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KINH TẾ VĨ MÔ – Kinh tế Thế giới

Kinh tế Hàn Quốc có thể tăng trưởng 1,8% năm 2023

Tăng trưởng GDP năm 2022 của Malaysia dự kiến
cao nhất ASEAN

Viện nghiên cứu Phát triển Hàn Quốc (KDI) ngày 9/2 cho
biết vẫn giữ nguyên dự báo về triển vọng tăng trưởng của
nền kinh tế "Xứ sở Kim Chi" trong năm 2023 là 1,8%,
tương tự như mức dự báo được đưa ra hồi tháng
11/2022.

Mức dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2023 của KDI thấp
hơn mức dự đoán của Chính phủ Hàn Quốc
(1,6%), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (1,7%), Ngân hàng Trung

ương Hàn Quốc (BoK, 1,7%) song lại ngang bằng với dự báo của Tổ chức Hợp tác và Phát
triển Kinh tế (OECD).

Dự báo của KDI cho thấy tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ 4 châu Á trong nửa đầu năm
2023 là 1,1% và nửa cuối năm là 2,4%. Mặc dù mức kỳ vọng nửa đầu năm giảm 0,3% song bù
lại ở nửa cuối năm sẽ tăng 0,3%.

Tình hình kinh tế Hàn Quốc trong sáu tháng cuối năm 2023 có khả năng dần phục hồi song sáu
tháng đầu năm sẽ chững lại so với dự kiến bởi tác động ảnh hường từ sự phục hồi dần dần của
nền kinh tế Trung Quốc.

Ngân hàng Hồi giáo Malaysia Bhd ngày 9/2 cho biết, tăng trưởng GDP của Malaysia dự kiến đạt
8,4% cả năm 2022, so với mức 3,1% của năm 2021, đánh dấu mức tăng trưởng cao nhất trong
các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Tăng trưởng GDP quý
IV/2022 ước đạt 5,7%.

Nhà kinh tế trưởng của Ngân hàng Hồi giáo Malaysia Bhd, Firdaos Rosli, cho biết đó sẽ là một
dự báo tốt hơn mong đợi, nhờ nhu cầu trong nước tăng và sự phục hồi vững chắc hơn của thị
trường lao động, bên cạnh yếu tố tác động cơ bản thấp. Ông đồng thời nhấn mạnh đồng ringgit
đã đạt mức cao lịch sử 4,746 RM/USD vào đầu tháng 11/2022, do sức ép lãi suất ngày càng
tăng và chênh lệch lợi suất trái phiếu.

Đề cập đến triển vọng tăng trưởng năm 2023, ông Rosli dự báo nền kinh tế Malaysia sẽ tiếp tục
tăng trưởng trong bối cảnh suy thoái toàn cầu, suy thoái kinh tế sẽ ít có khả năng xảy ra hơn,
khi các nền tảng kinh tế vĩ mô của đất nước vẫn duy trì vững chắc.

Ông Firdaos cho rằng tiêu dùng cá nhân sẽ tiếp tục là động lực chính của tăng trưởng kinh tế
trong suốt cả năm, bên cạnh triển vọng mở cửa trở lại của Trung Quốc có thể giúp hạn chế đà
suy giảm. Ông cũng lưu ý rằng đầu tư tư nhân sẽ vẫn chưa rõ mặc dù lãi suất chính sách qua
đêm thấp hơn so với mức trước đại dịch.
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Vốn FDI đổ vào Mexico cao nhất trong 7 năm
Ngày 8/2, Bộ Kinh tế Mexico thông báo nước này thu hút 35,3 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước
ngoài (FDI) trong năm 2022, tăng 12% so với năm 2021.

Đây cũng là mức thu hút FDI cao nhất của quốc gia Mỹ Latinh này kể từ năm 2015.

Phóng viên TTXVN tại Mexico dẫn thông báo cùng ngày của Bộ Kinh tế nước này cho biết số
liệu FDI trong năm 2022 được ghi nhận từ 3.485 công ty Mexico có vốn đầu tư nước ngoài,
5.739 hợp đồng ủy thác đầu tư và 24 tập đoàn sở hữu 100% vốn đầu tư nước ngoài.

Xét trên phương thức đầu tư, Bộ Kinh tế Mexico cho biết 48% trong tổng số FDI năm 2022 là
vốn đổ vào những dự án mới, 45% là vốn dùng lợi nhuận để tái đầu tư và 7% là vốn đầu tư mua
cổ phần hoặc sáp nhập, mua lại doanh nghiệp.

Công nghiệp sản xuất - chế tạo tiếp tục là lĩnh vực thu hút nhiều vốn FDI nhất, chiếm 36% tổng
số vốn FDI trong năm 2022. Các lĩnh vực thu hút nhiều FDI tiếp theo là tài chính, bảo hiểm,
thương mại, giao thông, khai khoáng và sản xuất - truyền tải điện.

Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh (ONS) ngày 10/2 ra thông báo cho biết Tổng sản phẩm quốc
nội (GDP) của Anh không tăng trưởng trong quý IV/2022, đúng như kỳ vọng. Trước đó trong quý
III/2022, nền kinh tế này đã suy giảm 0,3%.

Cũng theo ONS, nền kinh tế Anh đã tăng trưởng 4,1% vào năm ngoái bất chấp tình trạng lạm
phát cao kỷ lục trong nhiều thập kỷ, sau khi tăng trưởng 7,4% vào năm 2021. Tăng trưởng GDP
năm 2022 của Anh là mức tăng cao nhất trong tất cả các quốc gia Nhóm bảy quốc gia công
nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7), song quy mô nền kinh tế Anh vẫn nhỏ hơn 0,8% so với
trước đại dịch COVID-19.

Bộ trưởng Tài chính Jeremy Hunt hoan nghênh thông tin Anh "tránh được suy thoái". Song ông
cảnh báo về giá tiêu dùng cao ngất ngưởng đã gây ra cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt và
phong trào đình công diện rộng. Ông Hunt nói nước Anh vẫn chưa thoát khỏi tình trạng khó
khăn, đặc biệt là khi nói đến lạm phát. Nhưng ông cũng lưu ý rằng nền kinh tế Anh có khả năng
phục hồi tốt hơn so với lo ngại của nhiều người.

Kinh tế Anh năm 2022 thoát suy thoái trong gang tấc

Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) vẫn cho rằng quốc
gia này có thể bước vào suy thoái trong năm 2023.
nhưng thời gian sẽ ngắn hơn và ít nghiêm trọng hơn
so với dự báo trước đây.
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Vốn ngoại tiếp tục chảy mạnh vào Việt Nam
Mặc dù tháng 1/2023 là tháng gắn với hai kỳ nghỉ dài, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán, nhưng
một số nhà đầu tư ngoại vẫn tìm hiểu và quyết định mở rộng đầu tư. Trên địa bàn cả nước đã có
89 lượt dự án đăng ký điều chỉnh, với tổng vốn tăng thêm đạt 306,3 triệu USD. Ngoài ra còn có
204 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, với tổng vốn 174,1 triệu USD.

Hướng đến các dự án công nghệ cao
Theo kế hoạch, giai đoạn 2021-2030 thu hút FDI sẽ hướng đến dự án công nghệ cao, quản trị
hiện đại, giá trị gia tăng cao và có tác động lan tỏa tích cực, kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng
toàn cầu.

Điểm mạnh cũng như cơ hội mở ra cho Việt Nam trong việc thu hút vốn ngoại là đã tham gia 2
hiệp định thương mại tự do thế hệ mới là Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái
Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU(EVFTA). Từ đây tạo điều
kiện thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư ngoại. Hiện, có nhiều nhà đầu tư lớn của Hàn Quốc,
Nhật Bản đã chọn Việt Nam là điểm đến. Nhiều nhà đầu tư lớn của châu Âu, Mỹ, Canada cũng
đang khảo sát môi trường đầu tư của Việt Nam để quyết định lựa chọn.

TS Phan Hữu Thắng - nguyên Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ kế hoạch và Đầu tư) cho
rằng, cần mở rộng hợp tác với thị trường tiềm năng. Trong đó, thu hút FDI cần cân đối, hợp lý
giữa các vùng miền, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội Việt Nam trong giai đoạn
tới, do vậy cần có quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội từ nguồn vốn FDI. Theo đó, những địa
phương có kết cấu hạ tầng tương đối hiện đại và nguồn nhân lực có chất lượng thì tập trung thu
hút các dự án công nghệ cao, công nghệ mới, dự án nghiên cứu phát triển, dịch vụ hiện đại.

