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Kinh tế Thái Lan được chờ đợi phục hồi hoàn toàn

Lợi ích kinh tế khi Croatia chính thức gia nhập
Eurozone và khu vực Schengen

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Văn phòng Hành lang kinh
tế phía Đông (EECO) của Thái Lan ngày 2/1 dự báo nền kinh tế xứ
sở Chùa Vàng sẽ phục hồi về mức trước đại dịch trong năm nay
nhờ lĩnh vực du lịch và tiêu dùng cá nhân "hồi sinh".

Dự báo của EECO cho rằng kinh tế Thái Lan sẽ tăng trưởng 3,8%
trong năm 2023, mặc dù lĩnh vực xuất khẩu có nguy cơ sụt giảm
do chi phí sản xuất tăng và lãi suất cao.

Từ ngày 1/1, Croatia đã trở thành thành viên thứ 20 của Eurozone và đồng euro đã trở thành
đồng tiền chính thức của nước này. Cũng trong cùng ngày, Croatia trở thành thành viên thứ 27
của khu vực Schengen, được thiết lập từ năm 1985 để cho phép 420 triệu người dân của các
nước tham gia được đi lại tự do.

Nhằm hỗ trợ người dân thích nghi với việc sử dụng đồng euro, việc lưu thông cùng lúc cả đồng
kuna nội tệ và đồng euro sẽ kéo dài trong 2 tuần. Qua nửa đêm ngày 14/1, sẽ chỉ có đồng euro
được chính thức sử dụng. Tuy nhiên, các ngân hàng và bưu cục vẫn tiếp tục chuyển đổi đồng
kuna sang đồng euro trong suốt cả năm 2023.

Các chuyên gia cho rằng việc áp dụng đồng euro sẽ giúp bảo vệ nền kinh tế Croatia vào thời
điểm lạm phát đang tăng vọt trên toàn thế giới sau khi xung đột Nga-Ukraine đẩy giá lương thực
và nhiên liệu tăng vọt.

Các quan chức nước này đã bảo vệ quyết định gia nhập Eurozone và Schengen, với Thủ tướng
Croatia Andrej Plenkovic mới đây nhấn mạnh rằng đây là "hai mục tiêu chiến lược của hội nhập
EU sâu sắc hơn".

Chuyên gia Ana Sabic của Ngân hàng Quốc gia Croatia (HNB, ngân hàng trung ương) nói với
AFP: “Đồng euro chắc chắn mang lại sự ổn định và an toàn (về kinh tế). Các chuyên gia cho
rằng việc sử dụng đồng euro sẽ hạ thấp các điều kiện vay trong bối cảnh kinh tế khó khăn".

Cũng theo EECO, các nhà điều hành của 376 dự án trong các ngành công nghiệp mục tiêu cho
Hành lang kinh tế phía Đông (EEC) đã giành được khoản đầu tư trị giá 247 tỷ baht (tương
đương 7,15 tỷ USD) trong 9 tháng đầu năm ngoái.

Các ngành công nghiệp mục tiêu bao gồm ô tô thế hệ tiếp theo, du lịch y tế và chăm sóc sức
khỏe, nông nghiệp, thực phẩm cho tương lai, người máy, hàng không và hậu cần, nhiên liệu
sinh học và hóa sinh, và công nghệ số.

EECO cũng cho biết thêm rằng 77 nhà máy trị giá 6,66 tỷ baht đã được thành lập tại EEC trong
quý III năm ngoái.
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Những kịch bản "công phá" các thị trường toàn cầu
năm 2023
Trong báo cáo công bố tháng 12/2022, nhóm các nhà chiến lược của Standard Chartered đã
liệt kê 8 kịch bản "phiền não" có thể dẫn tới những biến động mạnh trên các thị trường chứng
khoán, trái phiếu và tiền điện tử.

Đầu tiên là khả năng Fed cắt giảm lãi suất ở mức 200 điểm cơ bản vì kinh tế Mỹ suy thoái
nghiêm trọng trong nửa đầu năm 2023 do ảnh hưởng của biện pháp thắt chặt chính sách tiền tệ
hiện nay.

Trong năm 2022, Fed đã nâng lãi suất ở mức 400 điểm cơ bản và cũng đang có kế hoạch siết
chặt nguồn tiền trong nền kinh tế thông qua chương trình thắt chặt định lượng với số tiền 95 tỷ
USD/tháng. Tuy nhiên, cũng có khả năng Fed phải nhanh chóng đảo chiều chính sách này nếu
các dữ liệu kinh tế chỉ ra việc siết chặt chính sách tiền tệ diễn ra quá nhanh.

Theo nhóm nghiên cứu do Eric Robertson, chiến lược gia trưởng của Standard Chartered đứng
đầu, trong năm 2023, tình trạng bất ổn kinh tế ban đầu ở mức nhẹ có thể trở thành một cuộc
khủng hoảng "đau đớn", khi các chương trình sa thải nhân viên lan dần từ lĩnh vực công nghệ
sang lĩnh vực nhà ở và bán lẻ, rồi đến các ngành công nghiệp và dịch vụ tài chính.

Ngay lập tức Fed sẽ tạm dừng biện pháp thắt chặt tiền tệ và đến giữa năm 2023 sẽ đảo chiều
toàn bộ chính sách. Khi đó, có thể xảy ra khả năng Ủy ban Thị trường mở của Fed sẽ dừng
chương trình thắt chặt định lượng và giảm lãi suất 200 điểm cơ bản vào cuối năm 2023.

Trong một kịch bản khác, nhóm nghiên cứu đánh giá về khả năng dầu Brent giảm xuống chỉ
còn 40 USD/thùng khi nhu cầu cũng giảm mạnh vì suy thoái kinh tế.

Bên cạnh đó, khả năng cuộc xung đột tại Ukraine được tháo gỡ cũng giúp giải tỏa nguy cơ
hàng đầu với chi phí năng lượng, dẫn tới giá giảm. Hiện giá dầu Brent giao dịch ở mức 80
USD/thùng, đồng nghĩa rằng xuống đến 40 USD/thùng là giảm tới 50%.

Theo Standard Chartered, các yếu tố gồm suy thoái kinh tế toàn cầu, đại dịch COVID-19 tiếp
tục diễn biến phức tạp tại Trung Quốc và khả năng đạt được lệnh ngừng bắn tại Ukraine sẽ dẫn
tới "một cơn bão hoàn hảo" với các thị trường dầu, kéo theo tình trạng giảm giá khôn lường.

Một kịch bản bất ngờ khác được Standard Chartered đề
cập là khi các đồng tiền điện tử tiếp tục mất giá trong
năm 2023, trong đó đồng bitcoin giảm tới 70% giá trị
xuống chỉ còn 5.000 USD.
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Nikkei: Việt Nam là một trong những nơi tốt nhất ở
châu Á để phát triển điện gió ngoài khơi
Theo Nikkei Asia, gió mạnh ngoài khơi dọc các bờ biển phía Nam Việt Nam là yếu tố khiến nơi
đây trở thành một trong những địa điểm khai thác năng lượng gió tốt nhất trong khu vực.

Các tập đoàn Nhật Bản và châu Âu đang đẩy mạnh nghiên cứu về điện gió ngoài khơi ở Việt
Nam. Cụ thể, vào tháng 9/2022, Tập đoàn Sumitomo của Nhật Bản đã công bố phát triển một
dự án phát điện gió ngoài khơi ở Việt Nam. Đến tháng 12/2022, tập đoàn đã bắt đầu tiến hành
khảo sát nghiên cứu các tuyến đường để đặt cáp. Theo đó, Tập đoàn Nhật Bản đặt kế hoạch
vận hành một trang trại gió với công suất từ 500 megawatt đến 1 gigawatt vào năm 2030.

Tại hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP26 của Liên Hợp Quốc tại Glasgow vào năm 2021, Thủ
tướng Phạm Minh Chính đã đưa ra cam kết Việt Nam phấn đấu đạt mức phát thải ròng bằng 0
vào năm 2050. Trong trung và dài hạn, Việt Nam cần đảm bảo các nguồn năng lượng để thay
thế than đá. Trước nay, điện than vẫn chiếm gần 50% sản lượng điện cả nước.

Trong bối cảnh đó, điện gió ngoài khơi dự kiến sẽ đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch của
Chính phủ. Điện gió hiện chỉ chiếm khoảng 5% nhưng Chính phủ Việt Nam có kế hoạch nâng tỷ
lệ này lên khoảng 30% vào năm 2050.

Theo Nikkei, điện gió ngoài khơi ở Việt Nam hiện nay gồm nhiều nhà máy điện quy mô nhỏ ở
ven biển. Do việc mở rộng sản xuất điện gió ngoài khơi đòi hỏi sức mạnh cả về công nghệ và tài
chính, Chính phủ kỳ vọng vào sự tham gia của cả các công ty nước ngoài.

TP Hồ Chí Minh thu hút gần 550 triệu USD vào các
khu chế xuất và công nghiệp
Ban quản lý các khu chế xuất và khu công nghiệp TP Hồ Chí Minh cho biết, trong năm 2022 vừa
qua, tổng vốn đầu tư thu hút gồm cả cấp mới và điều chỉnh vào đây là gần 550 triệu USD, đạt
gần 110% kế hoạch.

Tình hình thu hút đầu tư năm 2022 được cho khả quan hơn kể từ khi TP Hồ Chí Minh mở cửa
đón khách quốc tế. Có nhiều nhà đầu tư đến tìm hiểu tại các khu công nghiệp, kích thích các dự
án bất động sản đón làn sóng thu hút vốn bởi Việt Nam có thế mạnh là điểm đến đầu tư hấp
dẫn, an toàn, góp phần giúp các nhà đầu tư nước ngoài đa dạng hóa chuỗi cung ứng.

Năm nay, Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố sẽ đẩy mạnh thu hút vào
những ngành, lĩnh vực có hàm lượng khoa học - công nghệ, giá trị gia tăng cao dựa trên nền
tảng công nghiệp công nghệ cao và kinh tế số, nhất là ngành cơ khí theo hướng tự động hóa,
ứng dụng trí tuệ nhân tạo hay điện tử, thông tin, phần mềm, vi mạch, robot…

Đồng thời, tập trung và khuyến khích phát triển các dịch vụ hỗ trợ công nghiệp; chú trọng vào
việc xây dựng nhà xưởng tiêu chuẩn và nhà xưởng cao tầng nhằm đáp ứng việc thu hút đầu tư
trong bối cảnh quỹ đất khu công nghiệp ngày càng hạn hẹp.
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Standard Chartered dự báo GDP Việt Nam 2023
tăng 7,2%

Việt Nam trở thành đối tác thặng dư thương mại lớn
nhất của Hàn Quốc

Ngân hàng Standard Chartered dự báo nền kinh tế Việt Nam sẽ bứt tốc mạnh mẽ với tốc độ
tăng trưởng GDP đạt 7,2% trong năm 2023 và 6,7% trong năm 2024, tiếp nối đà hồi phục tăng
trưởng 8% của năm 2022.

Các chuyên gia của ngân hàng này cho rằng, cán cân thương mai có thể được cải thiện, tuy
nhiên xuất khẩu có thể sẽ đối mặt với các thách thức toàn cầu, nhập khẩu có nguy cơ giảm.

Bên cạnh đó, vốn FDI giải ngân tiếp tục tăng nhưng triển vọng sẽ phụ thuộc vào nền kinh tế toàn
cầu. Lạm phát có thể là mối đe dọa đối với sự phục hồi liên tục của Việt Nam.

