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1. Cho phép áp dụng khấu trừ một phần tiền lương người 
nợ thuế  
Ngày 11/11/2022, Tổng cục Thuế ban hành Quyết định 1795/QĐ-TCT về quy trình cưỡng chế 
tiền thuế nợ. Theo đó, các cơ quan thu thuế sẽ có quyền thực hiện các biện pháp cưỡng chế 
sau: 

- Biện pháp cưỡng chế trích tiền từ phong tỏa tài khoản 

- Biện pháp cưỡng chế khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập chỉ áp dụng đối với cá 
nhân được hưởng tiền lương, tiền công hoặc thu nhập từ: 

 Cơ quan, tổ chức của cá nhân thuộc biên chế.   

 Cơ quan, tổ chức mà cá nhân ký hợp đồng lao động có thời hạn từ 6 tháng trở lên. 

 Cơ quan, tổ chức chi trả trợ cấp hưu trí, mất sức. 

- Biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục Hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 
chỉ áp dụng đối với cá nhân khi đã được thu thập đủ thông tin, tài liệu xác nhận cá nhân 
đang có hoạt động hoặc đã thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa ít nhất một lần 
trong vòng 12 tháng. 

- Đối với một số biện pháp còn lại như ngừng sử dụng hóa đơn, kê biên tài sản, thu tiền, tài 
sản khác đối với đối tượng bị cưỡng chế, thu hồi giấy chứng nhận có thể được áp dụng 
đồng thời hai biện pháp nối tiếp nhau nếu có đủ căn cứ áp dụng. 
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2. Bổ sung một số nội dung về đăng ký biện pháp đảm bảo 

 

Ngày 30/11/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 99/2022/NĐ-CP về đăng ký biện pháp bảo 
đảm. So với Nghị định 102/2017/NĐ-CP, Nghị định mới đã có một số thay đổi đáng chú ý về 
đăng ký biện pháp đảm bảo: 
 

Nội dung 
Nghị định 99/2022  

(sắp có hiệu lực) 

Nghị định 102/2017  

(sắp hết hiệu lực) 

Trường hợp đăng ký giao 
dịch đảm bảo 

- Thế chấp tài sản, cầm cố tài 
sản, bảo lưu quyền sở hữu 
theo quy định 

- Theo thỏa thuận, trừ cầm giữ 
tài sản. 

- Đăng ký thông báo xử lý tài sản 
bảo đảm với tài sản dùng bảo 
đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ 
mà có nhiều bên cùng nhận 
bảo đảm. 

- Đăng ký thay đổi, xóa đăng ký 
bảo đảm 

- Thế chấp quyền sử dụng 
đất, tài sản gắn liền với đất 

- Cầm cố tàu bay, thế chấp 
tàu bay, tàu biển. 

- Thế chấp động sản khác, tài 
sản gắn liền với đất hình 
thành trong tương lai. 

- Bảo lưu quyền sở hữu đối 
với một số tài sản. 

Thời điểm có hiệu lực 

đối với quyền sử dụng 

đất, tài sản gắn liền với đất 

Thời điểm cơ quan cập nhật nội 

dung đăng ký vào Sổ địa chính 

Thời điểm cơ quan cập nhật 
nội dung đăng ký vào Sổ đăng 
ký 

Đăng ký trực tuyến Cho thanh toán trực tuyến Không có quy định 

Người đại diện 
Bên đảm bảo và bên nhận đảm 
bảo có thể đăng ký qua tài khoản 
của người đại diện 

Không có quy định 

Chữ ký, con dấu 

Khi nộp qua hệ thống đăng ký 
trực tuyến thì có thể dùng chữ 
ký điện tử, con dấu điện tử thay 
cho chữ ký, con dấu 

Không có quy định 

 

Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/01/2023. 
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3. Một số lĩnh vực sẽ được cắt giảm thủ tục hành chính  
 

Ngày 01/12/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1505/QĐ-TTg về việc phê duyệt 
Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan hoạt động kinh doanh. Nổi bật nhất là 
những thủ tục sẽ được cắt giảm trên 3 lĩnh vực: đấu thầu; đầu tư nông nghiệp, nông thôn; hợp 
tác xã, liên hiệp hợp tác xã. 

Đối với lĩnh vực đấu thầu, cá nhân tham gia đấu thầu thuộc tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp, 
đơn vị hoạt động tư vấn đấu thầu không cần phải có chứng chỉ hành nghề. Do đấu thầu không 
phải là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. 

Đối với lĩnh vực đầu tư nông nghiệp, nông thôn: 

- Bổ sung thêm phương thức nộp hồ sơ và trả kết quả trực tuyến nhằm khuyến khích các 
doanh nghiệp đăng ký qua mạng.  

- Quy định thêm các bước xử lý nghiệm thu hỗ trợ của doanh nghiệp, các bước xử lý thanh 
toán vốn hỗ trợ cho doanh nghiệp. 

Đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã: 

- Không cần cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã do thủ tục này chỉ dành cho các 
hợp tác xã đã đăng ký kinh doanh trước khi luật hợp tác xã 2012 có hiệu lực và có nhu cầu 
đổi.  

- Bổ sung quy định nộp hồ sơ và trả kết quả trực tuyến.  
- Bỏ thành phần hồ sơ là “Phương án sản xuất, kinh doanh”. 
- Không cần thông báo cho Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chính khi có chi 

nhánh, văn phòng đại diện tại huyện hoặc tỉnh khác.  
- Thời gian thông báo góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp giảm từ 15 ngày kể từ 

ngày góp vốn, thành lập doanh nghiệp thành 10 ngày. 
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1. Hướng dẫn tham gia bảo hiểm xã hội công trực tuyến 

Ngày 21/11/2022, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ra Quyết định 3511/QĐ-BHXH về việc ban 
hành Quy trình đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên Cổng Dịch vụ công. Cụ 
thể, quy trình đăng ký tham gia BHXH tự nguyện đối với người tham gia thuộc hộ nghèo 
hoặc hộ cần nghèo gồm 07 bước trực tuyến. Khác với lúc trước, người tham gia Bảo hiểm 
phải nộp lên cho BHXH cấp huyện, đại lý thu, nơi người dân có hộ khẩu thường trú hoặc 
tạm trú và thời gian xử lý là không quá 7 ngày. Như vậy quy định đăng ký tham gia BHXH 
tự nguyện tiện lợi hơn và khuyến khích nhiều người tham gia hơn.  

2. Lịch nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 

Ngày 26/10/2022, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành văn bản 4297/LĐTBXH-
ATLĐ về nghỉ lễ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023. Theo đó, người lao động 
nghỉ Tết Âm lịch từ ngày 20/01/2023 đến hết ngày 26/01/2023 và nghỉ lễ Quốc khánh từ 
ngày 01/9/2023 đến hết ngày 04/9/2023. 
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