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1. Công trình nuôi trồng thủy sản có lưu lượng khai thác 
lớn hơn 0,1 m3/giây phải đăng ký với Sở Tài nguyên 
và Môi trường 
Ngày 01/02/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định 02/2023/NĐ-CP về quy định chi tiết 
thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước. Theo đó, Nghị định đã bổ sung thêm các 
trường hợp công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước phải đăng ký, bao gồm: 

− Hồ chứa, đập dâng thủy lợi có dung tích toàn bộ từ 0,01 triệu m3 đến 0,2 triệu m3 
hoặc công trình khai thác, sử dụng nước mặt khác cho mục đích sản xuất nông 
nghiệp, nuôi trồng thủy sản (không bao gồm các mục đích khác có quy mô thuộc 
trường hợp phải cấp phép) với lưu lượng khai thác lớn hơn 0,1 m3/giây đến 0,5 
m3/giây. 

− Khai thác, sử dụng nước biển phục vụ các hoạt động sản xuất trên đất liền bao gồm 
cả nuôi trồng thủy sản, kinh doanh, dịch vụ với quy mô trên 10.000 m3/ngày đêm đến 
100.000 m3/ngày đêm. 

− Khai thác, sử dụng nước dưới đất thuộc trường hợp hợp vùng mà mực nước đã suy 
giảm quá mức và các trường hợp nằm trong danh mục vùng hạn chế khai thác nước 
dưới đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố. 

Ngoài ra, trước khi xây dựng công trình khai thác nước dưới đất hoặc điều chỉnh tăng 
lưu lượng khai thác vượt quá 25% lưu lượng quy định trong giấy phép khai thác, sử dụng 
nước dưới đất đã cấp mà có khoan bổ sung giếng khai thác, chủ đầu tư phải thực hiện 
thăm dò để đánh giá trữ lượng, chất lượng, khả năng khai thác và phải có giấy phép thăm 
dò, trừ các trường hợp khai thác, sử dụng nước dưới đất không phải xin cấp phép. Quyết 
định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  
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2. Dữ liệu cá nhân được xử lý không cần sự đồng ý của 
chủ thể dữ liệu trong một số trường hợp 
Ngày 07/02/2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết 13/NQ-CP thông qua hồ sơ xây dựng 
Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân.  

Theo đó, Chính phủ đồng ý quy định dữ liệu cá nhân được xử lý không cần sự đồng ý của 
chủ thể dữ liệu trong trường hợp sau: 

Để bảo vệ tính mạng, sức khỏe của chủ thể dữ liệu hoặc người khác trong tình huống khẩn 
cấp. Bên Kiểm soát dữ liệu cá nhân, Bên Xử lý dữ liệu cá nhân, Bên Kiểm soát và xử lý dữ 
liệu cá nhân, Bên thứ ba có trách nhiệm chứng minh trường hợp này. 

Việc xử lý dữ liệu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp tình trạng khẩn 
cấp về quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, thảm họa lớn, dịch bệnh nguy 
hiểm; khi có nguy cơ đe dọa an ninh, quốc phòng nhưng chưa đến mức ban bố tình trạng 
khẩn cấp; phòng, chống bạo loạn, khủng bố, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 
theo quy định của luật. 

Để thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng của chủ thể dữ liệu với cơ quan, tổ chức, cá nhân có 
liên quan theo quy định của luật. Phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước đã được quy 
định theo luật chuyên ngành. 
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3. Bộ Y tế hướng dẫn xác định trường hợp mắc COVID-

19 thuộc bệnh nghề nghiệp được hưởng BHXH 
 

Ngày 09/02/2023, Bộ Y tế ban hành Thông tư 02/2023/TT-BYT về việc sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư 15/2016/TT-BYT ngày 15/5/2016 của Bộ Y tế quy định về bệnh 
nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội. Theo đó, văn bản đã bổ sung bệnh COVID-19 
nghề nghiệp vào Danh mục bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm.  

Người lao động bị ảnh hưởng COVID-19 phải đủ 2 yếu tố sau đây: 

− Có tiếp xúc với vi rút SARS-CoV-2 trong môi trường lao động. 

− Yếu tố gây bệnh được ghi nhận lại bằng văn bản. 

Đáng chú ý là các mốc thời gian quan trọng được quy định như sau:  

− Thời gian tiếp xúc tối thiểu (thời gian tiếp xúc ngắn nhất với yếu tố có hại trong 
quá trình lao động để có thể gây bệnh nghề nghiệp): 01 lần. 