Lạm phát được dự đoán sẽ tăng trong suốt cả năm 2023, đạt khoảng 6% vào những tháng cuối
năm và trung bình 5,5% trong cả năm 2023 và 2024 (so với mức 3,2% năm 2022) – cao hơn chỉ
tiêu 4,5% mà Việt Nam đặt ra trong năm nay. Thâm hụt tài khóa của Việt Nam có thể kéo dài và
là nguồn gốc của lạm phát, theo tổ chức này.

Standard Chartered cho biết, VND đã phục hồi mạnh trong những tuần gần đây. Tuy nhiên, tốc
độ tăng giá của đồng tiền này có thể sẽ chậm lại do ảnh hưởng của nhiều khó khăn còn hiện
hữu. Việc bổ sung dự trữ ngoại hối có thể là ưu tiên chính của Ngân hàng Nhà nước. Sự cải
thiện của cán cân vãng lai và sự phục hồi du lịch có thể hỗ trợ cho VND. Tỷ giá USD/VND được
dự báo đạt 23.400 vào cuối năm 2023 và 23.000 vào cuối năm 2024.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, số liệu thống kê của Bộ
Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc
(MOTIE) công bố ngày 4/1 cho thấy kim ngạch xuất khẩu
của Hàn Quốc sang Việt Nam trong năm 2022 là 60,98 tỷ
USD và kim ngạch nhập khẩu là 26,72 tỷ USD, theo đó
thặng dư thương mại là 34,26 tỷ USD. Đây là lần đầu tiên
Việt Nam trở thành đối tác thặng dư thương mại lớn nhất
của Hàn Quốc tính theo năm.

Đáng chú ý, Trung Quốc vốn đứng đầu về thặng dư thương mại của Hàn Quốc vào năm 2018,
đứng thứ hai vào năm 2019 và liên tục đứng thứ ba vào các năm 2020 và 2021, song đã lùi
xuống thứ 22 vào năm 2022, với mức thặng dư 1,25 tỷ USD. Một trong những nguyên nhân
chính là xuất khẩu sang Trung Quốc giảm mạnh do ảnh hưởng của chính sách phòng chống
dịch COVID-19 của Trung Quốc và tăng trưởng kinh tế chậm lại sau các lệnh phong tỏa trong
khu vực. Ngược lại, nhập khẩu từ Trung Quốc tăng do giá nguyên liệu thô công nghiệp, bao
gồm lithium (nguyên liệu quan trọng trong sản xuất pin), tăng vọt.
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Thị trường chứng khoán thế giớiThị trường chứng khoán thế giới

33,147.25 điểm 3,839.50 điểm 10,466.88 điểm

0.22 % 0.25 % 0.11 %

Phố Wall có năm tồi tệ nhất kể từ năm 2008,
S&P 500 sụt gần 20%

Thị trường chứng khoán Việt Nam

Nhịp đập Thị trường tuần 26-30/12/2022: Tâm lý thận
trọng gia tăng

Thị trường giao dịch tiêu cực trong phiên cuối tuần, VN-Index giảm nhẹ 2.2 điểm, xuống mức
1,007.09 điểm; HNX-Index giảm 1.23 điểm, xuống mức 205.31 điểm. Xét cho cả tuần, VN-
Index giảm tổng cộng 13.25 điểm (-1.3%), HNX-Index tăng nhẹ 0.01 điểm.
Khối lượng khớp lệnh trung bình trên sàn HOSE đạt hơn 436 triệu cổ phiếu/phiên, giảm 37.04%
so với tuần giao dịch trước. Sàn HNX đạt trung bình hơn 52 triệu cổ phiếu/phiên, giảm 35.75%
so với tuần giao dịch trước.
Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng gần 2,056 tỷ đồng trên cả hai sàn. Khối ngoại mua ròng
hơn 1,967 tỷ đồng trên sàn HOSE và mua ròng hơn 88 tỷ đồng trên sàn HNX.
Cổ phiếu tăng tiêu biểu trong tuần qua là SGT
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Thị trườngvàng

Thị trường ngoại hối

Thị trườngdầu

Tỷ giá ngoại tệ ngày 6/1/2023: Đồng USD phục hồi
Sáng 6/1, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng
Việt Nam với USD ở mức: 23.603 đồng.
Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào
bán ra tăng nhẹ ở mức: 23.450 đồng - 24.780 đồng.
Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như
sau:
Vietcombank mua vào 23.340 đồng, bán ra 23.660 đồng;
VietinBank mua vào 23.290 đồng, bán ra 23.690 đồng.

Dầu tăng gần 2% sau 2 phiên giảm đầu năm
Giá dầu tăng gần 2% vào ngày thứ Năm (05/01), với dữ liệu cho
thấy dự trữ nhiên liệu của Mỹ giảm đã cung cấp hỗ trợ cho giá dầu.
2 phiên trước đó giảm mạnh chủ yếu do lo ngại về suy thoái toàn
cầu, đặc biệt khi các dấu hiệu kinh tế ngắn hạn ở 2 quốc gia tiêu
thụ dầu lớn nhất thế giới, Mỹ và Trung Quốc, có vẻ suy yếu.
Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Năm, hợp đồng dầu Brent tiến
1.31 USD (tương đương 1.7%) lên 79.15 USD/thùng, Hợp đồng
dầu WTI cộng 1.29 USD (tương đương 1.8%) lên 74.13
USD/thùng.

Giá vàng trong nước
Sáng 6.1, giá vàng tại Eximbank được mua vào 66 triệu
đồng/lượng và bán ra 67 triệu đồng, giảm 500.000 đồng ở chiều
mua vào và giảm 200.000 đồng mỗi lượng so với hôm qua. Công
ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC cũng mua vàng miếng 66,1 triệu
đồng/lượng và bán ra 66,9 triệu đồng, giảm 350.000 đồng sau một
ngày.
Giá vàng ngoài nước
Giá vàng thế giới đi thụt lùi xuống 1.835,8 USD/ounce, giảm gần
25 USD sau một ngày. Quy đổi tương đương, vàng thế giới đang
có giá 52,4 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí), thấp hơn
vàng miếng SJC 14,5 triệu đồng/lượng.
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Chi 8.000 tỷ đồng xây cầu Đại Ngãi nối Trà Vinh với
Sóc Trăng
Bộ Giao thông Vận tải vừa phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi trên Quốc lộ 60 
thuộc địa phận các tỉnh Trà Vinh và Sóc Trăng.

Dự án có tổng chiều dài khoảng 15,14km. Phần tuyến được thiết kế với quy mô đường cấp III
đồng bằng, vận tốc thiết kế 80km/h, trong đó cầu Đại Ngãi 1 được thiết kế với quy mô mặt cắt
ngang 4 làn xe, bề rộng cầu 17,5m. Riêng phần cầu chính dây văng, bề rộng 21,5m. Cầu Đại
Ngãi 2 có quy mô mặt cắt ngang 4 làn xe, bề rộng cầu 17,5m.

Dự án giúp nối thông toàn tuyến Quốc lộ 60, nâng cao năng lực vận tải cho vùng Đồng bằng
sông Cửu Long, tạo sự kết nối giao thông thuận tiện giữa các tỉnh duyên hải phía Nam với
Thành phố Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, rút ngắn thời gian đi lại, giảm chi phí vận tải lưu thông hàng hóa, mở rộng giao thương
và bỏ thế độc đạo của Quốc lộ 1, rút ngắn khoảng 80km so với tuyến Quốc lộ 1 khi di chuyển từ
Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu về Thành phố Hồ Chí Minh.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 8.000 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước; trong đó, giai
đoạn 2021-2025 khoảng hơn 5.200 tỷ đồng và chuyển tiếp sang giai đoạn 2026-2030 khoảng
hơn 2.700 tỷ đồng.

Cục Hàng không Việt Nam đề xuất tăng quy mô đội
tàu bay
Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản số 07/CHK-VTHK kiến nghị Bộ Giao thông Vận
tải cho phép tăng quy mô đội tàu bay của các hãng hàng không Việt Nam để đáp ứng
nhu cầu thị trường nội địa cũng như đón bắt cơ hội phục hồi của thị trường quốc tế.

Theo tính toán trên cơ sở thực tiễn khai thác của các hãng hàng
không Việt Nam, trung bình một đầu tàu bay vận chuyển 250.000
khách/năm. Với dự báo thị trường nội địa năm 2023 đạt 45,5
triệu khách thì số lượng tàu bay cho riêng thị trường nội địa là
182 chiếc.

Đối với thị trường quốc tế, trên cơ sở thị phần mục tiêu 42% dự
kiến các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển khoảng 13,6
triệu khách, tương đương với 57 tàu bay. Theo tính toán này,
nhu cầu về tàu bay khai thác của các hãng hàng không Việt Nam năm 2023 sẽ là từ 230 tàu bay
cho các tháng đầu năm, tăng dần theo hàng tháng cho đến 250 tàu bay vào các tháng cuối
năm.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết, việc cho phép các hãng hàng không Việt Nam bổ sung đội
tàu bay vào thời điểm này là hợp lý, có thể giúp các hãng có điều kiện thuê được tàu bay với chi
phí hợp lý cũng như thực hiện được đúng các kế hoạch nhận tàu bay theo các thỏa thuận mua
tàu bay đã ký kết, tránh bị phạt vì vi phạm hợp đồng.
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Ngành đường sắt xác định “đi bằng 3 chân”, đặt mục 
tiêu năm 2023 không lỗ
Ngành đường sắt đã đưa ra hàng loạt các giải pháp tổng thể để phấn đấu sản xuất kinh
doanh không lỗ trong năm 2023. Trong đó sẽ tập trung phát triển các tàu khách đường
ngắn với các dịch vụ hợp lý để cạnh tranh với các đường bộ, hàng không…

Chiều 5/1, Tổng công ty Đường sắt Việt
Nam (NVR) tổ chức hội nghị triển khai
nhiệm vụ SXKD năm 2023. Dù vẫn còn đối
mặt với nhiều khó khăn trong thời gian tới
nhưng VNR quyết tâm đặt mục tiêu cải thiện
kết quả sản xuất kinh doanh và xác định 3
trụ cột sản xuất kinh doanh để hướng tới có
lãi trong năm 2023.

Mục tiêu quan trong nhất - Có lãi trong năm 2023
Đặt ra mục tiêu năm 2023, đường sắt xác định, hoạt động sản xuất kinh doanh vận tải còn
chưa phục hồi hoàn toàn sau dịch Covid-19, trong khi vẫn gặp nhiều áp lực cạnh tranh với vận
tải hàng không và đường bộ về vận tải khách; vận tải hàng hóa sẽ bị ảnh hưởng do vận tải
đường biển sau giai đoạn biến động cước tăng cao đã giảm trở lại mức cước cũ và cung tải tàu
biển đã tăng trở lại như trước dịch.

Đường sắt sẽ triển khai thực hiện theo tiến độ phương án cơ cấu lại doanh nghiệp, đơn vị trực
thuộc để tiết kiệm được chi phí sản xuất kinh doanh nhưng sẽ không tránh khỏi những ảnh
hưởng ít nhiều đến tâm lý người lao động cũng như công tác tổ chức sản xuất.

Trên cơ sở này, đường sắt phấn đấu không lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính, nộp
ngân sách 115 tỷ đồng. Tuy nhiên do phải bù đắp các khoản lỗ dự kiến từ các khoản chi không
phát sinh doanh thu nên sẽ vẫn lỗ 55 tỷ đồng. Phấn đấu đảm bảo tỷ lệ tàu khách đi đúng giờ
đạt 99%, đến đúng giờ 77% trở lên.

