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Phóng viên TTXVN tại Sydney trích dẫn báo cáo quý IV của Cục Kinh tế Tài nguyên và Nông nghiệp

Australia (ABARES) cho biết trong khi sản lượng nông nghiệp cả nước được dự báo sẽ tăng 7% lên 65

tỷ AUD (45,5 tỷ USD) trong năm 2020-21 nhờ vụ Đông bội thu và lượng mưa nhiều, giá trị xuất khẩu

nông sản lại giảm 7,2% xuống còn 44,7 tỷ AUD (33,2 tỷ AUD) từ mức 48,2 tỷ AUD (35,8 tỷ USD) năm

trước.Theo báo cáo của ABARES, lúa mạch và rượu vang là hai mặt hàng xuất khẩu bị ảnh hưởng

nhiều nhất bởi căng thẳng thương mại với Trung Quốc. Tuy nhiên, xuất khẩu lúa mạch của Australia đã

được chuyển hướng sang các thị trường khác, trong khi giá trị xuất khẩu rượu vang sang Trung Quốc

lại tăng đột biến, trước khi có thông tin về việc nước này yêu cầu các nhà xuất khẩu rượu vang

Australia nộp thuế chống bán phá giá từ cuối tháng 11 vừa qua.

Ngành du lịch Indonesia thiệt hại hơn 7 tỷ USD do 

đại dịch COVID-19

Lượng khách du lịch nước ngoài trong tháng 10 mặc dù được ghi

nhận tăng nhẹ 4,57% so với tháng 9 với 158.200 lượt người,

nhưng vẫn giảm 88,25% so với cùng kỳ năm 2019. Ước tính đại

dịch COVID-19 đã gây thiệt hại cho ngành du lịch của xứ "Vạn

Đảo" hơn 100 nghìn tỷ Rp (khoảng 7 tỷ USD).Các khách sạn tại

Indonesia hiện nay chủ yếu phục vụ nhu cầu của du khách trong

nước.

Các khách sạn tại đảo du lịch Bali đã ghi nhận số lượng khách thuê phòng thấp nhất trên toàn quốc và

thấp kỷ lục trong tháng 10, chỉ đạt 9,53% so với cùng thời điểm năm 2019.

Hai định hướng chính sách kinh tế của Thái Lan 

trong năm 2021

Ông Phó Thủ tướng Thái Lan Supattanapong nhận định việc duy trì tốc độ tăng trưởng Tổng sản phẩm

quốc nội (GDP) vào khoảng 3,5-4% là rất quan trọng. Chính phủ Thái Lan dự báo nền kinh tế sẽ phục

hồi từ mức giảm GDP dự kiến 6% của năm nay trong vòng 12-18 tháng tới.

Ngoài việc duy trì đà tăng trưởng kinh tế, Thái Lan cần phải tái cấu trúc nền kinh tế vào năm 2021, với

trọng tâm là tái cấu trúc tập trung vào công nghệ kỹ thuật số, xe điện và phát triển công nghiệp thực

phẩm.

Trong khi đó, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Thái Lan (BoT) Sethaput Suthiwartnarueput cho biết

các gói kích thích là cần thiết để hỗ trợ đà phục hồi kinh tế vào năm 2021, trong khi BoT nhấn mạnh

tăng trưởng kinh tế phải tương thích với xây dựng ổn định tài chính.

Xuất khẩu nông sản của Australia thiệt hại gần 2,5 tỷ

USD

KINH TẾ VĨ MÔ – Kinh tế Thế giới

PHẦN TIN THỊ TRƯỜNG
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Công ty du lịch lại khốn đốn khi khách hủy tour do lo 

sợ dịch Covid-19 tái xuất
Ngày 5-12, chia sẻ với Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch HĐQT Công ty Vietravel

Holding, cho hay trước thời điểm TP HCM xuất hiện ca lây nhiễm mới đây, công ty có khoảng 36.000

khách đăng ký đi tour trong tháng 12 và dịp Tết Dương lịch 2021.Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau khi các ca

lây nhiễm được công bố, có tới 60%-70% khách liên hệ để hủy, hoãn tour, gây thiệt hại khoảng 120 tỉ

đồng.Một số khách sạn 3-5 sao ở TP HCM cũng cho hay nhiều sự kiện, hội nghị đã bị hủy sau khi xuất

hiện ca nhiễm mới. Khó khăn với các doanh nghiệp và ngành du lịch sau những đợt dịch Covid-19 là

hoạt động kinh doanh bị tổn thất nặng nề.

TP HCM: 95.800 tỷ đồng thực hiện đề án phát triển

ngành logistics

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM Lê Thanh Liêm vừa ký Quyết định 4432 phê duyệt Đề án

Phát triển ngành logistics trên địa bàn TP HCM đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Đề án đặt ra mục tiêu tốc độ tăng trưởng doanh thu dịch vụ logistics của doanh nghiệp TP HCM đến

năm 2025 đạt 15% và năm 2030 đạt 20%, tỷ trọng đóng góp vào GRDP năm 2025 đạt 10% và tăng lên

12% vào năm 2030; qua đó góp phần kéo giảm chi phí logistics bình quân cả nước xuống còn 10%-

15% vào năm 2025.Theo đề án, tổng nhu cầu vốn phát triển ngành logistics giai đoạn 2020-2030 tại TP

HCM vào khoảng 95.800 tỷ đồng.

Việt Nam đứng thứ 5 trong bảng xếp hạng dòng

chảy thương mại quốc tế
Vừa qua, trường Kinh doanh Stern của Đại học New

York và Công ty DHL đã công bố báo cáo "Chỉ số kết nối

toàn cầu 2020" (Global Connectedness Index 2020 – GCI

2020). Theo đó, Việt Nam xếp thứ 3 trong số các quốc

gia có sự phát triển tốt hơn dự đoán, dựa trên GDP bình

quân đầu người, dân số và khoảng cách địa lý.