Để thu hút nguồn vốn FDI, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông cũng cho rằng,
Việt Nam cần tập trung phát triển các ngành dịch vụ theo chiều sâu; tăng năng suất khu vực
dịch vụ và khu vực sản xuất kinh doanh, hoàn thiện và nâng cao chất lượng hệ thống kết cấu hạ
tầng; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; bổ sung chính sách phát triển công nghiệp phụ
trợ; bổ sung các chính sách nhằm thu hút nguồn vốn đầu tư FDI hiệu quả, chất lượng cao.

Giới chuyên gia kinh tế cho rằng Việt Nam vẫn phải chuẩn bị kỹ những điều kiện cần thiết để
sẵn sàng đón nhận làn sóng chuyển dịch đầu tư mới, trở thành cứ điểm sản xuất quan trọng của
thế giới bằng cách tiếp tục hoàn thiện thể chế, môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng để
thu hút có chọn lọc, ưu tiên các dự án sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường.
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Du lịch thu về 46.000 tỷ đồng trong tháng 1
Báo cáo nhận định về triển vọng kinh tế Việt Nam mới công bố gần đây của HSBC cho rằng, dù
tình hình thương mại thế giới đang chậm lại, vẫn có những yếu tố giữ cho nền kinh tế Việt Nam
vững vàng. Trong đó, du lịch sẽ là một ngành then chốt trong năm 2023.

Ngay trong tháng đầu tiên của năm 2023, du lịch cũng đã chứng kiến những con số khá ấn
tượng. 13 triệu lượt là lượng khách nội địa ngành du lịch đã phục vụ trong tháng 1/2023. Đây
cũng là con số cao nhất trong một tháng từ trước đến nay.

Không chỉ thị trường khách nội địa, lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng đầu tiên của
năm 2023 cũng có sự khởi sắc rõ nét, với hơn 871.000 lượt. Con số này tăng hơn 23% so với 
tháng trước và gấp 44 lần so với cùng kỳ năm trước.

Hàn Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất đến Việt Nam, tiếp theo là Mỹ, Thái Lan,
Australia, Malaysia…

Hôm nay, tại Hội nghị về phát triển kinh tế - xã hội
và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng
sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045,
lãnh đạo tỉnh Thái Bình đã trao chứng nhận đăng ký
đầu tư cho Dự án “Đầu tư xây dựng nhà máy sản
xuất gia công linh kiện điện tử, linh kiện máy tính,
thiết bị thông minh...”, với tổng mức đầu tư 6.467 tỷ
đồng.

Đây chính là dự án của Compal, một trong những

Nhà cung cấp của Apple đầu tư hơn 260 triệu USD
vào Việt Nam

nhà sản xuất của Apple và các tập đoàn công nghệ lớn toàn cầu.

Trước đó, cuối năm 2022, tỉnh đã  tiếp nhận dự án Công ty TNHH Compal Electronics (Việt Nam)
đầu tư vào khu công nghiệp Liên Hà Thái.

Theo đề xuất của nhà đầu tư, dự án Công ty TNHH Compal Electronics (Việt Nam) tại KCN Liên
Hà Thái chuyên sản xuất, gia công, lắp ráp thiết bị điện tử với tổng vốn đầu tư 260 triệu USD.

Dự án được phân kỳ đầu tư làm 3 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 khởi công xây dựng nhà
xưởng, công trình phụ trợ trong quý I/2023 và đi vào sản xuất chính thức quý II/2024.

Ông KC Chen, Phó Tổng giám đốc Compal Việt Nam cho biết, công ty quyết định đầu tư dự án
nhà máy sản xuất, lắp ráp các thiết bị điện tử như máy tính xách tay, đồng hồ, màn hình led...
vào khu công nghiệp Liên Hà Thái tại Thái Bình vì giao thông thuận tiện, nguồn nhân lực dồi
dào, công tác bảo vệ môi trường tốt và nhất là có mặt bằng sạch, đủ lớn đáp ứng nhu cầu của
dự án.
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Thị trường chứng khoán thế giớiThị trường chứng khoán thế giới

33,869.27 điểm 4,090.46 điểm 11,718.12 điểm

0.5 % 0.2 % 0.61 %

S&P 500 và Nasdaq Composite có tuần tồi tệ nhất kể
từ tháng 12/2022

Thị trường chứng khoán Việt Nam

Nhịp đập Thị trường tuần 06-10/02/2023: Đà giảm dự
kiến sẽ còn tiếp diễn

Thị trường giao dịch tiêu cực trong phiên cuối tuần, VN-Index giảm 8.73 điểm, xuống còn
1,055.3 điểm; HNX-Index giảm 2.41 điểm, kết phiên ở mức 208.5 điểm. Xét cho cả tuần, VN-
Index giảm tổng cộng 21.85 điểm (-2.03%), HNX-Index giảm 6.78 điểm (-3.15%).
Khối lượng khớp lệnh trung bình trên sàn HOSE đạt gần 456 triệu cổ phiếu/phiên, giảm 34.45%
so với tuần giao dịch trước. Sàn HNX đạt trung bình hơn 55 triệu cổ phiếu/phiên, giảm 25.36%
so với tuần giao dịch trước.
Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng gần 773 tỷ đồng trên cả hai sàn. Khối ngoại mua ròng
gần 725 tỷ đồng trên sàn HOSE và mua ròng gần 47 tỷ đồng trên sàn HNX.
Cổ phiếu tăng tiêu biểu trong tuần qua là CMX
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Thị trườngvàng

Thị trường ngoại hối

Thị trườngdầu

Tỷ giá ngoại tệ ngày 15/2/2023: Lao dốc sau khi Mỹ công bố
chỉ số CPI
Sáng 15/2, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của
đồng Việt Nam với USD ở mức: 23.630 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 23.400 đồng, bán ra 23.770 đồng;
VietinBank mua vào 23.390 đồng, bán ra 23.810 đồng.

Dầu giảm hơn 1% sau khi Mỹ giải phóng thêm dự trữ chiến
lược
Giá dầu giảm vào ngày thứ Ba (14/02), sau khi Mỹ cho biết sẽ giải
phóng thêm dầu thô từ kho Dự trữ Chiến lược (SPR), qua đó làm
giảm một số lo ngại về nguồn cung từ thị trường.
Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Ba, hợp đồng dầu Brent lùi 96
xu (tương đương 1.1%) xuống 85.65 USD/thùng. Hợp đồng dầu
WTI mất 87 xu (tương đương 1.1%) còn 79.27 USD/thùng.

Giá vàng trong nước
Giá vàng miếng SJC sáng 15.2 giảm 50.000 - 250.000 đồng mỗi
lượng so với chiều 14.2. Eximbank công bố giá vàng miếng
SJC "bốc hơi" 100.000 đồng/lượng, xuống còn 66,4 triệu đồng
chiều mua vào, bán ra 67 triệu đồng. Công ty vàng bạc đá quý Mi
Hồng giảm giá mua vào 250.000 đồng, xuống còn 66,4 triệu
đồng/lượng.
Giá vàng ngoài nước
Sáng 15.2, giá vàng tăng nhẹ, trở lại mức giá 1.855 USD/ounce
sau khi biến động mạnh trước thông tin CPI của Mỹ công bố.
Trong phiên giao dịch Mỹ (đêm 14.2), kim loại quý đã tăng vọt lên
mức 1.871 USD/ounce nhưng sau đó lại lao xuống 1.842,5
USD/ounce.
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Dự báo hàng không Việt Nam sẽ hồi phục hoàn toàn
vào cuối năm 2023
Theo dự báo của IATA thị trường hàng không Việt Nam sẽ hoàn toàn hồi phục vào cuối
năm nay. Tổng thị trường vận tải hàng không Việt Nam sẽ đạt xấp xỉ 80 triệu khách và
1,44 triệu tấn hàng hóa.

Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế (IATA) vừa có dự báo
về thị trường hàng không toàn cầu. Theo đó, sản lượng
luân chuyển hành khách quốc tế năm 2023 dự kiến bằng
80% so năm 2019 và nội địa đạt khoảng 95% so năm
2019.

