
        Bản tin Pháp chế    1 

 

 

 
Lưu hành nội bộ                                      Ban Pháp chế PV Power 

  

 
BẢN TIN PHÁP CHẾ 

 

THÁNG 02 NĂM 2023 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

Biên soạn : Nguyễn Thị Thu Ngà 

Kiểm duyệt : Võ Thị Tú Oanh, Phạm Thị Quỳnh An 

Email : nguyenthithunga@pvpower.vn 

Điện thoại : 024 2221 0288 (máy lẻ: 1672) 

 



        Bản tin Pháp chế    2 

 

 

 
Lưu hành nội bộ                                      Ban Pháp chế PV Power 

 
Mục lục Trang 

 I. Quy định mới 4 

 Quy định mới ban hành trong tháng 02 năm 2023  

II. Điểm tin văn bản pháp luật 5 

 Luật Khám bệnh, chữa bệnh của Quốc hội, số 15/2023/QH15 

 Nghị quyết 13/NQ-CP của Chính phủ về việc thông qua hồ sơ xây dựng Nghị định bảo vệ dữ liệu 

cá nhân 

 Nghị quyết 16/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 01 

năm 2023 

 Quyết định 48/QĐ-TTg về Chương trình công tác năm 2023 của Chính phủ, Thủ tướng Chính 

phủ. 

 Nghị định 02/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài 

nguyên nước 

 Quyết định 01/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước 

của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 

 Quyết định 02/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về khung giá của mức giá bán lẻ điện bình 

quân 

 Quyết định 146/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch quốc gia ứng phó 

sự cố chất thải giai đoạn 2023-2030 

 Nghị quyết 06/NQ-ĐCT của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc hỗ trợ đoàn viên công 

đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp 

bị cắt, giảm đơn hàng 

 Thông tư 01/2023/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc bãi bỏ một số quy định tại Thông tư 

02/2019/TT-BCT ngày 15/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện phát triển 

dự án điện gió và Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện gió và Thông tư 18/2020/TT-

BCT ngày 17/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về phát triển dự án và hợp đồng 

mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời 

 Thông tư 02/2023/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc bãi bỏ một số quy định tại Thông tư 

57/2020/TT-BCT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp xác 

định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện 

 Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BCT năm 2023 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư 

quy định hệ thống điện phân phối 

 Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BCT năm 2023 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư 

quy định hệ thống điện truyền tải 

 Thông tư 07/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường do cơ quan trung ương thực 

hiện thẩm định 

 Thông tư 08/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ Thông tư 86/2016/TT-BTC ngày 
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20/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về Quỹ dự phòng rủi ro, bồi 

thường thiệt hại về môi trường theo quy định tại Nghị định 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường 

 Thông tư 02/2023/TT-BYT của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

15/2016/TT-BYT ngày 15/5/2016 của Bộ Y tế quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo 

hiểm xã hội 

 Quyết định 45/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố giá trị dòng chảy tối 

thiểu ở hạ lưu các hồ chứa, đập dâng của các công trình thủy lợi, thủy điện 

 Quyết định 124/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố Danh mục văn bản 

quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2022 

 Quyết định 63/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Hướng dẫn phương pháp 

tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán Báo cáo quyết 

toán dự án đầu tư 

 Quyết định 01/2023/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước ban hành Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm 

toán 

 Quyết định 55/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật 

hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2022 

 Quyết định 62/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc Công bố Chỉ số giá xây dựng quốc gia năm 

2022 

 Quyết định 79/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật 

đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính năm 

2022 

 Quyết định 62/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung 

lĩnh vực bảo hiểm y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Nghị định 

104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định 

liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, 

cung cấp dịch vụ công 
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QUY ĐỊNH MỚI 

1. Điện lực - Dầu khí  2. Xây dựng – Môi trường 

- Quyết định 02/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 
phủ về khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân 

-  Thông tư 01/2023/TT-BCT của Bộ Công Thương về 
việc bãi bỏ một số quy định tại Thông tư 02/2019/TT-
BCT ngày 15/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Công 
Thương quy định thực hiện phát triển dự án điện gió 
và Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện 
gió và Thông tư 18/2020/TT-BCT ngày 17/7/2020 của 
Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về phát triển dự 
án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các 
dự án điện mặt trời 

- Thông tư 02/2023/TT-BCT của Bộ Công Thương về 
việc bãi bỏ một số quy định tại Thông tư 57/2020/TT-
BCT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công 
Thương quy định phương pháp xác định giá phát 
điện, hợp đồng mua bán điện 

- Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BCT năm 2023 do Bộ 
Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định 
hệ thống điện truyền tải 

- Quyết định 45/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường về việc công bố giá trị dòng chảy tối thiểu 
ở hạ lưu các hồ chứa, đập dâng của các công trình 
thủy lợi, thủy điện 

 - Nghị quyết 16/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp 
chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 01 năm 2023 

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

- Quyết định 48/QĐ-TTg về Chương trình công tác năm 
2023 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

- Quyết định 146/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về 
việc ban hành Kế hoạch quốc gia ứng phó sự cố chất 
thải giai đoạn 2023-2030 

-  Quyết định 55/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công 
bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực 
toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước 
của Bộ Xây dựng năm 2022 

-  Quyết định 62/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc Công 
bố Chỉ số giá xây dựng quốc gia năm 2022 

- Quyết định 124/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm 
pháp luật hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần 
thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường năm 2022 

 

3. Tài chính – Thuế  4. Doanh nghiệp  

- Thông tư 07/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc 
quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 
phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường 
do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định 

- Thông tư 08/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc 
bãi bỏ Thông tư 86/2016/TT-BTC ngày 20/6/2016 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung 
về Quỹ dự phòng rủi ro, bồi thường thiệt hại về môi 
trường theo quy định tại Nghị định 19/2015/NĐ-CP 
ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành Luật Bảo vệ môi trường 

- Quyết định 79/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc 
công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã 
hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực 
quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính năm 2022 

- Quyết định 63/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước 
về việc ban hành Hướng dẫn phương pháp tiếp cận 
kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng 
yếu trong kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án đầu tư 

-  Quyết định 01/2023/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà 
nước ban hành Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán 

 - Luật Khám bệnh, chữa bệnh của Quốc hội, số 
15/2023/QH15 

-  Quyết định 01/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 
về việc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 
đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 

- Nghị quyết 06/NQ-ĐCT của Tổng Liên đoàn Lao động 
Việt Nam về việc hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao 
động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao 
động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng 

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

- Quyết định 62/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố thủ 
tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo hiểm 
y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế quy 
định tại Nghị định 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 
của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các 
nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, 
sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung 
cấp dịch vụ công 
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Luật Khám bệnh, chữa bệnh của Quốc 

hội, số 15/2023/QH15 

Luật Khám bệnh, chữa bệnh của Quốc hội, số 

15/2023/QH15 

Từ năm 2024, thêm 03 chức danh chuyên môn phải 

có giấy phép hành nghề 

Ngày 09/01/2023, Quốc hội đã thông qua Luật Khám 

bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15. 

Theo quy định mới, người bệnh có quyền được kiến nghị 

về tồn tại, bất cập, khó khăn, vướng mắc và vấn đề khác 

trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh. Đáng chú ý, 

người bệnh được bồi thường khi xảy ra tai biến y khoa 

trừ trường hợp người hành nghề không có sai sót 

chuyên môn kỹ thuật khi được Hội đồng chuyên môn xác 

định thuộc một trong 04 trường hợp sau đây: 

Thứ nhất, trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh, người 

hành nghề đã thực hiện đúng trách nhiệm chăm sóc, 

điều trị người bệnh và các quy định về chuyên môn kỹ 

thuật nhưng vẫn xảy ra tai biến y khoa đối với người 

bệnh. 

Thứ hai, trường hợp cấp cứu nhưng do thiếu phương 

tiện, thiết bị y tế, thuốc, thiếu người hành nghề mà không 

thể khắc phục được; trường hợp bệnh chưa có hướng 

dẫn chuyên môn kỹ thuật để thực hiện dẫn đến xảy ra 

tai biến y khoa đối với người bệnh… 

Bên cạnh đó, thêm 03 chức danh chuyên môn phải có 

giấy phép hành nghề đó là: Dinh dưỡng lâm sàng; Cấp 

cứu viên ngoại viện; Tâm lý lâm sàng. Giấy phép hành 

nghề có thời hạn 05 năm. Đồng thời, bổ sung 03 hình 

thức tổ chức của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh gồm: 

Bệnh xá thuộc lực lượng vũ trang nhân dân; Cơ sở dịch 

vụ cận lâm sàng; Cơ sở cấp cứu ngoại viện. 

Ngoài ra, thay vì tổ chức hệ thống cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh 04 tuyến (Tuyến trung ương; Tuyến tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương; Tuyến huyện, quận, thị 

xã, thành phố thuộc tỉnh; Tuyến xã, phường, thị trấn) như 

hiện nay, Quốc hội đã thống nhất chia cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh của Nhà nước, tư nhân thành 03 cấp chuyên 

môn kỹ thuật (Cấp khám bệnh, chữa bệnh ban đầu; Cấp 

khám bệnh, chữa bệnh cơ bản và cấp khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên sâu). 

