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Doanh số bán lẻ tháng 1/2023 của Mỹ tăng cao hơn
dự báo

Giới chuyên gia: Kinh tế Nga tránh được nguy cơ
sụp đổ

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn báo cáo của Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 15/2 cho
thấy doanh số bán lẻ trong tháng 1/2023 đã tăng 3% so với tháng 12/2022, cao hơn mức dự báo
1,9%.

Theo báo cáo, nếu không tính ô tô, doanh số bán hàng tăng 2,3% chưa được điều chỉnh theo
lạm phát. Trong tháng 1/2023, doanh số ô tô cũ ước tính tăng 0,9%, dịch vụ ăn uống tăng 7,2%,
dẫn đầu các mặt hàng. Đại lý xe cơ giới và phụ tùng tăng 5,9%, cửa hàng nội thất và trang trí nội
thất tăng 4,4%. Các nhà bán lẻ trực tuyến tăng 1,3%, các cửa hàng điện tử và gia dụng tăng
3,5%.

Trên cơ sở hàng năm, doanh số bán lẻ tăng 6,4%, phù hợp với diễn biến chỉ số giá tiêu dùng
báo cáo ngày 14/2 là tăng 0,5%. Báo cáo doanh số bán lẻ của Bộ Thương mại Mỹ cho thấy,
ngay cả khi áp lực lạm phát gia tăng, người tiêu dùng vẫn tiếp tục chi tiêu.

Dữ liệu được đưa ra trong khi Fed đang chật vật chống đỡ với tình trạng giá cả tăng, dù có xu
hướng giảm nhưng vẫn vượt xa mức mục tiêu 2% hàng năm của ngân hàng trung ương. Một số
quan chức Fed cho biết mặc dù đã thấy một số tiến bộ, nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm.

Ngày 17/2, hãng tin Bloomberg nhận định LB Nga tuy đã tránh
được sự sụp đổ của nền kinh tế trong nước, nhưng có thể sẽ phải
đối mặt với rất nhiều khó khăn.

Các chuyên gia của Bloomberg ước tính đến năm 2026, nền kinh
tế Nga có thể mất khoảng 190 tỷ USD. Mặc dù sẽ không sụp đổ,
nhưng nền kinh tế Nga vẫn chịu áp lực và có thể chứng kiến sự
suy giảm 8% vào năm 2026 so với thời điểm trước khi nước này tiến hành chiến dịch quân sự
đặc biệt tại Ukraine.

Theo chuyên gia Jack Wittels, việc Liên minh châu Âu (EU) siết chặt các biện pháp trừng phạt
chống Nga kéo theo rủi ro cho những lĩnh vực quan trọng trong nền kinh tế của các nước châu
Âu, đồng thời có thể làm suy yếu hoạt động của các lĩnh vực này.

Một nghiên cứu của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cũng cho rằng các biện pháp trừng phạt luôn tác
động đến cả hai bên, nhưng bên đưa ra các lệnh trừng phạt sẽ phải chịu nhiều thiệt hại hơn.
Trong khi đó, Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu (EBRD) đã duy trì mức dự báo tăng
trưởng của kinh tế Nga trong năm 2023, theo đó kinh tế Nga sẽ suy giảm 3%.

Các chuyên gia EBRD lưu ý rằng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nga năm 2022 khả quan
hơn dự báo, một phần là do giá năng lượng cao.
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AU kêu gọi các nước thành viên tăng cường đầu tư
cho nông nghiệp
Ngày 18/2, Ủy viên Liên minh châu Phi (AU) về Nông nghiệp,
Phát triển Nông thôn, Kinh tế Xanh và Môi trường Bền vững,
bà Josepha Sacko, đã kêu gọi chính phủ các nước châu Phi
huy động các nguồn lực bền vững để tài trợ cho nông nghiệp
ở nước mình nhằm đáp ứng nhu cầu lương thực ngày càng
tăng của người dân, đồng thời kêu gọi các nhà lãnh đạo châu
Phi thực hiện những cam kết trong tuyên bố Malabo 2014.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 22/2, Bộ Tài chính Indonesia cho biết ngân sách nhà
nước năm 2023 của nước này sẽ được ưu tiên sử dụng cho các nỗ lực phục hồi kinh tế hậu đại
dịch COVID-19.

