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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v phổ biến 05 văn bản luật được thông
qua tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV

Kính gửi: Các phòng, đơn vị thuộc Sở.
Thực hiện Kế hoạch số 2871/KH-LĐTBXH ngày 08/9/2022 của Sở Lao
động - TB&XH "Hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa
Việt Nam - 09/11” năm 2022 của Sở Lao động - TB&XH”, Giám đốc Sở Lao
động - TB&XH thông tin đến công chức, viên chức, người lao động cơ quan về
05 văn bản luật được thông qua tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV, như sau:
Tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV đã biểu quyết thông qua các Luật mới
bao gồm: Luật Cảnh sát cơ động; Luật Thi đua khen thưởng; Luật Điện ảnh;
Luật Kinh doanh bảo hiểm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu
trí tuệ.
1. Luật Cảnh sát cơ động
Luật Cảnh sát cơ động năm 2022 gồm 05 chương và 33 điều, thay thế Pháp
lệnh Cảnh sát cơ động năm 2013, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2023,
với các nội dung chủ yếu về: nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của
Cảnh sát cơ động; Bảo đảm hoạt động và chế độ, chính sách đối với Cảnh sát cơ
động; Quản lý nhà nước và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với
Cảnh sát cơ động; Điều khoản thi hành.
Luật Cảnh sát cơ động năm 2022 đã thể chế hóa đường lối, chủ trương của
Đảng, Nhà nước về xây dựng Cảnh sát cơ động cách mạng, chính quy, tinh
nhuệ, hiện đại; luật hóa các quy định hạn chế quyền con người, quyền công dân
bảo đảm tuân thủ quy định của Hiến pháp năm 2013; sự thống nhất, đồng bộ của
hệ thống pháp luật; khắc phục những khó khăn, bất cập, hạn chế của Pháp lệnh
Cảnh sát cơ động; đồng thời, luật cũng phát triển, bổ sung các quy định mới
nhằm thể hiện tính đặc thù của Cảnh sát cơ động, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả
khi được ban hành.
Luật là cơ sở pháp lý quan trọng, vững chắc để Cảnh sát cơ động thực hiện
tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, phù hợp với yêu cầu xây dựng,
hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, góp phần bảo vệ an ninh
quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển,
hội nhập của đất nước.
2. Luật Thi đua khen thưởng
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Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 được Quốc hội khóa XV thông qua
ngày 15/6/2022 tại kỳ họp thứ 3. Luật gồm 8 chương, 96 điều, có hiệu lực thi
hành từ ngày 01/01/2024.
Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 có 8 nhóm điểm mới chủ yếu, gồm:
Thực hiện phân cấp, phân quyền mạnh hơn trong công tác thi đua, khen thưởng;
Thể hiện rõ nguyên tắc thành tích đến đâu, khen đến đó và đề cao tính kịp thời
của hình thức khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được để khắc phục
tình trạng khen thưởng “tích lũy thành tích, cộng dồn thành tích” trước đây; đưa
phong trào thi đua hướng về cơ sở, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa
phương, đơn vị, thiết thực, gắn với lợi ích của người trực tiếp tham gia thi đua,
hạn chế tính hình thức trong thi đua, bảo đảm thực hiện đồng bộ ở 4 khâu (phát
hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến).
Bên cạnh đó, Luật chú trọng nội dung về khen thưởng tập thể ở cơ sở, công
nhân, nông dân, người lao động trực tiếp, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ
trang, dân quân tự vệ..., quan tâm khen thưởng cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng
biên giới, hải đảo; giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong khen thưởng ở
khu vực ngoài nhà nước và kinh tế tư nhân.
Luật cũng quy định cụ thể nội dung về khen thưởng đối với người nước
ngoài có nhiều đóng góp cho đất nước Việt Nam; bổ sung hình thức khen
thưởng kháng chiến “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”; thực hiện
cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý công
tác thi đua, khen thưởng.
3. Luật Điện ảnh
Để khắc phục những bất cập, hạn chế và đáp ứng các yêu cầu thực tiễn
trong hoạt động điện ảnh hiện nay, ngày 15/6/2022, tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội
khóa XV đã thông qua Luật Điện ảnh số 05/2022/QH15.
Luật gồm 8 chương, 50 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2023,
thay thế Luật Điện ảnh năm 2006 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo
Luật số 31/2009/QH12, Luật số 35/2018/QH12, Luật số 61/2020/QH12, nhằm
xây dựng nền điện ảnh Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, đậm đà bản sắc dân
tộc, phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong tổng
thể phát triển của văn hóa - xã hội, bảo đảm tính minh bạch, tính khả thi cao và
tính thống nhất trong hệ thống pháp luật.