Luật này có hiệu lực từ ngày 01/01/2024. 

-  Ngày ban hành: 09/01/2023 

-  Ngày hiệu lực: 01/01/2024 

Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-
ban/The-thao-Y-te/Luat-15-2023-QH15-kham-benh-
chua-benh-372143.aspx 

Thông qua hồ sơ xây dựng Nghị định 
bảo vệ dữ liệu cá nhân 

Nghị quyết 13/NQ-CP của Chính phủ về việc thông 
qua hồ sơ xây dựng Nghị định bảo vệ dữ liệu cá 
nhân 

Dữ liệu cá nhân được xử lý không cần sự đồng ý của 

chủ thể dữ liệu trong một số trường hợp 

Ngày 07/02/2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết 

13/NQ-CP thông qua hồ sơ xây dựng Nghị định bảo vệ 

dữ liệu cá nhân. 

Theo đó, Chính phủ đồng ý quy định dữ liệu cá nhân 

được xử lý không cần sự đồng ý của chủ thể dữ liệu 

trong trường hợp sau: 

Thứ nhất, để bảo vệ tính mạng, sức khỏe của chủ thể 

dữ liệu hoặc người khác trong tình huống khẩn cấp. 

Ngoài ra, Bên Kiểm soát dữ liệu cá nhân, Bên Xử lý dữ 

liệu cá nhân, Bên Kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân, 

Bên thứ ba có trách nhiệm chứng minh trường hợp này. 

Thứ hai, việc xử lý dữ liệu của cơ quan Nhà nước có 

thẩm quyền trong trường hợp tình trạng khẩn cấp về 

quốc phòng, anh ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, 

thảm họa lớn, dịch bệnh nguy hiểm; khi có nguy cơ đe 

dọa an ninh, quốc phòng nhưng chưa đến mức ban bố 

tình trạng khẩn cấp; phòng, chống bạo loạn, khủng bố, 

phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật theo quy 

định của luật. 

Thứ ba, việc công khai dữ liệu cá nhân theo quy định 

của luật; để thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng của chủ 

thể dữ liệu với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan 

theo quy định của luật; phục vụ hoạt động của cơ quan 

Nhà nước đã được quy định theo luật chuyên ngành. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Luat-15-2023-QH15-kham-benh-chua-benh-372143.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Luat-15-2023-QH15-kham-benh-chua-benh-372143.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Luat-15-2023-QH15-kham-benh-chua-benh-372143.aspx
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Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. 

-  Ngày ban hành: 07/02/2023 

-  Ngày hiệu lực: 07/02/2023 

Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-
ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-13-NQ-CP-2023-
thong-qua-ho-so-xay-dung-Nghi-dinh-bao-ve-du-lieu-
ca-nhan-553564.aspx 
 

Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp 

luật tháng 01 năm 2023 

 

Nghị quyết 16/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp 

chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 01 năm 2023 

Điều chỉnh thời gian trình 04 dự án Luật 

Ngày 09/02/2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết 

16/NQ-CP về phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp 

luật tháng 01 năm 2023. 

Theo đó, Chính phủ thống nhất điều chỉnh thời gian trình 

một số dự án Luật như sau: Đưa 03 dự án Luật gồm Luật 

Công chứng (sửa đổi); Luật Địa chất và Khoáng sản; 

Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn vào Chương trình 

năm 2024, trình Quốc hội cho ý kiến tháng 5/2024 và 

thông qua tháng 10/2024; đưa dự án Luật Dân số (sửa 

đổi) vào Chương trình năm 2024, trình Quốc hội cho ý 

kiến tháng 10/2024 và thông qua tháng 5/2025. 

Về dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi), cần chú ý các 

chính sách bảo vệ công trình cấp nước sinh hoạt; bảo 

vệ, quản lý nguồn nước, dòng chảy tự nhiên, an toàn hồ 

chứa, đập… gắn với chính sách bảo vệ môi trường và 

phát triển phương thức vận tải phù hợp để phát triển kinh 

tế. Đồng thời cần có các cơ chế tài chính, chính sách 

thuế, giá, phí bảo đảm đồng bộ, hiệu quả về lâu dài. 

Bên cạnh đó, Chính phủ yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi 

trường khẩn trương nguyên cứu, tiếp thu, giải trình đầy 

đủ ý kiến Thành viên Chính phủ, kết luận của Chính phủ 

để hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Tài nguyên nước (sửa 

đổi). Đồng thời, giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ 

đạo hoàn thiện dự án Luật này, để trình Quốc hội tại Kỳ 

họp thứ 5, thông qua tại Kỳ họp thứ 6 năm 2023. 

-  Ngày ban hành: 09/02/2023 

-  Ngày hiệu lực: 09/02/2023 

Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-16-NQ-CP-2023-

phien-hop-chuyen-de-xay-dung-phap-luat-thang-01-

553979.aspx 

 

Quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Tài nguyên nước 

Nghị định 02/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên 

nước 

04 trường hợp công trình khai thác, sử dụng tài 

nguyên nước phải đăng ký từ ngày 20/3/2023 

Ngày 01/02/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định 

02/2023/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Tài nguyên nước. 

Theo quy định mới, các trường hợp công trình khai thác, 

sử dụng tài nguyên nước phải đăng ký, bao gồm: 

Thứ nhất, hồ chứa, đập dâng thủy lợi có dung tích toàn 

bộ từ 0,01 - 0,2 triệu m3 hoặc công trình khai thác, sử 

dụng nước mặt khác cho mục đích sản xuất nông 

nghiệp, nuôi trồng thủy sản (không bao gồm các mục 

đích khác có quy mô thuộc trường hợp phải cấp phép) 

với lưu lượng khai thác lớn hơn 0,1 - 0,5 m3/giây. 

Thứ hai, khai thác, sử dụng nước biển phục vụ các hoạt 

động sản xuất trên đất liền bao gồm cả nuôi trồng thủy 

sản, kinh doanh, dịch vụ với quy mô trên 10.000 - 

100.000 m3/ngày đêm. 

Thứ ba, sử dụng nước dưới đất tự chảy trong moong 

khai thác khoáng sản để tuyển quặng mà không gây hạ 

thấp mực nước dưới đất hoặc bơm hút nước để tháo 

khô lượng nước tự chảy vào moong khai thác khoáng 

sản. 

Thứ tư, khai thác, sử dụng nước dưới đất thuộc trường 

hợp quy định tại điểm a khoản 2 Điều 16 Nghị định này 

và các trường hợp quy định tại điểm a, điểm d khoản 1 

Điều 44 Luật Tài nguyên nước nằm trong danh mục vùng 

hạn chế khai thác nước dưới đất do Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh công bố. 

Bên cạnh đó, trước khi xây dựng công trình khai thác 

nước dưới đất hoặc điều chỉnh tăng lưu lượng khai thác 

vượt quá 25% lưu lượng quy định trong giấy phép khai 

thác, sử dụng nước dưới đất đã cấp mà có khoan bổ 

sung giếng khai thác, chủ đầu tư phải thực hiện thăm dò 

để đánh giá trữ lượng, chất lượng, khả năng khai thác 

và phải có giấy phép thăm dò, trừ các trường hợp khai 

thác, sử dụng nước dưới đất không phải xin cấp phép. 

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 20/3/2023. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-13-NQ-CP-2023-thong-qua-ho-so-xay-dung-Nghi-dinh-bao-ve-du-lieu-ca-nhan-553564.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-13-NQ-CP-2023-thong-qua-ho-so-xay-dung-Nghi-dinh-bao-ve-du-lieu-ca-nhan-553564.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-13-NQ-CP-2023-thong-qua-ho-so-xay-dung-Nghi-dinh-bao-ve-du-lieu-ca-nhan-553564.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-13-NQ-CP-2023-thong-qua-ho-so-xay-dung-Nghi-dinh-bao-ve-du-lieu-ca-nhan-553564.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-16-NQ-CP-2023-phien-hop-chuyen-de-xay-dung-phap-luat-thang-01-553979.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-16-NQ-CP-2023-phien-hop-chuyen-de-xay-dung-phap-luat-thang-01-553979.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-16-NQ-CP-2023-phien-hop-chuyen-de-xay-dung-phap-luat-thang-01-553979.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-16-NQ-CP-2023-phien-hop-chuyen-de-xay-dung-phap-luat-thang-01-553979.aspx
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                  -  Ngày ban hành: 01/02/2023 

       -  Ngày hiệu lực: 20/3/2023 

Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Nghi-dinh-02-2023-ND-CP-

huong-dan-Luat-Tai-nguyen-nuoc-513343.aspx 

 
 

Chương trình công tác năm 2023 của 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 

 
Quyết định 48/QĐ-TTg về Chương trình công tác 

năm 2023 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 

Ngày 03/02/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết 

định 48/QĐ-TTg về Chương trình công tác năm 2023 

của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, ban 

hành kế hoạch trình Chính phủ 21 Luật, dự án Luật năm 

2023, cụ thể: 

Ban hành Chương trình công tác năm 2023 của Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ 

- Các đề án không thuộc diện bí mật nhà nước được ban 

hành kèm theo Quyết định này, gồm: 

+ Danh mục các đề án của các bộ, cơ quan ngang bộ, 

cơ quan thuộc Chính phủ chủ trì chuẩn bị, trình Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ; 

+ Danh mục các đề án của các địa phương chủ trì chuẩn 

bị, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

- Các đề án thuộc diện bí mật nhà nước được ban hành 

theo Quyết định riêng của Thủ tướng Chính phủ. 