Phát biểu tại cuộc họp báo, người đứng đầu Cục Chính sách Tài chính thuộc Bộ Tài chính
Febrio Kacaribu cho biết tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2023 vẫn tiếp tục xu hướng lạc quan,
bất chấp rủi ro lớn từ suy thoái kinh tế toàn cầu.

Tuy nhiên, Chính phủ Indonesia sẽ vẫn thận trọng trước các tác động kinh tế toàn cầu. Theo ông
Kacaribu, ngân sách nhà nước năm nay sẽ được ưu tiên giải ngân nhằm tạo cơ hội việc làm và
giảm tỷ lệ hộ nghèo, qua đó mang lại những lợi ích rõ ràng cho người dân.

Ông Kacaribu tiết lộ Chính phủ Indonesia cũng sẽ chuẩn bị các ưu đãi, như giảm thuế thu nhập
đối với lãi suất ngoại hối xuất khẩu xuống 0%, qua đó kích thích các doanh nghiệp giữ lại nguồn
ngoại hối xuất khẩu trong 6 tháng.

Chính phủ Indonesia có kế hoạch chi 476.000 tỷ rupiah (31,8 tỷ USD) cho các chương trình trợ
giúp xã hội trong bối cảnh nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á đang chuyển tiếp từ giai đoạn
đại dịch COVID-19 sang giai đoạn bệnh lưu hành.

Tổng thống Joko Widodo gần đây cho biết chính phủ của ông sẽ không đột ngột ngừng các
khoản chi lớn dành cho các chương trình xã hội nhằm trợ giúp người dân và doanh nghiệp ứng
phó với tác động kinh tế của đại dịch trong 3 năm qua.

Indonesia ưu tiên ngân sách cho phục hồi kinh tế

Phát biểu với báo chí bên lề Hội nghị thượng đỉnh AU lần thứ 36 đang diễn ra, bà Sacko cho
biết, AU đang muốn nhấn mạnh rằng phần lớn các quốc gia thành viên AU không đầu tư 10%
ngân sách quốc gia vào nông nghiệp và đang "đứng ngoài cuộc chơi". Họ không điều chỉnh kế
hoạch phát triển quốc gia hoặc kế hoạch đầu tư quốc gia của mình cho phù hợp với chính sách
chung của châu Phi.

Theo bà Sacko, các nước châu Phi cần phải chuyển đổi nền nông nghiệp và nuôi sống người
dân của mình trong thời kỳ khó khăn này bằng cách đầu tư ít nhất 10% ngân sách quốc gia của
họ vào nông nghiệp bao gồm phát triển chăn nuôi, thủy sản và cây trồng.
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Báo Thụy Sĩ: Việt Nam trở thành điểm đến mới của
các công ty nước ngoài
Nhật báo Tribune de Gèneve của Thụy Sĩ vừa đăng bài viết về việc Việt Nam trở thành điểm đến
mới của các công ty nước ngoài.

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, bài viết nhấn mạnh Việt Nam đã ghi nhận mức tăng trưởng
kinh tế mạnh nhất châu Á trong năm 2022 sau thời gian đóng cửa vì đại dịch COVID-19. Thụy Sĩ
có điều kiện thuận lợi để khai thác những ưu thế mà nền kinh tế Việt Nam mang lại. Trong năm
2020, trao đổi thương mại giữa Thụy Sĩ và Việt Nam đạt hơn 3 tỷ franc (khoảng 3,2 tỷ USD), tạo
ra 20.000 việc làm. Hàng trăm công ty Thụy Sĩ đã có mặt và nằm trong số những nhà đầu tư
châu Âu quan trọng nhất tại Việt Nam. Đặc biệt, lĩnh vực thiết bị công nghiệp của Thụy Sĩ nên
tận dụng tối đa xu hướng hàng “Made in Vietnam” đang phát triển mạnh.

Bài viết nhấn mạnh thêm rằng sự bùng nổ công nghiệp ở Việt Nam có thể cảm nhận được rõ
ngay khi bước vào khu công nghiệp Vân Trung, cách Hà Nội một giờ lái xe về phía Bắc. Ngay từ
sáng sớm, nhiều người đã đến xếp hàng trước văn phòng tuyển dụng của Foxconn, nhà thầu
phụ nổi tiếng nhất của Apple. Trước mặt tiền của một ký túc xá lớn dành cho công nhân còn có
một tấm áp phích lớn kèm thông báo Foxconn tuyển 10.000 nhân viên với điều kiện làm việc
thuận lợi.