Đáng chú ý, Việt Nam vượt trội trong khu vực về cả chiều

sâu (tương quan giữa dòng chảy quốc tế và hoạt động

quốc nội) với vị thế dẫn đầu, lẫn chiều rộng (dòng chảy

quốc tế được trải rộng). Việt Nam đã trở thành một đối

thủ mạnh của Trung Quốc về sản xuất dệt may và ngày

càng mạnh hơn về các sản phẩm công nghệ cao.Đồng

thời, Việt Nam đã đạt thành tích ấn tượng - đứng thứ 5

trên bảng xếp hạng dòng chảy thương mại khi phần lớn

các quốc gia trong top 10 ghi nhận sụt giảm hoặc giữ

nguyên vị trí.

KINH TẾ VĨ MÔ – Kinh tế Việt Nam

PHẦN TIN THỊ TRƯỜNG
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S&P 500 tăng nhẹ khi Fed cam kết tiếp tục hỗ trợ 

nền kinh tế

30.154,54 điểm 3.701,17điểm 12.658,19 điểm

0,15 % 0,2 % 2 %

Thị trường chứng khoán thế giới

Thị trường chứng khoán Việt Nam

Giao dịch: Các chỉ số thị trường biến động tích cực trong tuần qua. VN-Index kết thúc tuần tăng 2.4%

đạt mức 1,045.96 điểm; HNX-Index đóng cửa tuần tăng 6.45% dừng tại 162.32 điểm.

Thanh khoản trung bình trên cả hai sàn biến động cùng chiều trong tuần qua. Khối lượng khớp lệnh

trung bình trên sàn HOSE đạt gần 502 triệu cổ phiếu/phiên, tăng nhẹ 0.6% so với tuần giao dịch trước.

Sàn HNX đạt trung bình hơn 66 triệu cổ phiếu/phiên, tăng 2.65%.

Nhà đầu tư nước ngoài: Mua ròng hơn 515 tỷ đồng trên cả hai sàn. Khối ngoại mua ròng gần 504

tỷ đồng trên sàn HOSE và mua ròng gần 12 tỷ đồng trên sàn HNX.

Cổ phiếu tăng giá mạnh trong tuần qua là AGR và HSL trên sàn HOSE

Chứng khoán tuần 7/12-11/12/2020: 

Tích cực leo dốc

THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

PHẦN TIN THỊ TRƯỜNG
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Tỷ giá ngoại tệ ngày 17/12, lao xuống đáy 2,5 năm qua

Rạng sáng nay 17/12 theo giờ Việt Nam, tỷ giá USD trên thị trường thế giới

đạt 90.142 điểm, giảm 0.267 điểm, tương đương để mất 0.30%.

Sau vắc xin của Pfizer Inc và BioNTech, nhiều khả năng Covid-19 mRNA-

1273 của Moderna sẽ được Mỹ thông qua trong tuần này.

Tại thị trường Việt Nam, ngày 16/12 Ngân hàng Nhà nước (NHNN) niêm

yết tỷ giá trung tâm ở mức 23.148 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN ở mức 23.125 - 23.788

VND/USD.

Giá mua USD tại các ngân hàng nằm trong khoảng từ 22.991 – 23.040

VND/USD, còn khoảng bán ra ở mức 23.210 – 23.237 VND/USD.

Giá USD tự do ở mức 23.210 - 23.240 VND/USD.

Dầu ghi nhận 6 tuần leo dốc liên tiếp dù giảm trong phiên

Giá dầu giảm nhẹ trong ngày thứ Sáu trước nỗi lo về nhu cầu tiêu thụ do các

biện pháp hạn chế kinh doanh mới nhất liên quan đến Covid-19 tại New York đã

lấn át những tiến triển về chương trình vắc-xin.

Hợp đồng dầu thô Brent lùi 28 xu (tương đương 0.56%) xuống 49.97 USD/thùng

sau khi vượt mốc 51 USD/thùng lên mức cao nhất kể từ đầu tháng 3 vào hôm

thứ Năm.

Thị trường dầu

Giá vàng thế giới

Sáng 17.12, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết giá vàng miếng

là 55 - 55,5 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng so với cuối ngày hôm trước.

Chênh lệch giữa giá mua và bán của SJC vẫn giữ ở mức 500.000 đồng/lượng.

Còn tại Hà Nội, Tập đoàn Doji đang giao dịch giá vàng miếng là 54,85 - 55,5

triệu đồng/lượng, tăng 150.000 đồng ở chiều mua vào nhưng giữ nguyên giá

bán ra so với cuối ngày hôm trước

Thị trường vàng

Giá vàng trong nước

Trên thị trường quốc tế, giá vàng đầu ngày đạt mức 1.866 USD/ounce, tăng 15

USD so với ngày hôm trước. Hợp đồng vàng kỳ hạn của Mỹ chốt phiên 16.12

(rạng sáng 17.12 giờ Việt Nam) cũng tăng 0,2% lên 1.859 USD/ounce.

THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH TIỀN TỆ

Vàng – Ngoại hối – Dầu

Thị trường ngoại hối

PHẦN TIN THỊ TRƯỜNG



7

THỊ TRƯỜNG VẬN TẢI

Nối đường sắt với cảng biển, giảm chi phí logistics
Việc thiếu kết nối đồng bộ các phương thức vận tải trên cùng một hành lang để hình thành vận tải đa

phương thức, tận dụng ưu việt của từng loại hình đã dẫn đến khó giảm chi phí vận tải, chi phí logistics.

Duy nhất cảng Hải Phòng đang kết nối đường sắt

Ông Dương Văn Hùng, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Dịch vụ vận tải đường sắt Hải

Phòng, là khách hàng truyền thống thuê vận chuyển mặt hàng này bằng đường sắt sang Trung Quốc

cho biết, vận chuyển bằng đường sắt giá cả hợp lý, thời gian nhanh, hàng hóa không bị hao hụt.