Kế hoạch trình Chính phủ 21 Luật, dự án Luật năm 2023 

   

STT Luật, dự án Luật 

Thời gian 

trình Chính 

phủ 

1 Dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) Tháng 01 

2 
Dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình 
quốc phòng và khu quân sự 

Tháng 02 

3 
Dự án Luật Kinh doanh bất động sản 
(sửa đổi) 

4 Dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) 

5 Dự án Luật Viễn thông (sửa đổi) 

6 
Dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ 
an ninh, trật tự ở cơ sở 

Tháng 3 

7 
Dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông 
đường bộ 

8 
Dự án Luật Căn cước công dân (sửa 
đổi) 

9 Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) 

10 Dự án Luật Các tổ chức tín dụng 

11 Dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi) Tháng 5 

12 Dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi) 
Tháng 6 

13 Dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) 

14 
Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Cảnh vệ 

Tháng 7 15 Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) 

16 Dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) 

17 
Dự án Luật Hợp tác xã sửa đổi (Luật 
Các tổ chức kinh tế hợp tác) 

Tháng 8 

18 Dự án Luật Địa chất và Khoáng sản Tháng 9 

19 
Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Bảo hiểm y tế 

Tháng 10 

20 Dự án Luật Công chứng (sửa đổi) Tháng 11 

21 
Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh 
của công dân Việt Nam 

Tháng 12 

 

Trách nhiệm của các bộ, cơ quan, địa phương: 

Điều 2 Quyết định 48/QĐ-TTg quy định trách nhiệm của 

các bộ, cơ quan, địa phương khi thực hiện Chương trình 

công tác năm 2023 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 

như sau: 

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng 

cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trực tiếp chỉ đạo 

và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện chương trình công 

tác; tập trung nguồn lực, lập kế hoạch và triển khai xây 

dựng các đề án thuộc Chương trình công tác, bảo đảm 

tiến độ, chất lượng các đề án; 

- Căn cứ thời gian trình quy định tại Chương trình công 

tác năm 2023, các bộ, cơ quan, địa phương chủ trì đề 

án phải trình trước ngày 20 của tháng; trừ trường hợp 

có chỉ đạo khác của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ 

tướng Chính phủ; 

- Định kỳ trước ngày 25 hằng tháng, các bộ, cơ quan, 

địa phương báo cáo tình hình, kết quả thực hiện chương 

trình công tác, gửi Văn phòng Chính phủ để tổng hợp 
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báo cáo Chính phủ, Thường trực Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Trường hợp cần thiết các bộ, cơ quan, địa phương chủ 

trì đề án trình Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng 

Chính phủ xem xét việc điều chỉnh các đề án trong 

Chương trình công tác năm 2023 theo đúng quy định; 

- Các đề án không có trong Chương trình công tác năm 

2023 và không được Chính phủ, Thường trực Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ 

hoặc cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ thì không đủ điều 

kiện trình xem xét, phê duyệt; trừ trường hợp có ý kiến 

chỉ đạo của Chính phủ, Thường trực Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ và trường 

hợp đột xuất, bất ngờ khác theo đề nghị của các Bộ 

trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ 

quan thuộc Chính phủ. 

Quyết định 48/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày ký.  

                  -  Ngày ban hành: 03/02/2023 

       -  Ngày hiệu lực: 03/02/2023 

Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-48-QD-TTg-2023-

Chuong-trinh-cong-tac-cua-Chinh-phu-Thu-tuong-

Chinh-phu-554813.aspx 

 

Giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của 

năm 2022 đối với các đối tượng bị  

ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 

 
Quyết định 01/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ về việc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của 

năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi 

dịch Covid-19 

Giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước cho đối tượng 

ảnh hưởng bởi COVID-19 

Ngày 31/01/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết 

định 01/2023/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất, thuê 

mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh 

hưởng bởi dịch Covid-19 

Theo đó, giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước phải 

nộp của năm 2022 đối với người thuê đất, thuê mặt nước 

cụ thể là tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá 

nhân đang được Nhà nước cho thuê đất, thuê mặt nước 

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 cơ quan Nhà nước có 

thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất, thuê mặt 

nước hằng năm. 

Bên cạnh đó, mức giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước 

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). Trường hợp người thuê đất, thuê mặt 

nước đang được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo 

quy định hoặc/và khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng 

mặt bằng theo quy định của pháp luật về tiền thuê đất, 

thuê mặt nước thì mức giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt 

nước được tính trên số tiền thuê đất, thuê mặt nước phải 

nộp (nếu có) sau khi đã được giảm hoặc/và khấu trừ 

theo quy định của pháp luật. 

Ngoài ra, hồ sơ giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước bao 

gồm: Giấy đề nghị giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước 

năm 2022 của người thuê đất, thuê mặt nước; Quyết 

định có thuê đất, thuê mặt nước hoặc Hợp đồng thuê 

đất, thuê mặt nước hoặc Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (bản sao). 

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. 

-  Ngày ban hành: 31/01/2023 

           -  Ngày hiệu lực: 31/01/2023 

Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Bat-dong-san/Quyet-dinh-01-2023-QD-TTg-giam-

tien-thue-dat-cac-doi-tuong-bi-anh-huong-boi-Covid19-

2022-552369.aspx 

 

 Khung giá của mức giá bán lẻ điện  

bình quân  

 
Quyết định 02/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ về khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân 

Mức giá bán lẻ điện bình quân tối đa là 2.444,09 

đồng/kWh 

Ngày 03/02/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết 

định 02/2023/QĐ-TTg về khung giá của mức giá bán lẻ 

điện bình quân. 

 

Theo đó, khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân 

(chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) như sau: mức giá 

bán lẻ điện bình quân tối thiểu là 1.826,22 đồng/kWh; 

mức giá bán lẻ điện bình quân tối đa là 2.444,09 

đồng/kWh. 

Bên cạnh đó, khi có biến động lớn về các thông số tính 

toán khung giá, chi phí sản xuất kinh doanh điện và yêu 

cầu phân bổ các khoản chi phí chưa được tính vào giá 

bán lẻ điện bình quân, Bộ Công Thương có trách nhiệm 

chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tính toán, điều chỉnh 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-48-QD-TTg-2023-Chuong-trinh-cong-tac-cua-Chinh-phu-Thu-tuong-Chinh-phu-554813.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-48-QD-TTg-2023-Chuong-trinh-cong-tac-cua-Chinh-phu-Thu-tuong-Chinh-phu-554813.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-48-QD-TTg-2023-Chuong-trinh-cong-tac-cua-Chinh-phu-Thu-tuong-Chinh-phu-554813.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-48-QD-TTg-2023-Chuong-trinh-cong-tac-cua-Chinh-phu-Thu-tuong-Chinh-phu-554813.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Quyet-dinh-01-2023-QD-TTg-giam-tien-thue-dat-cac-doi-tuong-bi-anh-huong-boi-Covid19-2022-552369.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Quyet-dinh-01-2023-QD-TTg-giam-tien-thue-dat-cac-doi-tuong-bi-anh-huong-boi-Covid19-2022-552369.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Quyet-dinh-01-2023-QD-TTg-giam-tien-thue-dat-cac-doi-tuong-bi-anh-huong-boi-Covid19-2022-552369.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Quyet-dinh-01-2023-QD-TTg-giam-tien-thue-dat-cac-doi-tuong-bi-anh-huong-boi-Covid19-2022-552369.aspx
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khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân, trình Thủ 

tướng Chính phủ xem xét, quyết định. 

Ngoài ra, Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm 

theo dõi, báo cáo Bộ Công Thương, Bộ Tài chính khi có 

biến động lớn về các thông số tính toán khung giá của 

mức giá bán lẻ điện bình quân, chi phí sản xuất kinh 

doanh điện và cần phân bổ các khoản chi phí chưa được 

tính vào giá bán lẻ điện bình quân. 

Quyết định có hiệu lực từ ngày 03/02/2023. 

      -  Ngày ban hành: 03/02/2023 

      -  Ngày hiệu lực: 03/02/2023 

Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-02-2023-QD-TTg-khung-

gia-cua-muc-gia-ban-le-dien-binh-quan-553151.aspx 

 

 

 

Kế hoạch quốc gia ứng phó sự cố chất 
thải giai đoạn 2023-2030 

Quyết định 146/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về 
việc ban hành Kế hoạch quốc gia ứng phó sự cố chất 
thải giai đoạn 2023-2030 

Kế hoạch quốc gia ứng phó sự cố chất thải giai đoạn 
2023-2030 

Ngày 23/02/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết 
định 146/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch quốc gia 
ứng phó sự cố chất thải giai đoạn 2023-2030. 