Cũng theo bài viết, các khu công nghiệp lớn đang được xây dựng và được các nhà sản xuất
thiết bị điện tử tiên tiến tiếp quản.

Hai tháng đầu năm, du lịch TP.HCM thu hơn 21.000
tỷ đồng

Trong 2 tháng đầu năm TP.HCM thu hút hơn 676.565
lượt khách du lịch quốc tế và hơn 4,6 triệu khách nội
địa, ước đạt 13% so với kế hoạch năm.

Theo Sở Du lịch TP.HCM, tính riêng tháng 2, khách
quốc tế đến TP.HCM gần 320.000 lượt, tăng 100% so
cùng kỳ năm 2022, khách du lịch nội địa là 2,6 triệu
lượt. Tổng thu du lịch ước đạt 12.984 tỷ đồng, tăng
115,8% so với cùng kỳ năm ngoái và tổng thu du lịch
2 tháng đầu năm ước đạt 21.234 tỷ đồng, tăng 62,3%
so với cùng kỳ.

Để tiếp tục thu hút du khách trong thời gian tới, ngành du lịch TP.HCM đang tiếp tục hoàn thiện
chính sách phát triển du lịch MICE; hoàn chỉnh kế hoạch phát triển sản phẩm du lịch đường
thủy; phát triển sản phẩm du lịch văn hóa, lịch sử; du lịch ban đêm; du lịch nông nghiệp, du lịch
sinh thái gắn với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn và thực hiện ký
kết hợp tác phát triển du lịch liên vùng với các địa phương.
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1/4 các công ty châu Âu đã chuyển hoạt động từ
Trung Quốc sang Việt Nam
Đây là nội dung vừa được công bố mới đây trong Sách trắng 2022 các vấn đề thương mại đầu
tư và khuyến nghị 2023 của Phòng Thương mại và Công Nghiệp châu Âu (EuroCham) Việt
Nam.

Cụ thể, nội dung Sách Trắng EuroCham 2022-2023 trích dẫn kết quả của khảo sát Chỉ số Môi
trường Kinh doanh (BCI): 1/4 các công ty nước ngoài (châu Âu) đã chuyển hoạt động của doanh
nghiệp từ Trung Quốc sang Việt Nam, trong đó có 2% đã chuyển một phần đáng kể hoạt động
của họ vào trong nước. Hơn nữa, 42% công ty nước ngoài sẵn sàng chuyển ít nhất một lượng
vốn FDI nhỏ vào Việt Nam vào cuối năm 2022.

Theo EuroCham, m ôi trường kinh tế vĩ mô ổn định của Việt Nam, cùng với lạm phát vẫn ở mức
một con số, đã tiếp tục củng cố niềm tin của nhà đầu tư vào môi trường thương mại và đầu tư
của đất nước. Kể từ khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) năm 2007, Việt Nam đã
liên tục cải cách quy định pháp luật trong nước để phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế, từ đó trở
thành một thị trường hấp dẫn hơn trong mắt doanh nghiệp nước ngoài và các nhà đầu tư quốc
tế.

Báo cáo cho hay, chi phí kinh doanh thấp, tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, tầng lớp trung lưu tăng
vọt và môi trường thuận lợi cho kinh doanh đã giúp Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn cho
đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI). Không chỉ vậy, Việt Nam có một số lợi thế bao gồm chi phí
sản xuất cạnh tranh, vị trí tốt ở Đông Nam Á, hiệu quả kinh tế mạnh mẽ và tiêu thụ nội địa tăng
nhanh. Kết quả, Việt Nam đứng thứ 70 trong số 190 quốc gia trên toàn thế giới trong bảng xếp
hạng Mức độ Dễ dàng Kinh doanh của Ngân hàng Thế giới 2020, giảm một bậc so với năm
2019 nhưng vẫn là một sự cải thiện đáng kể so với vị trí 82 vào năm 2016.