Đưa ra giải pháp thực hiện, ông Đặng Sỹ Mạnh, Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt
Nam cho biết, sẽ xây dựng biểu đồ chạy tàu phù hợp với năng lực hạ tầng và phương tiện;
hoàn thiện các phương án về giá dịch vụ; khai thác, kinh doanh kết cấu hạ tầng và dịch vụ hỗ
trợ; triển khai hoàn thành kế hoạch quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt năm 2023 theo
đúng các quy định tại hợp đồng và các tiêu chuẩn, chất lượng hiện hành, đảm bảo tiến độ giải
ngân…

Đường sắt sẽ tập trung phát triển các tàu khách khu đoạn (đường ngắn), đầu tư chất lượng
phương tiện, nâng cao các dịch vụ phục vụ, có sự gắn kết giữa trên tàu với dưới ga; đưa ra
các chương trình ưu đãi, chính sách linh hoạt để cạnh tranh với các phương tiện vận chuyển
khác.
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Đến 2030, cần gần 19.000 tỷ đồng đầu tư cảng cạn
Bộ GTVT vừa trình Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn Việt
Nam giai đoạn đến 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ưu tiên đầu tư cảng cạn trên hành lang vận tải kết nối
các cửa khẩu cảng biển lớn
Tờ trình số 14009/TTr-BGTVT do Thứ trưởng Nguyễn
Xuân Sang ký nêu rõ: Việc triển khai lập quy hoạch phát
triển hệ thống cảng cạn vừa đảm bảo tuân thủ Luật Quy
hoạch và là tiền đề để hoạch định các chính sách, giải
pháp phát triển cảng cạn một cách đồng bộ, hỗ trợ hiệu
quả đối với khai thác cảng biển và các hoạt động vận tải
nói chung.

Theo Bộ GTVT, tổng khối lượng hàng hóa xuất nhập khẩu bằng container thông qua các cảng
cạn và điểm thông quan nội địa (ICD) đang hoạt động khoảng 4,2 triệu Teu/năm (cảng cạn, cảng
ICD ở miền Bắc thông qua khoảng 0,45 triệu TEU/năm, miền Nam khoảng 3,65 triệu TEU/năm).
Trong đó, 90% hàng hóa thông qua các cảng thông quan nội địa (ICD), bao gồm 6 cảng ICD đã
quy hoạch thành cảng cạn và cả cụm cảng ICD Trường Thọ, thành phố Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, khối lượng hàng thông qua 10 cảng cạn đã công bố chỉ chiếm khoảng 10% do hầu
hết trong số này đều mới được hình thành và đều nằm ở miền Bắc, ngoại trừ cảng cạn Tân
Cảng Nhơn Trạch ở Đồng Nai.

Theo dự báo, tổng nhu cầu vốn đầu tư phát triển cảng cạn đến năm 2030 cần khoảng 15,9 -
18,7 nghìn tỷ đồng. Ưu tiên tập trung đầu tư một số cảng cạn trên các hành lang vận tải kết nối
với các cửa khẩu cảng biển lớn ở khu vực phía Bắc (cảng Hải Phòng) và khu vực phía Nam
(cảng TP.HCM, Cái Mép - Thị Vải), các cảng cạn gắn với các hành lang vận tải qua biên giới.
Đồng thời, ưu tiên đầu tư cảng cạn có vị trí kết nối được với hai phương thức vận tải, các vị trí
gắn liền hoặc nằm gần các cụm khu công nghiệp, khu chế xuất tập trung.

Giúp giảm lưu lượng vận tải đường bộ
Theo Bộ GTVT, sau 4 năm thực hiện quy hoạch chi tiết cảng cạn được phê duyệt, 10 cảng cạn
được hình thành và đi vào hoạt động đã góp phần tăng hiệu quả kết nối cảng biển với nguồn
hàng rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hàng hóa, tăng hiệu suất xử lý hàng hóa tại cảng
biển.

Đồng thời, tổ chức vận tải giữa cảng biển đến nguồn hàng xuất nhập khẩu cũng từng bước
được cải thiện thông qua sự hình thành các cảng cạn gắn với đường thủy nội địa, giảm lưu
lượng vận tải đường bộ. Một số cảng cạn hỗ trợ tốt cho các cửa khẩu đường bộ thông qua hàng
hóa, giảm ùn tắc như cảng cạn Móng Cái, hỗ trợ hiệu quả cửa khẩu cảng biển như cảng cạn
Nhơn Trạch.

Bên cạnh những thành quả đạt được, lãnh đạo Bộ GTVT đánh giá vẫn còn những tồn tại hạn
chế. Cụ thể, việc triển khai đầu tư mới và công bố đưa vào khai thác các cảng cạn còn chậm.
Sau 4 năm thực hiện, các cảng cạn được công bố đưa vào khai thác mới chỉ chiếm khoảng 15%
tổng số cảng cạn được quy hoạch.
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Thừa container rỗng, doanh nghiệp cảng biển đồng
loạt tăng phí lưu bãi
Một số doanh nghiệp kinh doanh lưu bãi bắt đầu tăng giá với các container rỗng, đặc biệt
với những trường hợp lưu bãi lâu.

Kho bãi “chật như nêm”
Cần phải nói rằng, việc dư thừa container rỗng không phải chuyện riêng có của Việt Nam. Theo
CNBC, nhiều bãi chứa container của thế giới đang đối mặt với tình trạng chật cứng các vỏ
container. Thậm chí, nhiều đơn vị phải từ chối tiếp nhận thêm những khách hàng mới.

Giới chuyên gia lo ngại, đây chính là dấu hiệu của cuộc suy thoái kinh tế sắp xảy ra, khi nhu cầu
tiêu dùng đã giảm bớt.

Đây cũng là nhận định của ông Nguyễn Duy Minh - Tổng Thư ký Hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ
Logistics Việt Nam. Theo ông Minh, thương mại toàn cầu giảm nên lượng hàng hóa vận tải cũng
giảm sút, trong đó có Việt Nam. Từ đây, tình trạng dư thừa container cũng đang xảy ra tại Việt
Nam. Đáng chú ý, Việt Nam cũng đang trở thành “điểm đến” mà các container rỗng đổ về.

Nhiều doanh nghiệp thừa nhận, tình trạng này khiến các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lưu
bãi chịu ảnh hưởng vì tốn diện tích đất nhưng không thu được một khoản lợi nhuận lớn từ việc
cho thuê lưu bãi cont rỗng.

Công nghệ mới nạo vét và phát triển cảng biển
Sau 7 năm nghiên cứu, tìm kiếm giải pháp và lựa chọn công nghệ, đến tháng 10/2022
Công ty cổ phần tư vấn đầu tư công trình hàng hải (MCIC) đã chính thức hoàn thành việc
chuyển giao công nghệ lõi ống trộn dòng khí nén với AOMI – Tập đoàn xây dựng hàng
đầu Nhật Bản, để phát triển sản xuất, vận hành và khai thác thành công dây chuyền hệ
thống xử lý bùn nạo vét thành vật liệu san lấp.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang cho biết, Bộ GTVT đã chỉ đạo Cục Hàng hải Việt Nam
đồng hành với MCIC ngay từ thời gian đầu nghiên cứu để tìm kiếm phương án giải quyết triệt để
vấn đề trên. Sau 7 năm nghiên cứu, tìm kiếm giải pháp và lựa chọn công nghệ, đến tháng
10/2022 MCIC đã chính thức hoàn thành việc chuyển giao công nghệ lõi ống trộn dòng khí nén
với AOMI – Tập đoàn xây dựng hàng đầu Nhật Bản, để phát triển sản xuất, vận hành và khai
thác thành công dây chuyền hệ thống xử lý bùn nạo vét thành vật liệu san lấp. Đây là công nghệ
tự động hóa tiên tiến nhất hiện nay của AOMI-Nhật Bản lần đầu chuyển giao tại châu Á.

Theo ông Trần Thành Trung – Chủ tịch HĐQT MCIC, khi ứng dụng công nghệ này, bùn nạo vét
không còn bị đổ thải ra biển gây ô nhiễm môi trường mà trở thành vật liệu đầu vào để tạo ra một
loại vật liệu san lấp có thể đảm bảo thay thế vật liệu san lấp truyền thống là cát nhiễm mặn trong
những năm qua. Sau quá trình xử lý, vật liệu đầu ra đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật cơ lý đảm bảo
dùng cho san lấp nền đường phát triển cao tốc, phát triển các khu hậu cần cảng biển, phát triển
các khu dân cư lấn biển mới cho đồng bằng sông Cửu Long. Đối với các thành phố có cảng biển
đồng thời phát triển du lịch, việc ứng dụng công nghệ này vào thực tiễn có ý nghĩa đặc biệt đối
với phát triển kinh tế song song với vấn đề bảo vệ môi trường.
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Giá cước vận tải biển Châu Á - Bắc Mỹ trở lại mức
năm 2019
Giá cước vận chuyển container từ Châu Á đến Bờ Tây Bắc Mỹ đã trở lại ở mức của năm 
2019 trong khoảng một tháng nay và giá cước từ Châu Á đến Bờ Đông Bắc Mỹ chỉ cao
hơn 12% so với tháng 12 năm 2019 do nhu cầu và tình trạng tắc nghẽn giảm bớt.

Giá cước container giao ngay kết thúc chuỗi 43 tuần
sụt giảm
Chỉ số Container Thế giới của Drewry (WCI) cuối cùng đã có được màu xanh lục trong
lần báo cáo đầu tiên của năm 2023, kết thúc ở mức 2.135 USD, ghi nhận mức tăng 0,7%,
sau khi vượt qua đà sụt giảm kể từ tháng 2 năm 2022.

Sự gia tăng nhu cầu nhập khẩu đường biển do đại dịch đã
thúc đẩy vận chuyển hàng hóa toàn cầu – và giá cước –
lên mức kỷ lục vào năm 2021 và 2022. Theo Freightos, chi
phí logistics đã góp phần quan trọng trong việc tăng lạm
phát và nó có thể yếu tố quan trọng không kém tác động 
đến phục hồi khi giá cước giảm và hoạt động bình thường 
trở lại.

Chỉ số này chủ yếu được thúc đẩy bởi giá cước tuyến vận chuyển Trung Quốc-Rotterdam tăng 
10%. Giá cước Thượng Hải-Genoa được hỗ trợ với mức tăng 2%. Trong khi giá cước trên các
tuyến vận chuyển khác giảm nhẹ, thì giá cước xuyên Đại Tây Dương trên tuyến Rotterdam-New
York giảm 6%.

Trong khi thị trường được dự đoán giá cước sẽ có xu hướng giảm cho đến giữa năm 2023, do 
ảnh hưởng sụt giảm diễn ra vào dịp Tết Nguyên đán, lạm phát ở châu Âu và lãi suất ở Mỹ.

Chỉ số áp lực chuỗi cung ứng toàn cầu (GCSPI) đã thoát khỏi mức thấp nhất trong tháng 9 lên
mức kỷ lục 1,20 cho tháng 11 năm 2022, chủ yếu bị ảnh hưởng bởi thời gian giao hàng ở Trung
Quốc. Sự nới lỏng trong chính sách Zero-Covid ở Trung Quốc có thể là một động thái thúc đẩy
hành động thay đổi đối với thương mại.

Cũng cần lưu ý rằng việc hủy các chuyến tàu đã đạt mức cao kỷ lục (17%) so với mức trung
bình 12-13% được chứng kiến trong vài tuần qua.