Đối với Việt Nam, hết năm 2022, thị trường hàng không
nội địa đã phục hồi hoàn toàn và có sự tăng trưởng cao
so với giai đoạn năm 2019. Thị trường quốc tế dần hồi
phục và dự báo sẽ đạt mức 2019 vào cuối năm 2023.

Bổ sung hơn 31 nghìn tỷ đồng để Bộ Giao thông Vận
tải bố trí vốn cho 5 dự án cao tốc
Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển vốn nước ngoài
nguồn ngân sách trung ương năm 2022 số tiền 31.392 tỷ đồng cho Bộ Giao thông Vận tải
để bố trí kế hoạch vốn cho 5 dự án cao tốc.

Theo đó, bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương
năm 2022 số tiền 31.392 tỷ đồng cho Bộ Giao thông Vận tải để bố trí kế hoạch vốn cho 5 dự án
đã được Quốc hội cho phép chuyển từ vốn vay về cho vay lại, bảo lãnh Chính phủ thành vốn
cấp phát ngân sách nhà nước tại Nghị quyết số 63/2022/QH15, gồm: 1 dự án do Tổng công ty
Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam làm chủ đầu tư (cao tốc Hà Nội - Hải Phòng) và
4 dự án do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam làm chủ đầu tư (cao tốc Nội
Bài - Lào Cai, cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, cao tốc Tp.HCM - Long Thành - Dầu Giây và cao
tốc Bến Lức - Long Thành).

Quyết định nêu rõ, các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải căn cứ chức
năng, nhiệm vụ được giao về quản lý nhà nước về tài chính - ngân sách nhà nước, đầu tư công
chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và cơ
quan liên quan về tính chính xác của các nội dung, số liệu báo cáo; tổ chức quản lý, sử dụng,
thanh quyết toán dự toán chi đầu tư phát triển được bổ sung nêu trên bảo đảm đúng quy định
của pháp luật, hiệu quả, tiết kiệm, công khai, minh bạch.

Theo dự báo, thị trường hàng không Việt Nam sẽ hoàn toàn hồi phục vào cuối năm 2023. Tổng
thị trường vận tải hàng không Việt Nam năm 2023 sẽ đạt xấp xỉ 80 triệu khách và 1,44 triệu tấn
hàng hóa, tăng tương ứng 45,4% về hành khách và 15% về hàng hóa so với năm 2022. So với
cùng thời điểm trước dịch COVID-19 (năm 2019), tăng xấp xỉ 1% về hành khách và 14,8% về
hàng hóa.

Về hàng hóa, sản lượng thông qua các cảng hàng không trong tháng đầu tiên của năm 2023 đạt
112 nghìn tấn, tăng 11,6% so với tháng 12/2022. Riêng hàng hóa quốc tế là 83 nghìn tấn, tăng
10% và hàng hóa nội địa đạt sản lượng 29 nghìn tấn, tăng 16,6% so với tháng 12/2022.
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Bộ Giao thông vận tải tìm cách tăng thị phần vận tải
đường thủy nội địa, đường sắt năm 2023
Năm 2023, Bộ Giao thông vận tải đặt mục tiêu tăng trưởng 7% sản lượng vận chuyển
hàng hóa và 8% sản lượng hành khách. Cùng với đó, tiếp tục tái cơ cấu thị phần vận tải
theo hướng giảm vận tải đường bộ, tăng thị phần vận tải đường thủy nội địa và đường
sắt...

Bộ Giao thông vận tải đánh giá năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, có ý nghĩa quan trọng trong
việc đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2021- 2025,
góp phần triển khai các mục tiêu của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030.

Về giải pháp quản lý vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải gắn với công tác phòng, chống,
kiểm soát dịch bệnh Covid-19, Bộ Giao thông vận tải giao Vụ Vận tải việc tiếp tục triển
khai các giải pháp tái cơ cấu thị phần vận tải theo hướng giảm vận tải đường bộ, tăng thị
phần vận tải đường thủy nội địa và đường sắt.

Cùng với đó, chú trọng phát triển vận tải đa phương thức và dịch vụ logistics trên cơ sở ứng
dụng khoa học công nghệ, nâng cao năng lực, hiệu quả, chất lượng dịch vụ vận tải, giảm chi phí
logistics; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành hoạt động vận tải.
Song song là đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính trong quản lý vận tải.

Quản lý, khai thác hiệu quả các tuyến vận tải thủy, tuyến bờ ra đảo, triển khai các giải pháp đảm
bảo an toàn phương tiện mang cấp VR-SB hoạt động trên biển, nhất là hoạt động vận tải hành
khách tuyến từ bờ ra đảo.

Với đường sắt, triển khai kế hoạch chạy tàu an sinh xã hội và tiếp tục nâng cao chất lượng dịch
vụ vận tải đường sắt; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện biểu đồ chạy tàu,
giá dịch vụ điều hành giao thông vận tải sắt.

Ngoài ra, Vụ Vận tải phối hợp với các địa phương trong công tác quản lý phát triển giao thông
đô thị hướng tới văn minh, hiện đại, thân thiện môi trường, ưu tiên giao thông công cộng làm
nền tảng, đặc biệt là TP. Hồ Chí Minh và Thủ đô Hà Nội.

Sản lượng vận tải phục hồi rõ rệt
Sản lượng vận tải hàng hóa năm 2022 đạt 2.009 triệu tấn, tăng 23,7% so với cùng kỳ; luân
chuyển hàng hóa ước đạt 441,3 tỷ tấn.km, tăng 29,4% so với cùng kỳ năm 2021.

Vận chuyển hành khách năm 2022 đạt 3.664 triệu lượt khách,
tăng 52,8% so với cùng kỳ năm 2021; luân chuyển hành khách
đạt 171,8 tỷ hành khách.km, tăng 78,3% so với cùng kỳ.

Kết quả này cho thấy hoạt động vận tải năm 2022 phục hồi trên
cả 5 lĩnh vực, trong đó, vận tải hành khách ngành hàng không
và đường sắt tăng trưởng 3 con số. Vận tải đường sắt bắt đầu
có lãi sau 2 năm liên tục thua lỗ do ảnh hưởng của đại dịch
Covid-19.
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Một cảng biển Việt Nam nhảy 10 bậc trong top 50 cảng
lưu thông hàng hóa lớn nhất thế giới chỉ trong 1 năm
Hiện nay, Việt Nam có 34 cảng biển đang hoạt động. Trong đó, một cảng biển Việt Nam
nhảy 10 bậc trong top 50 cảng lưu thông hàng hóa lớn nhất thế giới chỉ trong 1 năm.

Tạp chí hàng hải Lloyd's List (Anh) đã đưa ra bảng xếp hạng 100 cảng container năm 2022 có
lưu lượng hàng hóa qua cảng lớn nhất thế giới. Trong đó, Việt Nam có 3 cảng ở trong danh
sách này, đó là cảng Hải Phòng, cảng Sài Gòn (TP. Hồ Chí Minh) và cảng Cái Mép. Đây đều là
những cảng biển cũng được Lloy's List đánh giá có tốc độ tăng trưởng tốt.

Theo bảng xếp hạng Lloyd's List, cảng Sài Gòn xếp thứ 22 với sản lượng thông qua là 7,9 triệu
Teus trong năm 2021 và tốc độ tăng trưởng đạt khoảng 1,3% so với năm 2020. Theo Lloyd's
List, Việt Nam có thể phát triển để nằm trong một chuỗi cung ứng chiến lược với cảng biển Sài
Gòn. Cùng với đó, tương lai của cảng Sài Gòn có thể mở rộng hơn nữa và khu vực này cũng
đang có những thay đổi quan trọng.

Lloyd's List cho biết, cảng biển Hải Phòng giữ vị trí thứ 28, có sản lượng hàng năm 2021 đạt
5,69 triệu Teus, tăng trưởng khoảng 10,8% so với năm đại dịch 2020. Theo đó, tốc độ tăng
trưởng về sản lượng hàng hóa của cảng biển Hải Phòng năm 2021 đã tăng gấp đôi so với năm
2012.