Việt Nam đã ghi nhận tăng trưởng FDI đáng kể từ khi Chính phủ thực hiện chính sách mở cửa
thông qua Luật Đầu tư nước ngoài năm 1987. Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ
KH&ĐT), chỉ trong hơn ba thập kỷ, FDI đã đạt mức 31,15 tỷ USD vào năm 2021, tăng 9,2% so
với mức cao kỷ lục của năm 2020. Vốn giải ngân cũng đạt 19,74 tỷ USD, tăng 1,2% so với cùng
kỳ năm 2020. Trong 10 tháng đầu năm 2022, con số đó là 17,45 tỷ USD, tăng 15,2% so với
cùng kỳ năm 2021. Hơn 1,570 dự án đã được chấp thuận vào năm 2022, với gần một nửa số
vốn FDI chảy vào lĩnh vực chế biến. Giữ vị trí thứ hai là bất động sản, tiếp đến sản xuất và phân
phối điện.

Như đã đề cập trong Sách Trắng EuroCham 2021, để thu hút thêm FDI của EU vào Việt Nam,
cứ ba lãnh đạo doanh nghiệp châu Âu thì có hai người cho rằng điều quan trọng là phải lồng
ghép trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp vào các hoạt động kinh doanh của họ như được nêu
chi tiết trong Chương 13 của EVFTA. Hiệp định Thương mại Tự do này quy định Việt Nam cần
nỗ lực khuyến khích và yêu cầu doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm xã hội trong lĩnh vực môi
trường, lao động và đưa các tiêu chuẩn tối thiểu về thực hành kinh doanh có trách nhiệm vào
pháp luật trong nước cũng như thực thi hiệu quả các yêu cầu này.
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Thị trường chứng khoán thế giớiThị trường chứng khoán thế giới

33,826.69 điểm 4,079.09 điểm 11,787.27 điểm

0.39 % 0.28 % 0.58 %

Dow Jones giảm tuần thứ 3 liên tiếp dù khởi sắc
trong phiên

Thị trường chứng khoán Việt Nam

Nhịp đập Thị trường tuần 13-17/02/2023: Rủi ro sụt
giảm vẫn còn

Thị trường giao dịch giằng co trong phiên cuối tuần, VN-Index tăng nhẹ 1.02 điểm, lên 1,059.31
điểm; HNX-Index giảm 0.89 điểm, kết phiên ở mức 209.95 điểm. Xét cho cả tuần, VN-Index tăng
tổng cộng 4.01 điểm (+0.38%), HNX-Index tăng 1.4 điểm (+0.7%).
Khối lượng khớp lệnh trung bình trên sàn HOSE đạt hơn 455 triệu cổ phiếu/phiên, giảm nhẹ
0.16% so với tuần giao dịch trước. Sàn HNX đạt trung bình hơn 60 triệu cổ phiếu/phiên, tăng
11.78% so với tuần giao dịch trước.
Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng gần 478 tỷ đồng trên cả hai sàn. Khối ngoại bán ròng gần
541 tỷ đồng trên sàn HOSE và mua ròng hơn 63 tỷ đồng trên sàn HNX.
Cổ phiếu tăng tiêu biểu trong tuần qua là LCG
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Thị trườngvàng

Thị trường ngoại hối

Thị trườngdầu

Tỷ giá ngoại tệ ngày 24/2/2023: Đồng USD tiếp đà tăng nhẹ
Sáng 24/2, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của
đồng Việt Nam với USD ở mức: 23.641 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 23.650 đồng, bán ra 23.990 đồng;
VietinBank mua vào 23.610 đồng, bán ra 24.030 đồng.

Dầu tăng 2% trước khả năng nguồn cung khan hiếm
Giá dầu tăng 2% vào ngày thứ Năm (23/02) do kỳ vọng Nga sẽ
cắt giảm mạnh sản lượng vào tháng tới. Tuy nhiên, đồng
USD mạnh hơn và dự trữ dầu thô tại Mỹ tăng mạnh hơn dự báo
đã làm tăng thêm mối lo ngại về nhu cầu.
Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Năm, hợp đồng dầu Brent tiến
1.61 USD (tương đương 2%) lên 82.21 USD/thùng, thấp hơn
nhiều so với mức 98 USD/thùng vào đêm trước cuộc xung đột
Nga – Ukraine nổ ra cách đây 1 năm.

