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1. Quy chế hỗ trợ cho doanh nghiệp trong lĩnh vực hải quan 

Tổng cục Hải quan đã ra Quyết định 1243/QĐ-TCHQ về Quy chế tuyên truyền, phổ biến 
pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho người khai hải quan, doanh nghiệp trong lĩnh vực hải 
quan. Mục đích của quy chế nhằm cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin pháp luật, đến các 
tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động xuất, nhập khẩu.  

Quy chế cho phép doanh nghiệp được hỗ trợ pháp lý thông qua nhiều hình thức: bằng 
văn bản, trực tiếp tại cơ quan Hải quan, qua điện thoại, tại trụ sở doanh nghiệp khai hải 
quan… Tất cả Cục Hải quan tại tỉnh, thành phố phải công bố công khai số điện thoại 
đường dây nóng của Tổng cục Hải quan tại địa điểm làm thủ tục. 

Doanh nghiệp được hỗ trợ pháp lý liên quan đến các lĩnh vực hải quan, thuế và các lĩnh 
vực liên quan như các công tác nghiệp vụ về đăng ký tờ khai hải quan, kiểm tra, giám sát 
hàng hóa, tham vấn, kiểm tra sau thông quan, quản lý rủi ro, theo dõi nợ thuế,… 

Quy chế yêu cầu công chức hải quan trả lời vướng mắc cho doanh nghiệp bằng văn bản. 
Đối với các vấn đề phức tạp, chưa được quy định rõ trong các văn bản pháp luật, hoặc 
liên quan đến nhiều đơn vị thì công chức hải quan phải báo cáo lãnh đạo để có hướng 
xử lý giải quyết, đồng thời có Phiếu hẹn ghi rõ thời gian trả lời, giải đáp. Điều này giúp 
hạn chế tình trạng đùn đẩy, không giải quyết thắc mắc của doanh nghiệp. 
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2. Từ 01/7/2023, xe kinh doanh vận tải lần đầu phải lắp thiết 
bị giám sát hành trình có camera  
Đây là nội dung đáng chú ý trong Nghị định 47/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định 10/2020/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng 
xe ô tô. Theo quy định mới, doanh nghiệp không được sử dụng xe ô tô có sức chứa từ 10 
chỗ trở lên được cải tạo thành xe ô tô dưới 10 chỗ (kể cả người lái xe) để kinh doanh vận 
tải hành khách.  

Từ ngày 01/07/2023, đơn vị kinh doanh vận tải sử dụng xe ô tô kinh doanh vận tải thuộc 
đối tượng phải lắp camera theo quy định của Nghị định 10/2020/NĐ-CP, khi tham gia 
vận tải lần đầu phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình có tích hợp camera để được cấp 
phù hiệu, biển hiệu. 

Ngoài ra, khi đơn vị kinh doanh giao thông vận tải bị thu hồi Giấy phép kinh doanh vận 
tải thì trong thời hạn 07 ngày kể từ khi quyết định thu hồi có hiệu lực, doanh nghiệp 
phải nộp lại Giấy phép kinh doanh và phù hiệu, biển hiệu cho cơ quan cấp Giấy phép 
kinh doanh, phải dừng toàn bộ các hoạt động kinh doanh vận tải theo quyết định thu hồi 
Giấy phép kinh doanh ngay sau khi quyết định có hiệu lực. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Khi có camera giám sát hành trình, người điều khiển 
phương tiện vận tải sẽ tự động hạn chế vi phạm 
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3. Từ 01/8/2022, chấm dứt làn thu phí thủ công để chuyển 
sang thu phí ETC 

Ngày 19/7/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 11/CT-TTg yêu cầu đẩy nhanh 
tiến độ dán thẻ định danh đối với xe ô tô để sử dụng dịch vụ thu phí theo hình thức điện 
tử không dừng (ETC).  

Chỉ thị yêu cầu sau ngày 01/8/2022, các trạm thu phí thủ công sẽ chuyển sang thu phí 
ETC và chỉ duy trì 01 làn thu phí hỗn hợp tại mỗi trạm thu phí. Chủ phương tiện và 
người điều khiển phương tiện phải dán thẻ định danh đối với toàn bộ phương tiện xe ô 
tô thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị (kể cả đối với các đơn vị trực thuộc); 
không sử dụng hình thức thu phí một dừng (dùng tiền mặt).  

Ngoài ra, Chỉ thị yêu cầu các Bộ ngành quy định dán thẻ định danh là thủ tục bắt buộc 
trong quy trình đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. 
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1. Bộ Tài chính ban hành danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu 

Bộ Tài chính vừa ban hành danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam tại Phụ lục I, Thông 
tư 31/2022/TT-BTC. Danh mục mới gồm hai phần: Phần thứ nhất về Động vật sống, các sản 
phẩm từ động vật, phần thứ hai về sản phẩm thực vật. Danh mục được rà soát, xây dựng chi 
tiết ở cấp độ 8 số để đáp ứng mục tiêu tạo ra lợi nhuận thương mại trong khu vực. Đồng thời, 
danh mục cũng là căn cứ để xây dựng các Biểu thuế áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập 
khẩu; Danh mục hàng hóa phục vụ quản lý nhà nước theo Luật Hải quan; thống kê, quản lý Nhà 
nước về hàng hóa xuất, nhập khẩu. 