Tuy nhiên, theo ông Hùng, đối với vận chuyển container thì hiện đường sắt trong khu vực cảng Hải

Phòng còn ít, lại ngắn nên không chứa được nhiều toa xe, hạn chế đến năng lực xếp dỡ. Theo ông Lê

Quang Dân, Trưởng phòng Kinh doanh Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội, hiện doanh nghiệp này

chỉ khai thác được vận tải đường sắt tại khu vực cảng Hải Phòng.

Ưu tiên đầu tư

Ông Nguyễn Tiến Thịnh, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Cục Đường sắt VN cho biết, trước đây

có nhiều đường sắt kết nối cảng biển nhưng đã bị tháo dỡ từ lâu. Điển hình như tuyến đường sắt ra

cảng Cửa Lò (Nghệ An), cảng Tiên Sa (Đà Nẵng), cảng Ba Ngòi (Cam Ranh), cảng Sài Gòn (TP HCM)

Ông Thịnh cũng cho biết, để tăng cường kết nối đường sắt - cảng biển, Cục Đường sắt VN đang được

Bộ GTVT giao chủ trì lập Quy hoạch chi tiết mạng lưới đường sắt Việt Nam; trong đó đưa vào quy

hoạch các điểm kết nối đường sắt - cảng biển đã có trong quy hoạch trước đây, định hướng tập trung

đầu tư đường sắt kết nối vào cảng Lạch Huyện, Thị Vải - Cái Mép trong giai đoạn năm 2020 - 2030.

Cũng trong giai đoạn này, tiếp tục đầu tư hoàn thành tuyến đường sắt Yên Viên - Hạ Long - Cái Lân.

Còn đường sắt vào các cảng biển khác sẽ đầu tư trong giai đoạn sau năm 2030.

Một đoạn luồng hàng hải Sài Gòn chuyển thành luồng

đường thủy nội địa

Bộ GTVT chuyển một đoạn luồng hàng hải Sài

Gòn thành luồng đường thủy nội địa khi dọc

tuyến luồng không còn cảng biển hoạt động.

Bộ trưởng Bộ GTVT vừa có quyết định về việc

chuyển một đoạn luồng hàng hải sông Sài Gòn

hành luồng đường thủy nội địa quốc gia.

Theo đó, đoạn luồng hàng hải sông Sài Gòn từ

ngã ba rạch Bến Nghé đến ngã ba rạch Thị Nghè

(chiều dài 2,2 km) sẽ được chuyển thành luồng

đường thủy nội địa quốc gia.

Để việc chuyển đổi trên diễn ra thuận lợi, Bộ GTVT yêu cầu Cục Hàng hải VN chủ trì, phối hợp với Cục

Đường thủy nội địa VN thực hiện các thủ tục; tổ chức thực hiện điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng

theo các quy định hiện hành.
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THỊ TRƯỜNG VẬN TẢI

Hàng hải siết chặt việc niêm yết giá của hãng tàu

Cục Hàng hải Việt Nam vừa có văn bản gửi các DN vận tải biển container về việc thực hiện niêm

yết giá theo Nghị định số 46/2016.

Theo đó, Cục Hàng hải yêu cầu các hãng tàu thực hiện nghiêm quy định về niêm yết giá, phụ thu ngoài

giá dịch vụ vận chuyển hàng hóa container bằng đường biển, giá dịch vụ tại cảng biển.

Cụ thể, hãng tàu phải thực hiện niêm yết đầy đủ thông tin như: Điểm đi và điểm đến của tuyến vận tải;

Danh mục và mức giá dịch vụ vận chuyển bằng đường biển, phụ thu tương ứng với tuyến đường vận

chuyển và loại hàng hóa được vận chuyển; mức giá niêm yết đã bao gồm giá dịch vụ liên quan phát sinh

và các loại thuế, phí và lệ phí (nếu có); Thông tin doanh nghiệp kinh doanh vận tải biển hoặc đại lý,

doanh nghiệp được ủy quyền niêm yết

Bộ GTVT giao doanh thu hơn 1.900 tỷ đồng cho bảo

đảm hàng hải miền Bắc

Bộ GTVT vừa có Quyết định phê duyệt

kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu

tư phát triển của Tổng công ty Bảo

đảm an toàn hàng hải miền Bắc.

Theo đó, giai đoạn 2021 - 2025, Bộ GTVT

giao kế hoạch doanh thu cho Tổng công ty

bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc trong

năm 2021 là hơn 1.700 tỷ đồng, từ năm

2022 - 2024 dao động ở mức hơn 1.800 tỷ

đồng. Năm 2025, chỉ tiêu doanh thu là hơn

1.900 tỷ đồng.

Về kế hoạch đầu tư trong 5 năm tới, Bộ

GTVT phê duyệt cho Tổng công ty bảo

đảm ATHH miền Bắc Đầu tư nâng cấp hệ

thống đèn biển, hệ thống báo hiệu hàng

hải trên luồng hàng hải; Xây dựng bổ

sung, phục hồi các đăng tiêu, đèn

báo cảng ở các khu vực cần thiết; Cải tạo, nâng cấp một số trạm quản lý luồng, trạm đèn biển còn thiếu

hạng mục phục vụ cho hoạt động của trạm; Thiết lập các hệ thống hỗ trợ hành hải điện tử AIS, ENS hệ

thống chuyển đổi đèn tự động... cho trạm đèn biển, đăng tiêu độc lập và một số tuyến luồng hàng hải

quan trọng....