Giá vàng trong nước
Giá vàng trong nước hôm nay 24.2 đồng loạt đi xuống cùng chiều
thế giới. Chẳng hạn, vàng SJC tại ngân hàng Eximbank được mua
vào với giá 66,2 triệu đồng/lượng và bán ra 66,7 triệu đồng, giảm
150.000 đồng so với hôm qua. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn -
SJC cũng giảm 50.000 đồng, đưa giá mua vàng miếng xuống

66,25 triệu đồng/lượng và bán ra còn 66,95 triệu đồng.
Giá vàng ngoài nước
Giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế tiếp tục sụt giảm xuống
còn 1.824,7 USD/ounce. Quy đổi tương đương, vàng thế giới
đang có giá 52,8 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí).
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Vì sao các hãng bay đua nhau mời chào nhà đầu tư?
Chuyên gia hàng không Nguyễn Thiện Tống nhìn nhận, ba năm qua, đại dịch COVID-19 đã ảnh
hưởng vô cùng nặng nề đến các hãng hàng không, vì thế việc họ phải tìm kiếm nhà đầu tư mới
để bổ sung nguồn lực là điều tất yếu.

Cụ thể, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) đang tìm kiếm nhà đầu tư mới
tham gia tái cơ cấu Pacific Airlines. Sau khi nhận toàn bộ cổ phần từ Qantas tặng lại, Vietnam
Airlines đang sở hữu khoảng 98% cổ phần của hãng hàng không này.Vietnam Airlines cũng thông
tin muốn bán vốn tại Công ty TNHH MTV Nhiên liệu hàng không Việt Nam (Skypec) - đơn vị cung
cấp nhiên liệu bay chính tại thị trường trong nước cùng Petrolimex Aviation. Những thương vụ
này có thể giúp hãng hàng không quốc gia giảm bớt khó khăn, cải thiện hoạt động kinh doanh,
dòng tiền, từng bước xóa lỗ lũy kế và tạo nguồn vốn đầu tư phát triển cho công ty mẹ.

Tương tự, Bamboo Airways cũng muốn tìm thêm nhà đầu tư mới, nhà đầu tư chiến lược để phục
vụ các kế hoạch phát triển của hãng.

Trong khi đó, Vietravel Airlines cũng đang mong muốn có thêm sự tham gia đồng hành của các
nhà đầu tư. Gần đây, Vietravel Airlines đã trình xin Chính phủ cho tăng vốn đầu tư lên hơn 7.600
tỷ đồng, gấp 6 lần hiện tại, trong đó chủ yếu để tăng quy mô đội tàu bay. Theo kế hoạch đến năm
2030, tổng vốn đầu tư dự án của Vietravel Airlines dự kiến đạt 8.252 tỷ đồng. Trong đó, các chủ
sở hữu góp 2.000 tỷ đồng, phần còn lại đến từ nguồn lợi nhuận lũy kế chưa phân phối và các
nhà đầu tư trên thị trường...

Kiến nghị xây cao tốc Điện Biên- cửa khẩu Tây Trang
hơn 9.200 tỷ đồng
Theo phương án đề xuất, dự án cao tốc Điện Biên- cửa khẩu Tây Trang sẽ được đầu tư
với tổng chiều dài khoảng 44 km. Điểm đầu tại TP Điện Biên Phủ. Điểm cuối tại nút giao
Km15+800/QL 279, xã Búng Lao, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên.

Về quy mô đầu tư, theo quy hoạch mạng lưới đường bộ Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn
đến năm 2050 được phê duyệt, quy mô đường cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu- Điện Biên có quy
mô thiết kế tiêu chuẩn đường cao tốc TCVN5729-2012 được quy hoạch 4 làn xe trên toàn tuyến,
tốc độ thiết kế 80 km/h, chiều rộng nền đường 22m.

