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1. Người lao động được chủ động đi khám giám định mức suy 
giảm khả năng lao động 

Ngày 31/12/2022, Bộ Y Tế ban hành Thông tư 18/2022/TT-BYT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Thông tư 56/2017/TT-BYT quy định về thi hành Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn vệ sinh 
lao động.  

Theo đó, các trường hợp giám định lại tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, người lao động được 
chủ động đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động (quy định cũ thời hạn giám định 
lại là 2 năm) và được trả phí khám giám định trong trường hợp kết quả khám giám định đủ điều 
kiện đề điều chỉnh tăng mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 

Trong đó, văn bản còn bổ sung ngày nghỉ cho một lần cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo 
hiểm xã hội cho 2 trường hợp sau: 

- Trường hợp người bệnh điều trị bệnh lao theo Chương trình Chống lao Quốc gia thì thời 
gian nghỉ tối đa không quá 180 ngày cho một lần cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo 
hiểm xã hội.  

- Trường hợp người lao động bị sẩy thai, phá thai, nạo, hút thai, thai chết lưu mà tuổi thai từ 
13 tuần tuổi trở lên thì thời gian nghỉ tối đa theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội nhưng 
không quá 50 ngày cho một lần cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội 

Trường hợp người bệnh sau khi ra viện và trong giấy ra viện có ghi thông tin về thời gian tiếp tục 
điều trị ngoại trú hoặc thời gian cách ly thì thời gian nghỉ việc được xác định theo thời gian ghi 
trong giấy ra viện. 
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2. Các trường hợp doanh nghiệp được miễn C/O trong xuất 
nhập khẩu 

Ngày 23/12/2022, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 37/2022/TT-BCT quy định Quy tắc xuất 
xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản. Thông tư quy định 
về C/O (giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa) là một chứng từ quan trọng trong xuất nhập khẩu. 

Theo quy định, cơ quan hải quan của nước thành viên nhập khẩu bỏ qua những lỗi nhỏ như sự 
không nhất quán và những thiếu sót nhỏ, lỗi đánh máy hoặc những thông tin viết ngoài ô, với 
điều kiện những lỗi nhỏ này không làm ảnh hưởng đến tính xác thực của C/O hoặc tính chính 
xác của những thông tin ghi trên C/O. 

Doanh nghiệp, tổ chức không được phép tẩy xóa hoặc viết thêm lên C/O. Mọi sự thay đổi chỉ 
được thực hiện bằng một trong những cách sau: Gạch bỏ những chỗ sai và bổ sung những 
điểm cần thiết. Những thay đổi này phải được chấp thuận bởi người có thẩm quyền ký C/O và 
được cơ quan, tổ chức cấp C/O xác nhận; cấp một C/O mới thay thế cho C/O bị lỗi. 

Đáng chú ý, doanh nghiệp sẽ được miễn C/O khi trị giá hải quan không vượt quá: hai trăm 
nghìn Yên (¥200.000) tính theo trị giá hải quan đối với Nhật Bản, hai trăm Đô la Mỹ (USD200) 
tính theo trị giá xuất khẩu đối với các nước ASEAN. 

Ngoài ra, doanh nghiệp sẽ được hưởng ưu đãi thuế quan, nhà nhập khẩu phải nộp các chứng 
từ sau cho cơ quan hải quan nước thành viên nhập khẩu:  

- C/O còn giá trị hiệu lực;  

- Các chứng từ cần thiết khác theo quy định của pháp luật nước thành viên nhập khẩu 
(như hóa đơn thương mại, bao gồm cả hóa đơn thương mại do nước thứ ba phát hành 

và vận đơn chở suốt phát hành tại nước thành viên xuất khẩu). 
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3.  04 hình thức nộp phí, lệ phí từ 22/12/2022 

Ngày 22/12/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 74/2022/TT-BTC quy định về hình thức, 
thời hạn thu, nộp, kê khai các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quy định của Bộ Tài chính. 