Đồng thời, đầu tư bổ sung các trạm quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng trong lĩnh vực hàng hải

để hỗ trợ hành hải tốt hơn và khai thác độ sâu luồng hiệu quả hơn. Tổng số vốn đầu tư phát triển được

phê duyệt là hơn 215 tỷ đồng.
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Giá cước tuyến Á – Âu tiếp tục phá kỷ lục, có thể lên

đến 10.000 USD/container 40 feet
Mức cước giao ngay tuyến Châu Á - Bắc Âu đã tăng 24,2% trong tuần trước, lên 2.948 USD/TEU

và tăng 28,9% trên tuyến Châu Á - Địa Trung Hải, lên 3.073 USD/TEU.

Theo Chỉ số cước vận chuyển container Thượng Hải (SCFI) được công bố vào ngày 11/12, mức giá

cước giao ngay trên tuyến từ châu Á sang châu Âu tiếp tục phá kỷ lục cách đây vài tuần, một chuyên gia

vận tải cho rằng giá cước vận tải trọn gói (all-in) cho container 40 feet trên tuyến Á-Âu sẽ vượt mức

10.000 USD trong tuần này.

Dữ liệu của SCFI cho thấy mức cước giao ngay trên tuyến vận chuyển Châu Á - Bắc Âu đã tăng 24,2%

trong tuần trước, lên 2.948 USD/TEU và tăng 28,9% trên tuyến Châu Á - Địa Trung Hải, lên 3.073

USD/TEU.

Trong 10 tuần qua, cước vận tải đến Bắc Âu và Địa Trung Hải đã tăng hơn 150%.

Cước vận tải trên hầu hết các tuyến vận chuyển đã tăng vọt trong những tháng gần đây, với chi phí và

khó khăn trong việc vận chuyển hàng hóa liên tục xuất hiện trên tiêu đề các phương tiện truyền thông,

thậm chí nhiều cơ quan quản lý trên thế giới đã được các doanh nghiệp trong nước yêu cầu điều tra về

tình trạng giá cước tăng cao. Xu hướng giá cước tăng mạnh được cho là sẽ có lợi cho các hãng tàu khi

các cuộc đàm phán hợp đồng bắt đầu được khởi động lại cho năm tới.

Lars Jensen từ công ty tư vấn hàng hải SeaIntelligence Consulting còn cho rằng, trong một số trường

hợp SCFI đang thể hiện mức giá thấp đáng kể so với thực tế các chủ hàng phải trả vì có các khoản phí

khác liên quan đến khả năng đáp ứng đối với thiết bị container và chỗ trên tàu.

Với việc các cơ quan quản lý đang theo dõi chặt chẽ, nhóm vận động hành lang của các hãng tàu đã

gợi ý rằng rất ít doanh nghiệp vận chuyển có khả năng giải quyết những khó khăn của chuỗi cung ứng

toàn cầu trong những tháng gần đây.

Trong thông cáo "Đánh giá khủng hoảng hàng hóa COVID", Hội đồng vận tải thế giới có trụ sở tại

Washington DC đã tuyên bố: "Không ai có thể lường trước các mức giá cước đang gây căng thẳng cho

mạng lưới vận tải container hiện nay, vì nhu cầu thay đổi không giống như bất kỳ thời kỳ nào trong quá

khứ."

Trước chỉ trích không cung cấp đủ container rỗng cho các nhà xuất khẩu, nhóm vận động hành lang

phản bác: “Bây giờ không phải là lúc để đưa ra sự thay đổi lớn cho hệ thống hoặc quy trình (vận chuyển

container). Thách thức đối với tất cả các bên là tìm cách làm cho hệ thống hiện tại hoạt động tốt hơn.

Điều này đòi hỏi liên lạc liên tục giữa các nhà cung cấp dịch vụ và các chủ hàng, và các hãng tàu

phải nhận ra phần trách nhiệm họ phải góp trong đó. Nó cũng có nghĩa là tránh các hoạt động chỉ làm

cho tình hình tồi tệ hơn, chẳng hạn như booking ảo, không trả container đúng cảng, hoặc giữ container

như một giải pháp lưu trữ.

Hệ thống sẽ trở lại trạng thái cân bằng, và chúng ta phải làm tốt hơn công việc quản lý qua giai đoạn

khủng hoảng."

Các hãng tàu container - và cụ thể là các Liên minh hãng tàu - dự kiến   sẽ bị giám sát chặt chẽ hơn trong

vài tháng tới.
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COSCO Guangdong giao chiếc tàu INDURO (1.762 

teu)
Hãng đóng tàu COSCO Guangdong sẽ giao chiếc tàu 1.762 teu INDURO trong tuần này với dự kiến

ban đầu sẽ được khởi hành dưới tên HANOVER TRADER.

Ban đầu được đặt bởi hãng tàu Lomar Shipping có trụ sở tại London vào năm 2017, chiếc tàu không

trang bị bốc dỡ hàng Bangkokmax gần đây đã được bán lại cho hãng tàu Kotoku Kaiun.

Với công ty Nhật này, Induroo sẽ là chiếc tàu thứ sáu thuộc loại ‘SDARI 1800 Mk-IV’, theo sau những

tàu INVICTA, INCEDA, INFERRO (tất cả được giao vào năm 2019), INESSA và INCRES (cả hai được

giao vào năm 2020).

Hiện đang có 16 tàu thuộc loại ‘SDARI 1800 Mk-IV’ được đóng thành hai loạt, một của Hãng đóng tàu

Jiangsu Yangzijiang và một của Hãng đóng tàu COSCO Guangdong. Với 4 đơn đặt hàng chưa thanh

toán, loại tàu này sẽ đạt 20 đơn vị vào năm sau.

Con tàu container mới nhất của hãng Kotoku Kaiun đã được bảo trì bởi Wai Hai và sẽ gia nhập với

tuyến dịch vụ mới tên ‘CV8’ từ Trung Quốc đến Việt Nam mà hãng vận tải Đài Loan, cùng với sự hợp

tác với Interasia Lines, sẽ sớm khai trương. Interasia Lines cũng sẽ góp chiếc thuyền 1.756 teu tên

INTERASIA VISION, cũng là loại tàu Bangkokmax được xây năm 2020.