Đặc biệt, theo dữ liệu của Lloy's List, cảng Cái Mép đã tăng 10 bậc trong top 50 cảng lưu
thông hàng hóa lớn nhất thế giới, từ vị trí thứ 42 lên vị trí thứ 32 chỉ trong 1 năm. Theo
đó, Cái Mép là cảng biển có độ nhảy thứ hạng lớn nhất trong top 50 cảng lưu thông hàng hóa
lớn nhất thế giới năm 2022. Lloy's List cho biết, sự tăng trưởng ấn tượng của cảng Cái Mép có
được sau khi Cái Mép có thêm cảng Gemalink đi vào hoạt động.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 48/69 cảng đang hoạt động, với tổng công suất
thiết kế đạt 155,7 triệu tấn/năm. Trong đó, tỉnh đang có 7 dự án cảng container lớn với công
suất 6,8 triệu TEUs/năm.

Để phát huy lợi thế về cảng biển, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã huy động vốn đầu tư phát triển hạ
tầng giao thông nhằm nối liền các cảng nước sâu, kết nối giao thông đường bộ, đường biển với
các tỉnh trong vùng trọng điểm phía Nam. Cùng với đó, tỉnh thực hiện quy hoạch và xây dựng hệ
thống các khu công nghiệp gắn với cảng biển. Tính đến nay, Bà Rịa - Vũng Tàu có 15 khu công
nghiệp, với tổng diện tích khoảng 8.510ha.
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Đề xuất bến container quốc tế cảng Sài Gòn tiếp nhận
tàu siêu trọng tải
Cục Hàng hải Việt Nam cho biết đơn vị vừa có ý kiến liên quan đến đề xuất tiếp nhận tàu
trọng tải 200.148 DWT vào, rời Bến cảng container quốc tế cảng Sài Gòn - SSA (Bến cảng
SSIT) của Công ty Liên doanh Dịch vụ container quốc tế cảng Sài Gòn - SSA (Chủ đầu tư).

Theo đó, Cục Hàng hải Việt Nam cho hay, Bến cảng SSIT được công bố mở để tiếp nhận tàu có
trọng tải đến 160.000 DWT. Tuy nhiên, cảng được Bộ Giao thông Vận tải chấp thuận chủ trương
cho phép nghiên cứu, lập phương án tiếp nhận tàu có trọng tải đến 200.000 DWT.

Đồng thời, Cục Hàng hải Việt Nam cũng đã phê duyệt phương án bảo đảm an toàn hàng hải
cho tàu container trọng tải trên 166.000 DWT đến 199.273 DWT vào, rời Bến cảng SSIT.

Theo lãnh đạo Công ty Liên doanh Dịch vụ container quốc tế cảng Sài Gòn - SSA, từ thời điểm
được cấp phép thử nghiệm đón tàu 199.273 DWT tới nay (tháng 10/2022), cảng đã đón được
một chuyến tàu lớn nhưng trọng tải nhỏ hơn cho phép. Đó là tàu tàu MSC Amsterdam với trọng
tải 185.552 tấn, sức chở 16.652 Teus, chiều dài tàu 399m. Đây là tàu container lớn nhất từng
cập cảng SSIT.

Ký kết Thỏa thuận hợp tác hàng hải Việt Nam -
Singapore
Thông tin từ Cục Hàng hải VN cho hay, nhân chuyến thăm chính thức Singapore của Thủ tướng
Chính phủ Phạm Minh Chính, Cục Hàng hải Việt Nam cùng Cơ quan hàng hải và cảng
Singapore đã ký kết Thỏa thuận hợp tác lĩnh vực hàng hải nhằm tăng cường hơn nữa mối quan
hệ hợp tác về hàng hải và cảng biển.

Đại diện Cục Hàng hải Việt Nam là Quyền Cục trưởng Nguyễn Đình Việt đã ký kết và trao đổi
văn kiện hợp tác nêu trên với Cục trưởng Cơ quan hàng hải và cảng Singapore Teo Eng Dih
dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Singapore Lý
Hiển Long.

Trong khuôn khổ Thỏa thuận hợp tác, Cục Hàng hải Việt Nam và Cơ quan hàng hải và cảng
Singapore sẽ tăng cường phối hợp trong các lĩnh vực liên quan đến hàng hải như: số hóa hàng
hải, kiểm tra nhà nước cảng biển, đào tạo hàng hải, vận tải xanh nhằm thúc đẩy vận tải biển an
toàn, an ninh, thân thiện với môi trường đồng thời đáp ứng yếu tố hiệu quả.

Việc ký kết văn kiện hợp tác này không chỉ tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa hai
cơ quan hàng hải Việt Nam và Singapore mà còn là dấu ấn trong chuyến thăm Singapore của
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao
và 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Singapore.

Để các hoạt động hợp tác đi vào thực chất, sớm đem lại lợi ích cho cả hai phía, tại buổi lễ ký
kết, Cục Hàng hải Việt Nam đã trao đổi dự thảo Kế hoạch hành động triển khai Thỏa thuận hợp
tác cho Cơ quan hàng hải và cảng Singapore. Hai bên sẽ thúc đẩy triển khai các nội dung trong
Thỏa thuận ngay sau khi Cục Hàng hải Việt Nam hoàn thành chuyến công tác trở về nước.
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Dư thừa công suất có thể gây ra cuộc chiến giá mới
giữa các hãng tàu container, cảnh báo từ chủ tịch
Evergreen
Với số lượng lớn các tàu tải trọng lớn mới được giao bắt đầu từ năm nay, nếu sức tiêu
dùng không theo kịp tăng trưởng nguồn cung, các hãng tàu container có thể quay trở lại 
cuộc chiến tranh về giá như trước đại dịch.

DSV tăng trưởng lợi nhuận gộp 33% trong năm 2022
sau khi sáp nhập Agility GIL
Doanh thu của công ty tăng trên 20% đến 35 tỷ USD, lợi nhuận gộp tăng 33% đến 7,6 tỷ
USD và lợi nhuận trước lãi vay và thuế (EBIT) đặc biệt gấp đôi gần đến 4 tỷ USD.

Công ty vận chuyển hàng hóa toàn cầu DSV công bố tăng tổng doanh thu, lợi nhuận so với kết
quả năm trước. Cụ thể, doanh thu của công ty tăng trên 20% đến 35 tỷ USD, lợi nhuận gộp tăng
33% đến 7,6 tỷ USD và lợi nhuận trước lãi vay và thuế (EBIT) đặc biệt gấp đôi gần đến 4 tỷ
USD, trong khi dòng tiền tự do điều chỉnh của DSV đã tăng hơn gấp đôi so với năm 2021.

DSV cho biết hiệu suất của mình đã bị ảnh hưởng ở cuối năm 2022 bởi sự suy giảm toàn cầu
của kinh tế và tình trạng dần trở về bình thường của thị trường vận chuyển. Tuy nhiên, công ty
đã tích hợp hiệu quả Agility GIL trong vòng một năm sau khi mua.

Chủ tịch của Evergreen, Chang Yen-i, đã cảnh báo rằng, với số lượng lớn các tàu tải trọng lớn
mới được giao bắt đầu từ năm nay, nếu sức tiêu dùng không theo kịp tăng trưởng nguồn cung,
các hãng tàu container có thể quay trở lại cuộc chiến tranh về giá cước vận chuyển như trước 
đại dịch. Ông Chang đã phát biểu tại lễ kỷ niệm Tết Nguyên đán của Hiệp hội các chủ tàu Trung
Quốc vào thứ Tư vừa qua.

Kể từ đầu năm, Chỉ số vận chuyển hàng hóa công-te-nơ Thượng Hải (SCFI) đã giảm hơn 2%
so với mức cao nhất vào đầu năm 2022, trong đó tuyến châu Á-bờ tây Hoa Kỳ và các tuyến Á-
Âu giảm nhiều nhất.

Chủ tịch Yang Ming Cheng Cheng-mount, người cũng tham dự sự kiện này, nói với các nhà báo
rằng không có dấu hiệu phục hồi kinh tế mạnh mẽ nào. Ông nói: “Mặc dù Trung Quốc đã từ bỏ
chính sách zero-Covid-19 và đang hành động để ổn định nền kinh tế của mình, nhưng chúng ta
có thể thấy rằng sản lượng thông qua các cảng container không đáng kể, vì vậy vẫn còn phải
xem hiệu quả của việc dỡ bỏ hạn chế đại dịch sẽ thúc đẩy nền kinh tế.”