Theo đó, các tình huống cơ bản được dự báo gồm có: 
sự cố chất thải rắn thông thường (CTR sinh hoạt, CTR 
công nghiệp…); sự cố chất thải rắn nguy hại (chất thải y 
tế nguy hại dạng rắn, chất thải nguy hại dạng rắn); sự cố 
chất thải lỏng (bùn thải, nước thải); sự cố chất thải khí 
(khí thải). 

Đồng thời, các biện pháp phòng ngừa được đưa ra như 
sau: rà soát, kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các khu 

công nghiệp, chế xuất, nhà máy, làng nghề… vi phạm 
quy định về quản lý, xử lý chất thải; tăng cường hợp tác 
đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; đầu tư mua 
sắm, trang thiết bị, vật tư để nâng cao năng lực phòng 
ngừa;… 

Ngoài ra, cần khắc phục hậu quả, phục hồi môi trường 
sau sự cố, thảm họa: tổ chức lực lượng, phương tiện thu 
gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý chất thải đúng quy định. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

      -  Ngày ban hành: 23/02/2023 

      -  Ngày hiệu lực: 23/02/2023 

Xem chi tiết văn bản tại:https://thuvienphapluat.vn/van-
ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-146-QD-TTg-
2023-Ke-hoach-quoc-gia-ung-pho-su-co-chat-thai-
2023-2030-556337.aspx 

 

Hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao 

động bị giảm thời gian làm việc, chấm 

dứt hợp đồng lao động do doanh 

nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng 
  

Nghị quyết 06/NQ-ĐCT của Tổng Liên đoàn Lao động 

Việt Nam về việc hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người 

lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp 

đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn 

hàng 

Hỗ trợ 1 triệu đồng với đoàn viên công đoàn bị giảm 

giờ làm việc 

Ngày 16/01/2023, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 

đã ra Nghị quyết 06/NQ-ĐCT về việc hỗ trợ đoàn viên 

công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, 

chất dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm 

đơn hàng. 

Theo đó, đoàn viên công đoàn và người lao động tại các 

doanh nghiệp, hợp tác xã có đóng kinh phí công đoàn 

trước ngày 30/9/2022 bị giảm thời gian làm việc, chấm 

dứt hợp đồng lao động được hỗ trợ nhằm góp phần chia 

sẻ, giảm bớt khó khăn cho đoàn viên công đoàn, người 

lao động. Mặt khác, người lao động không là đoàn viên 

công đoàn được hưởng mức hỗ trợ bằng 70% so với 

mức hỗ trợ đối với người lao động là đoàn viên công 

đoàn. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-02-2023-QD-TTg-khung-gia-cua-muc-gia-ban-le-dien-binh-quan-553151.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-02-2023-QD-TTg-khung-gia-cua-muc-gia-ban-le-dien-binh-quan-553151.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-02-2023-QD-TTg-khung-gia-cua-muc-gia-ban-le-dien-binh-quan-553151.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-146-QD-TTg-2023-Ke-hoach-quoc-gia-ung-pho-su-co-chat-thai-2023-2030-556337.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-146-QD-TTg-2023-Ke-hoach-quoc-gia-ung-pho-su-co-chat-thai-2023-2030-556337.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-146-QD-TTg-2023-Ke-hoach-quoc-gia-ung-pho-su-co-chat-thai-2023-2030-556337.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-146-QD-TTg-2023-Ke-hoach-quoc-gia-ung-pho-su-co-chat-thai-2023-2030-556337.aspx
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Bên cạnh đó, người lao động là đoàn viên công đoàn 

làm việc theo chế độ hợp đồng lao động bị giảm thời gian 

làm việc hàng ngày, giảm số ngày làm việc trong tuần 

hoặc trong tháng (trừ trường hợp giảm thời gian làm 

thêm giờ) hoặc bị ngừng việc theo Khoản 3 Điều 99 Bộ 

luật Lao động từ 14 ngày trở lên trong thời từ ngày 

01/10/2022 đến hết ngày 31/3/2023 mà có thu nhập của 

một tháng bất kỳ bằng hoặc thấp hơn mức lương tối 

thiểu vùng theo quy định tại Nghị định số 38/2022/NĐ-

CP được hỗ trợ một lần với mức 1.000.000 đồng/người. 

-  Ngày ban hành: 16/01/2023 

-  Ngày hiệu lực: 16/01/2023 

Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-quyet-06-NQ-DCT-

2023-ho-tro-doan-vien-cong-doan-cham-dut-hop-dong-

do-giam-don-hang-551280.aspx 

 

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí thẩm định 

phương án cải tạo, phục hồi môi 

trường do cơ quan trung ương thực 

hiện thẩm định  

 
Thông tư 07/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi 

trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định 

Phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi 

trường từ 6-61 triệu đồng 

Ngày 02/02/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 

07/2023/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải 

tạo, phục hồi môi trường do cơ quan trung ương thực 

hiện thẩm định. 

Theo đó, mức thu phí thẩm định phương án cải tạo, phục 

hồi môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm 

định từ 6 triệu đồng đến 61 triệu đồng, tùy thuộc tổng 

vốn đầu tư dự án. Cụ thể, đối với dự án có tổng vốn đầu 

tư dự án đến 10 tỷ đồng, mức phí thẩm định là 6 triệu 

đồng. Đối với dự án có tổng vốn đầu tư dự án trên 100 

đến 200 tỷ đồng, mức phí thẩm định là 30 triệu đồng. 

Đối với dự án có tổng vốn đầu tư dự án trên 1.000 đến 

1.500 tỷ đồng, trên 3.000 đến 5.000 tỷ đồng, mức phí 

thẩm định lần lượt là 48 và 53 triệu đồng. Mức phí thẩm 

định cao nhất là 61 triệu đồng đối với dự án có tổng vốn 

đầu tư dự án trên 7.000 tỷ đồng. 

Tổ chức thu phí phải nộp 100% tiền phí thu được vào 

ngân sách Nhà nước. Tổ chức thu phí là cơ quan Nhà 

nước được khoán chi phí hoạt đồng từ nguồn thu phí 

theo quy định được trích để lại 70% tổng số tiền phí thu 

được để chi cho hoạt động thẩm định, thu phí và nộp 

30% tổng số tiền phí thu được vào ngân sách Nhà nước. 

Thông tư có hiệu lực từ ngày 20/3/2023. 

      -  Ngày ban hành: 02/02/2023 

      -  Ngày hiệu lực: 20/3/2023 

Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-
ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-07-2023-TT-BTC-muc-
thu-phi-tham-dinh-cai-tao-phuc-hoi-moi-truong-do-
trung-uong-tham-dinh-552870.aspx 

 

Bãi bỏ Thông tư 86/2016/TT-BTC ngày 

20/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

hướng dẫn một số nội dung về Quỹ dự 

phòng rủi ro, bồi thường thiệt hại về 

môi trường theo quy định tại Nghị định 

19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

Luật Bảo vệ môi trường 

Thông tư 08/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc 

bãi bỏ Thông tư 86/2016/TT-BTC ngày 20/6/2016 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung 

về Quỹ dự phòng rủi ro, bồi thường thiệt hại về môi 

trường theo quy định tại Nghị định 19/2015/NĐ-CP 

ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành Luật Bảo vệ môi trường 

Thông tư số 86/2016/TT-BTC bị bãi bỏ toàn bộ 

Ngày 07/02/2023, Bộ Tài chính đã ra Thông tư 

08/2023/TT-BTC bãi bỏ Thông tư số 86/2016/TT-BTC 

ngày 20 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

hướng dẫn một số nội dung về Quỹ dự phòng rủi ro, bồi 

thường thiệt hại về môi trường theo quy định tại Nghị 

định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2015 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi 

trường. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-quyet-06-NQ-DCT-2023-ho-tro-doan-vien-cong-doan-cham-dut-hop-dong-do-giam-don-hang-551280.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-quyet-06-NQ-DCT-2023-ho-tro-doan-vien-cong-doan-cham-dut-hop-dong-do-giam-don-hang-551280.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-quyet-06-NQ-DCT-2023-ho-tro-doan-vien-cong-doan-cham-dut-hop-dong-do-giam-don-hang-551280.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-quyet-06-NQ-DCT-2023-ho-tro-doan-vien-cong-doan-cham-dut-hop-dong-do-giam-don-hang-551280.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-07-2023-TT-BTC-muc-thu-phi-tham-dinh-cai-tao-phuc-hoi-moi-truong-do-trung-uong-tham-dinh-552870.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-07-2023-TT-BTC-muc-thu-phi-tham-dinh-cai-tao-phuc-hoi-moi-truong-do-trung-uong-tham-dinh-552870.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-07-2023-TT-BTC-muc-thu-phi-tham-dinh-cai-tao-phuc-hoi-moi-truong-do-trung-uong-tham-dinh-552870.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-07-2023-TT-BTC-muc-thu-phi-tham-dinh-cai-tao-phuc-hoi-moi-truong-do-trung-uong-tham-dinh-552870.aspx
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Cụ thể, Bộ Tài chính bãi bỏ toàn bộ Thông tư số 

86/2016/TT-BTC ngày 20 tháng 6 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về Quỹ 

dự phòng rủi ro, bồi thường thiệt hại về môi trường theo 

quy định tại Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 

2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật 

Bảo vệ môi trường. 