− Thời gian bảo đảm (khoảng thời gian kể từ khi người lao động đã thôi tiếp xúc 
với nguồn lây đến thời điểm phát bệnh: 28 ngày. 

− Thời gian khám xác định di chứng: sau tối thiểu sáu tháng kể từ khi mắc bệnh 
COVID-19 và được điều trị ổn định.  

Ngoài ra, người làm nghề, công việc được chẩn đoán xác định mắc bệnh COVID-19 do 
tiếp xúc trong quá trình lao động từ   trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì được lập 
hồ sơ bệnh nghề nghiệp để khám giám định và được hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp. 
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4. Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023: 4 trường hợp  
bệnh viện không bồi thường khi xảy ra tai biến y khoa 
Ngày 09/01/2023, Quốc hội đã thông qua Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15. Theo 
quy định mới, người bệnh có quyền được kiến nghị về tồn tại, bất cập, khó khăn, vướng 
mắc và vấn đề khác trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh. Đáng chú ý, người bệnh được 
bồi thường khi xảy ra tai biến y khoa trừ trường hợp người hành nghề không có sai sót 
chuyên môn kỹ thuật. Kết luận về vấn đề này được Hội đồng chuyên môn đưa ra dựa trên 
04 trường hợp sau đây: 

− Trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh, người hành nghề đã thực hiện đúng trách 
nhiệm chăm sóc, điều trị người bệnh và các quy định về chuyên môn kỹ thuật nhưng 
vẫn xảy ra tai biến y khoa đối với người bệnh. 

− Trường hợp cấp cứu nhưng do thiếu phương tiện, thiết bị y tế, thuốc, thiếu người 
hành nghề mà không thể khắc phục được; trường hợp bệnh chưa có hướng dẫn 
chuyên môn kỹ thuật để thực hiện dẫn đến xảy ra tai biến y khoa đối với người bệnh; 

− Trường hợp bất khả kháng, trở ngại khách quan hoặc lý do khách quan khác dẫn đến 
xảy ra tai biến y khoa đối với người bệnh; 

− Trường hợp tai biến y khoa do người bệnh tự gây ra. 
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1. Hành khách nhập cảnh Trung Quốc cần có kết quả xét nghiệm PCR 

Ngày 17/01/2023, Cục lãnh sự Bộ Ngoại Giao Việt Nam ban hành công văn 186/LS-QHLS 
quy định về xét nghiệm PCR đối với người nhập cảnh Trung Quốc. Theo đó, Đại sứ quán 
Trung Quốc có Công hàm ngày 16/01/2023 yêu cầu hành khách nhập cảnh Trung Quốc cần 
có bản giấy kết quả âm tính xét nghiệm PCR trong vòng 48 tiếng. Nếu kết quả xét nghiệm 
là bản điện tử thì cần in ra và mang theo. Ngôn ngữ là tiếng Việt, tiếng Trung hoặc tiếng 
Anh đối với hành khách từ Việt Nam. 

2. Điều phối lại hoạt động quảng cáo, kinh doanh thuốc qua các mạng xã 
hội 

Ngày 18/01/2023, Bộ Y tế ban hành công văn 286/BYT-QLD 2023 chấn chỉnh hoạt động 
quảng cáo, kinh doanh thuốc qua các mạng xã hội. Theo đó, đối tượng áp dụng của Công 
văn hướng đến là những cơ sở sản xuất, kinh doanh lợi dụng hình ảnh người nổi tiếng, 
danh hiệu như “nhà thuốc gia truyền”, “danh y”, “thần y” để quảng cáo các sản phẩm có tác 
dụng như thuốc điều trị các bệnh mãn tính như xương khớp, huyết áp, tiểu đường,… Vì 
vậy, các cơ quan của đơn vị kinh doanh dịch vụ phát hành quảng cáo phải kiểm tra, xác 
nhận nội dung và chỉ quảng cáo đúng với nội dung được xác nhận, đồng thời xử lý hành 
chính với các hành vi vi phạm. 

3. Thay đổi khung giá bán lẻ điện bình quân 

Ngày 03/02/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 02/2023/QĐ-TTg về khung 
giá của mức giá bán lẻ điện bình quân. Theo đó, khung giá của mức giá bán lẻ điện bình 
quân (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) như sau: mức giá bán lẻ điện bình quân tối thiểu 
là 1.826,22 đồng/kWh; mức giá bán lẻ điện bình quân tối đa là 2.444,09 đồng/kWh. 
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