Dự báo của DSV cho năm 2023 cho thấy EBIT sẽ nằm
trong khoảng 23-26 tỷ USD, với mức tỷ suất thuế của
công ty dự đoán là khoảng 24%.

DSV dự đoán xu hướng giảm khối lượng vận chuyển sẽ
tiếp tục trong nửa đầu của năm 2023, và sẽ tăng trở lại
trong nửa sau của năm 2023.
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KINH TẾ VĨ MÔ – Kinh tế Việt Nam

Maersk đạt lợi nhuận 30,9 tỷ USD trong năm 2022, dự
kiến   sẽ giảm ít nhất 84% trong năm 2023
Maersk đã báo cáo EBIT hợp nhất là 30,86 tỷ USD trong năm 2022, tăng từ 19,74 tỷ USD vào
năm 2021. Doanh thu năm 2022 tăng 32% ở mức 81,5 tỷ USD so với 61,79 tỷ USD một năm
trước đó.

Tuy nhiên, kết quả xuất sắc sẽ không kéo dài khi thu nhập quý 4 năm 2022 giảm so với cùng kỳ
năm trước, dẫn đến mức giảm lớn hơn nhiều so với dự kiến vào năm 2023. Maersk lưu ý rằng
“sự bình thường hóa dự kiến” đã bắt đầu đối với hoạt động kinh doanh vận tải biển (vận chuyển
container) của Maersk về cuối năm.

Trong quý 4 năm 2022, Maersk đã báo cáo EBIT giảm 1,5 tỷ USD xuống còn 5,1 tỷ USD so với
6,5 tỷ USD trong cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận quý 4 giảm là do hoạt động kinh doanh vận tải container với EBIT là 4,8 tỷ USD trong
quý 4 năm 2022 so với 6,3 tỷ USD trong quý 4 năm 2021. Maersk cho biết sự sụt giảm này là do
“Do khối lượng thấp hơn và giá cước vận chuyển thấp hơn trên các tuyến đường từ châu Á đến
Châu Âu và Bắc Mỹ cùng với chi phí cao hơn liên quan đến nhiên liệu, xử lý container và mạng
lưới”.

Dự báo năm 2023 và chỉ tiêu cả năm của Maersk ở mức cao nhất là thấp hơn mức lợi nhận
trong Quý 4 năm 2022. Công ty Đan Mạch đang đưa ra chỉ tiêu cả năm về EBIT từ 2 tỷ USD - 5
tỷ USD.

Nhìn vào hoạt động kinh doanh vận tải container của mình trong năm 2022, Maersk cho biết họ
“tiếp tục thực hiện quá trình chuyển đổi chiến lược, duy trì mức độ ổn định của các hợp đồng dài
hạn”. Báo cáo hàng năm của Maersk cho thấy có sự thay đổi giảm nhẹ về tỷ lệ các lô hàng đặt
theo giá cước hợp đồng so với giá cước giao ngay, từ 71% trong năm 2021 đã giảm xuống còn
70% trong năm 2022.

Chiến lược tương lai của Maersk dựa trên việc phát triển hoạt động kinh doanh dịch vụ và
logistics của mình để trở thành một nhà cung cấp dịch vụ logistics tích hợp, và công ty đã thực
hiện một số thương vụ mua lại liên quan đến hậu cần nổi tiếng bao gồm LF Logistics và Senator.
Việc mua lại LF Logistics đã bổ sung thêm khoảng 3,1 triệu m2 diện tích kho bãi trên 198 cơ sở
và tổng thể năng lực kho bãi của Maersk đã tăng hơn gấp đôi lên 7,1 m2.
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Thuế GTGT của dịch vụ được xác định theo thời điểm lập hóa đơn

Công văn số 4420/CTHN-TTHT ngày 9/2/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội

về thời điểm xác định thuế GTGT (2 trang)

Cục thuế TP. Hà Nội lưu ý, theo quy định tại Điều 8 Thông tư 219/2013/TT-BTC, thời điểm xác
định thuế GTGT đối với cung ứng dịch vụ là thời điểm lập hóa đơn.

Theo quy định tại Điều 9 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, thời điểm lập hóa đơn đối với dịch vụ là thời
điểm hoàn thành dịch vụ hoặc thời điểm thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.net)

Tăng cường quản lý thu thuế với dịch vụ ăn uống ứng dụng công nghệ số

Nội dung đề cập tại Nghị quyết 10/NQ-CP ngày 03/02/2023

về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2023 trực tuyến với địa phương

Theo đó, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện Chỉ thị
của Thủ tướng về đẩy mạnh kết nối chia sẻ dữ liệu để phục vụ phát triển thương mại điện tử,
chống thất thu thuế, đảm bảo an ninh tiền tệ theo chỉ đạo tại Thông báo 330 /TB-VPCP ngày
18/10/2022:

Để khai thác hiệu quả hơn các dư địa thu ngân sách nhà nước trên cơ sở đẩy mạnh chuyển đổi
số, ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối, chia sẻ dữ liệu trong công tác quản lý thu đối với hoạt
động thương mại điện tử, trình Thủ tướng trong tháng 3/2023.

Tăng cường công tác quản lý thu thuế đối với một số ngành nghề, lĩnh vực đặc thù, nhất là dịch
vụ ăn uống, trên cơ sở ứng dụng công nghệ số và xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Triệt để cắt giảm các khoản chi thường xuyên, các nhiệm vụ chi không thực sự cấp bách như đi
công tác, khánh tiết, hội thảo, hội nghị...

Ngoài ra, yêu cầu Ngân hàng Nhà nước khẩn trương trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi
Nghị định 31/2022/NĐ-CP trong tháng 02/2023 để tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy giải ngân gói hỗ
trợ lãi suất 2% qua hệ thống các ngân hàng thương mại;….

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: thuvienphapluat.vn)
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Các trường hợp DNCX được miễn thuế xuất khẩu, nhập khẩu

Công văn số 213/HQTPHCM-GSQL ngày 3/2/2023 của Cục Hải quan TP. HCM

về việc hướng dẫn thủ tục hải quan (1 trang)

Thủ tục khai hải quan đối với hàng tái nhập để tái chế nhưng không tái xuất được thực hiện theo
quy định tại khoản 7 Điều 47 Nghị định 08/2015/NĐ-CP (sửa đổi tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP).

Theo đó, trường hợp sản phẩm tái chế là hàng gia công, doanh nghiệp làm thủ tục hải quan để
tiêu thụ nội địa hoặc tiêu hủy; trường hợp không phải là hàng gia công, doanh nghiệp làm thủ tục
chuyển tiêu thụ nội địa như hàng hóa tái nhập để tiêu thụ nội địa.

Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất (DNCX), được miễn thuế theo
quy định tại điểm c khoản 4 Điều 2 Luật thuế XNK số 107/2016/QH13 gồm: hàng hóa xuất khẩu
từ DNCX ra nước ngoài; hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào DNCX và chỉ sử dụng trong
DNCX; hàng hóa chuyển từ DNCX này sang DNCX khác.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.net)

Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá không đủ điều kiện kinh doanh kể từ 1/1/2023

Thông báo số 955/TB-BTC ngày 30/12/2022 của Bộ Tài chính

về việc công bố Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá

kể từ ngày 01/01/2023 tại doanh nghiệp thẩm định giá; Danh sách doanh nghiệp

thẩm định giá, chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá không bảo đảm điều kiện

kinh doanh dịch vụ thẩm định giá kể từ ngày 01/01/2023 (68 trang)

Cần lưu ý, đối với các doanh nghiệp không đảm bảo đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 39
Luật giá, Điều 1 Nghị định 12/2021/NĐ-CP và Khoản 3 Điều 26 Thông tư 204/2014/TT-BTC trong
03 tháng liên tục kể từ ngày 1/1/2023, sẽ bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ thẩm định giá theo quy
định tại khoản 1 Điều 40 Luật giá hoặc đến khi có Thông báo khác.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.net)

HẢI QUAN – XUẤT NHẬP KHẨU – VẬN TẢI

DOANH NGHIỆP – ĐẦU TƯ

Các Danh sách được Bộ Tài chính công bố kèm
theo Thông báo này gồm:

1. Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện
hành nghề thẩm định giá tài sản kể từ ngày
1/1/2023 (chi tiết xem Phụ lục 01).

2. Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, chi
nhánh doanh nghiệp thẩm định giá không bảo đảm
điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá kể từ
ngày 1/1/2023 (chi tiết xem Phụ lục 02).



16

PHẦN TIN THỊ TRƯỜNG

Bộ Tài chính khuyến cáo doanh nghiệp chưa nên áp dụng

Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS)

Công văn số 924/BTC-QLKT ngày 2/2/2023 của Bộ Tài chính

về việc tự nguyện áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS)

để lập báo cáo tài chính riêng (1 trang)

Bộ Tài chính cho rằng, việc áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) cần được tiếp
cận thận trọng theo tình hình thực tế nên tạm thời doanh nghiệp vẫn áp dụng các Chuẩn mực và
chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam để lập, trình bày báo cáo tài chính; chưa áp dụng IFRS
cho đến khi có hướng dẫn chính thức của cơ quan thẩm quyền.

Hiện nay, Bộ Tài chính cũng đang tập trung vào việc triển khai nghiên cứu, cập nhật Chuẩn mực
kế toán Việt Nam theo thông lệ và Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS).

Xem chi tiết văn bản tại đây

(Nguồn: luatvietnam.net)

Tiền lương ngày phép chưa nghỉ được chi trả tối đa bao nhiêu?

Công văn số 58217/CTHN-TTHT ngày 28/11/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội

về chi phí được trừ đối với khoản thanh toán cho NLĐ

những ngày phép chưa nghỉ (3 trang)

Theo Cục Thuế Tp. Hà Nội, việc hạch toán chi phí tiền lương cho những ngày nghỉ hằng năm mà
người lao động chưa nghỉ phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 4 và không thuộc
các khoản chi không được trừ quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày
22/6/2015 của Bộ Tài chính, Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 25/2018/TT-BTC.

Trong đó, Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 25/2018/TT-BTC quy định rằng các khoản tiền lương, tiền
thưởng cho người lao động phải đảm bảo được được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức
được hưởng tại một trong các hồ sơ sau đây thì mới được tính vào chi phí tiền lương: Hợp đồng
lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn;
Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế
tài chính của Công ty, Tổng công ty.

Đồng thời, Khoản 3 Điều 113 Bộ Luật Lao động số 45/2019/QH14 quy định: "Trường hợp do thôi
việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì
được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ"

Như vậy, có thể hiểu rằng: tiền lương của những ngày phép năm chưa nghỉ chỉ được chấp nhận
trong trường hợp người lao động đó mất việc hoặc thôi việc, đồng thời mức lương được sẽ phải
dựa theo Hợp đồng lao động hoặc Thỏa ước lao động tập thể hoặc Quy chế tài chính của Công
ty.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.net)

LAO ĐỘNG – BẢO HIỂM
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Từ 01/4/2023, Covid-19 là bệnh nghề nghiệp được hưởng BHXH

Ngày 09/02/2023, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 02/2023/TT-BYT

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 15/2016/TT-BYT

quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội

Thông tư 02 đã bổ sung Covid-19 vào danh sách các bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm
xã hội.

Theo đó, bệnh Covid-19 nghề nghiệp là bệnh phát sinh trong quá trình lao động do người lao
động phải tiếp xúc với vi rút SARS-CoV-2 có trong môi trường lao động.

Yếu tố gây bệnh bao gồm:

- Có tiếp xúc với vi rút SARS-CoV-2 trong môi trường lao động.

- Yếu tố gây bệnh được ghi nhận tại một trong các văn bản sau:

Biên bản xác định tiếp xúc nghề nghiệp với vi rút SARS-CoV-2 được quy định tại Phụ lục 36 ban
hành kèm theo Thông tư này.

Văn bản cử tham gia phòng chống dịch, phục vụ, cứu trợ người nhiễm vi rút SARS-CoV-2 do
lãnh đạo đơn vị ký xác nhận, đóng dấu và các văn bản khác phù hợp do cơ quan nhà nước có
thẩm quyền cấp.

Đánh giá yếu tố tiếp xúc nghề nghiệp quy định tại mục VI Mẫu 04 Phụ lục 3 ban hành kèm theo
Nghị định 44/2016/NĐ-CP.

Biên bản xác nhận tiếp xúc với yếu tố có hại gây bệnh nghề nghiệp cấp tính quy định tại Phụ lục
5 ban hành kèm theo Thông tư 28/2016/TT-BYT.

Người lao động làm nghề, công việc thường gặp và nguồn tiếp xúc với vi rút SARS-CoV-2 bao
gồm:

- Người làm nghề, công việc tại cơ sở y tế.

- 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.

Hồ sơ xin Công đoàn hỗ trợ do giảm việc làm phải nộp trước 1/4/2023

Công văn số 82/LĐLĐ-TC ngày 8/2/2023 của Liên đoàn Lao động TP. HCM

về việc Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 6696/QĐ-TLĐ ngày 16/01/2023

của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (31 trang)

Công văn hướng dẫn thực hiện Quyết định số 6696/QĐ-TLĐ ngày 16/1/2023 về thủ tục, hồ sơ đề
nghị hỗ trợ cho người lao động bị giảm hoặc mất việc làm.

Theo đó, các biểu mẫu, hồ sơ liên quan đến đề nghị hỗ trợ cho người lao động bị giảm hoặc mất
việc làm, áp dụng các mẫu đính kèm Công văn này.

Thời hạn nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ: chậm nhất đến hết ngày 31/3/2023.

Thời hạn hoàn thành thủ tục hỗ trợ: chậm nhất đến hết ngày 30/5/2023.

Tiền hỗ trợ sẽ được công đoàn cấp trên trả trực tiếp cho người lao động (bằng chuyển khoản
hoặc tiền mặt), không thông qua công đoàn cơ sở.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.net)
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Từ 01/4/2023, Covid-19 là bệnh nghề nghiệp được hưởng BHXH (tiếp theo)

+ Người giám sát, điều tra, xác minh dịch Covid-19;

+ Nhân viên hải quan, ngoại giao, nhân viên làm công tác xuất nhập cảnh;

+ Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân, công chức quốc
phòng, công nhân quốc phòng và viên chức quốc phòng;

+ Chiến sỹ, sĩ quan thuộc lực lượng công an;

+ Người làm nghề, công việc khác được cử tham gia phòng chống dịch Covid-19.

Thông tư 02/2023/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 01/4/2023.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.vn)

Nghị quyết 16/NQ-CP: Đề nghị xây dựng Luật việc làm (sửa đổi)

Ngày 09/02/2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết 16/NQ-CP phiên họp chuyên đề

về xây dựng pháp luật tháng 01 năm 2023

Theo đó, Chính phủ thống nhất sự cần thiết lập Đề nghị xây dựng Luật Việc làm nhằm thể chế
hóa cụ thể hơn đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Chính phủ cơ bản thống nhất với mục tiêu của 04 nhóm chính sách thể hiện tại Đề nghị xây dựng
Luật; Tuy nhiên, cần rà soát, nghiên cứu tập trung và đánh giá tác động kỹ lưỡng hơn đối với một
số giải pháp trọng tâm, thực sự cần thiết, đặc biệt là nội dung mới mà chưa có quy định pháp luật
điều chỉnh để:

Giải quyết vướng mắc thực tiễn, bảo đảm không mâu thuẫn, chồng chéo với các quy định pháp
luật liên quan; phù hợp với các quy định, tiêu chuẩn quốc tế, hướng tới phát triển thị trường lao
động linh hoạt, hiệu quả, nâng cao chất lượng lao động có kỹ năng nghề, đáp ứng yêu cầu thực
tiễn về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho đất nước trong tình hình mới.

Đối với các quy định về các loại quỹ cần phân tích, đánh giá kỹ lưỡng sự cần thiết thành lập mỗi
loại quỹ, làm rõ hơn mô hình hoạt động và cơ chế huy động nguồn vốn là quỹ tài chính ngoài
ngân sách có sự hỗ trợ của Nhà nước hay quỹ ngoài ngân sách thực hiện cơ chế xã hội hóa; tác
động của các quỹ này với các cơ chế tài chính hiện hành, đồng bộ với các quy định của pháp luật
có liên quan, bảo đảm tính linh hoạt trong việc điều hành chính sách của Chính phủ .