Bên cạnh đó, số dư Quỹ dự phòng rủi ro, bồi thường 

thiệt hại về môi trường đã trích lập nhưng chưa sử dụng 

hết kể từ thời điểm Thông tư 08/2023/TT-BTC có hiệu 

lực thi hành được hạch toán vào thu nhập khác của năm 

tài chính hiện hành. Ngoài ra, kế toán doanh nghiệp thực 

hiện như sau: Nợ TK 352 – Dư phòng phải trả; Có TK 

711 – Thu nhập khác. 

Thông tư có hiệu lực từ ngày 24/3/2023. 

           -  Ngày ban hành: 07/02/2023 

-  Ngày hiệu lực: 24/3/2023 

Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-08-2023-TT-BTC-bai-

bo-Thong-tu-86-2016-TT-BTC-Quy-du-phong-rui-ro-

moi-truong-553511.aspx 

 

 

Bãi bỏ một số quy định tại Thông 

tư 02/2019/TT-BCT ngày 15/01/2019 của 

Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định 

thực hiện phát triển dự án điện gió và 

Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các 

dự án điện gió và Thông tư 18/2020/TT-

BCT ngày 17/7/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Công Thương quy định về phát triển dự 

án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp 

dụng cho các dự án điện mặt trời 

Thông tư 01/2023/TT-BCT của Bộ Công Thương về 

việc bãi bỏ một số quy định tại Thông tư 02/2019/TT-

BCT ngày 15/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương quy định thực hiện phát triển dự án điện gió 

và Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện 

gió và Thông tư 18/2020/TT-BCT ngày 17/7/2020 của 

Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về phát triển 

dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho 

các dự án điện mặt trời 

Bãi bỏ công thức thanh toán toàn bộ lượng điện 

năng mua bán trong tháng 

Ngày 19/01/2023, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 

01/2023/TT-BCT bãi bỏ một số quy định tại Thông tư số 

02/2019/TT-BCT ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện phát triển 

dự án điện gió và Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các 

dự án điện gió và Thông tư số 18/2020/TT-BCT ngày 17 

tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy 

định về phát triển dự án và hợp đồng mua bánh điện 

mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời. 

Theo đó, nội dung sau tại Phụ lục E tại Thông tư số 

02/2019/TT-BCT bị bãi bỏ như sau: “Hàng tháng Bên 

mua điện thanh toán cho Bên bán điện toàn bộ lượng 

điện năng mua bán trong tháng theo giá điện quy định 

tại khoản 2 Điều 2 theo công thức sau: Q = 

k*F*Ag*(1+t)”. 

Bên cạnh đó, cụm từ “Giá mua bán điện của hệ thống 

điện mặt trời mái nhà thực hiện theo quy định tại Điều 8 

của Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 

năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt về cơ 

chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại 

Việt Nam” tại điểm a khoản 1 Điều 5 tại Thông tư số 

18/2020/TT-BCT bị bãi bỏ. 

Thông tư có hiệu lực từ ngày 19/01/2023. 

-  Ngày ban hành: 19/01/2023 

-  Ngày hiệu lực: 19/01/2023 

Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Thuong-mai/Thong-tu-01-2023-TT-BCT-bai-bo-

mot-so-quy-dinh-Thong-tu-02-2019-TT-BCT-phat-trien-

dien-gio-551446.aspx 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-08-2023-TT-BTC-bai-bo-Thong-tu-86-2016-TT-BTC-Quy-du-phong-rui-ro-moi-truong-553511.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-08-2023-TT-BTC-bai-bo-Thong-tu-86-2016-TT-BTC-Quy-du-phong-rui-ro-moi-truong-553511.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-08-2023-TT-BTC-bai-bo-Thong-tu-86-2016-TT-BTC-Quy-du-phong-rui-ro-moi-truong-553511.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-08-2023-TT-BTC-bai-bo-Thong-tu-86-2016-TT-BTC-Quy-du-phong-rui-ro-moi-truong-553511.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-01-2023-TT-BCT-bai-bo-mot-so-quy-dinh-Thong-tu-02-2019-TT-BCT-phat-trien-dien-gio-551446.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-01-2023-TT-BCT-bai-bo-mot-so-quy-dinh-Thong-tu-02-2019-TT-BCT-phat-trien-dien-gio-551446.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-01-2023-TT-BCT-bai-bo-mot-so-quy-dinh-Thong-tu-02-2019-TT-BCT-phat-trien-dien-gio-551446.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-01-2023-TT-BCT-bai-bo-mot-so-quy-dinh-Thong-tu-02-2019-TT-BCT-phat-trien-dien-gio-551446.aspx
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Bãi bỏ một số quy định tại Thông tư 

57/2020/TT-BCT ngày 31/12/2020 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương quy định 

phương pháp xác định giá phát điện, 

hợp đồng mua bán điện  

 
Thông tư 02/2023/TT-BCT của Bộ Công Thương về 

việc bãi bỏ một số quy định tại Thông tư 57/2020/TT-

BCT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương quy định phương pháp xác định giá phát 

điện, hợp đồng mua bán điện 

Bãi bỏ một số quy định về hợp đồng mua bán điện 

Ngày 19/01/2023, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 

02/2023/TT-BCT về việc bãi bỏ một số quy định tại 

Thông tư 57/2020/TT-BCT ngày 31/12/2020 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp xác 

định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện. 

Theo đó, Bộ Công Thương bãi bỏ một số quy định về 

hợp đồng mua bán điện như sau: 

Thứ nhất, nội dung tại Khoản 1 Điều 17: Đối với nhà máy 

điện mới, Hợp đồng mua bán điện giữa các bên phải 

được ký kết trước Ngày khởi công xây dựng công trình); 

Thứ hai, đoạn “Đối với khí thiên nhiên khai thác trong 

nước qua hệ thống đường ống thu gom, vận chuyển, 

phân phối có tính độc quyền tự nhiên thì cước phí thu 

gom, vận chuyển, phân phối khí phải được cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền phê duyệt.” và “Trong trường hợp 

hạng mục tồn trữ, phân phối khí có tính độc quyền tự 

nhiên, cước phí tồn trữ, tái hóa và phân phối khí phải 

được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.” tại 

khoản 1 Điều 26;… 

Thông tư có hiệu lực từ ngày ký. 

  -  Ngày ban hành: 19/01/2023 

  -  Ngày hiệu lực: 19/01/2023 

Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Thuong-mai/Thong-tu-02-2023-TT-BCT-bai-bo-

mot-so-quy-dinh-Thong-tu-57-2020-TT-BCT-

552159.aspx 

 

Hợp nhất Thông tư quy định hệ thống 

điện phân phối  

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BCT năm 2023 do Bộ 

Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định 

hệ thống điện phân phối 

Ngày 06/01/2023, Bộ Công Thương ban hành Văn bản 

hợp nhất 03/VBHN-BCT năm 2023 hợp nhất Thông tư 

quy định hệ thống điện phân phối.   

Theo đó, hợp nhất các văn bản sau: 

Thông tư số 25/2016/TT-BCT ngày 30 tháng 11 năm 

2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hệ thống 

điện truyền tải, có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 01 năm 

2017, được sửa đổi, bổ sung bởi: 

1. Thông tư số 30/2019/TT-BCT ngày 18 tháng 11 năm 

2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 25/2016/TT-BCT ngày 30 

tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy 

định hệ thống điện truyền tải và Thông tư số 39/2015/TT-

BCT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ 

Công Thương quy định hệ thống điện phân phối, có hiệu 

lực kể từ ngày 03 tháng 01 năm 2020; 

2. Thông tư số 39/2022/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 

2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 25/2016/TT-BCT ngày 30 

tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy 

định hệ thống điện truyền tải, Thông tư số 39/2015/TT-

BCT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ 

Công Thương quy định hệ thống điện phân phối và 

Thông tư số 30/2019/TT-BCT ngày 18 tháng 11 năm 

2019 sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 

25/2016/TT-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương quy định hệ thống điện truyền 

tải và Thông tư số 39/2015/TT-BCT ngày 18 tháng 11 

năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hệ 

thống điện phân phối, có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 

02 năm 2023.  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-02-2023-TT-BCT-bai-bo-mot-so-quy-dinh-Thong-tu-57-2020-TT-BCT-552159.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-02-2023-TT-BCT-bai-bo-mot-so-quy-dinh-Thong-tu-57-2020-TT-BCT-552159.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-02-2023-TT-BCT-bai-bo-mot-so-quy-dinh-Thong-tu-57-2020-TT-BCT-552159.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-02-2023-TT-BCT-bai-bo-mot-so-quy-dinh-Thong-tu-57-2020-TT-BCT-552159.aspx
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Văn bản có hiệu lực từ ngày ký. 