Giá cước vận chuyển container trên tuyến xuyên Thái Bình Dương, từ Châu Á đến Bờ Tây Bắc 
Mỹ đã ổn định trở lại ở mức của năm 2019 trong khoảng một tháng nay và giá cước từ Châu Á
đến Bờ Đông Bắc Mỹ chỉ cao hơn 12% so với tháng 12 năm 2019 do nhu cầu và tình trạng tắc
nghẽn giảm bớt.

Ngoài ra, giá cước tuyến Á - Âu đã giảm 50% trong sáu tuần qua, nhưng vẫn cao hơn 30% so
với năm 2019 do số chuyến tàu bị hủy ngày càng tăng, tình trạng tắc nghẽn và một số gián
đoạn về lao động gần đây có thể làm chậm các hoạt động.
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KINH TẾ VĨ MÔ – Kinh tế Việt Nam

MSC, CMA CGM, Evergreen và ZIM tăng trưởng mạnh
nhất vào năm 2022
Mặc dù giá cước vận tải giao ngay trên các tuyến chính từ Trung Quốc đã giảm trong cả năm,
hiện nay giảm từ mức cao nhất vào đầu năm 2022 xuống gần bằng mức trước đại dịch, năm
vừa qua đã chứng tỏ là một năm đặc biệt sinh lợi đối với vận tải biển: Giá hợp đồng ổn định và
thị trường xuyên Đại Tây Dương phát triển mạnh mẽ đã giúp các hãng vận tải duy trì lợi nhuận.

Sau khi tăng công suất đội tàu lên thêm 411.000 teu (+10,7%) vào năm 2021, MSC một lần nữa
là hãng mở rộng công suất nhiều nhất trong số các hãng tàu lớn vào năm ngoái, tăng thêm
321.500 teu (+7,5%).

Tuy nhiên, hãng vận tải có trụ sở tại Geneva 'chỉ’ khai thác được 83.600 teu từ việc đóng tàu mới.
Mức tăng trưởng ấn tượng của MSC chủ yếu là do hãng tàu tiếp tục mua lại trọng tải cũ, cho
phép hãng trở thành hãng vận tải container lớn nhất thế giới vào ngày 5 tháng 1 năm 2022, khi
vượt qua Maersk.

ZIM đặc biệt tích cực trên thị trường thuê tàu kể từ khi chấm dứt hợp tác với các đối tác 2M trên
các tuyến Châu Á - Trung Đông và Châu Á - WCNA, nghĩa là hãng vận tải cần thêm trọng tải để
duy trì sự hiện diện mạnh mẽ trên các tuyến này.

Theo tỷ lệ phần trăm, hãng tàu có trụ sở tại Haifa này là hãng vận chuyển phát triển nhanh nhất
trong top 12, bổ sung gần 120.000 teu (+29%) vào đội tàu của mình. Phần lớn công suất bổ
sung này được cho thuê, bao gồm ba tàu đóng mới 11.900 TEU theo hợp đồng dài hạn.

Evergreen năm ngoái đã nhận không dưới 20 tàu mới, trong đó có bảy tàu megamax cho tuyến
Á - Âu. Công suất 217.500 teu mà Evergreen nhận trực tiếp từ các nhà máy đóng tàu giải thích
lý do tại sao hãng tàu Đài Loan này, ít nhất theo tỷ lệ phần trăm, là hãng tăng trưởng lớn thứ hai
trong năm 2022 ở mức +12,5%.

Về số liệu tuyệt đối, CMA CGM ghi nhận mức tăng đội tàu lớn thứ hai khi tăng công suất đến
hơn 225.000 teu.
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Từ 1/1/2023 sẽ không chấp nhận các hóa đơn GTGT có thuế suất 8%

Thông báo số 620/TB-TCT ngày 22/12/2022 của Tổng cục Thuế

về việc áp dụng quy định về thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) trên hóa đơn điện tử

theo quy định tại Nghị định số 15/2022/NĐ-CP  (1 trang)

Do chính sách giảm thuế GTGT (10% xuống 8%) quy định tại Nghị định 15/2022/NĐ-CP gần hết
hiệu lực (ngày 31/12/2022) nên Tổng cục Thuế đã lưu ý các đơn vị cung cấp dịch vụ HĐĐT cho
doanh nghiệp nghiên cứu điều chỉnh lại phần mềm lập HĐĐT theo đúng thuế suất quy định.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.net)

Thuế GTGT đã nộp của hàng tái xuất được xử lý thế nào?

Công văn số 5665/TCHQ-TXNK ngày 26/12/2022 của Tổng cục Hải quan

về thuế GTGT hàng nhập khẩu (2 trang)

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.net)

Theo Tổng cục Hải quan, trường hợp doanh nghiệp chuyển tiêu thụ nội địa hàng hóa TN-TX và
đã khai nộp thuế GTGT, sau đó tiếp tục xuất khẩu lô hàng này ra nước ngoài thì không thuộc
trường hợp được xử lý tiền thuế GTGT nộp thừa theo quy định tại khoản 1 Điều 60 Luật Quản lý
thuế số 38/2019/QH14 .

Thay vào đó, doanh nghiệp sẽ liên hệ với cơ quan thuế để được xem xét cho khấu trừ, hoàn
thuế GTGT đầu vào theo quy định.

Tỷ lệ phân chia thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu năm 2023

Nội dung đề cập tại Thông tư 78/2022/TT-BTC quy định về tổ chức thực hiện dự toán

ngân sách Nhà nước năm 2023 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 26/12/2022

Theo đó, phân chia thuế bảo vệ môi trường với sản phẩm xăng, dầu giữa ngân sách trung ương
và ngân sách địa phương theo Luật Ngân sách Nhà nước với năm 2023 và ổn định cho giai đoạn
2023-2025 trên cơ sở sản lượng xăng, dầu trong nước sản xuất, bán ra so với tổng sản lượng
xăng, dầu tiêu thụ trên thị trường, cụ thể:

- 60% thực hiện phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương;

- 40% còn lại thực hiện điều tiết 100% về ngân sách trung ương.

(Trong khi năm 2022, theo Thông tư 122/2021/TT-BTC thì 48% số thu thuế bảo vệ môi trường là
khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương; 52% số thu thuế bảo
vệ môi trường điều tiết 100% số thu về ngân sách trung ương.

Mức thuế bảo vệ môi trường với xăng trong năm 2022 đã được điều chỉnh như sau:

- Từ 01/01/2022 – 31/3/2022: 4.000 đồng/lít;

- Từ 01/4/2022 – 10/7/2022: 2.000 đồng/lít;

- Từ 11/7/2022 – 31/12/2022: 1.000 đồng/lít.)

Thông tư 78/2022/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 09/02/2023.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: thuvienphapluat.vn)
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Thuế VAT 2023 sẽ tăng vọt vì không còn được giảm xuống 8%?

Thuế VAT 2023 có tiếp tục giảm xuống 8% không đang là thắc mắc

của đông đảo doanh nghiệp trong cả nước. Cùng theo dõi bài viết này để tìm câu trả lời nhé

PHẦN TIN THỊ TRƯỜNG

1. Thuế VAT 2023 có tiếp tục giảm xuống 8% không?

Ngày 28/01/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 15/2022/NĐ-CP thực hiện giảm thuế giá trị gia
tăng (VAT) cho một số nhóm hàng hoá, dịch vụ đang áp dụng giảm mức thuế 10% xuống còn
8% đến hết ngày 31/12/2022.

Quy định này được nêu tại khoản 1 Điều 3 Nghị định 15/2022/NĐ-CP:

1. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2022.

Điều 1 Nghị định này được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12
năm 2022.

Điều 2 Nghị định này áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022.

Theo đó, chính sách giảm thuế giá trị gia tăng sẽ được thực hiện từ ngày 01/02/2022 đến hết
31/12/2022 và chỉ áp dụng với các hàng hoá, dịch vụ đang chịu mức thuế giá trị gia tăng 10%
trừ:

a) Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động
sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than),
than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất. Chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị
định này.

b) Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Chi tiết tại Phụ lục II ban hành
kèm theo Nghị định này.

c) Công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin. Chi tiết tại Phụ lục III ban hành
kèm theo Nghị định này.

Đồng thời, hiện nay chưa có văn bản hay chính sách nào của Nhà nước về việc tiếp tục chính
sách giảm thuế xuống 8% như năm 2022 thời gian trước. Như vậy, bắt đầu từ ngày 01/01/2023,
các mặt hàng, dịch vụ đang được giảm thuế sẽ phải chịu mức thuế là 10% như khi chưa được
giảm.

2. Có trường hợp nào sang năm 2023, VAT vẫn là 8% không?

Việc giảm thuế VAT chỉ áp dụng trong năm 2022, cụ thể là tự 01/02/2022 - 31/12/2022. Do đó,
về bản chất, mọi trường hợp dược giảm thuế VAT đều áp dụng chính sách thuế của năm 2022.
Do đó, trong năm 2023, không có trường hợp ngoại lệ được giảm VAT.

Tuy nhiên, hiện có rất nhiều câu hỏi về việc nếu dịch vụ đến năm 2023 mới hoàn thành và hoá
đơn đã được xuất từ năm 2022 thì liệu thuế VAT 2023 có được giảm xuống 8% không.

Cụ thể, dịch vụ thuộc đối tượng giảm VAT theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP, có thu tiền trước và
lập hoá đơn vào thời điểm thu tiền trong thời gian được giảm VAT xuống 8% nhưng đến năm
2023, dịch vụ mới hoàn thành thì phần tiền đã lập hoá đơn trong thời gian từ 01/02/2022 -
31/12/2022 vẫn được áp dụng chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 15/2022.

Bởi theo Điều 4 Nghị định về hoá đơn, chứng từ năm 2020, người bán phải lập hoá đơn giao
cho người mua khi bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ. Đồng thời, khoản 2 Điều 9 về thời điểm lập
hoá đơn của Nghị định này cũng nêu rõ:

2. Thời điểm lập hóa đơn đối với cung cấp dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung cấp
dịch vụ không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp người cung cấp
dịch vụ có thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ thì thời điểm lập hóa đơn là thời điểm
thu tiền (không bao gồm trường hợp thu tiền đặt cọc hoặc tạm ứng để đảm bảo thực hiện hợp
đồng cung cấp các dịch vụ: kế toán, kiểm toán, tư vấn tài chính, thuế; thẩm định giá; khảo sát,
thiết kế kỹ thuật; tư vấn giám sát; lập dự án đầu tư xây dựng).
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Đồng thời, thời điểm xác định thuế giá trị gia tăng với việc cung ứng dịch vụ theo khoản 2 Điều
8 Thông tư 219/2013/TT-BTC là thời điểm hoàn thành việc cung ứng hoặc thời điểm lập hoá
đơn cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu hay chưa thu được tiền.

Nếu lập hoá đơn cung ứng dịch vụ trong năm 2022 từ 01/02 - 31/12 thì đây cũng được coi là
thời điểm để xác định thuế giá trị gia tăng.

Và nếu dịch vụ này thuộc danh mục được hưởng VAT 8% theo Nghị định 15 thì dù sang năm
2023 mới hoàn thành việc cung ứng dịch vụ thì vẫn xác định mức thuế giá trị gia tăng là 8% mà
không phải 10%.

Do đó, mặc dù dịch vụ đến năm 2023 mới hoàn thành nhưng về bản chất, đây vẫn là dịch vụ đã
được xuất hoá đơn trong năm 2022 và được áp dụng chính sách giảm thuế VAT của Nghị định
15/2022/NĐ-CP nên không thể xem là trường hợp ngoại lệ được giảm VAT trong năm 2023.

