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1. Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh thanh toán 100% 
được lưu ký tại Ngân hàng Nhà nước 

Ngày 30/11/2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 16/2022/TT-NHNN 
quy định về việc lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Theo 
Thông tư, các giấy tờ có giá được lưu ký tại Ngân hàng Nhà nước bao gồm: Tín phiếu 
NHNN, trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh thanh toán 100% giá 
trị gốc, lãi khi đến hạn, trái phiếu phát hành trực tiếp cho tổ chức tín dụng bán nợ để 
mua nợ xấu theo giá trị thị trường của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng 
Việt Nam… 

Bên cạnh đó, giấy tờ có giá trị sử dụng trong giao dịch cho vay có bảo đảm bằng cầm cố 
giấy tờ có giá giữa các thành viên phải là các giấy tờ có giá chưa được sử dụng để bảo 
đảm thực hiện nghĩa vụ trong các hoạt động nghiệp vụ tại Ngân hàng Nhà nước. Ngoài 
ra, các loại giấy tờ có giá trị này phải đang được lưu ký tại Ngân hàng Nhà nước, bao gồm 
lưu ký trực tiếp tại Ngân hàng Nhà nước hoặc lưu ký tại Tài khoản khách hàng của Ngân 
hàng Nhà nước tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam. 
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2. Thời hạn của hợp đồng dầu khí được ưu đãi đầu tư là 

không quá 35 năm 
 

Ngày 14/11/2022, Quốc hội thông qua Luật Dầu khí số 12/2022/QH15. Theo đó, việc lựa chọn 
nhà thầu ký kết hợp đồng dầu khí tại lô dầu khí mở được thực hiện thông qua một trong các 
hình thức sau: Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào thầu cạnh tranh, chỉ định thầu. 

Theo quy định mới, thời hạn hợp đồng dầu khí không quá 30 năm, trong đó thời hạn của giai 
đoạn tìm kiếm thăm dò dầu khí không quá 05 năm. Đối với lô dầu khí trong danh mục các lô 
dầu khí được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư và ưu đãi đầu tư đặc biệt, thời hạn hợp đồng 
dầu khí không quá 35 năm, trong đó thời hạn của giai đoạn tìm kiếm thăm dò dầu khí không 
quá 10 năm. 

Ngoài ra, hợp đồng dầu khí đối với lô, mỏ dầu khí được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư 
được áp dụng mức thuế suất thu nhập doanh nghiệp là 30%, thuế suất xuất khẩu dầu thô là 
10%. Đối với, hợp đồng dầu khí đối với lô, mỏ dầu khí được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư 
đặc biệt được áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 25%, thuế suất thuế 
xuất khẩu dầu thô là 5%.  
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3. Tổng hợp mức lương tối thiểu vùng mới của 63 tỉnh, 

thành  
Mức lương tối thiểu vùng là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận 
và trả lương. Ngày 12/6/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 38/2022/NĐ-CP quy định về mức 
lương tối thiểu vùng mới áp dụng từ ngày 01/7/2022, đồng thời thay đổi phân vùng của nhiều đơn 
vị hành chính. Finch Law xin gửi đến quý Doanh nghiệp bảng tổng hợp mức lương tối thiểu của 
từng đơn vị hành chính như sau: 
1. Hà Nội 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Để theo dõi các tỉnh, thành khác, quý Doanh nghiệp vui lòng xem tiếp tại: 
https://finchlaw.com.vn/tin-tuc-phap-luat/bang-luong-toi-thieu-vung-nam-2023-tai-63-tinh-
thanh/   

Quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh Vùng 
Lương tối thiểu 

(đồng/tháng) 

- Các quận: Ba Đình, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Đống Đa, Hà Đông, 
Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ 
Liêm, Tây Hồ, Thanh Xuân. 
- Các huyện: Gia Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn, Thanh Trì,  

I 4.680.000 

- Các huyện: Ba Vì, Đan Phượng, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Ứng 
Hòa, Mỹ Đức 

II 4.160.000 

Quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh Vùng 
Lương tối thiểu 

(đồng/tháng) 

- Thành phố Thủ Đức. 
- Các quận: Quận 1, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 6, Quận 7, 
Quận 8, Quận 10, Quận 11, Quận 12, Bình Thạnh, Tân Phú,  

I 4.680.000 

- Huyện Cần Giờ II 4.160.000 

Quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh Vùng 
Lương tối thiểu 

(đồng/tháng) 

- Các quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng, Ô Môn, Thốt Nốt II 4.160.000 

- Các huyện Phong Điền, Cờ Đỏ, Thớt Lai, Vĩnh Thạnh III 3.640.000 

2. Hồ Chí Minh 

3. Cần Thơ 

https://finchlaw.com.vn/tin-tuc-phap-luat/bang-luong-toi-thieu-vung-nam-2023-tai-63-tinh-thanh/
https://finchlaw.com.vn/tin-tuc-phap-luat/bang-luong-toi-thieu-vung-nam-2023-tai-63-tinh-thanh/
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1. Từ 2023, tăng lãi suất với dư nợ các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở lên 5,0%/năm 

Ngày 12/12/2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Quyết định 2081/QĐ-NHNN 
về mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2023 đối với dư nợ của 
các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở. Theo đó, mức lãi suất Ngân hàng thương mại áp dụng 
trong năm 2023 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở tăng lên 5%/năm thay 
vì 4,8%/năm như quy định cũ. 

2. Gia hạn thời hạn rà soát biện pháp chống bán phá giá nhôm xuất xứ từ Trung 

Quốc 

Ngày 09/12/2022, Bộ Công Thương ra Quyết định 2706/QĐ-BCT gia hạn thời hạn rà soát 
lần thứ hai việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm nhôm có 
xuất xứ từ Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Theo đó thời hạn rà soát thêm 03 tháng (đến 
ngày 10/3/2023) đối với vụ việc rà soát lần thứ hai việc áp dụng biện pháp chống bán phá 
giá đối với một số sản phẩm nhôm có xuất xử từ Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. 

3. Đổi tên Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 

Ngày 30/11/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1496/QĐ-TTg về việc đổi tên 
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thành Liên đoàn Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam và phê duyệt Điều lệ Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. 
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam có nhiệm vụ là đầu mối tập hợp thông 
tin, ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức và tham vấn với các đoàn đàm phán về 
kinh tế, thương mại; thúc đẩy quan hệ hợp tác, liên kết giữa doanh nghiệp trong nước và 
doanh nghiệp nước ngoài… 
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