng đến phiên tòa,… sẽ bị phạt từ 1 - 7 triệu đồng. 

 

 

 

 

 

 

 

Bảo vệ quyền riêng tư và thông tin xét xử ở tòa án 
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1. Buộc hành khách sử dụng phương tiện giao thông công cộng đeo khẩu 
trang 

 
Ngày 6/9/2022, Bộ Y tế đã ra Quyết định 2447/QĐ-BYT ban hành Hướng dẫn sử dụng khẩu 
trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng. Cụ thể, buộc đeo khẩu trang đối với 
người có biểu hiện viêm đường hô hấp cấp, người mắc hoặc nghi ngờ mắc COVID-19; tất 
cả các đối tượng (trừ trẻ em dưới 5 tuổi) khi đến nơi công cộng tại vùng có dịch mức độ 3 
hoặc 4 thì bắt buộc sử dụng khẩu trang. Đối với nhân viên trên phương tiện giao thông 
công cộng (máy bay, tàu hỏa, tàu thủy,…) và các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ đầu 

mối thì phải sử dụng khẩu trang khi tiếp xúc với khách hàng. 

2. Rút ngắn thời hạn công bố kết quả chào bán trái phiếu 

Ngày 16/9/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 65/2022/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung 
quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước 
và thị trường quốc tế. Theo đó, Chính phủ quyết định rút ngắn thời hạn công bố kết quả 
chào bán trái phiếu từ 10 ngày xuống còn 5 ngày. Chậm nhất 5 ngày làm việc kể từ ngày 
hoàn thành đợt chào bán trái phiếu, doanh nghiệp công bố kết quả cho các nhà đầu tư sở 
hữu trái phiếu và gửi thông tin đến Sở Giao dịch chứng khoán. 

3. Áp thuế chống bán phá giá chính thức một số sản phẩm từ Malaysia, 
Thái Lan, Trung Quốc 

Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định 1624/QĐ-BCT áp dụng thuế chống bán phá giá 
chính thức đối với một số sản phẩm vật liệu hàn có xuất xứ từ Malaysia, Thái Lan và Trung 
Quốc. Theo đó, hàng hóa bị áp dụng thuế chống bán phá giá bao gồm que hàn inox 308 có 
bọc thuốc và dây hàn thép đặc không lõi thuốc, có xuất xứ từ một trong ba nước nêu trên.   

4.    Rà soát việc điều chỉnh tăng, giảm vốn điều lệ công ty cổ phần 

Theo Quyết định số 1914/QĐ-BTC, Bộ Tài chính yêu cầu các cơ quan kiểm tra, rà soát việc 
tăng, giảm vốn điều lệ và quản lý cổ phiếu quỹ trong công ty cổ phần nhằm kiểm tra sự phù 
hợp của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán với Thông tư 19/2003/TT-BTC ngày 
20/3/2003. Nội dung rà soát sẽ làm rõ những vấn đề vướng mắc trong quá trình điều chỉnh 
tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp; kết chuyển thặng dư vốn để bổ sung vốn điều lệ; việc 
thanh toán tiền cho các cổ đông; các trường hợp công ty cổ phần mua lại cổ phần. 
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