  -  Ngày ban hành: 06/01/2023 

  -  Ngày hiệu lực: 06/01/2023 

Xem chi tiết văn bản tại: : https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Thuong-mai/Van-ban-hop-nhat-03-VBHN-BCT-

2023-Thong-tu-he-thong-dien-truyen-tai-550702.aspx 

Hợp nhất Thông tư quy định hệ thống 

điện truyền tải 

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BCT năm 2023 do Bộ 

Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định 

hệ thống điện truyền tải 

Bãi bỏ một số quy định về hợp đồng mua bán điện 

Ngày 06/01/2023, Bộ Công Thương ban hành Văn bản 

hợp nhất 04/VBHN-BCT năm 2023 hợp nhất Thông tư 

quy định hệ thống điện truyền tải. 

Theo đó, hợp nhất các văn bản sau: 

Thông tư số 39/2015/TT-BCT ngày 18 tháng 11 năm 

2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hệ thống 

điện phân phối, có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 01 năm 

2016, được sửa đổi, bổ sung bởi: 

1. Thông tư số 30/2019/TT-BCT ngày 18 tháng 11 năm 

2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 25/2016/TT-BCT ngày 30 

tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy 

định hệ thống điện truyền tải và Thông tư số 39/2015/TT-

BCT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ 

Công Thương quy định hệ thống điện phân phối, có hiệu 

lực kể từ ngày 03 tháng 01 năm 2020; 

2. Thông tư số 39/2022/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 

2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 25/2016/TT-BCT ngày 30 

tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy 

định hệ thống điện truyền tải, Thông tư số 39/2015/TT-

BCT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ 

Công Thương quy định hệ thống điện phân phối và 

Thông tư số 30/2019/TT-BCT ngày 18 tháng 11 năm 

2019 sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 

25/2016/TT-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương quy định hệ thống điện truyền 

tải và Thông tư số 39/2015/TT-BCT ngày 18 tháng 11 

năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hệ 

thống điện phân phối, có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 

02 năm 2023. 

Văn bản có hiệu lực từ ngày ký. 

-  Ngày ban hành: 06/01/2023 

 -  Ngày hiệu lực: 06/01/2023 

Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Thuong-mai/Van-ban-04-VBHN-BCT-2023-Thong-

tu-he-thong-dien-phan-phoi-550704.aspx 

 
 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư 15/2016/TT-BYT ngày 

15/5/2016 của Bộ Y tế quy định về bệnh 

nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm  

xã hội 

 
Thông tư 02/2023/TT-BYT của Bộ Y tế về việc sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 15/2016/TT-

BYT ngày 15/5/2016 của Bộ Y tế quy định về bệnh 

nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội 

 

Bổ sung COVID-19 vào danh mục bệnh nghề nghiệp 

được hưởng BHXH 

Ngày 09/02/2023, Bộ Y tế ban hành Thông tư 

02/2023/TT-BYT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư 15/2016/TT-BYT ngày 15/5/2016 của Bộ 

Y tế quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo 

hiểm xã hội. 

Theo đó, bổ sung bệnh COVID-19 nghề nghiệp vào 

Danh mục bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm, kèm theo 

Hướng dẫn chẩn đoán, giám định bệnh COVID-19 nghề 

nghiệp và Biên bản xác định tiếp xúc nghề nghiệp với vi 

rút SARS-CoV-2 tại các Phụ lục định kèm. 

Người lao động làm nghề, công việc thường gặp và 

nguồn tiếp xúc với vi rút SARS-CoV-2 sau thuộc đối 

tượng được chẩn đoán, giám định bệnh COVID-19 nghề 

nghiệp gồm: Người làm nghề, công việc tại cơ sở y tế; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Van-ban-hop-nhat-03-VBHN-BCT-2023-Thong-tu-he-thong-dien-truyen-tai-550702.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Van-ban-hop-nhat-03-VBHN-BCT-2023-Thong-tu-he-thong-dien-truyen-tai-550702.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Van-ban-hop-nhat-03-VBHN-BCT-2023-Thong-tu-he-thong-dien-truyen-tai-550702.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Van-ban-04-VBHN-BCT-2023-Thong-tu-he-thong-dien-phan-phoi-550704.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Van-ban-04-VBHN-BCT-2023-Thong-tu-he-thong-dien-phan-phoi-550704.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Van-ban-04-VBHN-BCT-2023-Thong-tu-he-thong-dien-phan-phoi-550704.aspx
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Người làm nghề, công việc trong phòng thí nghiệm, lấy 

mẫu, vận chuyển mẫu, xử lý, bảo quản và tiêu hủy mẫu 

có chứa vi rút SARS-CoV-2; 

Bên cạnh đó, người làm nghề, công việc phòng chống 

dịch, phục vụ, cứu trợ người nhiễm vi rút SARS-CoV-2 

cũng thuộc nhóm đối tượng được chẩn đoán, giám định 

bệnh COVID-19 nghề nghiệp, gồm: Người làm nghề, 

công việc trực tiếp trong khu cách ly tập trung, cách ly y 

tế tại nhà, cách ly y tế vùng có dịch, hỗ trợ chăm sóc 

người bệnh COVID-19 tại nhà; người vận chuyển, phục 

vụ người bệnh COVID-19; nhân viên hải quan, ngoại 

giao; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp; chiến sỹ, sĩ 

quan thuộc lực lượng công an… 

Người lao động làm nghề, công việc nêu trên được chẩn 

đoán xác định mắc bệnh COVID-19 do tiếp xúc trong quá 

trình lao động trong thời gian từ 01/02/2020 đến trước 

ngày Thông tư này có hiệu lực thì được lập hồ sơ bệnh 

nghề nghiệp để khám giám định và hưởng chế độ bệnh 

nghề nghiệp theo quy định hiện hành. 

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/4/2023. 

       -  Ngày ban hành: 09/02/2023 

       -  Ngày hiệu lực: 01/4/2023 

Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Bao-hiem/Thong-tu-02-2023-TT-BYT-sua-doi-

Thong-tu-15-2016-TT-BYT-benh-nghe-nghiep-huong-

bao-hiem-488694.aspx 

 

Công bố giá trị dòng chảy tối thiểu ở hạ 

lưu các hồ chứa, đập dâng của các 

công trình thủy lợi, thủy điện  

 
Quyết định 45/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường về việc công bố giá trị dòng chảy tối thiểu ở 

hạ lưu các hồ chứa, đập dâng của các công trình 

thủy lợi, thủy điện 

 

Giá trị dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các hồ chứa, đập 

dâng công trình thủy điện 

Ngày 12/01/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ra 

Quyết định 45/QĐ-BTNMT về việc công bố giá trị dòng 

chảy tối thiểu ở hạ lưu các hồ chứa, đập dâng của các 

công trình thủy lợi, thủy điện. 

Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố danh 

mục giá trị dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu 667 hồ chứa, 

đập dâng của 600 công trình thủy lợi, thủy điện bao gồm: 

công trình thủy điện là 632 hồ chứa, đập dâng của 567 

công trình; công trình thủy lợi là 35 hồ chứa, đập dâng 

của 33 công trình. 

Bên cạnh đó, Cục Quản lý tài nguyên nước có trách 

nhiệm kiểm tra, giám sát việc bảo đảm dòng chảy tối 

thiểu ở hạ lưu các hồ chứa, đập dâng; xử lý vi phạm đối 

với hành vi không bảo đảm dòng chảy tối thiểu theo quy 

định; định kỳ rà soát, cập nhật, tổng hợp và trình Bộ Tài 

nguyên và Môi trường công bố dòng chảy tối thiểu ở hạ 

lưu các hồ chứa, đập dâng thuộc thẩm quyền cấp giấy 

phép khai thác, sự dụng nước mặt của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường trước ngày 31/01 hằng năm. 

       -  Ngày ban hành: 12/01/2023 

       -  Ngày hiệu lực: 12/01/2023 

Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-45-QD-BTNMT-

2023-cong-bo-gia-tri-dong-chay-toi-thieu-o-ha-luu-cac-

ho-chua-thuy-dien-550368.aspx 

 

Danh mục văn bản quy phạm pháp 

luật hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực 

một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà 

nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

năm 2022 

 
Quyết định 124/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về việc công bố Danh mục văn bản quy 

phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực 

một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường năm 2022 

Bộ TNMT công bố 27 VBQPPL hết hiệu lực toàn bộ 

năm 2022 

Ngày 30/01/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban 

hành Quyết định 124/QĐ-BTNMT về việc công bố Danh 

mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ, 

hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2022. 

Theo đó, công bố 27 văn bản quy phạm pháp luật hết 

hiệu lực toàn bộ và 15 văn bản quy phạm pháp luật hết 

hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2022. 