3. Năm 2023, hàng hoá, dịch vụ chịu thuế VAT bao nhiêu?

Bởi chưa có chính sách mới nên thuế VAT 2023 có tiếp tục giảm không nên dự kiến mức thuế
giá trị gia tăng trong năm 2023 sẽ quay trở lại như trước ngày 01/02/2022. Cụ thể, mức thuế
VAT 2023 sẽ như sau:

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: thuvienphapluat.vn)

0% 5% 10%

- Tiêu dùng ở ngoài Việt
Nam, trong khu phi thuế
quan; cung cấp cho khách
hàng nước ngoài, vận tải
quốc tế.

- Không chịu thuế giá trị
gia tăng.

- Trừ các loại:

Chuyển giao công nghiệp
hoặc chuyển nhượng
quyền sở hữu trí tuệ hoặc
tái bảo hiểm ra nước
ngoài.

Cấp tín dụng; Chuyển
nhượng vốn; tài chính
phái sinh.

Bưu chính, viễn thông…

- Nước sạch sản xuất,
sinh hoạt.

- Quặng sản xuất phân
bón, thuốc phòng trừ
sâu, chất kích thích
tăng trưởng vật nuôi,
cây trồng.

- Đào đắp, nạo vét
kênh, mương, ao hồ
phục vụ sản xuất nông
nghiệp; nuôi trồng,
chăm sóc, phòng trừ
sâu bệnh cho cây
trồng; sơ chế, bảo quản
sản phẩm nông nghiệp

- Thiết bị, dụng cụ y tế;
bông, băng vệ sinh y
tế; thuốc phòng, chữa
bệnh…

- Đồ chơi cho trẻ em.

- Bán, cho thuê, cho
thuê mua nhà ở xã
hội…

Hàng hoá, dịch vụ
không phải chịu thuế
suất giá trị gia tăng 0%
và 5%
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Bãi bỏ Thông tư ban hành danh mục hàng nhập khẩu 

thuộc quyền quản lý của Bộ Giao thông Vận tải

Thông tư số 35/2022/TT-BGTVT ngày 27/12/2022 của Bộ Giao thông Vận tải

về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

ban hành (2 trang)

Thông tư bãi bỏ toàn bộ 03 Thông tư sau:

1. Thông tư số 31/2012/TT-BGTVT quy định về trách nhiệm và xử lý vi phạm trong công tác
quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

2. Thông tư số 65/2014/TT-BGTVT ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng cho vận tải
hành khách công cộng bằng xe buýt

3. Thông tư số 13/2015/TT-BGTVT về công bố danh mục hàng hóa nhập khẩu thuộc diện
quản lý chuyên ngành của Bộ Giao thông vận tải

Điều 8 Thông tư số 08/2015/TT-BGTVT quy định về công tác cứu hộ trên đường cao tốc cũng
được bãi bỏ tại Thông tư này.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2023.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.net)

Phương pháp xây dựng định mức Kinh tế -Kĩ thuật dịch vụ 

sự nghiệp công của Bộ Giao thông Vận tải

Ngày 01/12/2022, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Thông tư 29/2022/TT-BGTVT hướng dẫn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật

dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước

Trong đó, phương pháp xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng
ngân sách nhà nước thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Giao thông vận tải gồm có:

- Phương pháp thống kê, tổng hợp: là phương pháp căn cứ số liệu thống kê hằng năm hoặc
trong các kỳ báo cáo và dựa vào kinh nghiệm thực tế hoặc các thông số so sánh để xây dựng
định mức kinh tế - kỹ thuật.

- Phương pháp so sánh: là phương pháp căn cứ vào các định mức của công việc, sản phẩm
tương đương đã thực hiện trong thực tế để xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật.

- Phương pháp tiêu chuẩn: là phương pháp căn cứ vào các tiêu chuẩn, quy định của pháp luật
về thời gian lao động, chế độ nghỉ ngơi, mức tiêu hao máy móc, thiết bị để xây dựng định mức
lao động, định mức máy móc, thiết bị cho từng công việc hoặc nhóm công việc.

- Phương pháp phân tích thực nghiệm: là tổ chức khảo sát, thực nghiệm theo từng quy trình,
nội dung công việc; căn cứ kết quả khảo sát, thực nghiệm để phân tích, tính toán từng yếu tố cấu
thành định mức.

- Phương pháp tổng hợp là phương pháp kết hợp từ hai phương pháp nêu trên

Thông tư 29/2022/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 01/02/2023.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: thuvienphapluat.vn)

HẢI QUAN – XUẤT NHẬP KHẨU
– VẬN TẢI
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Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

sẽ tiếp nhận đăng ký mã số REX từ 1/1/2023

Quyết định số 2795/QĐ-BCT ngày 16/12/2022 của Bộ Công thương

về việc ủy quyền tiếp nhận đăng ký mã số chứng nhận xuất xứ hàng hóa

theo chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập của Na Uy và Thụy Sỹ (3 trang)

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2027.

Bãi bỏ Quyết định số 4173/QĐ-BCT ngày 06/11/2018 và Quyết định số 76/QĐ-BCT ngày
21/01/2022.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.net)

Từ 1/2/2023, chủ phương tiện thủy nội địa phải lập sổ nhật ký hành trình

Thông tư số 33/2022/TT-BGTVT ngày 12/12/2022 của Bộ Giao thông Vận tải

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT

ngày 15/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định trách nhiệm

của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên

và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa (14 trang)

Thông tư sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến trách nhiệm của chủ phương tiện; trách
nhiệm của thuyền trưởng, thuyền phó; máy trưởng đi trên phương tiện thủy nội địa.

Đáng chú ý, theo sửa đổi tại khoản 1 Điều 1, ngoài sổ danh bạ thuyền viên, sổ nhật ký phương
tiện thì chủ phương tiện thủy nội địa còn phải lập thêm sổ nhật ký hành trình.

Mẫu sổ nhật ký hành trình và sổ nhật ký máy được lập theo mẫu tại Phụ lục I đính kèm Thông tư
này.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2023.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.net)

Bộ Công thương sẽ ủy quyền cho Liên đoàn
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tiếp nhận
việc đăng ký và thu hồi mã số chứng nhận xuất xứ
hàng hóa (mã REX) theo chế độ ưu đãi thuế quan
phổ cập (GSP) trong thời gian từ ngày 1/1/2023
đến hết ngày 31/12/2027.

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
sẽ phải báo cáo Bộ Công thương tình hình thực
hiện cơ chế chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo
GSP (định kỳ hoặc đột xuất) và chủ động theo dõi,
giám sát, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chứng
nhận xuất xứ hàng hóa theo GSP của thương
nhân, tổ chức, cá nhân liên quan.
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Đưa hàng nhập khẩu tại chỗ vào sản xuất xuất khẩu trước khi thông quan

sẽ bị từ chối hoàn thuế

Công văn số 4895/TCHQ-TXNK ngày 17/11/2022 của Tổng cục Hải quan

về việc xử lý thuế nhập khẩu (2 trang)

Tổng cục Hải quan cho rằng, trường hợp doanh nghiệp đưa hàng hóa nhập khẩu tại chỗ vào sản
xuất khi tờ khai chưa được thông quan là chưa thực hiện đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều
86 Thông tư 38/2015/TT-BTC (sửa đổi tại khoản 58 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC .)

Theo đó, không có cơ sở để xác định hàng hóa xuất khẩu được sản xuất từ hàng hóa nhập khẩu
tại chỗ và không đáp ứng điều kiện được hoàn thuế nhập khẩu theo quy định tại Điều 36 Nghị
định 134/2016/NĐ-CP . Đồng thời, doanh nghiệp còn bị xem xét xử phạt vi phạm theo quy định
tại Điều 12 Nghị định 128/2020/NĐ-CP .

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.net)

Từ 1/12/2022, Bộ Công thương được giao 

quyền quản lý lĩnh vực logistics

Công văn số 8301/BCT-TCCB ngày 23/12/2022 của Bộ Công thương

về thông cáo báo chí về Nghị định số 96/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng,

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương (3 trang)

Theo quy định mới tại Nghị định số 96/2022/NĐ-CP, kể từ ngày 1/12/2022, cơ cấu tổ chức và
quyền hạn của Bộ Công thương sẽ có một số thay đổi so với quy định cũ tại Nghị định số
98/2017/NĐ-CP .

Cụ thể, Bộ Công thương sẽ được bổ sung quyền quản lý nhà nước đối với lĩnh vực logistics.

Về cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương, sẽ giải thể Cục Công tác phía Nam; hợp nhất Vụ Kế
hoạch và Vụ Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp thành Vụ Kế hoạch - Tài chính; tổ chức lại Cục
Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Hội đồng Cạnh tranh và Văn phòng Hội đồng Cạnh tranh
thành Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.net)

Xuất hàng vào kho ngoại quan chờ bán cho nước ngoài, 

lập hóa đơn và khai thuế vào thời điểm nào?

Công văn số 4916/TCHQ-GSQL ngày 18/11/2022 của Tổng cục Hải quan

về chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu gửi kho ngoại quan ở nước ngoài (2 trang)

Liên quan đến hàng hóa xuất khẩu gửi kho ngoại quan ở nước ngoài để chờ bán cho đối tác
nước ngoài, Tổng cục Hải quan cho rằng nên xác định thời điểm xuất hóa đơn, tính thuế GTGT là
ngày xuất hàng tại kho ngoại quan nước ngoài vì lúc này mới phát sinh việc chuyển giao quyền
sở hữu, quyền sử dụng hàng hóa cho người mua và có đầy đủ thông tin của người mua để lập
hóa đơn, tính thuế GTGT theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định 209/2013/NĐ-CP và Điều 3,
Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP .

Trường hợp xác định thời điểm lập hóa đơn theo ngày hoàn thành thủ tục hải quan thì chưa có
đủ thông tin của người mua để ghi trên hóa đơn vì hàng hóa sau khi hoàn thành thủ tục xuất khẩu
sẽ được gửi vào kho ngoại quan ở nước ngoài, chưa phát sinh việc bán hàng, chưa xác định
được người mua.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.net)
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Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ được miễn thuế 4 năm và giảm thuế 9 năm

Công văn số 64221/CTHN-TTHT ngày 26/12/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội

về chính sách ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp khoa học công nghệ (5 trang)

Trường hợp doanh nghiệp có giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học & công nghệ và đáp ứng
các điều kiện quy định tại Điều 2 Thông tư 03/2021/TT-BTC thì được hưởng ưu đãi thuế TNDN
gồm: miễn thuế 4 năm, giảm 50% thuế trong 9 năm tiếp theo.

Thời gian miễn, giảm thuế được tính liên tục kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp
khoa học & công nghệ.

Về thủ tục hưởng ưu đãi thuế, quy định hiện hành cho phép doanh nghiệp tự xác định các điều
kiện ưu đãi, mức thuế suất ưu đãi, thời gian miễn, giảm thuế và tự kê khai, quyết toán với cơ
quan (Điều 22 Thông tư 78/2014/TT-BTC).

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.net)

Các giải pháp phòng ngừa tham nhũng trong doanh nghiệp

Công văn số 8387/BCT-TTB ngày 27/12/2022 của Bộ Công Thương

về việc hướng dẫn một số nội dung về thực hiện công tác phòng ngừa tham nhũng (3 trang)

Đặc điểm của tham nhũng trong doanh nghiệp là người có chức vụ, quyền hạn trong doanh
nghiệp lợi dụng chức vụ, quyền hạn và nhiệm vụ được giao của mình để vụ lợi cá nhân, làm thiệt
hại và đe dọa đến quyền, lợi ích của doanh nghiệp mình.

