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1. Giảm 30% tiền thuê đất đối với doanh nghiệp bị ảnh 
hưởng từ Covid - 19 

Ngày 30/1/2023, Chính phủ ban hành Nghị Quyết số 7/NQ-CP, tiếp tục giảm tiền thuê đất, 
thuê mặt nước cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid. 

Văn bản quy định giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với tổ chức, đơn 
vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết 
định hoặc Hợp đồng hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 
sản khác gắn liền với đất của nhà nước dưới hình thức thuê đất trả tiền hằng năm. 

So với quy định cũ tại Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022, việc giảm tiền thuê đất, thuê 
mặt nước theo quy định mới chỉ áp dụng cho các đối tượng trong trường hợp ngừng sản 
xuất kinh doanh do ảnh hưởng của dịch Covid. Theo website của Bộ Tài chính, trong năm 
2022 số tiền thuê đất được giảm cho doanh nghiệp đạt mốc khoảng 3.500 tỷ đồng. 
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2. Yêu cầu sử dụng ít nhất 50% kinh phí hỗ trợ giống mới 
cho nông dân 

Ngày 06/01/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 02/2023/TT-BTC về quản lý, sử dụng đất 
trồng lúa. Theo đó, Ủy ban nhân dân các cấp sẽ trích tiền do cơ quan, cá nhân được nhà nước 
giao đất, cho thuê đất chuyên trồng lúa nước để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp đã 
nộp vào các mục đích sau:  

- Sử dụng không thấp hơn 50% kinh phí dùng hỗ trợ cho người trồng lúa để áp dụng giống 
mới, tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới trong sản xuất lúa; hỗ trợ liên kết sản xuất, tiêu thụ 
sản phẩm. 

- Phần kinh phí còn lại dùng thực hiện một số công việc như: Cải tạo nâng cao chất lượng 
đất chuyên trồng lúa nước hoặc đất trồng lúa nước còn lại; Đầu tư xây dựng, duy tu bảo 
dưỡng các công trình hạ tầng nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn xã, trong đó ưu tiên 
đầu tư hệ thống giao thông, thủy lợi trên đất trồng lúa; Khai hoang, phục hóa đất chưa 
sử dụng thành đất chuyên trồng lúa nước hoặc đất trồng lúa nước còn lại… 

Đối tượng được áp dụng chính sách hỗ trợ là các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong 
nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến quản lý, sử dụng đất trồng lúa.  

Thông tư có hiệu lực từ ngày 20/02/2023. 
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3. 03 yêu cầu khi thể hiện nội dung nhãn hàng hóa theo 
phương thức điện tử 

 

Ngày 30/12/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư 18/2022/TT-BKHCN quy 
định nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa của một số nhóm hàng bằng phương 
thức điện tử. 

Theo đó, các nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa bằng phương thức điện tử là 
thông số kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản đối với sản phẩm dệt, may, da, 
giày; là thành phần, thông số kỹ thuật đối với sản phẩm nhựa, cao su, giấy, bìa, cacton; là 
thông số kỹ thuật đối với đồ dùng giảng dạy, đồ dùng học tập, văn phòng phẩm, ấn phẩm 
chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học, giáo dục, văn hóa, nghệ thuật, tôn giáo … 

Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm ghi nhãn hàng hóa khi thể hiện nội dung ghi nhãn theo 
phương thức điện tử bảo đảm các yêu cầu sau: 

- Phương thức điện tử được thể hiện rõ đường dẫn trên nhãn hàng hóa, ví dụ: mã số mã 
vạch, mã QR code, trên màn hình điện tử của sản phẩm có màn hình hoặc các phương 
thức điện tử thông dụng khác. 

- Bảo đảm phương tiện, thiết bị và/hoặc hướng dẫn khách hàng truy cập nội dung quy định 
bằng phương thức điện tử của nhãn hàng hóa tại chỗ. 

- Nội dung thể hiện bằng phương thức điện tử phải tương ứng với nội dung thể hiện trên 
nhãn trực tiếp, không làm người đọc, xem, nghe hiểu sai lệch bản chất của hàng hóa. 
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1. Thêm yếu tố bệnh truyền nhiễm khi bồi dưỡng bằng hiện vật cho NLĐ làm 
việc trong điều kiện nguy hiểm, độc hại 
Ngày 30/11/2022, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 24/2022/TT-
BLĐTBXH quy định bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện 
có yếu tố nguy hiểm, yếu tố độc hại. Theo đó, bổ sung thêm điều kiện được bồi dưỡng là người 
lao động đang làm việc trong môi trường có ít nhất một trong các yếu tố nguy hiểm theo quy 
định của Bộ Y tế; hoặc có tiếp xúc với ít nhất 01 yếu tố được xếp từ 4 điểm trở lên thuộc nhóm 
chỉ tiêu “Tiếp xúc các nguồn gây bệnh truyền nhiễm theo Luật phòng, chống các bệnh truyền 
nhiễm”.  

2. Không còn thực hiện thủ tục xin cấp GCN đủ điều kiện sản xuất phân bón 

Ngày 09/1/2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 174/QĐ-BNN-
BVTV công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo vệ thực vật và trồng 
trọt.  Quy định mới bãi bỏ thủ tục Cấp/cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân 
bón và Cấp/cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón. 
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