Luật Điện ảnh năm 2022 có một số điểm mới cơ bản về khái niệm (Điều
3); về chính sách của Nhà nước về phát triển điện ảnh, công nghiệp điện ảnh
(Điều 5); về những nội dung và hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động điện ảnh
(Điều 9); về sản xuất phim (Chương II); về phát hành phim (Chương III); về phổ
biến phim (Chương IV); về lưu chiểu, lưu trữ phim (Chương V); về liên hoan
phim, giải thưởng phim, cuộc thi phim, chương trình phim và tuần phim tại Việt
Nam (Điều 38); về Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh.
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Đáng chú ý, tại Điều 41, Luật Điện ảnh năm 2022 quy định nội dung hoàn
toàn mới về chế độ ưu đãi đối với tổ chức nước ngoài sử dụng dịch vụ sản xuất
phim Việt Nam, nhằm góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp của đội ngũ làm
điện ảnh, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, thúc đẩy phát triển
điện ảnh, du lịch và các ngành dịch vụ liên quan.
4. Luật Kinh doanh Bảo hiểm
Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) đã được Quốc hội khóa XV thông qua
ngày 16/6/2022 tại Kỳ họp thứ 3, với 7 chương, 157 điều, có hiệu lực thi hành
kể từ ngày 01/01/2023.
Tại Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) được ký kết ngày
20/6/2019, có hiệu lực từ ngày 1/8/2020, Việt Nam đã cho phép doanh nghiệp
tái bảo hiểm của Liên minh châu Âu thành lập chi nhánh tái bảo hiểm tại Việt
Nam sau 3 năm kể từ ngày Hiệp định thương mại có hiệu lực. Để chủ động thực
hiện các cam kết quốc tế, Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) đã bổ sung quy
định về việc thành lập chi nhánh doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài tại Việt
Nam. Bên cạnh đó, luật cũng sửa đổi, bổ sung một số nội dung nhằm bảo đảm
tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật có liên quan, như bổ sung quy
định liên quan đến việc đăng ký thành lập doanh nghiệp, về hợp đồng bảo
hiểm... Trong đó, luật sửa đổi, bổ sung quy định về hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm,
hợp đồng vô hiệu, đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng; bãi bỏ quy định về
thời hiệu khởi kiện, thời điểm phát sinh trách nhiệm của hợp đồng... để bảo đảm
thống nhất với Bộ luật Dân sự, dễ áp dụng trên thực tế.
Luật cũng phân loại rõ các loại hợp đồng bảo hiểm tương ứng với các loại
hình bảo hiểm; quy định rõ đối tượng được bảo hiểm, quyền lợi được bảo hiểm
đối với từng loại hợp đồng bảo hiểm; nâng cao trách nhiệm của các chủ thể tham
gia hợp đồng bảo hiểm trong việc cung cấp thông tin.
5. Luật Sở hữu trí tuệ
Ngày 16/6/2022, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. Luật sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2023.
Nội dung sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ vừa qua tập trung vào 7 nhóm chính
sách lớn, trong đó đáng chú ý là chính sách bảo đảm quy định rõ về tác giả, chủ
sở hữu quyền tác giả, người biểu diễn, chủ sở hữu quyền liên quan trong các
trường hợp chuyển nhượng, chuyển giao quyền tác giả, quyền liên quan; khuyến
khích tạo ra, khai thác và phổ biến sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố
trí, giống cây trồng được tạo ra từ nhiệm vụ khoa học công nghệ sử dụng ngân
sách Nhà nước; tạo thuận lợi cho quá trình thực hiện thủ tục đăng ký quyền tác
giả, quyền liên quan...
Sau khi tiếp thu, chỉnh lý, Luật sửa đổi, bổ sung 102 điều của Luật Sở hữu
trí tuệ (tăng 11 điều so với dự thảo Luật đã trình Quốc hội khóa XV tại Kỳ họp
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thứ 2), trong đó có 14 điều chỉ sửa đổi, bổ sung về kỹ thuật, bãi bỏ một số quy
định tại 6 điều. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ sau khi
được tiếp thu, chỉnh lý đã đáp ứng được mục tiêu đề ra trong việc sửa đổi Luật
Sở hữu trí tuệ, bảo đảm chất lượng, thể chế hóa đầy đủ chủ trương của Đảng,
phù hợp với các cam kết quốc tế theo các hiệp định và điều ước quốc tế có liên
quan mà Việt Nam là thành viên, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
Để đảm bảo quán triệt và triển khai các văn bản pháp luật kịp thời, chất
lượng, hiệu quả, phát huy vai trò của công chức, viên chức và người lao động trong
việc gương mẫu chấp hành pháp luật, thực hiện các quy định pháp luật có liên
quan đến chuyên môn nghiệp vụ của mình, đề cao ý thức phục vụ nhân dân, Giám
đốc Sở Lao động - TB&XH đề nghị công chức, viên chức và người lao động cơ
quan nâng cao ý thức tự giác, chủ động tìm hiểu và chấp hành pháp luật./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc Sở;
- UBND tỉnh (b/c);
- Sở Tư pháp (b/c);
- Cổng TTĐT Sở (đăng tải);
- Lưu: VT, VP-PC CCHC.
Người ký: Đoàn Thị Lan Anh
Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng
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