Giá cước thuê tàu tăng do thiếu tàu 2.000-2.699 teu

Giá cước thuê tàu cho các tàu từ 2000 đến 2699 teu tiếp tục tăng vì nguồn cung đang nhanh chóng

cạn kiệt. Tuy nhiên, 5 chiếc tàu dự kiến sẽ hoạt động trong bốn tuần tới.

Tại tuyến Châu Á, số tàu tiêu chuẩn có trang bị bốc dỡ hàng với trọng tải 2,500 teu hiện đang được

tính phí cố định tại 16.000 USD/ngày, tăng từ 15.000 USD/ngày vào hai tuần trước đó.

Trong khi đó, tuyến Đại Tây Dương có ít xu hướng tăng hơn với trọng tải tương tự được tính với giá

14-15.000 USD/ngày, tùy vào loại. Thời gian hoạt động cũng tiếp tục tăng lên, với ít nhất 4 tàu sẽ đi

với thời gian cố định từ 16 tháng trở lên.
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Về thời gian áp dụng Biểu thuế EVFTA 2020-2022

Công văn số 12420/TXNK-PL ngày 12/11/2020 của Cục Thuế xuất  nhập khẩu về thời gian 

áp dụng Hiệp định EVFTA.

Liên quan đến thời gian áp dụng Biểu thuế EVFTA giai đoạn 2020-2022 của các nước thành viên Liên minh châu Âu, Cục

thuế XNK yêu cầu doanh nghiệp tự đối chiếu quy định tại Nghị định 111/2020/NĐ-CP và hướng dẫn tại Công văn số

6283/TCHQ-TXNK ngày 24/9/2020.

Giải đáp vướng mắc thu lệ phí trước bạ phương tiện giao thông

Công văn 14767/BTC-TCT về vướng mắc hồ sơ thu lệ phí trước bạ  phương tiện theo 

Thông tư 58/2020/TT-BCA của Bộ Công an.

Theo đó, căn cứ quy định tại Điều 3 Nghị định 140/2016/NĐ-CP; Điểm b Khoản 4 Điều 1 Nghị định 20/2020/NĐ-CP; Khoản 2

Điều 10, Điều 16, Điều 19, Điều 26 Thông tư 58/2020/TT-BCA thì:

- Cơ quan Công an chịu trách nhiệm:

+ Về hồ sơ pháp lý của phương tiện và chủ phương tiện;

+ Tiếp nhận và thu hồi Giấy đăng ký xe, lưu giữ hồ sơ pháp lý của xe;

+ Phát hành Giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe đối với chủ phương tiện quy định tại Khoản 3 Điều 19 Thông tư

58/2020/TT-BCA.

- Nếu cơ quan Công an cho phép đăng ký phương tiện đối với trường hợp này thì cơ quan Thuế  thực hiện thu lệ phí trước 

bạ theo quy định.

Công văn 14767/BTC-TCT được ban hành ngày 01/12/2020.
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Chuyển tải hàng quá cảnh, phải mở tờ khai vận chuyển độclập theo từng chặng

Công văn số 7647/TCHQ-GSQL ngày 3/12/2020 của Tổng cục Hải  quan về vướng mắc hàng 

hóa quá cảnh.

Theo quy định tại điểm 3 khoản 19 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP, trường hợp hàng quá cảnh được chuyển tải, thay đổi

phương thức vận chuyển thì chủ hàng phải khai hải quan trên từng tờ khai vận chuyển độc lập theo từng chặng vận chuyển,

từng loại hình tương ứng.

Trách nhiệm của chủ hàng (người khai hải quan) đối với hàng quá cảnh có chuyển tải được quy định tại điểm c.1 khoản 1 Điều

51 Thông tư 38/2015/TT-BTC (sửa đổi tại khoản 29 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC).

12HẢI QUAN – XUẤT NHẬP KHẨU

C/O thay thế nếu không tham chiếu đến C/O ban đầu có đượcchấp  nhận?

Công văn số 7658/TCHQ-GSQL ngày 3/12/2020 của Tổng cục Hải  quan về C/O cấp thay thế.

Đối với C/O cấp thay thế nhưng không thể hiện số tham chiếu và ngày cấp của C/O ban đầu, Tổng  cục Hải quan cho rằng vẫn có 

thể được chấp nhận nếu đáp ứng các điều kiện sau:

-Cơ quan hải quan có thể kiểm tra được tính xác thực trên trang website của cơ quan cấp hoặc có  thông tin của C/O cấp thay thế 

trên hệ thống một cửa quốc gia/một cửa asean.

- Đủ cơ sở xác định C/O cấp thay thế cho đúng lô hàng nhập khẩu.

Cho phép tự chứng nhận xuất xứ trên hóa đơn thươngmại

Công văn số 3428/HQHCM-GSQL ngày 24/11/2020 của Cục Hải  quan TP. HCM về việc thực thi 

cơ chế tự chứng nhận xuất xứ hàng  hóa toàn ASEAN.

Việc tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa thuộc ASEAN đã được quy định tại Thông tư 22/2016/TT- BCT (sửa đổi tại Thông tư

19/2020/TT-BCT).

Theo đó, nhà xuất khẩu nếu đủ điều kiện tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa thì được khai báo xuất  xứ trên hóa đơn thương mại do 

mình phát hành để thay thế C/O Form D.

Về điều kiện áp dụng thuế suất ATIGA cho hàng nhập khẩu, đã được quy định cụ thể tại Nghị  định 156/2017/NĐ-CP.

PHẦN TIN PHÁP LUẬT

HẢI QUAN – XUẤT NHẬP KHẨU

Lý do C/O Form EUR.1 không được chấp  nhận cho hưởng thuế EVFTA

Công văn số 3157/HQHCM-GSQL ngày  28/10/2020 của Cục Hải quan TP. HCM về chứng  nhận xuất xứ EVFTA.