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: thuvienphapluat.vn)

- Người làm nghề, công việc phòng chống dịch,
phục vụ, cứu trợ người nhiễm vi rút SARS-CoV-2:

+ 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;

+ Người vận chuyển, khâm liệm, bảo quản, hỏa
táng, mai táng thi hài người bệnh Covid-19;
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Cách xác định thuế TNCN phân bổ cho chi nhánh, địa điểm kinh doanh ngoài tỉnh

Công văn số 4418/CTHN-TTHT ngày 9/2/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội

về việc kê khai, phân bổ thuế TNCN theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC (2 trang)

Theo quy định tại Điều 12 Thông tư 80/2021/TT-BTC, trường hợp doanh nghiệp có chi nhánh, địa
điểm kinh doanh ở nhiều tỉnh thành thực hiện hạch toán tập trung thì phải kê khai, tính, phân bổ
thuế TNCN cho các tỉnh thành có chi nhánh, địa điểm kinh doanh.

Số thuế TNCN phải phân bổ cho từng tỉnh thành được xác định theo số thuế thực tế đã khấu trừ
của từng cá nhân người lao động. Trường hợp người lao động được điều chuyển, luân chuyển
thì căn cứ thời điểm trả thu nhập, người lao động đang làm việc tại tỉnh nào thì số thuế TNCN
khấu trừ phát sinh được tính cho tỉnh đó.

Chi tiết về phương pháp phân bổ, thủ tục kê khai, nộp thuế TNCN thực hiện theo hướng dẫn tại
Điều 19 Thông tư 80/2021/TT-BTC .

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.net)

TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
– CHỨNG KHOÁN

Nghị quyết 16/NQ-CP: Đề nghị xây dựng Luật việc làm (sửa đổi)

Ngày 09/02/2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết 16/NQ-CP phiên họp chuyên đề

về xây dựng pháp luật tháng 01 năm 2023

So với quy định cũ tại Thông tư 04/2016/TT-NHNN, Thông tư này đã bổ sung một số loại giấy tờ
có giá được lưu ký tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN), như:

- Trái phiếu chính quyền địa phương được sử dụng trong các giao dịch của NHNN;

- Trái phiếu đặc biệt, trái phiếu phát hành trực tiếp cho tổ chức tín dụng bán nợ để mua nợ xấu
của Công ty VAMC;

- Trái phiếu được phát hành bởi ngân hàng thương mại do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn
điều lệ (trừ các ngân hàng thương mại đã được mua bắt buộc); trái phiếu được phát hành bởi tổ
chức tín dụng (trừ các tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt) và doanh nghiệp khác.

Về phạm vi sử dụng giấy tờ có giá lưu ký tại NHNN, Thông tư mới cho phép thực hiện các giao
dịch như: Cầm cố, ký quỹ giấy tờ có giá để thiết lập hạn mức thanh toán tập trung; Cầm cố, ký
quỹ giấy tờ có giá để thiết lập hạn mức bù trừ điện tử qua Hệ thống bù trừ điện tử; sử dụng trong
nghiệp vụ cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/01/2023 và thay thế Thông tư số 04/2016/TT-NHNN
ngày 15/4/2016.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.net)
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Nguyên tắc xác định cơ quan thẩm duyệt dự án có nhiều loại công trình

Công văn số 198/BXD-HĐXD ngày 18/1/2023 của Bộ Xây dựng

về thẩm quyền thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (2 trang)

Theo quy định tại khoản 5 Điều 13, khoản 5 Điều 36 Nghị định 15/2021/NĐ-CP, đối với dự án hỗn
hợp có nhiều công trình khác nhau, thẩm quyền thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng
được xác định theo chuyên ngành quản lý đối với công năng phục vụ của công trình chính của dự
án hoặc công trình chính có cấp cao nhất nếu dự án có nhiều công trình chính.

Theo đó, trường hợp dự án đường bộ trong đô thị gồm nhiều hạng mục công trình chính như:
đường bộ, cầu đường bộ, hệ thống thoát nước ngang, dọc,... thẩm quyền thẩm định dự án được
xác định như sau:

+ Nếu công trình "đường bộ" trong đô thị là công trình có cấp cao nhất trong dự án thì cơ
quan chủ trì thẩm định là Sở Xây dựng.

+ Nếu công trình "cầu đường bộ" trong đô thị là công trình có cấp cao nhất trong dự án thì
thẩm quyền thẩm định thuộc Sở Giao thông vận tải.

+ Nếu công trình "cống thoát nước mưa, nước thải (thuộc loại công trình hạ tầng kỹ thuật" là
công trình có cấp cao nhất trong dự án thì thẩm quyền thẩm định thuộc Sở Xây dựng.

+ Nếu công trình "cống lấy nước/cống tiêu nước/cống xả nước (thuộc loại công trình nông
nghiệp và phát triển nông thôn) là công trình có cấp cao nhất trong dự án thì thẩm quyền thẩm
định thuộc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.net)

XÂY DỰNG – BẤT ĐỘNG SẢN

Các chế độ báo cáo định kỳ thuộc ngành xây dựng

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 01/2023/TT-BXD ngày 16/01/2023

về quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ

Theo đó, các báo cáo định kỳ thuộc lĩnh vực xây dựng được chia thành các lĩnh vực cụ thể như
đầu tư xây dựng, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật, vật liệu xây dựng…

Mỗi lĩnh vực sẽ có các báo cáo cụ thể tương ứng, đơn cử như:

- Lĩnh vực đầu tư xây dựng: Báo cáo tình hình quản lý hoạt động xây dựng; Báo cáo tình hình
hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.

- Lĩnh vực phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật: Báo cáo tình hình phát triển đô thị; Báo cáo xây
dựng đô thị tăng trưởng xanh; Báo cáo về tình hình quản lý cây xanh đô thị …

- Lĩnh vực quản lý vật liệu xây dựng: Báo cáo tình hình xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây
dựng; Báo cáo tình hình hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng.

Nội dung về Cơ sở báo cáo, Đối tượng thực hiện, Nội dung, Tần suất, Thời gian chốt số liệu
được quy định cụ thể tại văn bản.

Thông tư 01/2023/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 10/3/2023, thay thế Thông tư 02/2018/TT-BXD và
Thông tư 02/2019/TT-BXD .

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: thuvienphapluat.vn)



21

PHẦN TIN THỊ TRƯỜNG

Hướng dẫn xác định các vi phạm trên biển bị xử phạt hành chính

Thông tư số 105/2022/TT-BQP ngày 29/12/2022 của Bộ Quốc phòng

về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 162/2013/NĐ-CP 

ngày 12/11/2013, Nghị định số 23/2017/NĐ-CP ngày 13/3/2017

và Nghị định 37/2022/NĐ-CP ngày 06/6/2022 (14 trang)

Thông tư hướng dẫn xác định các hành vi vi phạm trong vùng biển Việt Nam bị xử phạt hành
chính theo Nghị định 162/2013/NĐ-CP (sửa đổi tại Nghị định 23/2017/NĐ-CP và Nghị định
37/2022/NĐ-CP ).

Bao gồm:

- Hành vi dừng lại, neo đậu trái phép trong lãnh hải Việt Nam của tàu thuyền nước ngoài;

- Hành vi đi vào vùng cấm hoặc vùng hạn chế hoạt động trong lãnh hải Việt Nam của tàu
thuyền nước ngoài;

- Hành vi xâm phạm vùng biển để điều tra, thăm dò, nghiên cứu khoa học tài nguyên biển hoặc
du lịch, khai thác, mua, bán thủy sản;

- Hành vi gây cản trở hoạt động trên biển;

- Hành vi vận chuyển, mua bán, trao đổi, sang mạn hàng hóa trái phép trên các vùng biển;

- Hành vi vi phạm các quy định về đăng ký, đăng kiểm và giấy phép vận tải nội địa của tàu
biển;

- Hành vi vi phạm các quy định về bảo đảm an toàn hàng hải;

- Hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường biển của tàu thuyền nước ngoài;

- Hành vi vi phạm các quy định về vận chuyển chất thải nguy hại trên biển;

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/02/2023

Thay thế Thông tư số 130/2014/TT-BQP ngày 24/9/2014 và Thông tư số 143/2018/TT-BQP
ngày 15/9/2018.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.net)

THỦ TỤC – HÀNH CHÍNH

Giá xăng tăng nhẹ hơn 600 đồng/lít

Chiều ngày 13/02/2023, Bộ Công Thương đã ban hành Công văn 639/BCT-TTTN

về việc điều hành kinh doanh xăng dầu

Theo quy định, kỳ điều chỉnh giá xăng dầu ngày 11/02/2023 rơi vào thứ 7 (ngày nghỉ) nên được
chuyển sang ngày 13/02/2023.