Sơ bộ tổng vốn đầu tư dự án khoảng 9.246 tỷ đồng. Dự án được đề xuất đầu tư theo phương
thức đối tác công - tư, loại hợp đồng BTL (Xây dựng - Chuyển giao - Thuê dịch vụ). Trong đó,
phần vốn nhà đầu tư tham gia thực hiện khoảng 4.627 tỷ đồng, chiếm 50,04% tổng vốn đầu tư

dự án. Phần vốn ngân sách Nhà nước tham gia dự án
chiếm 49,96% tổng vốn đầu tư dự án. Đối với phần vốn
này, UBND tỉnh Điện Biên kiến nghị Thủ tướng Chính
phủ xem xét, ủng hộ hỗ trợ toàn bộ (4.620 tỷ đồng) bằng
vốn ngân sách Trung ương (từ nguồn tăng thu ngân
sách Trung ương).
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Vận tải hàng hóa đường sắt liên vận có thể đạt 5 triệu
tấn vào năm 2030
Sáng ngày 18/2/2023, Tổng công ty Đường sắt VN đã tổ chức khai trương hoạt động liên vận
quốc tế bằng đường sắt tại ga Kép, thị trấn Kép, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

Theo Tổng công ty Đường sắt VN (VNR), ga Kép là ga hạng 2, nằm tại thị trấn Kép, huyện Lạng
Giang, tỉnh Bắc Giang, lý trình tại Km 68+700 thuộc tuyến đường sắt Hà Nội (Yên Viên) - Đồng
Đăng, là điểm bắt đầu của 02 tuyến đường Kép - Hạ Long - Cái Lân và tuyến đường Kép - Lưu
Xá.

Ga có 9 đường, trong đó các đường 1, 2, 3, 4 là đường đón gửi, các đường 6, 7, 8, 9 là đường
xếp dỡ. Thiết bị phục vụ hàng hóa có 02 kho diện tích 1.200m2; 02 bãi xếp dỡ nền đất diện tích
4.300m2 ; 01 bãi hàng bê tông diện tích 27.658 m2.

Trong năm 2022, VNR đã hoàn thanh việc nâng cấp cải tạo và sửa chữa (giai đoạn 1) bãi hàng
ga Kép (bãi hàng cạnh đường số 4, nằm tại phía Nam ga Kép có tổng diện tích 27.658 m2), đảm
bảo đủ điều kiện hoạt động vận tải liên vận quốc tế hàng hóa bằng đường sắt.

Cũng theo VNR, phương án tổ chức khai thác vận tải hàng hóa liên vận quốc tế trên cơ sở dự
báo khối lượng vận chuyển hàng hóa đường sắt liên vận khoảng 4 - 5 triệu tấn vào năm 2030,
ước tính tỷ trọng về khối lượng hàng qua ga Đồng Đăng khoảng 65% - 70%, qua ga Lào Cai
khoảng 30% - 35%.

Theo lộ trình, VNR sẽ đầu tư tăng năng lực kết cấu hạ tầng khu ga đường sắt giai đoạn 2022-
2025, mục tiêu đưa cửa khẩu xuất nhập khẩu hàng hóa bằng đường sắt vào sâu trong nội địa,
tại các địa phương để giảm thời gian, chi phí vận tải; tăng thuận lợi cho kết nối và hoạt động
logistics; tận dụng lợi thế của vận tải đường sắt để góp phần phát triển kinh tế - xã hội của các
địa phương cũng như cả nước.

Bên cạnh đó, đối với các ga liên vận quốc tế hiện có tiến hành cải tạo, nâng cấp hạ tầng các ga
để tăng năng lực thông quan, xếp dỡ hàng container tại ga Đồng Đăng, Lào Cai, Sóng Thần; tập
trung ưu tiên đầu tư các hạng mục gắn với hạ tầng ga để tăng năng lực thông qua hàng hóa ở
mức tối đa có thể theo hiện trạng quỹ đất, gồm cả năng lực đón gửi tàu, xếp dỡ và thông quan.

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.
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Cần đẩy mạnh vận tải đa phương thức để thúc đẩy
ngành logistics phát triển
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.

Theo số liệu thống kê, trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện có khoảng 25.000 doanh nghiệp đăng
ký hoạt động logistics. Trong số này, doanh nghiệp tư nhân chiếm đến 80%, song chỉ đáp ứng
được khoảng 25% nhu cầu thị trường, do phần lớn đều có quy mô nhỏ, hạn chế về vốn, công
nghệ và nhân lực.

Một số chuyên gia cho rằng, mặc dù, lĩnh vực logistics tại Hà Nội đã có bước phát triển đáng kể
nhưng điều kiện kinh doanh còn nhiều “điểm nghẽn” khiến chi phí tăng cao, giảm sức cạnh tranh
của doanh nghiệp.