Những người có chức vụ, quyền hạn trong doanh nghiệp bao gồm: (i) Người đại diện phần vốn
nhà nước tại doanh nghiệp; (ii) Người giữ chức danh, chức vụ quản lý trong doanh nghiệp; (iii)
Những người khác được giao thực hiện nhiệm vụ và có quyền hạn trong khi thực hiện nhiệm vụ
đó.

Doanh nghiệp có thể vận dụng các biện pháp nêu tại Mục II Công văn này phù hợp với điều kiện
sản xuất, kinh doanh của mình để phòng ngừa tham nhũng trong doanh nghiệp.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.net)

DOANH NGHIỆP – ĐẦU TƯ

Công văn hướng dẫn các doanh nghiệp trực thuộc Bộ
Công thương xác định các hành vi tham nhũng và triển
khai giải pháp phòng ngừa tham nhũng trong tổ chức
và hoạt động của doanh nghiệp.

Theo đó, tham nhũng trong doanh nghiệp được hiểu là
việc người có chức vụ, quyền hạn trong doanh nghiệp
thực hiện các hành vi tham ô tài sản; nhận hối lộ; đưa
hối lộ, môi giới hối lộ để giải quyết công việc của doanh
nghiệp vì vụ lợi.
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Các thủ tục mới về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tài sản

Quyết định số 2546/QĐ-BTP ngày 26/12/2022 của Bộ Tư pháp

về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ

trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước

của Bộ Tư pháp (173 trang)

Quyết định ban hành mới các thủ tục về đăng ký, xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tài sản
(tàu bay, tàu biển, bất động sản, quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất...) căn cứ theo quy
định tại Nghị định số 99/2022/NĐ-CP .

Nội dung cụ thể xem Danh mục thủ tục đính kèm.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/01/2023.

Bãi bỏ các thủ tục tại Quyết định số 798/QĐ-BTP ngày 03/4/2019 và Quyết định số 1183/QĐ-BTP
ngày 20/5/2020.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.net)

LAO ĐỘNG – BẢO HIỂM

Thời hạn giám định tư pháp theo vụ việc lĩnh vực BHXH, BHTN

Bộ trưởng Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội ban hành 

Thông tư 23/2022/TT-BLĐTBXH ngày 25/11/2022 quy định về giám định tư pháp

theo vụ việc trong lĩnh vực BHXH, BHTN

Theo đó, thời hạn giám định tư pháp (GĐTP) theo vụ việc trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội (BHXH),
bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) được quy định như sau:

- Thời hạn GĐTP theo vụ việc được tính từ ngày cơ quan, tố chức GĐTP theo vụ việc nhận
được quyết định trưng cầu giám định và đầy đủ hồ sơ, đối tượng giám định, thông tin, tài liệu, đồ
vật nêu tại quyết định trưng cầu giám định.

- Thời hạn GĐTP theo vụ việc lĩnh vực BHXH, BHTN thực hiện theo thời hạn được ghi trong
quyết định trưng cầu của người trưng cầu giám định.

- Thời hạn GĐTP tối đa đối với các trường hợp không thuộc quy định tại khoản 2 Điều 17
Thông tư 23/2022/TT-BLĐTBXH với từng loại việc giám định như sau:

+ Giám định các nội dung liên quan đến thu BHXH, thu BHTN, thời hạn giám định tối đa là 01
tháng;

+ Giám định các nội dung liên quan đến giải quyết hưởng các chế độ BHXH thời hạn giám
định tối đa là 02 tháng;

+ Giám định các nội dung liên quan đến chi trả các chế độ BHXH, BHTN, thời hạn giám định
tối đa là 01 tháng;

+ Giám định các nội dung khác liên quan đến lĩnh vực BHXH, BHTN thuộc thẩm quyền giải
quyết của BHXH Việt Nam, thời hạn giám định tối đa là 03 tháng;

- Trường hợp giám định theo vụ việc có từ 02 nội dung giám định khác nhau trở lên quy định
tại Điều 3 Thông tư 23/2022/TT-BLĐTBXH hoặc có tính chất phức tạp liên quan đến nhiều tố
chức, cá nhân, thời hạn giám định tối đa là 04 tháng.

- Trường hợp cần thiết, cá nhân người GĐTP, tổ chức GĐTP theo vụ việc có văn bản đề nghị
cơ quan trưng cầu giám định gia hạn theo thấm quyền.

Thông tư 23/2022/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 10/01/2023.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: thuvienphapluat.vn)
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Quy trình cấp lại giấy phép lao động trong ngày làm việc

tại Ban Quản lý Khu công nghệ cao TP. HCM

Quyết định số 4148/QĐ-UBND ngày 1/12/2022 của UBND TP. HCM

về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong một ngày làm việc

thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý Khu công nghệ cao (10 trang)

Quyết định ban hành mới Quy trình cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại
Khu công nghệ cao thuộc TP. HCM.

Điểm đặc biệt của Quy trình này là thời hạn giải quyết hồ sơ cấp lại giấy phép lao động cho người
nước ngoài được rút ngắn chỉ còn trong 1 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Các giấy tờ cần nộp bao gồm:

1. Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người sử dụng lao động (theo Mẫu số
11/PLI Nghị định 152/2020/NĐ-CP )

2. 02 ảnh màu, ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ

3. Giấy phép lao động còn thời hạn đã được cấp

4. Văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài trừ những trường hợp
không phải xác định nhu cầu sử dụng

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

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.net)

Chuẩn cấu trúc dữ liệu trao đổi với Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm

Quyết định số 3680/QĐ-BHXH ngày 23/12/2022 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

về việc ban hành Quy định kỹ thuật về cấu trúc thông điệp dữ liệu trao đổi

với Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm (188 trang)

Quyết định ban hành Quy định kỹ thuật về cấu trúc dữ liệu trao đổi cơ bản của Cơ sở dữ liệu
quốc gia về Bảo hiểm được quy định tại điểm a, b, c, d, đ, e, g khoản 1 Điều 16 Nghị định
43/2021/NĐ-CP .

Cấu trúc dữ liệu quy định tại Quyết định này phục vụ việc chia sẻ dữ liệu phổ dụng (về bảo hiểm)
cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân được khai thác dữ liệu theo quy định tại Nghị định
47/2020/NĐ-CP .

Quyết định này được áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị quản lý, vận hành Cơ sở dữ liệu quốc
gia về Bảo hiểm để triển khai xây dựng các dịch vụ chia sẻ dữ liệu, mã hóa, đóng gói dữ liệu
trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm; đồng thời áp dụng với các cơ quan, tổ chức, cá nhân
có hệ thống thông tin có kết nối, cung cấp, khai thác dữ liệu thuộc Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo
hiểm.

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

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.net)
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Các lĩnh vực được ưu tiên vay vốn ngân hàng

Công văn số 9064/NHNN-TD ngày 22/12/2022 của Ngân hàng Nhà nước

về công tác tín dụng, lãi suất trong thời gian tới (2 trang)

Công văn yêu cầu các ngân hàng thương mại tiếp tục đẩy mạnh triển khai chương trình hỗ trợ lãi
suất vay vốn cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP và
Thông tư 03/2022/TT-NHNN .

Đồng thời, tiếp tục tiết giảm chi phí hoạt động, thủ tục hành chính, các chi phí không cần thiết để
có nguồn giảm lãi suất cho vay hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số
43/2022/QH15. Ngân hàng Nhà nước sẽ theo dõi và có biện pháp xử lý đối với các ngân hàng
tiếp tục tăng lãi suất.

Về chính sách cấp tín dụng, Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu các ngân hàng tập trung cấp tín
dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên (như: nông nghiệp nông thôn,
xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ,...); lĩnh vực xây dựng khu công nghiệp;
cho vay đáp ứng nhu cầu nhà ở; các dự án nhà ở sắp hoàn thành, có tính thanh khoản tốt, nhất
là các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, nhà ở thương mại giá phù hợp.

Tuy nhiên, phải kiểm soát chặt chẽ rủi ro tín dụng đối với hoạt động đầu tư trái phiếu doanh
nghiệp, các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như kinh doanh chứng khoán, kinh doanh BĐS.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.net)

TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG 
– CHỨNG KHOÁN

Siết tín dụng với trái phiếu doanh nghiệp, chứng khoán, bất động sản

Ngày 22/12/2022, Ngân hàng Nhà nước ban hành Công văn 9064/NHNN-TD

về công tác tín dụng, lãi suất trong thời gian tới

Theo đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) yêu cầu các tổ chức tín dụng (TCTD) thực
hiện một số nội dung sau:

- Tập trung cấp tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên, cho vay
đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân,...

- Kiểm soát chặt chẽ rủi ro tín dụng với hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp, các lĩnh
vực tiềm ẩn rủi ro như đầu tư, chứng khoán, bất động sản.

- Tiếp tục đẩy mạnh triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP và
Thông tư 03/2022/TT-NHNN ngày 20/5/2022.

- Tiếp tục giảm chi phí hoạt động, thủ tục hành chính, các khoản chi không cần thiết để có dư
địa phấn đấu giảm lãi suất cho vay theo Nghị quyết 43/2022/QH15 .

NHNN sẽ theo dõi các trường hợp TCTD tiếp tục tăng lãi suất và có biện pháp xử lý đối với các
TCTD này.

Công văn 9064/NHNN-TD có hiệu lực ban hành ngày 22/12/2022.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: thuvienphapluat.vn)
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Hướng dẫn quản lý rủi ro về môi trường trong cấp tín dụng xanh

Thông tư 17/2022/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện quản lý rủi ro
về môi trường trong hoạt động cấp tín dụng của tổ chức tín dụng,

chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
ban hành ngày 23/12/2022

Bên cạnh đó, giải thích cụ thể rủi ro về môi trường của dự án đầu tư là khả năng xảy ra những
tác động xấu tới môi trường trong quá trình thực hiện dự án đầu tư dẫn đến làm phát sinh thêm
chi phí, giảm thu nhập hoặc gây tổn thất về vốn, tài sản của khách hàng là chủ dự án đầu tư.

Rủi ro về môi trường trong hoạt động cấp tín dụng là rủi ro tín dụng của tổ chức tín dụng phát
sinh khi khách hàng được cấp tín dụng gặp rủi ro về môi trường.

Trước đó, tại điểm l khoản 2 Điều 160 Nghị định 08/2022/NĐ-CP đã giao Ngân hàng Nhà nước
hướng dẫn, tổ chức thực hiện chính sách quản lý rủi ro về môi trường trong hoạt động cấp tín
dụng xanh; khuyến khích tài trợ cho vay ưu đãi đối với dự án được cấp tín dụng xanh theo quy
định của pháp luật.