Văn bản giải thích lý do tại sao vào thời điểm này, C/O Form EUR.1 cấp bởi Liên minh Châu Âu theo quy định tại điểm a

Khoản 1 Điều 19 Thông tư số 11/2020/TT-BCT không còn được chấp nhận cho

hưởng thuế EVFTA, thay vào đó phải là chứng từ tự chứng nhận xuất xứ của nhà xuất khẩu phía EU.
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Những nhà đầu tư thuộc đối tượng công bố thông tin trên TTCK

Thông tư 96/2020/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị  trường chứng khoán.

Theo đó, nhà đầu tư thuộc đối tượng công bố thông tin bao gồm:

-Người nội bộ của công ty đại chúng (CTĐC), người nội bộ của quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng theo

Khoản 45 Điều 4 Luật Chứng khoán và người có liên quan của người nội bộ.

-Cổ đông lớn, nhóm người có liên quan sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của CTĐC, nhà đầu tư, nhóm

người có liên quan sở hữu từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ của quỹ đóng.

-Cổ đông sáng lập trong thời gian bị hạn chế chuyển nhượng của CTĐC, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng.

-Nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết  của 01 tổ chức phát hành 

hoặc từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ của quỹ đóng.

-Cổ đông, nhóm người có liên quan mua vào để sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của CTĐC;

Nhà đầu tư hoặc nhóm người có liên quan mua vào để sở hữu từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ của quỹ  đóng.

-Tổ chức, cá nhân thực hiện chào mua công khai cổ phiếu của CTĐC, chứng chỉ quỹ đóng của quỹ đầu tư mục tiêu; công ty

mục tiêu, công ty quản lý quỹ đầu tư mục tiêu.

Thông tư 96/2020/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và thay thế Thông tư 155/2015/TT- BTC ngày 06/10/2015.
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DOANH NGHIỆP – ĐẦU TƯ

Thay đổi người ĐDPL phải cấp lại Giấy chứng nhận doanh  nghiệp mới

Công văn số 161/ĐKKD-GS ngày 1/12/2020 của Bộ Kế hoạch và  Đầu tư về việc doanh 

nghiệp không thực hiện thay đổi chức danh  người đại diện theo pháp luật.

Theo quy định tại Điều 31 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, doanh nghiệp phải đăng ký với cơ quan ĐKKD để cấp

Giấy chứng nhận doanh nghiệp mới khi có thay đổi các nội dung trên Giấy chứng nhận.

"Họ, tên... của người đại diện pháp luật" thuộc một trong các nội dung phải ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh

nghiệp (khoản 3 Điều 29 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13).

Theo đó, trường hợp Công ty cổ phần thay đổi người đại diện pháp luật thì phải làm thủ tục đăng ký để được cấp Giấy

chứng nhận doanh nghiệp mới.

Hồ sơ, thủ tục đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Chương VI Nghị định

78/2015/NĐ-CP (sửa đổi tại Nghị định 108/2018/NĐ-CP) và hướng dẫn tại Quyết định số 245/QĐ-BKHĐT ngày

12/3/2019.

Đối với các nội dung thay đổi khác như: ngành nghề kinh doanh, cổ đông sáng lập,... chỉ cần làm thủ tục thông báo,

miễn đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận doanh nghiệp (Điều 32 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13).
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Sửa quy định về dự án ĐTXD hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp

Thông tư 28/2020/TT-BCT ngày 16/11/2020 quy định, hướng dẫn  thực hiện Nghị định 

68/2017/NĐ-CP và Nghị định 66/2020/NĐ-CP về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.

Theo đó, sửa đổi, bổ sung một số quy định về dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp. Cụ thể:

-Nội dung, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp được

thực hiện theo quy định tại Nghị định 59/2015/NĐ-CP và Nghị định 42/2017/NĐ-CP và các quy định của pháp luật khác

có liên quan.

(So với hiện hành, theo Thông tư 28/2020 còn thực hiện theo các quy định của pháp luật khác có liên quan).

-Khi lập dự án đầu tư xây dựng công trình, chủ đầu tư tiến hành đồng thời lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

của dự án.

Nội dung, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án thực hiện theo quy định tại

Nghị định 18/2015/NĐ-CP; Nghị định 40/2019/NĐ-CP và các quy định pháp luật khác có liên quan.

(So với hiện hành, theo Thông tư 28/2020 còn thực hiện theo Nghị định 40/2019 và các quy định pháp luật khác có liên

quan).

Thông tư 28/2020/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 31/12/2020 và thay thế Thông tư 15/2017/TT-BCT ngày 31/8/2017.

PHẦN TIN PHÁP LUẬT
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Được hoãn đóng 22% BHXH nếu phải cắt giảm từ 20% lao động

Công văn số 4237/LĐTBXH-BHXH ngày 27/10/2020 của Bộ Lao  động Thương binh 

và Xã hội hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào  quỹ hưu trí và tử tuất.

Do Chính phủ đã nới lỏng điều kiện tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất (Nghị quyết 154/NQ-CP ngày 19/10/2020), Bộ

Lao động TB&XH buộc phải sửa đổi điểm c khoản 2 và điểm b, c khoản 3 Công văn số 1511/LĐTBXH-BHXH ngày

4/5/2020 cho phù hợp.

Theo đó, chỉ cần doanh nghiệp đã đóng đủ BHXH đến hết tháng 1/2020 và phải cắt giảm từ 20% lao động do ảnh

hưởng dịch thì được tạm hoãn đóng quỹ hưu trí, tử tuất. Quy định cũ chỉ cho phép hoãn đóng khi doanh nghiệp cắt giảm

lao động từ 50%.

Thời gian tạm hoãn đóng quỹ hưu trí, tử tuất được tính từ tháng doanh nghiệp nộp đơn đề nghị nhưng không quá 3

tháng.