Cụ thể, 27 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn 

bộ gồm: Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13; 

Quyết định số 16/2015/QĐ-TTg; Nghị định số 

03/2015/NĐ-CP; Nghị định số 18/2015/NĐ-CP; Nghị 

định số 19/2015/NĐ-CP; Nghị định số 38/2015/NĐ-CP; 

Nghị định số 127/2014/NĐ-CP; Nghị định số 

40/2019/NĐ-CP … 

Ngoài ra, 15 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực 

một phần gồm: Nghị định số 91/2019/NĐ-CP; Nghị định 

số 201/2013/NĐ-CP; Nghị định số 23/2020/NĐ-CP; Nghị 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Thong-tu-02-2023-TT-BYT-sua-doi-Thong-tu-15-2016-TT-BYT-benh-nghe-nghiep-huong-bao-hiem-488694.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Thong-tu-02-2023-TT-BYT-sua-doi-Thong-tu-15-2016-TT-BYT-benh-nghe-nghiep-huong-bao-hiem-488694.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Thong-tu-02-2023-TT-BYT-sua-doi-Thong-tu-15-2016-TT-BYT-benh-nghe-nghiep-huong-bao-hiem-488694.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Thong-tu-02-2023-TT-BYT-sua-doi-Thong-tu-15-2016-TT-BYT-benh-nghe-nghiep-huong-bao-hiem-488694.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-45-QD-BTNMT-2023-cong-bo-gia-tri-dong-chay-toi-thieu-o-ha-luu-cac-ho-chua-thuy-dien-550368.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-45-QD-BTNMT-2023-cong-bo-gia-tri-dong-chay-toi-thieu-o-ha-luu-cac-ho-chua-thuy-dien-550368.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-45-QD-BTNMT-2023-cong-bo-gia-tri-dong-chay-toi-thieu-o-ha-luu-cac-ho-chua-thuy-dien-550368.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-45-QD-BTNMT-2023-cong-bo-gia-tri-dong-chay-toi-thieu-o-ha-luu-cac-ho-chua-thuy-dien-550368.aspx
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định số 27/2019/NĐ-CP; Nghị định số 18/2020/NĐ-CP; 

Quyết định số 179/1998/QĐ-ĐC; Quyết định số 

15/2005/QĐ-BTNMT; Quyết định số 03/2007/QĐ-

BTNMT … 

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

       -  Ngày ban hành: 30/01/2023 

       -  Ngày hiệu lực: 30/01/2023 

Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-124-QD-BTNMT-

2023-cong-bo-van-ban-quy-pham-phap-luat-het-hieu-

luc-554694.aspx 

 

Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán  

Quyết định 01/2023/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà 

nước ban hành Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán 

Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán của Kiểm toán 

Nhà nước 

Ngày 10/01/2023, Kiểm toán Nhà nước đã ra Quyết định 

01/2023/QĐ-KTNN ban hành Hệ thống mẫu biểu hồ sơ 

kiểm toán. 

Cụ thể, hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán gồm: 

Thứ nhất, lĩnh vực kiểm toán Ngân sách Nhà nước: Kế 

hoạch kiểm toán.... (Áp dụng cho các cuộc kiểm toán 

việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công tại các 

Bộ, cơ quan trung ương) (01/KHKT-NSBN); Biên bản 

kiểm toán ... (Áp dụng cho Tổ kiểm toán tổng hợp việc 

quản lý sử dụng tài chính công, tài sản công của Bộ, cơ 

quan trung ương) (01/BBKT-NSBN); Báo cáo kiểm 

toán... (Áp dụng cho cuộc kiểm toán việc quản lý, sử 

dụng tài chính công, tài sản công của Bộ, cơ quan trung 

ương) (01/BCKT-NSBN). 

Thứ hai, lĩnh vực kiểm toán dự án đầu tư xây dựng: Kế 

hoạch kiểm toán ... (Áp dụng cho các cuộc kiểm toán 

hoạt động xây dựng và quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây 

dựng công trình, gồm cả dự án theo hợp đồng PPP 

(BOT, BT…) (01/KHKT-DAĐT); Biên bản kiểm toán ... 

(Áp dụng cho Tổ kiểm toán hoạt động xây dựng và quản 

lý, sử dụng vốn đầu tư các dự án thành phần, hoặc các 

gói thầu khi thực hiện kiểm toán dự án đầu tư xây dựng 

công trình, gồm cả dự án theo hợp đồng PPP (BOT, 

BT…) (01/BBKT-DAĐT);… 

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

                  -  Ngày ban hành: 10/01/2023 

       -  Ngày hiệu lực: 10/01/2023 

Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Ke-toan-Kiem-toan/Quyet-dinh-01-2023-QD-KTNN-

He-thong-mau-bieu-ho-so-kiem-toan-550680.aspx 

 

 

Hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm 

toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác 

định trọng yếu trong kiểm toán Báo cáo 

quyết toán dự án đầu tư 

Quyết định 63/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về 

việc ban hành Hướng dẫn phương pháp tiếp cận 

kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng 

yếu trong kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án đầu 

tư 

Hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa 

trên đánh giá rủi ro 

Ngày 10/02/2023, Kiểm toán Nhà nước đã ra Quyết định 

63/QĐ-KTNN về việc ban hành Hướng dẫn phương 

pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác 

định trọng yếu trong kiểm toán Báo cáo quyết toán dự 

án đầu tư. 

Theo đó, Hướng dẫn này đưa ra các quy định chi tiết 

nhằm vận dụng đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu 

trong các giai đoạn: chuẩn bị kiểm toán; thực hiện kiểm 

toán; hình thành ý kiến và lập báo cáo kiểm toán. Các 

quy định vận dụng đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu 

trong giai đoạn chuẩn bị kiểm toán gồm: khảo sát, thu 

thập thông tin; xác định và đánh giá rủi ro có sai sót trọng 

yếu; xác định trọng yếu kiểm toán; biện pháp xử lý tổng 

thể và thiết kế các thủ tục kiểm toán. 

Cụ thể, các thông tin cần thu thập về đơn vị/dự án được 

kiểm toán trong giai đoạn chuẩn bị kiểm toán gồm: thông 

tin chung về dự án; thông tin về tình hình tài chính dự 

án; thông tin về tổ chức chủ đầu tư, Ban quản lý dự án; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-124-QD-BTNMT-2023-cong-bo-van-ban-quy-pham-phap-luat-het-hieu-luc-554694.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-124-QD-BTNMT-2023-cong-bo-van-ban-quy-pham-phap-luat-het-hieu-luc-554694.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-124-QD-BTNMT-2023-cong-bo-van-ban-quy-pham-phap-luat-het-hieu-luc-554694.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-124-QD-BTNMT-2023-cong-bo-van-ban-quy-pham-phap-luat-het-hieu-luc-554694.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Ke-toan-Kiem-toan/Quyet-dinh-01-2023-QD-KTNN-He-thong-mau-bieu-ho-so-kiem-toan-550680.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Ke-toan-Kiem-toan/Quyet-dinh-01-2023-QD-KTNN-He-thong-mau-bieu-ho-so-kiem-toan-550680.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Ke-toan-Kiem-toan/Quyet-dinh-01-2023-QD-KTNN-He-thong-mau-bieu-ho-so-kiem-toan-550680.aspx
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các chính sách kế toán được áp dụng; môi trường hoạt 

động và các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng ảnh hưởng đến 

dự án.... Kiểm toán viên yêu cầu đơn vị cung cấp thông 

tin theo mẫu, xem xét tài liệu, phỏng vấn, quan sát, tìm 

hiểu qua các phương tiện thông tin đại chúng. 

Ngoài ra, các thông tin cần thu thập về hệ thống kiểm 

soát nội bộ gồm: môi trường kiểm soát; quy trình quản 

trị rủi ro của đơn vị; hệ thống thông tin liên quan đến việc 

lập và trình bày Báo cáo quyết toán dự án đầu tư; các 

hoạt động kiểm soát… 

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

                  -  Ngày ban hành: 10/02/2023 

       -  Ngày hiệu lực: 10/02/2023 

Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Ke-toan-Kiem-toan/Quyet-dinh-63-QD-KTNN-2023-

phuong-phap-tiep-can-kiem-toan-Bao-cao-quyet-toan-

du-an-dau-tu-554980.aspx 

 

Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 

sung lĩnh vực bảo hiểm y tế thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế 

quy định tại Nghị định 104/2022/NĐ-CP 

ngày 21/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các nghị định 

liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ 

khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ 

tục hành chính, cung cấp dịch vụ công 

Quyết định 62/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố 

thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực 

bảo hiểm y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Y tế quy định tại Nghị định 104/2022/NĐ-CP ngày 

21/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất 

trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ 

tục hành chính, cung cấp dịch vụ công 

Sửa đổi 03 TTHC liên quan đến việc nộp, xuất trình 

sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy 

Ngày 12/01/2023, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 

62/QĐ-BYT về việc công bố thủ tục hành chính được 

sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo hiểm y tế thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Nghị định 

104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến 

việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực 

hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công. 

Cụ thể, sửa đổi 03 thủ tục hành chính cấp Trung ương 

gồm: Cấp thẻ bảo hiểm y tế lần đầu (Số hồ sơ 

1.1.002535); Cấp lại thẻ bảo hiểm y tế (Số hồ sơ 

1.1.002522); Đổi thẻ bảo hiểm y tế (Số hồ sơ 

1.2.001058). Trong đó, thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế gồm 

các bước sau: 

Bước thứ nhất, đối với người tham gia bảo hiểm y tế lần 

đầu ghi Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm 

y tế và Mẫu số 2 hoặc Mẫu số 3 (đối với người tham gia 

bảo hiểm y tế theo hộ gia đình) ban hành kèm theo Nghị 

định 146/2018/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị 

định 104/2022/NĐ-CP. 