Thông tư 17/2022/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 01/6/2023.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: thuvienphapluat.vn)

Theo đó, dự án đầu tư phải thực hiện quản lý
rủi ro về môi trường trong hoạt động cấp tín
dụng là các dự án đầu tư quy định tại Phụ lục
III, IV, V ban hành kèm theo Nghị định
08/2022/NĐ-CP , cụ thể:

(1) Dự án đầu tư nhóm I có nguy cơ tác
động xấu đến môi trường ở mức độ cao quy
định tại khoản 3 Điều 28 Luật Bảo vệ môi
trường;

(2) Dự án đầu tư nhóm II có nguy cơ tác
động xấu đến môi trường quy định tại khoản 4
Điều 28 Luật Bảo vệ môi trường, trừ dự án quy
định tại mục (1);

(3) Dự án đầu tư nhóm III ít có nguy cơ tác
động xấu đến môi trường quy định tại khoản 5
Điều 28 Luật Bảo vệ môi trường, trừ dự án quy
định tại mục (1), (2).
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Trường hợp TCTD không phải đáp ứng tỷ lệ nợ xấu dưới 3% khi mua nợ

Ngày 26/12/2022, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành
Thông tư 18/2022/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 09/2015/TT-NHNN quy định
về hoạt động mua, bán nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước

Trong đó, bổ sung trường hợp tổ chức tín dụng (TCTD) không phải đáp ứng tỷ lệ nợ xấu dưới 3%
khi mua nợ cụ thể:

- TCTD được kiểm soát đặc biệt thực hiện mua nợ đủ tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 2
Điều 146a Luật Các tổ chức tín dụng;

- TCTD được kiểm soát đặc biệt thực hiện mua nợ đủ tiêu chuẩn của tổ chức tín dụng hỗ trợ
theo phương án phục hồi tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt đã được phê duyệt theo quy
định tại khoản 1 Điều 148b Luật Các tổ chức tín dụng;

- Ngân hàng thương mại được chuyển giao bắt buộc mua nợ đủ tiêu chuẩn của tổ chức tín
dụng nhận chuyển giao bắt buộc theo phương án chuyển giao bắt buộc đã được cấp có thẩm
quyền phê duyệt;

- Các trường hợp mua nợ quy định tại điểm a(ii), a(iii) khoản 6 Điều 5 Thông tư 09/2015/TT-
NHNN (sửa đổi tại Thông tư 18/2022/TT-NHNN ), cụ thể:

+ TCTD hỗ trợ mua lại khoản nợ đã bán cho TCTD được kiểm soát đặc biệt theo phương án
phục hồi TCTD được kiểm soát đặc biệt đã được phê duyệt theo quy định tại khoản 6 Điều 148đ
Luật Các tổ chức tín dụng;

+ TCTD nhận chuyển giao bắt buộc mua lại khoản nợ đã bán cho ngân hàng thương mại
được chuyển giao bắt buộc theo quy định tại điểm c khoản 12 Điều 5 Thông tư 09/2015/TT-
NHNN (sửa đổi tại Thông tư 18/2022/TT-NHNN).

Thông tư 18/2022/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 09/02/2023.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: thuvienphapluat.vn)

Sẽ đẩy mạnh chi trả an sinh xã hội qua tài khoản ngân hàng

Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ 

về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt (4 trang)

Chỉ thị giao nhiệm vụ cho các bộ, ngành, địa phương nhằm đẩy mạnh chi trả chính sách an sinh
xã hội bằng các hình thức không dùng tiền mặt như: chi trả qua tài khoản ngân hàng, ví điện tử,
tài khoản mobile money và các hình thức hợp pháp khác.

Theo đó, Chỉ thị đã yêu cầu các ngân hàng, công ty viễn thông có chính sách hỗ trợ, ưu đãi về
phí đăng ký mở tài khoản ngân hàng, ví điện tử, tài khoản mobile money... cho các đối tượng
hưởng chính sách an sinh xã hội.

Kho bạc Nhà nước thì được giao nâng cấp Dịch vụ công trực tuyến để triển khai quy trình chi trả
chính sách, chế độ an sinh xã hội qua tài khoản ngân hàng, hoàn thành trong quý 1/2023.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.net)
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Về xác định số lợi bất hợp pháp phải truy nộp của công trình vi phạm trật tự xây dựng

Công văn số 5769/BXD-TTr ngày 20/12/2022 của Bộ Xây dựng

hướng dẫn xử lý vi phạm hành chính (1 trang)

Liên quan đến việc xác định diện tích vi phạm và số lợi bất hợp pháp phải nộp lại đối với công
trình vi phạm trật tự xây dựng, Bộ Xây dựng yêu cầu thực hiện theo quy định tại Điều 84 Nghị
định 16/2022/NĐ-CP .

Theo khoản 3 Điều 84 Nghị định 16/2022/NĐ-CP, số lợi bất hợp pháp mà cá nhân, tổ chức có
hành vi vi phạm phải nộp được xác định như sau:

a) Trường hợp xây dựng công trình nhằm mục đích kinh doanh: số lợi bất hợp pháp là tổng
số m2 sàn xây dựng vi phạm nhân với đơn giá 1m2 theo hợp đồng mua bán, chuyển nhượng đã
ký nhưng không được thấp hơn suất vốn đầu tư đối với cùng loại, cấp công trình do cơ quan có
thẩm quyền ban hành, nhân với 50%;

b) Trường hợp xây dựng công trình không nhằm mục đích kinh doanh: số lợi bất hợp pháp là
tổng số m2 sàn xây dựng vi phạm nhân với chi phí 1m2 sàn xây dựng theo dự toán được duyệt
nhưng không được thấp hơn suất vốn đầu tư đối với cùng loại, cấp công trình do cơ quan có
thẩm quyền ban hành, nhân với 50%;

c) Trường hợp không có hợp đồng mua bán, chuyển nhượng đã ký hoặc dự toán được
duyệt: số lợi bất hợp pháp được xác định là tổng m2 sàn xây dựng vi phạm nhân với suất vốn
đầu tư đối với cùng loại, cấp công trình do cơ quan có thẩm quyền ban hành, nhân với 50%.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.net)

XÂY DỰNG – BẤT ĐỘNG SẢN

Các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường nhà ở và BĐS

Công điện số 1164/CĐ-TTg ngày 14/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ
về việc tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản và phát triển nhà ở (3 trang)

Theo Công điện này, Thủ tướng đã yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương chủ động rà soát, đề xuất
giải pháp để nhanh chóng tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho thị trường nhà ở và BĐS hiện
nay.

Đặc biệt, tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến: quy trình, thủ tục triển khai thực hiện dự án đầu
tư xây dựng nhà ở, khu đô thị; thủ tục chấp thuận, điều chỉnh chủ trương đầu tư; thủ tục đấu thầu
dự án BĐS;...

Về nguồn vốn, Thủ tướng đã đề nghị các ngân hàng tháo gỡ khó khăn trong việc cho vay, giải
ngân, nhất là với các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, nhà ở thương mại có giá bán phù
hợp.

Đối với các doanh nghiệp BĐS, Thủ tướng yêu cầu doanh nghiệp cần tích cực, chủ động cơ cấu
lại các phân khúc sản phẩm, giá cả, thời hạn thanh toán, phương thức thanh toán... đảm bảo phù
hợp và tạo thuận lợi hơn cho khách hàng.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.net)
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THỦ TỤC – HÀNH CHÍNH

Sắp có quy chuẩn về yêu cầu an toàn thông tin mạng cơ bản 

cho camera giám sát

Ngày 26/12/2022, Thủ tướng ban hành Chỉ thị 23/CT-TTg về tăng cường công tác

bảo đảm an toàn thông tin mạng, an ninh thông tin cho thiết bị camera giám sát

Theo đó, để khắc phục các tồn tại và rủi ro về an toàn thông tin mạng, an ninh thông tin liên quan
đến camera giám sát, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị Bộ Thông tin và Truyền thông:

- Ưu tiên lồng ghép các nội dung tuyên truyền, hướng dẫn bảo đảm an toàn thông tin mạng
cho camera giám sát trong quá trình triển khai Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ
biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025” theo Quyết định 1907/QĐ-TTg ngày
23/11/2020.

- Xây dựng bộ tiêu chí về yêu cầu an toàn thông tin mạng cơ bản cho camera giám sát. Thời
hạn hoàn thành: tháng 3/2023.

- Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu an toàn thông tin mạng cơ bản cho
camera giám sát và tuyên truyền, phổ biến, tổ chức hướng dẫn áp dụng quy chuẩn kỹ thuật này.
Thời hạn hoàn thành: tháng 11/2023.

- Công bố danh mục camera giám sát đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu an
toàn thông tin mạng cơ bản cho camera giám sát.

- Chủ trì tổ chức triển khai, hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các nội
dung tại Chỉ thị này; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

Chỉ thị 23/CT-TTg ban hành ngày 26/12/2022.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: thuvienphapluat.vn)

Hướng dẫn thực hiện quy định bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Hội đồng thẩm phán TAND tối cao ban hành Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐTP

ngày 06/9/2022 hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Dân sự

về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Theo đó, hướng dẫn cách xác định “thiệt hại thực tế” và nguyên tắc bồi thường thiệt hại quy định
tại Điều 585 của Bộ luật Dân sự 2015.

Cụ thể, “Thiệt hại thực tế” là thiệt hại đã xảy ra theo hướng dẫn tại điểm b khoản 1 Điều 2 Nghị
quyết 02, được tính thành tiền tại thời điểm giải quyết bồi thường.

Trong đó bao gồm thiệt hại về vật chất và thiệt hại về tinh thần như sau:

- Thiệt hại về vật chất là tổn thất vật chất thực tế xác định được của chủ thể bị xâm phạm, bao
gồm tổn thất về tài sản mà không khắc phục được; chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế, khắc
phục thiệt hại; thu nhập thực tế bị mất hoăc bị giảm sút do tài sản, sức khỏe, tính mạng, danh sự,
nhân phẩm, uy tín, quyền và lợi ích hợp khác bị xâm phạm.

- Còn thiệt hại tinh thần là tổn thất tinh thần do bị xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự,
nhân phẩm, uy tín, quyền và lợi ích nhân thân khác mà chủ thể bị xâm phạm hoặc người thân
thích của họ phải chịu và cần phải được bồi thường một khoản tiền bù cấp tổn thất đó.

Thiệt hại phát sinh sau thời điểm giải quyết bồi thường lần đầu được xác định tại thời điểm giải
quyết bồi thường lần tiếp theo nếu có yêu cầu của người bị thiệt hại.

Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐTP có hiệu lực từ ngày 01/01/2023 và thay thế Nghị quyết
03/2006/NQ-HĐTP .

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: thuvienphapluat.vn)
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LĨNH VỰC KHÁC
Kiểm tra đột xuất doanh nghiệp bán ô tô, xe máy cao hơn giá niêm yết

Ngày 16/12/2022, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4755/TCT-DNNCN

về việc thực hiện quản lý đối với doanh nghiệp, đại lý kinh doanh ô tô, xe máy

Theo Công văn, gần dây dư luận có phản ánh về tình trạng một số đại lý, cửa hàng kinh doanh ô
tô, xe máy có hiện tượng bán xe "hai giá".

Cụ thể, một số đại lý, tổ chức, cá nhân kinh doanh bán hàng cao hơn giá đề xuất tại thông báo
của doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu chính hãng hoặc giá niêm yết nhưng xuất hóa đơn cho
khách hàng ghi giá bán thấp hơn thực tế giao dịch, có dấu hiệu trốn thuế, gây thất thu cho ngân
sách nhà nước.

Trước tình trạng này, Tổng cục Thuế yêu cầu tăng cường rà soát, kiểm tra hóa đơn, đồng thời
triển khai các biện pháp kiểm soát.

Rà soát, đánh giá phân loại doanh nghiệp, hộ kinh doanh có hoạt động đại lý, kinh doanh ôtô, xe
máy trên địa bàn có dấu hiệu rủi ro về việc không xuất hóa đơn, ghi hóa đơn thấp hơn thực tế
giao dịch để bổ sung vào kế hoạch thanh, kiểm tra thuế đột xuất.

Cục thuế các tỉnh, thành phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trong lĩnh vực
quản lý giá để xử lý hành vi vi phạm các quy định; đề xuất tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh thành
lập đoàn kiểm tra liên ngành để tăng cường quản lý.