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/12/2022. 

2. Doanh nghiệp có thể phát hành Lệnh vận chuyển điện tử khi vận chuyển 
bằng đường bộ 

Ngày 15/7/2022, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Thông tư 17/2022/TT-BGTVT sửa 
đổi quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường 
bộ. Khi thực hiện chuyến đi, lái xe mang theo Lệnh vận chuyển bằng bản giấy hoặc có thiết bị 
truy cập được nội dung của Lệnh vận chuyển điện tử; xuất trình Lệnh vận chuyển bản giấy hoặc 
bản điện tử khi lực lượng chức năng yêu cầu. 
 

3. Các tổ chức, doanh nghiệp có thể tiếp tục sử dụng biên lai giấy 

Do Tổng cục Thuế đang xây dựng hạ tầng dữ liệu biên lai điện tử nên trong thời gian chờ 
hướng dẫn, các tổ chức vẫn tiếp tục sử dụng biên lai giấy đặt in, tự in, mua của cơ quan thuế 
hoặc biên lai điện tử.  

Về chứng từ khấu trừ điện tử, tổ chức khấu trừ khi sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện 
tử không bắt buộc phải đăng ký cơ quan thuế. Theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, trong thời 
gian chưa kịp triển khai chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử, tổ chức (bao gồm cơ cơ quan 
thuế), doanh nghiệp có thể sử dụng chứng từ khấu trừ thế TNCN theo hình thức tự phát hành. 
Từ 01/7/2022, cơ quan thuế không tiếp tục bán chứng từ khấu trừ thuế TNCN dơ cơ quan thuế 
đặt in; nếu còn tồn chứng từ khấu trừ mua của cơ quan thuế thì tiếp tục sử dụng.   
 

4. Tăng mức phạt đối với vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường 

Ngày 07/7/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 45/2022/NĐ-CP quy định về xử phạt vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Quy định mới bổ sung biện pháp phạt tiền 
từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi hộ gia đình, cá nhân không phân loại chất 
thải rắn sinh hoạt và không sử dụng bao bì chứa chất thải rắn sinh hoạt theo quy định. 
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Với chủ đầu tư khu đô thị, khu dân cư, tòa nhà, mức phạt tiền tối đa là 250 triệu nếu không bố 
trí thiết bị, phương tiện, địa điểm để phân loại tại nguồn, thu gom, lưu giữ chất thải rắn sinh 
hoạt theo quy định. 

Nghị định này có hiệu lực từ 25/8/2022. 
 

5. Trường hợp không phải đăng ký GCN đủ điều kiện sản xuất thức ăn 
chăn nuôi 

 Ngày 13/7/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 46/2022/NĐ-CP sửa đổi quy định hướng dẫn 
chi tiết của Luật Chăn nuôi. Theo đó, các trường hợp không phải đăng ký GCN đủ điều kiện sản 
xuất thức ăn chăn nuôi bao gồm: 

- Cơ sở sản xuất (sản xuất, sơ chế, chế biến) thức ăn chăn nuôi truyền thống nhằm mục 
đích thương mại ở hộ gia đình, hộ kinh doanh; 

- Cơ sở sản xuất thực phẩm đáp ứng quy định của pháp luật Việt Nam về an toàn thực 
phẩm có sản phẩm, phụ phẩm không qua bất kỳ bước sơ chế, chế biến nào khác của cơ 
sở đó. 

Ngoài ra, Nghị định cũng bổ sung một số trường hợp được miễn kiểm tra về chất lượng thức ăn 
chăn nuôi khi nhập khẩu: thức ăn chăn nuôi tạm nhập, tái xuất để tái chế theo yêu cầu của đối 
tác nước ngoài, thức ăn chăn nuôi từ nước ngoài gửi kho ngoại quan; thức ăn chăn nuôi để 
trưng bày tại hội chợ, triển lãm, quảng cáo,…. 
 

6. Ưu đãi thuế xuất nhập khẩu đối với mặt hàng từ Cộng hòa Pê-ru vào Việt 
Nam 

Với Nghị định 21/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung quy định về Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi, 
Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên 
Thái Bình Dương giai đoạn 2019-2022 (CPTPP), Chính phủ đã bổ sung Cộng hòa Pê-ru để áp 
dụng thuế xuất khẩu ưu đãi, thuế xuất khẩu đặc biệt. Theo đó, hàng hóa nhập khẩu từ Cộng hòa 
Pê-ru vào Việt Nam nếu đáp ứng các điều kiện sẽ hưởng thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 
CPTPP. 
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