Bước thứ hai, người tham gia bảo hiểm y tế nộp cơ quan 

bảo hiểm xã hội và chờ ký (vào ô người nộp hồ sơ) trong 

giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cấp lại thẻ bảo 

hiểm y tế theo Mẫu số 4 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị 

định 146/2018/NĐ-CP, đã được sửa đổi, bổ sung tại 

Nghị định 104/2022/NĐ-CP… 

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

 -  Ngày ban hành: 12/01/2023 

        -  Ngày hiệu lực: 12/01/2023 

Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-
ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-62-QD-BYT-2023-
cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-bao-hiem-y-te-
550191.aspx 

Công bố Danh mục văn bản quy phạm 

pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một 

phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước 

của Bộ Xây dựng năm 2022 

 
Quyết định 55/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc 
công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết 
hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản 
lý Nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2022 

Bộ Xây dựng công bố 14 VBQPPL hết hiệu lực toàn 

bộ hoặc một phần năm 2022 

Ngày 31/01/2023, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 

55/QĐ-BXD về việc công bố danh mục văn bản quy 

phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Ke-toan-Kiem-toan/Quyet-dinh-63-QD-KTNN-2023-phuong-phap-tiep-can-kiem-toan-Bao-cao-quyet-toan-du-an-dau-tu-554980.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Ke-toan-Kiem-toan/Quyet-dinh-63-QD-KTNN-2023-phuong-phap-tiep-can-kiem-toan-Bao-cao-quyet-toan-du-an-dau-tu-554980.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Ke-toan-Kiem-toan/Quyet-dinh-63-QD-KTNN-2023-phuong-phap-tiep-can-kiem-toan-Bao-cao-quyet-toan-du-an-dau-tu-554980.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Ke-toan-Kiem-toan/Quyet-dinh-63-QD-KTNN-2023-phuong-phap-tiep-can-kiem-toan-Bao-cao-quyet-toan-du-an-dau-tu-554980.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-62-QD-BYT-2023-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-bao-hiem-y-te-550191.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-62-QD-BYT-2023-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-bao-hiem-y-te-550191.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-62-QD-BYT-2023-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-bao-hiem-y-te-550191.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-62-QD-BYT-2023-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-bao-hiem-y-te-550191.aspx
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thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng năm 

2022. 

Theo đó, Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu 

lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà 

nước của Bộ Xây dựng năm 2022 (từ ngày 01/01/2022 

đến hết ngày 31/12/2022) gồm 13 văn bản hết hiệu lực 

toàn bộ và 01 văn bản hết hiệu lực một phần. 

Cụ thể, 13 văn bản hết hiệu lực toàn bộ gồm: Nghị định 

76/2015/NĐ-CP; Nghị định 117/2015/NĐ-CP; Nghị định 

81/2017/NĐ-CP; Nghị định 139/2017/NĐ-CP; Nghị định 

21/2020/NĐ-CP; Quyết định 67/2010/QĐ-TTg ngày 

29/10/2010; Quyết định 27/2015/QĐ-TTg ngày 

10/7/2015; Thông tư 04/2014/TT-BXD; Thông tư 

14/2014/TT-BXD …; văn bản hết hiệu lực một phần 

được công bố là Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 

25/11/2014. 

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

  -  Ngày ban hành: 31/01/2023 

        -  Ngày hiệu lực: 31/01/2023 

Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-55-QD-BXD-2023-

cong-bo-van-ban-quy-pham-het-hieu-luc-thuoc-Bo-Xay-

dung-2022-552825.aspx 

 

Công bố Chỉ số giá xây dựng quốc gia 

năm 2022 

 
Quyết định 62/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc 

Công bố Chỉ số giá xây dựng quốc gia năm 2022 

Công bố Chỉ số giá xây dựng quốc gia năm 2022 

Ngày 08/02/2023, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 

62/QĐ-BXD về việc Công bố Chỉ số giá xây dựng quốc 

gia năm 2022. 

Theo đó, Chỉ số giá xây dựng quốc gia sử dụng làm cơ 

sở xác định suất vốn đầu tư, tham khảo trong phân tích 

mức độ biến động giá bình quân của chỉ số giá xây dựng 

khi xác định chi phí dự phòng trong tổng mức đầu tư và 

các công việc liên quan đến đánh giá biến động giá xây 

dựng công trình phục vụ quản lý, điều hành vĩ mô. Chỉ 

số giá xây dựng quốc gia này không sử dụng để điều 

chỉnh giá hợp đồng xây dựng. 

Cụ thể, Chỉ số giá xây dựng quốc gia năm 2022 so với 

năm 2021 như sau: Công trình nhà ở 103,23%; Công 

trình giáo dục 102,97%; Công trình y tế 101,60%; Công 

trình văn hóa 103,89%; Công trình trụ sở cơ quan, văn 

phòng 103,12%; Công trình sản xuất vật liệu xây dựng 

101,53%; Công trình nhà máy dệt, nhà máy sản xuất các 

sản phẩm may 102,71%; Công trình chiếu sáng công 

cộng 107,49%;… 

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. 

-  Ngày ban hành: 08/02/2023 

 -  Ngày hiệu lực: 08/02/2023 

Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Quyet-dinh-62-QD-BXD-2023-

cong-bo-Chi-so-gia-xay-dung-quoc-gia-2022-

553824.aspx 

 

 

 

Công bố Danh mục văn bản quy phạm 

pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc 

một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà 

nước của Bộ Tài chính năm 2022 

Quyết định 79/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc 

công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã 

hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực 

quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính năm 2022 

Ngày 30/1/2023 Bộ Tài chính ban hành Quyết định 

79/QĐ-BTC về việc công bố Danh mục văn bản quy 

phạm pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần 

thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính năm 

2022 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-55-QD-BXD-2023-cong-bo-van-ban-quy-pham-het-hieu-luc-thuoc-Bo-Xay-dung-2022-552825.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-55-QD-BXD-2023-cong-bo-van-ban-quy-pham-het-hieu-luc-thuoc-Bo-Xay-dung-2022-552825.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-55-QD-BXD-2023-cong-bo-van-ban-quy-pham-het-hieu-luc-thuoc-Bo-Xay-dung-2022-552825.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-55-QD-BXD-2023-cong-bo-van-ban-quy-pham-het-hieu-luc-thuoc-Bo-Xay-dung-2022-552825.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Quyet-dinh-62-QD-BXD-2023-cong-bo-Chi-so-gia-xay-dung-quoc-gia-2022-553824.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Quyet-dinh-62-QD-BXD-2023-cong-bo-Chi-so-gia-xay-dung-quoc-gia-2022-553824.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Quyet-dinh-62-QD-BXD-2023-cong-bo-Chi-so-gia-xay-dung-quoc-gia-2022-553824.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Quyet-dinh-62-QD-BXD-2023-cong-bo-Chi-so-gia-xay-dung-quoc-gia-2022-553824.aspx
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Phụ lục 1: danh mục văn bản quy phạm pháp luật do bộ 

tài chính chủ trì soạn thảo trình cơ quan có thẩm quyền 

ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền hết hiệu lực 

toàn bộ 

Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của 

Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng 

dịch vụ 

Nghị định số 92/2013/NĐ-CP ngày 13/08/2013 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều có hiệu 

lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 

và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá 

trị gia tăng 

Thông tư số 172/2016/TT-BTC ngày 27/10/2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp 

lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng 

Và các VB khác.. 

Phụ lục 2: danh mục văn bản quy phạm pháp luật do bộ 

tài chính chủ trì soạn thảo trình cơ quan có thẩm quyền 

ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền hết hiệu lực 

một phần 

Thông tư số 48/2019/TT-BTC ngày 08/08/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc trích lập và xử lý 

các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các 

khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản 

phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh 

nghiệp 

Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05/08/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, 

lệ phí đăng ký doanh nghiệp 

Thông tư số 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí 

thẩm định dự toán xây dựng 

Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, 

phí thẩm định thiết kế cơ sở 

Và các VB khác… 

-  Ngày ban hành: 31/01/2023 

-  Ngày hiệu lực: 31/01/2023 

Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-79-QD-BTC-2023-

Danh-muc-van-ban-quy-pham-phap-luat-het-hieu-luc-

552401.aspx 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-79-QD-BTC-2023-Danh-muc-van-ban-quy-pham-phap-luat-het-hieu-luc-552401.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-79-QD-BTC-2023-Danh-muc-van-ban-quy-pham-phap-luat-het-hieu-luc-552401.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-79-QD-BTC-2023-Danh-muc-van-ban-quy-pham-phap-luat-het-hieu-luc-552401.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-79-QD-BTC-2023-Danh-muc-van-ban-quy-pham-phap-luat-het-hieu-luc-552401.aspx