Đặc biệt, Tổng cục Thuế yêu cầu các cơ quan thuế địa phương trao đổi thông tin với ngân hàng
thương mại để xác minh việc thanh toán qua ngân hàng đối với tài khoản của tổ chức, cá nhân có
giao dịch đáng ngờ trong hoạt động mua bán ô tô, xe máy.

Trường hợp phát hiện hành vi trốn thuế có dấu hiệu tội phạm, các cục thuế sẽ chuyển hồ sơ sang
cơ quan công an đề nghị điều tra, khởi tố theo quy định.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.vn)

Bãi bỏ 03 thủ tục về công bố hợp quy

và kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu do Bộ KH&CN quản lý

Quyết định số 4944/QĐ-UBND ngày 9/12/2022 của UBND TP. Hà Nội

về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực

Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết

của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội (3 trang)

Sở KH&CN TP. Hà Nội đã công bố bãi bỏ 03 thủ tục hành chính sau đây trong lĩnh vực tiêu chuẩn
đo lường (trong ngoặc là căn cứ quy định việc bãi bỏ):

1. Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu, dịch vụ, quá trình,
môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ KH&CN ban hành (Nghị định
74/2018/NĐ-CP).

2. Kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KH&CN
(Thông tư 06/2020/TT-BKHCN).

3. Đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo, lượng hàng đóng gói sẵn
nhập khẩu (Nghị định 13/2022/NĐ-CP).

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

Bãi bỏ thủ tục hành chính số 06 Phụ lục tại Quyết định số 2930/QĐ-UBND ngày 04/6/2019; số
01 Phụ lục 1 tại Quyết định số 4617/QĐ-UBND ngày 28/8/2019; số 03 Phụ lục tại Quyết định số
3359/QĐ-UBND ngày 01/6/2017.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.net)
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“Các quyền ưu đãi và miễn trừ lãnh sự” được hiểu như sau: Tổng thể các quyền ưu đãi, ưu
tiên đặc biệt mà nước sở tại dành cho cơ quan lãnh sự và thành viên cơ quan lãnh sự để thực
hiện hoạt động lãnh sự tại nước sở tại. Các chi tiết về các quyền ưu đãi và miễn trừ lãnh sự
được quy định tại Công ước Viên năm 1963 về quan hệ lãnh sự và Pháp lệnh năm 1993 về
quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan đại diện, ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại
diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

“Các quyền ưu đãi và miễn trừ ngoại giao” được hiểu như sau: Quyền ưu đãi ngoại giao là
những quyền ưu tiên pháp lí đặc biệt dành cho cơ quan đại diện ngoại giao và thành viên của
cơ quan đại diện ngoại giao, đặc biệt là quyền được tăng cường bảo vệ an toàn, quyền được
sử dụng các dấu hiệu chuyên biệt trong một số trường hợp cụ thể, quyền được ưu tiên sử
dụng một số phương tiện liên lạc ra ngoài nước sở tại,... Quyền miễn trừ ngoại giao là những
quyền dành cho cơ quan đại diện ngoại giao và thành viên của cơ quan đại diện đó được miễn
trừ khỏi các hành vi cưỡng chế của cơ quan tư pháp, tài chính và cơ quan điều tra, an ninh của
nước sở tại, được miễn trừ khỏi việc bắt giữ, khám xét, hỏi cung, trưng thu, tịch thu tài sản, ...
tại nước sở tại. Mọi chi tiết về các quyền ưu đãi và miễn trừ ngoại giao được quy định tại Công
ước Viên năm 1961 về quan hệ ngoại giao và Pháp lệnh năm 1993 về quyền ưu đãi và miễn
trừ dành cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức
quốc tế tại Việt Nam.

“Các thành viên của cơ quan đại diện ngoại giao” được hiểu như sau: Theo quy định của
pháp luật Việt Nam phù hợp với pháp luật quốc tế thì thành viên của cơ quan đại diện ngoại
giao là viên chức ngoại giao, nhân viên hành chính kỹ thuật và nhân viên phục vụ của cơ quan
đại diện đó. Viên chức ngoại giao của cơ quan đại diện ngoại giao là những thành viên của cơ
quan đại diện có cương vị ngoại giao, kể cả người đứng đầu cơ quan đại diện. Nhân viên hành
chính kĩ thuật của cơ quan đại diện ngoại giao là những thành viên của cơ quan đại diện làm
công việc hành chính hoặc kĩ thuật trong cơ quan đại diện. Nhân viên phục vụ của cơ quan đại
diện ngoại giao là những thành viên của cơ quan đại diện làm công việc phục vụ trong cơ quan
đại diện. Những người này có các quyền ưu đãi và miễn trừ nhất định theo quy định của pháp
luật quốc gia và pháp luật quốc tế.

“Các thông tin có sẵn tại cơ quan hải quan” được hiểu như sau: Là các thông tin liên quan
đến việc xác định trị giá tính thuế mà cơ quan hải quan có trách nhiệm thu thập, phân tích, lưu
giữ, cập nhật, và quản lý phục vụ cho việc kiểm tra xác định trị giá tính thuế, có sẵn ở đơn vị
hải quan tại thời điểm xác định trị giá tính thuế, bao gồm : - Thông tin từ các tờ khai hàng hoá
nhập khẩu đã được thông quan tại đơn vị hải quan làm thủ tục nhập khẩu. - Thông tin được
cung cấp từ hệ thống dữ liệu giá trong ngành Hải quan. - Các thông tin cập nhật từ các nguồn
do Tổng cục Hải quan quy định.

“Cải tiến” được hiểu như sau: Là sự thay đổi của trang thiết bị thông tin, dẫn đường, giám sát
hàng không hoặc bộ phận của trang thiết bị đó phù hợp với tiêu chuẩn đã phê chuẩn.
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“Cải tiến công nghệ” được hiểu như sau: Là thay đổi (thêm, bớt) một công đoạn,

một bộ phận, một chi tiết, một phương pháp của thiết bị công nghệ so với hiện trạng ban đầu
để nâng cao năng suất, chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi
trường.

“Cải tiến tầu bay” được hiểu như sau: Là sự thay đổi kết cấu tầu bay hoặc thiết bị tầu bay phù
hợp với tiêu chuẩn được phê chuẩn.

“Cải tạo không giam giữ” được hiểu như sau: Hình phạt chính được quy định tại Điều 24 -
Bộ luật hình sự. Hình phạt này nặng hơn hình phạt tiền và hình phạt cảnh cáo. Hình phạt này
không buộc người bị kết án phải cách li khỏi xã hội, mà được giao cho cơ quan nhà nước, tổ
chức xã hội giám sát, giáo dục nhằm phát huy vai trò của quần chúng nhân dân tham gia vào
việc cải tạo, giáo dục người phạm tội. Cải tạo không giam giữ được áp dụng từ 6 tháng đến 2
năm đối với người phạm tội ít nghiêm trọng. Nếu người bị kết án đã bị tạm giam thì thời gian
tạm giam được trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ, một ngày bị tạm
giam được trừ ba ngày cải tạo không giam giữ. Toà án giao người bị phạt cải tạo không giam
giữ cho cơ quan nhà nước hoặc tổ chức xã hội nơi người đó làm việc hoặc thường trú để giám
sát, giáo dục. Người bị kết án phải thực hiện một số nghĩa vụ theo các quy định về cải tạo
không giam giữ và có thể bị khấu trừ một phần thu nhập từ 5% - 20% để sung công quỹ nhà
nước. Đối với người phạm tội là quân nhân tại ngũ, trong trường hợp điều luật quy định hình
phạt cải tạo không giam giữ thì áp dụng hình phạt cải tạo ở đơn vị kỉ luật của quân đội quy định
ở Điều 70 - Bộ luật hình sự. Cũng với các điều kiện như trên về thời gian áp dụng, về trừ thời
gian đã bị tạm giam.

“Cầm cố giấy tờ có giá” được hiểu như sau: Là việc Ngân hàng Nhà nước nhận và thực hiện
phong toả giấy tờ có giá của khách hàng đang lưu ký tại Ngân hàng Nhà nước theo đề nghị
của khách hàng lưu ký để tham gia một số nghiệp vụ của thị trường tiền tệ.

“Cầm cố tài sản” được hiểu như sau:

1. Cầm cố tài sản là một bên dùng động sản thuộc sở hữu của mình để đảm bảo thực
hiện nghĩa vụ đối với bên kia (Điều 329 đến 345 Bộ luật dân sự).

2. Việc cầm cố tài sản phải lập thành văn bản riêng hoặc ghi trong hợp đồng chính (như
trường hợp vay nợ) và phải có chứng nhận của công chứng nhà nước hoặc chứng thực của uỷ
ban nhân dân cấp có thẩm quyền, nếu có sự thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định. Nếu tài
sản mà pháp luật quy định phải đăng kí quyền sở hữu thì việc cầm cố phải đăng kí.

3. Tài sản cầm cố được giao cho bên cầm cố, nhưng nếu là tài sản có đăng kí quyền sở
hữu thì các bên có thể thoả thuận giao cho bên cầm cố giữ hoặc giao cho bên thứ ba giữ (như
tài sản đang cho người khác thuê).

4. Bên cầm cố có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

a. Giao giấy tờ sở hữu tài sản cầm cố cho bên nhận cầm cố; đăng kí việc cầm cố nếu tài sản
cầm cố phải đăng kí quyền sở hữu.

b. Giao tài sản cầm cố cho bên nhận cầm cố, trừ khi hai bên có sự thỏa thuận khác; nếu bên
cầm cố vẫn giữ tài sản cầm cố thì phải bảo quản, giữ gìn và không được sử dụng tài sản đó
nêu không được bên nhận cầm cố đồng ý.

c. Được trả lại tài sản cầm cố sau khi đã thực hiện nghĩa vụ và có quyền đòi bồi thường nếu
bên nhận cầm cố làm mất hoặc làm giảm giá trị tài sản cầm cố.
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5. Bên nhận cầm cố có quyền và nghĩa vụ:

a. Bảo quản, giữ gìn tài sản được giao và không được khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi
tức từ tài sản cầm cố, trừ phi hai bên có sự thoả thuận khác.

b. Trả lại giấy tờ và tài sản cầm cố khi người cầm cố đã hoàn thành nghĩa vụ.

6. Khi đã hết hạn hoàn thành nghĩa vụ mà bên cầm cố không thực hiện nghĩa vụ hoặc
thực hiện không đúng nghĩa vụ thì tài sản cầm cố được xử lí theo phương thức hai bên đã thỏa
thuận như gia hạn trả nợ và trả lãi hoặc bên cầm cố bán tài sản cho bên nhận cầm cố, hoặc
bán đấu giá để thực hiện nghĩa vụ.

• Cầm cố trái phiếu được hiểu như sau: là việc chủ sở hữu trái phiếu giao trái phiếu của
mình cho tổ chức, cá nhân khác nắm giữ để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự.

• Cầm cố trái phiếu Chính phủ được hiểu như sau: là việc chủ sở hữu trái phiếu Chính phủ
giao trái phiếu của mình cho một cá nhân hoặc tổ chức để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự.

• Cầm cố Trái phiếu đặc biệt được hiểu như sau: là việc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giữ
Bản chính Giấy chứng nhận sở hữu Trái phiếu đặc biệt của ngân hàng có nợ tại Ngân hàng
Nhà nước để bảo đảm nghĩa vụ trả nợ cho một hay nhiều khoản vay tại Ngân hàng Nhà nước
với tổng các khoản vay này không vượt quá mức cho vay tối đa đối với giá trị gốc của Trái
phiếu đặc biệt được chấp nhận cầm cố.

.