Các doanh nghiệp nộp hồ sơ từ ngày 19/10/2020 trở đi sẽ được áp dụng điều kiện và thời gian tạm hoãn đóng quỹ hưu

trí, tử tuất theo sửa đổi tại Công văn này.

Hướng dẫn cũ tại điểm c khoản 2 và điểm b, c khoản 3 Công văn số 1511/LĐTBXH-BHXH được bãi bỏ.

Bộ LĐ-TB&XH thông báo lịch nghỉ Tết 2021 với người lao động

Thông báo 4875/TB-LĐTBXH về việc nghỉ tết Âm lịch và Quốc  khánh năm 2021 đối 

với cán bộ, công chức, viên chức và NLĐ

1. Dịp Tết Âm lịch năm Tân Sửu 2021:

- Đối với cán bộ, công chức, viên chức, NLĐ làm việc trong cơ quan nhà nước: nghỉ liền 07 ngày liên tục, từ thứ Tư

ngày 10/02/2021 đến hết thứ Ba ngày 16/02/2021 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Canh Tý đến ngày mùng 5 tháng Giêng

năm Tân Sửu).

Đối với người lao động làm việc theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì người sử dụng lao

động chọn một trong hai phương án nghỉ sau:

+ Nghỉ 01 ngày cuối năm Canh Tý và 04 ngày đầu năm Tân Sửu

+ Nghỉ 02 ngày cuối năm Canh Tý và 03 ngày đầu năm Tân Sửu.

2. Dịp Lễ Quốc khánh (02/9/2021):

Đối với cán bộ, công chức, viên chức: Nghỉ 04 ngày từ 02/9/2021 đến hết 05/9/2021.
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Đối với người lao động làm việc theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định định thì người sử dụng

lao động chọn một trong hai phương án nghỉ sau:

+ Nghỉ 01 ngày cuối năm Canh Tý và 04 ngày đầu năm Tân Sửu

+ Nghỉ 02 ngày cuối năm Canh Tý và 03 ngày đầu năm Tân Sửu.

2. Dịp Lễ Quốc khánh (02/9/2021):

- Đối với cán bộ, công chức, viên chức: Nghỉ 04 ngày từ 02/9/2021 đến hết 05/9/2021.

-Đối với người lao động làm việc theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định  định thì người sử dụng 

lao động chọn một trong hai phương án nghỉ sau:

+ Nghỉ 02 ngày từ ngày 01 – 02/9/2021.

+ Nghỉ 02 ngày từ ngày 02 - 03/9/2021.

Lưu ý: NSDLĐ thông báo phương án nghỉ tết Âm lịch và Quốc khánh cho NLĐ trước khi thực  hiện ít nhất 30 ngày.

Các hình thức người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo Hợp đồng

Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp  đồng 2020.

Theo đó, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được thông qua các  hình thức cụ thể như

sau:

-Hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ký với đơn vị sự nghiệp để  thực hiện thỏa thuận quốc

tế;

-Hợp đồng hoặc thỏa thuận bằng văn bản về việc đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở  nước ngoài ký với doanh 

nghiệp, tổ chức, cá nhân sau đây:

+ Doanh nghiệp Việt Nam hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước  ngoài theo hợp đồng;

+ Doanh nghiệp Việt Nam trúng thầu, nhận thầu công trình, dự án ở nước ngoài;

+ Doanh nghiệp Việt Nam đưa người lao động đi đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề ở nước  ngoài;

+ Tổ chức, cá nhân Việt Nam đầu tư ra nước ngoài.

- Hợp đồng lao động do người lao động Việt Nam trực tiếp giao kết với người sử dụng lao động ở  nước ngoài.

(So với quy định tại Điều 6 Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng  năm 2006 thì Luật 

mới chấp nhận việc các bên thỏa thuận bằng văn bản thay vì hợp đồng ở một  số trường hợp).

Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2020 có hiệu lực thi hành  từ ngày 01/01/2022.
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Quy định mới về đóng gói và vận chuyển hàng nguy hiểm

Thông tư số 37/2020/TT-BCT ngày 30/11/2020 của Bộ Công  thương quy định Danh 

mục hàng hóa nguy hiểm phải đóng gói  trong quá trình vận chuyển và vận chuyển hàng 

hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường

thủy nối địa.

Hiệu lực thi hành: 14/1/2021

Thông tư thay mới Danh mục hàng hóa nguy hiểm bắt buộc đóng gói khi vận chuyển, bao gồm tất cả 1.336 mặt hàng

(xem Phụ lục I).

Các yêu cầu về vật liệu, điều kiện đóng gói và quy cách đóng gói những mặt hàng nguy hiểm này được quy định tại

Phụ lục III Thông tư.

Trường hợp vận chuyển hàng nguy hiểm với khối lượng lớn hơn định mức quy định tại cột 7 Danh mục, phải có người áp

tải và lập phương án ứng cứu khẩn cấp theo Phụ lục IV (Điều 8).

Mức độ đóng gói hàng nguy hiểm (gồm: rất nguy hiểm; nguy hiểm và nguy hiểm thấp) được hướng dẫn tại Phụ lục II.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/01/2021 và thay thế Thông tư số 44/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012.
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Quy trình cấp phép trực tuyến lĩnh vực vận tải, công trình đường  bộ

Quyết định số 2070/QĐ-BGTVT ngày 4/11/2020 của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố 

quy trình điện tử giải quyết từng thủ  tục hành chính được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả 

tại Bộ phận  Một cửa Cơ quan Bộ Giao thông vận tải.

Hiệu lực thi hành: 1/12/2020

Quyết định công bố Quy trình giải quyết trực tuyến 24 thủ tục hành chính tại Bộ Giao thông vận tải liên quan đến việc cấp

phép xây dựng công trình đường bộ, cấp phép vận tải, cấp phép nhập khẩu tàu biển để phá dỡ...

