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Thông tư 25/2022/TT-BTTTT có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2023 quy định về việc xác định nguyên
liệu, vật tư, linh kiện phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất công nghệ, thông tin, nội dung số, phầm mềm
được miễn thuế nhập khẩu. Cụ thể:
- Thẩm quyền: Bộ Thông tin và Truyền thông có thẩm quyền quy định việc xác định nguyên liệu, vật tư được

miễn thuế nhập khẩu khi miễn thuế nhập khẩu phục vụ cho hoạt động phát triển sản phẩm công nghệ
thông tin.

- Nguyên liệu, vật tư, linh kiện được miễn thuế nhập khẩu phải đáp ứng các tiêu chí sau:
• Thuộc Danh mục sản phẩm phần mềm và phần cứng, điện tử quy định tại Thông tư 09/2013/TT-

BTTTT và Thông tư 20/2021/TT-BTTT; hoặc thuộc danh mục sản phẩm nội dung số theo quy định
của Bộ Thông tin và Truyền thông;

• Không thuộc Danh mục máy móc, thiết bị, nguyên liệu, vật tư, linh kiện ngành viễn thông - công
nghệ thông tin, nội dung số, phần mềm trong nước đã sản xuất được tại phụ lục 8 ban hành kèm
theo Thông tư 05/2021/TT-BKHĐT.

Nguyên liệu vật tư được miễn thuế nhập khẩu để phục vụ cho
phát triển sản phẩm công nghệ thông tin

Mức thu phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường

Thông tư 07/2023/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 20/3/2023 và thay thế Thông tư 35/2017/TT-BTC ngày
25/4/2017. Theo đó, mức thu phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường do cơ quan trung ương
thực hiện thẩm định đối với dự án có tổng vốn đầu tư dự án:
• Đến 10 tỷ đồng: mức phí 6 triệu đồng;
• Trên 10 – 20 tỷ đồng mức phí 9 triệu đồng;
• Trên 20 – 50 tỷ đồng : mức phí 15 triệu đồng;
• Trên 50 – 100 tỷ đồng: mức phí 27 triệu đồng;
• Trên 100 – 200 tỷ đồng: mức phí 30 triệu đồng;
• Trên 200 – 500 tỷ đồng: mức phí 39 triệu đồng;
• Trên 500 – 1000 tỷ đồng: mức phí 44 triệu đồng;
• Trên 1000 – 1500 tỷ đồng: mức phí 48 triệu đồng;
• Trên 1500 - 2000 tỷ đồng: mức phí 49 triệu đồng;
• Trên 2000 - 3000 tỷ đồng: mức phí 51 triệu đồng;
• Trên 3000 - 5000 tỷ đồng: mức phí 53 triệu đồng;
• Trên 5000 - 7000 tỷ đồng: mức phí 56 triệu đồng;
• Trên 7000 tỷ đồng: mức phí 61 triệu đồng.

Giảm tiền thuê đất cho người ảnh hưởng Covid-19 

Quyết định 01/2023/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 30/01/2023 về việc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm
2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
• Đối tượng được giảm tiền thuê đất:
- Trực tiếp theo Quyết định;

- Hợp đồng hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

• Mức giảm tiền sử dung đất:

Giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp của năm 2022 đối với người thuê đất, thuê mặt nước. Tuy

nhiên, sẽ không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất, thuê mặt nước còn nợ của các năm trước năm 2022 và tiền

chậm nộp (nếu có).

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-05-2021-TT-BKHDT-may-moc-phu-tung-thay-the-phuong-tien-van-tai-chuyen-dung-485301.aspx?anchor=chuong_pl_8


B - Văn bản pháp luật mới

STT Văn bản pháp luật

TÀI CHÍNH

1

Thông tư 09/2023/TT-BTC quy định về việc lập dự toán, quản lý sử dung và quyết
toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát,
hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật

Ngày ban hành: 08/02/2023 Ngày hiệu lực: 01/04/2023

2

Thông tư 07/2023/TT-BTC quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dung phí thẩm
định phương án cải tạo, phục hồi môi trường do cơ quan trung ương thực hiện
thẩm định

Ngày ban hành: 10/01/2022 Ngày hiệu lực: 20/03/2023

MÔI TRƯỜNG

3
Nghị định 02/2023/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều luật của Luật Tài
nguyên nước

Ngày ban hành: 02/02/2023 Ngày hiệu lực: 20/03/2023
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STT Văn bản pháp luật

THƯƠNG MẠI 

4
Quyết định 02/2023/QĐ-TTg về khung giá mức bán lẻ điện bình quân

Ngày ban hành: 03/02/2023 Ngày hiệu lực:03/02/2023

Y TẾ 

5

Thông tư 02/2023/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 15/2016/TT-
BYT ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Y Tế quy định về bệnh nghề nghiệp được
hưởng bảo hiểm xã hội

Ngày ban hành: 09/02/2023 Ngày hiệu lực:01/04/2023

6
Thông tư 01/2023/TT-BGDĐT quy định chi tiết về hoạt động và mối quan hệ công
tác của hội đồng giám định y khoa

Ngày ban hành: 01/02/2023 Ngày hiệu lực: 15/04/2023

GIÁO DỤC

7
Quyết định 73/QĐ-TTg phê duyệt mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ
2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Ngày ban hành: 10/02/2023 Ngày hiệu lực: 10/02/2023

8
Thông tư 03/2023/TT-BGDĐT ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường
phổ thông dân tộc bán trú

Ngày ban hành: 06/02/2023 Ngày hiệu lực: 06/02/2023

BỘ MÁY HÀNH CHÍNH

9
Quyết định 21/QĐ-VKSTC ban hành quy tắc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của
người cán bộ kiểm sát

Ngày ban hành: 07/02/2023 Ngày hiệu lực: 07/02/2023

10
Nghị định 03/2023/NĐ-CP quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu
của tổ chức uỷ ban cạnh tranh quốc gia

Ngày ban hành: 10/02/2023 Ngày hiệu lực: 01/04/2023
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