Theo đó, cơ quan điều hành quyết định tăng 540 đồng trên mỗi lít xăng E5 RON 92, trong khi giá
xăng RON 95 tăng 620 đồng/lít. Sau điều chỉnh, mức giá bán lẻ tối đa với xăng E5 RON 92 là
22.860 đồng/lít và xăng RON 95 là 23.760 đồng/lít.

Trong khi đó, giá dầu cũng tiếp tục giảm với mức giảm mạnh hơn giá xăng. Cụ thể, dầu diesel
giảm 960 đồng/lít còn 21.560 đồng/lít

Như vậy, giá các mặt hàng xăng trong nước tiếp tục tăng. Tính từ đầu năm đến nay, mặt hàng
xăng đã trải qua 05 lần điều chỉnh giá, trong đó có 04 lần tăng và 01 lần giữ nguyên.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.vn)

LĨNH VỰC KHÁC
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“Giám đốc doanh nghiệp” được hiểu như sau: Đối với doanh nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp
có vốn đầu tư nước ngoài là Giám đốc (Tổng giám đốc) doanh nghiệp hoặc người đại diện hợp
pháp của doanh nghiệp trước pháp luật; đối với Hợp tác xã là Chủ nhiệm hợp tác xã ; đối với
Hộ kinh doanh cá thể là cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký
kinh doanh.

“Giám đốc thẩm” được hiểu như sau: Xét lại bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật,
nhưng bị kháng nghị vì phát hiện có vi phạm pháp luật trong việc xử lí vụ án. Cụ thể là khi có
một trong những căn cứ sau đây thì có thể kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm: 1. Việc điều
tra xét hỏi tại phiên toàn phiến diện hoặc không đầy đủ. 2. Kết luận trong bản án hoặc quyết
định không phù hợp với những tình tiết khách quan của vụ án. 3. Có sự vi phạm nghiêm trọng
thủ tục tố tụng trong khi điều tra, truy tố hoạt động xét xử. 4. Có những sai lầm nghiêm trọng
trong việc áp dụng Bộ luật hình sự. Người bị kết án, các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội
và mọi công dân đều có quyền phát hiện các vi phạm pháp luật trong các bản án và quyết định
của toà án đã có hiệu lực pháp luật. Về quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, Bộ luật
tố tụng hình sự quy định như sau: 1. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và viện trưởng Viện
kiểm sát nhân dân tối cao có quyền kháng nghị bản án hoặc quyết định có hiệu lực pháp luật
của tòa án các cấp. 2. Phó chánh án Tòa án nhân dân tối cao và phó viện trưởng Viện kiểm sát
nhân dân tối cao có quyền kháng nghị bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật của tòa
án cấp dưới. 3. Chánh án Tòa án quân sự cấp cao và viện trưởng Viện kiểm sát quân sự trung
ương có quyền kháng nghị những bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật của tòa án
quân sự cấp dưới. 4. Chánh án tòa án nhân dân cấp tỉnh và viện trưởng viện kiểm sát cấp tỉnh,
chánh án tòa án quân sự cấp quân khu và viện trưởng viện kiểm sát quân sự cấp quân khu có
quyền kháng nghị những bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật của tòa án cấp dưới.
Những người đã kháng nghị bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật có quyền quyết
định tạm đình chỉ thi hành bản án hoặc quyết định đó.

“Giám hộ” được hiểu như sau: Là việc cá nhân, tổ chức (sau đây gọi chung là người giám hộ)
được pháp luật quy định hoặc được cử để thực hiện việc chăm sóc và bảo vệ quyền, lợi ích
hợp pháp của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự (sau đây gọi chung
là người được giám hộ).

“Giám sát ” được hiểu như sau: Là việc Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân
tộc, Uỷ ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội theo dõi, xem xét, đánh
giá hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát trong việc thi hành Hiến pháp,
luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội.

“Giám sát an ninh hàng không” được hiểu như sau: Là việc sử dụng nhân viên an ninh hàng
không và thiết bị kỹ thuật để quản lý, theo dõi người, phương tiện nhằm phát hiện, ngăn chặn
các hành vi vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm về an ninh hàng không..

“Giám sát ảnh hưởng nổ mìn” được hiểu như sau: Là việc sử dụng các phương tiện, thiết bị
để đo, phân tích và đánh giá mức độ chấn động, mức độ tác động sóng không khí do nổ mìn
gây ra.
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PHẦN TIN THỊ TRƯỜNG

“Giám sát bệnh truyền nhiễm” được hiểu như sau: Là việc thu thập thông tin liên tục, có hệ
thống về tình hình, chiều hướng của bệnh truyền nhiễm, phân tích, giải thích nhằm cung cấp
thông tin cho việc lập kế hoạch, triển khai và đánh giá hiệu quả các biện pháp phòng, chống
bệnh truyền nhiễm.

“Giám sát dịch tễ học HIV/AIDS” được hiểu như sau: Là việc thu thập thông tin định kỳ và hệ
thống về các chỉ số dịch tễ học HIV/AIDS của các nhóm đối tượng có nguy cơ khác nhau để
biết được chiều hướng và kết quả theo thời gian nhằm cung cấp thông tin cho việc lập kế
hoạch, dự phòng, khống chế và đánh giá hiệu quả các biện pháp phòng, chống HIV/AIDS.

“Giám sát doanh nghiệp” được hiểu như sau: Là việc theo dõi, kiểm tra doanh nghiệp trong
hoạt động kinh doanh, hoạt động công ích, chấp hành chính sách pháp luật.

“Giám sát hải quan” được hiểu như sau: Là biện pháp nghiệp vụ do cơ quan hải quan áp
dụng để bảo đảm sự nguyên trạng của hàng hoá, phương tiện vận tải đang thuộc đối tượng
quản lý hải quan.

“Giám sát tác giả” được hiểu như sau: Là công việc kiểm tra, giải thích hoặc xử lý những
vướng mắc, thay đổi, phát sinh tại hiện trường nhằm đảm bảo việc thi công xây dựng theo
đúng thiết kế và bảo vệ quyền tác giả thiết kế của tổ chức tư vấn lập thiết kế kỹ thuật thực hiện
tại hiện trường trong quá trình xây dựng.

“Giám sát thi công” được hiểu như sau: Là hoạt động thường xuyên và liên tục tại hiện
trường của chủ đầu tư để quản lý khối lượng và chất lượng các công tác xây lắp của nhà thầu
theo hợp đồng kinh tế, thiết kế được duyệt của cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư, quy
chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành của ngành, Nhà nước.

“Giám sát tự động phụ thuộc” được hiểu như sau: Là kỹ thuật giám sát mà trong đó tầu bay
tự động cung cấp qua đường truyền dữ liệu các số liệu từ các hệ thống định vuị và dẫn đường
trên tầu bay, bao gồm nhận dạng tầu bay, vị trí theo không gian bốn (4) chiều và các số liệu
thích hợp khác.

“Giảm thi hành án” được hiểu như sau: Là trường hợp người phải thi hành khoản tiền phạt,
án phí theo bản án, quyết định của Toà án nhưng có đủ các điều kiện do pháp luật quy định và
hướng dẫn của Thông tư này nên được Toà án có thẩm quyền quyết định giảm thi hành một
phần tiền phạt, án phí.

“Giám thị trại giam” được hiểu như sau: Cán bộ được giao nhiệm vụ, quyền hạn trông coi trật
tự, kỉ luật của các trại giam, giữ, giáo dục những người bị giam giữ, theo quy chế của trại giam:
“Giám thị trại giam chỉ huy cán bộ, chiến sĩ (thuộc lực lượng bảo vệ trại giam) và chịu trách
nhiệm về việc quản lý, giam giữ, giáo dục người chấp hành hình phạt tù ở trại giam, theo quy
định của pháp luật.