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2020.

Triển khai thực hiện phát triển vận tải thủy nội địa

Quyết định 2249/QĐ-BGTVT ngày 04/12/2020 ban hành Kế hoạch  triển khai thực hiện Chỉ 

thị 37/CT-TTg về thúc đẩy phát triển vận  tải thủy nội địa và vận tải ven biển bằng 

phương tiện thủy nội địa.

Theo đó, triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển vận tải thủy nội địa và vận tải ven biển bằng phương tiện thủy nội

địa sau đây:

PHẦN TIN PHÁP LUẬT



- Hoàn thiện hệ thống văn bản QPPL, cơ chế chính sách;

- Đẩy mạnh cải cách hành chính;

-Cắt giảm, đơn giản hoá quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải thuỷ nội địa và vận  tải ven biển bằng 

phương tiện thủy nội địa;

-Tăng cường kết nối, phát triển hợp lý các phương thức vận tải, phát huy tối đa vận tải đa phương  thức và dịch vụ

logistics;

-Tăng cường kết nối, phát triển hợp lý các phương thức vận tải, phát huy tối đa vận tải đa phương  thức và dịch vụ

logistics;

-Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn đầu tư trong xây dựng kết cấu hạ tầng GTVT thủy nội  địa;

- Nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; trong đó:

Tập trung rà soát, cập nhật, điều chỉnh, cải tiến nội dung chương trình đào tạo về vận tải thuỷ, logistics, áp dụng phương

pháp đào tạo tiên tiến, theo hướng đào tạo chuyên sâu về chuyên môn, tăng thời gian thực hành…

Ô tô từ 09 chỗ trở xuống không phải bố trí phương tiện chữa cháy

Nghị định 136/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng cháy và chữa  cháy (PCCC) và Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật  PCCC.

Theo đó, phương tiện giao thông cơ giới đường bộ từ 04 chỗ ngồi trở lên phải bảo đảm điều kiện hoạt động đã được

kiểm định; vật tư, hàng hóa bố trí, sắp xếp trên phương tiện phải bảo đảm an toàn PCCC.

Riêng đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên 09 chỗ ngồi phải bảo đảm:

-Có phương tiện chữa cháy phù hợp với tính chất, đặc điểm hoạt động bảo đảm số lượng, chất  lượng phù hợp với quy 

chuẩn, tiêu chuẩn về PCCC hoặc theo quy định của Bộ Công an;

-Có nội quy, biển cấm, biển báo, biển chỉ dẫn phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn về PCCC hoặc  theo quy định của Bộ 

Công an;

-Hệ thống điện, nhiên liệu, vật tư, hàng hóa bố trí, sắp xếp trên phương tiện phải bảo đảm an toàn  PCCC;

-Có quy định, phân công nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy và tổ chức sẵn sàng chữa cháy đáp ứng  yêu cầu chữa cháy 

tại chỗ.

Như vậy, phương tiện giao thông cơ giới đường bộ từ 09 chỗ ngồi trở xuống không phải bố trí  phương tiện chữa cháy.
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XÂY DỰNG – BẤT ĐỘNG SẢN

“Công văn cung cấp thông tin quy hoạch” không có giá trị để lập  dự án

Công văn số 5586/BXD-HĐXD ngày 18/11/2020 của Bộ Xây dựng  hướng dẫn về cấp công 

trình và thiết kế tầng hầm.

Theo Bộ Xây dựng, đối với quy mô dự án, quy mô công trình (bao gồm: tổng diện tích sàn, tầng cao, tầng hầm...) phải được

xác định theo Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư (hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư) và quy hoạch chi tiết xây dựng

đã được phê duyệt. Nguyên tắc xác định cấp công trình được thực hiện theo quy định tại Điều 2 Thông tư 03/2016/TT-BXD.

Đồng thời, Bộ Xây dựng lưu ý, Công văn cung cấp thông tin quy hoạch - kiến trúc tại địa điểm dự án do Sở Quy hoạch - Kiến

trúc địa phương ban hành không được coi là căn cứ pháp lý để lập dự án. Chủ đầu tư bắt buộc phải lập quy hoạch chi tiết

xây dựng hoặc tổng mặt bằng dự án (đối với dự án dưới 5ha), trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để làm căn cứ lập dự án

xây dựng.

Trong đó, vị trí, quy mô các công trình ngầm được xác định tại đồ án quy hoạch chi tiết theo quy định tại Điều 14 Nghị định

44/2015/NĐ-CP.

06 trường hợp Giấy phép kinh doanh cảng hàng không bị hủy bỏ  hiệu lực

Thông tư 30/2020/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều Thông  tư 17/2016/TT-BGTVT ngày 

30/6/2016 quy định chi tiết về quản lý,  khai thác cảng hàng không, sân bay.

Theo đó, Giấy phép kinh doanh cảng hàng không (Giấy phép) cấp cho cá nhân, tổ chức sẽ bị hủy  bỏ hiệu lực trong 06 trường hợp

sau:

- Cung cấp thông tin không trung thực trong quá trình đề nghị cấp Giấy phép;

- Không duy trì mức vốn tối thiểu liên tục trong quá trình hoạt động;

- Vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật về an ninh, quốc phòng;

- Chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật hoặc theo đề nghị của doanh nghiệp;

-Vi phạm nghiêm trọng các quy định về bảo đảm an ninh hàng không, an toàn hàng không, điều  kiện kinh doanh, giá dịch vụ, phòng 

cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường;

-Không bắt đầu khai thác cảng hàng không trong thời gian 12 tháng, kể từ ngày được cấp Giấy phép.

Thông tư 30/2020/TT-BGTVT có hiệu lực thi hành từ ngày 15/01/2021.  Nghị định 136/2020/NĐ-CP có hiệu

lực từ ngày 10/01/2021.
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