Theo đó, người nộp phí, lệ phí thực hiện nộp phí, lệ phí bằng 01 trong 04 hình thức sau: 

- Thứ nhất, nộp phí, lệ phí trực tiếp bằng tiền mặt; 

- Thứ hai, nộp phí, lệ phí theo hình thức không dùng tiền mặt vào tài khoản chuyên thu 
phí, lệ phí của tổ chức thu phí, lệ phí mở tại tổ chức tín dụng; 

- Thứ ba, nộp vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách Nhà nước của tổ chức thu phí mở tại 
Kho bạc Nhà nước; 

- Thứ tư, nộp phí, lệ phí qua tài khoản của cơ quan, tổ chức nhận tiền khác với tổ chức thu 
phí, lệ phí (áp dụng đối với trường hợp thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ 
công trực tuyến theo quy định của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết thủ tục hành chính). 

Ngoài ra, tổ chức thu phí nộp toàn bộ tiền phí thu được (bao gồm cả tiền phí thu qua tài khoản 
chuyên thu phí) vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc Nhà nước theo quy định 
tại các Thông tư thu phí của Bộ Tài chính. Tổ chức thu lệ phí nộp toàn bộ tiền lệ phí thu được 
vào ngân sách Nhà nước theo tháng theo quy định của pháp luật quản lý thuế. 
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1. 02 trường hợp vi phạm sử dụng khu vực biển khi không có quyết định 
giao khu vực biển 

Ngày 29/12/2022, Bộ Quốc phòng đã ra Thông tư 105/2022/TT-BQP về việc hướng dẫn thực 
hiện một số điều của Nghị định 162/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về xử 
phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam. Theo đó, việc vi phạm sử dụng khu vực biển khi không có quyết định 
giao khu vực biển gồm các trường hợp sau: Tổ chức, cá nhân sử dụng khu vực biển để khai 
thác, sử dụng khi chưa được giao khu vực biển hoặc khi quyết định giao khu vực biển hết 
hạn, quyết định giao khu vực biển đã bị thu hồi. Từ ngày 15/7/2014, tổ chức, cá nhân sử dụng 
khu vực biển phải có quyết định về việc giao khu vực biển. Thời gian tổ chức, cá nhân khai 
thác, sử dụng khu vực biển trước ngày 15/7/2014 chưa có Quyết định về việc giao khu vực biển 
thì chưa coi là vi phạm. 

2. Công dân có thể nộp hồ sơ đăng ký cư trú qua cổng dịch vụ công trực tuyến 

Ngày 22/12/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 75/2022/TT-BTC về việc quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú. Theo đó, trường hợp công dân nộp hồ sơ 
trực tiếp, lệ phí đăng ký cư trú quy định như sau: 20.000 đồng/lần đăng ký đối với đăng ký 
thường trú; 10.000 đồng/người/lần đăng ký đối với đăng ký gia hạn tạm trú theo danh sách, 
gia hạn tạm trú theo danh sách; 15.000 đồng/lần đăng ký đối với đăng ký tạm trú, gia hạn tạm 
trú (cá nhân, hộ gia đình); và 10.000 đồng/lần đăng ký đối với tách hộ. Trường hợp công dân 
nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến, mức thu đối với các nội dung đăng ký cư trú nêu 
trên lần lượt là 10.000 đồng, 5.000 đồng, 7.000 đồng, và 5.000 đồng. 

3. Mức thuế bảo vệ môi trường với xăng tăng lên 2.000 đồng /lít 

Ngày 30/12/2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 30/2022/UBTVQH15 về 
mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn. Theo đó, mức thuế bảo vệ môi 
trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023 như sau: Xăng 
(trừ etanol) tăng lên 2.000 đồng/lít; Dầu diesel tăng lên đến 1.000 đồng/lít; Dầu hỏa tăng lên 
600 đồng/lít; Dầu mazut, Dầu nhờn tăng đến 1.000 đồng/lít; Mỡ nhờn tăng lên đến 1.000 
đồng/kg. Trong khi đó, mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay vẫn giữ ở mức 
1.000 đồng/lít. 
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