Theo đó, “điểm nghẽn” lớn nhất là ở hạ tầng logistics, hệ thống kho hàng, bến bãi trên địa bàn
thành phố Hà Nội vẫn còn nhỏ lẻ, thiếu liên kết, thiếu chuyên dụng (như kho lạnh, kho bảo quản
hàng hóa đặc biệt…).

Ngoài các kho bãi thường, trên địa bàn Hà Nội đang duy trì hệ thống kho, bãi container phục vụ
hàng hóa xuất, nhập khẩu tại 2 cảng thông quan nội địa là Mỹ Đình và Gia Lâm, tuy nhiên phạm
vi khai thác còn hạn chế, chủ yếu chỉ cung cấp dịch vụ vận tải đường bộ, cho thuê bãi và một số
dịch vụ liên quan. Việc giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án phát triển trung tâm logistics
gặp khó khăn.

Các cảng cạn (ICD) còn ít. Về kết nối các loại hình giao thông, các cảng cạn mới chỉ sử dụng
đường bộ, chưa nối liền được với đường sắt và đường sông. Bên cạnh đó, cản trở lớn đối với
phát triển dịch vụ logistics là vấn nạn ùn tắc giao thông, khổ đường hẹp, giới hạn tải trọng
phương tiện… đã làm tăng chi phí của doanh nghiệp.

Với những mục tiêu đó, Hà Nội đã có những chính sách và các hoạt động thiết thực để thúc đẩy
logistic thành phố Hà Nội phát triển. Hiện, UBND thành phố Hà Nội đang giao Sở Công Thương
Hà Nội đang chủ trì nghiên cứu và triển khai “Phương án phát triển ngành thương mại và hệ
thống kết cấu hạ tầng logistics Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Đây là nghiên cứu rất quan trọng sẽ được tích hợp vào Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030
tầm nhìn 2050 mà UBND thành phố Hà Nội đang xây dựng. Đó là giải pháp quan trọng mang
tính tiền đề để ngành logistics nâng cao hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của
nền kinh tế và mang lại sự thịnh vượng cho Thủ đô.

Thành phố cần công bố danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trong lĩnh vực logistics, danh mục
các dự án đã cấp chủ trương đầu tư và tiến độ thực hiện các dự án logistics đang triển khai.
Đồng thời, cần dành không gian phát triển logistics trên địa bàn.
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Đề xuất kết nối và chia sẻ thông tin trong lĩnh vực xuất
khẩu, nhập khẩu

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Nghị định về kết nối và chia
sẻ thông tin trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa, xuất cảnh, nhập
cảnh, quá cảnh người và phương tiện vận tải theo cơ chế một cửa quốc gia.

Theo Bộ Tài chính, mục đích xây dựng Nghị định về kết nối và chia sẻ thông tin trong lĩnh vực
xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh người và phương
tiện vận tải theo cơ chế một cửa quốc gia nhằm tạo cơ sở pháp lý ràng buộc, minh bạch cho
việc tổ chức, kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa các cơ quan, tổ chức trong quá trình hoạt
động quản lý nhà nước đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất cảnh,
nhập cảnh góp phần thực hiện các mục tiêu của Đảng, Quốc hội và Chính phủ về cải cách thủ
tục hành chính; nâng cao hiệu quả, chất lượng quản lý nhà nước; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ
thông tin phục vụ quản lý nhà nước, thực hiện thủ tục hành chính và phát triển Chính phủ điện tử
hướng tới Chính phủ số, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh việc tham gia cách mạng
công nghiệp 4.0 nhằm tạo thuận lợi cho thương mại, nâng cao sức cạnh tranh quốc gia.

Nghệ An: Quy hoạch cảng cạn Depot - ICD và trung
tâm logistics tại xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc
Cảng cạn được coi là một mắt xích quan trọng trong vận tải đa phương thức, góp phần giảm chi
phí vận chuyển, giảm thời gian lưu hàng tại cảng, với chức năng chính là điểm thông quan hàng
hóa nội địa, bãi chứa container có hàng, container rỗng và container hàng lạnh, vận chuyển hàng
dự án, hàng siêu trọng, thủ tục Hải quan,… đồng thời có thể có những chức năng phụ như đóng
rút hàng tại bãi, lắp đặt trang thiết bị, kho đóng hàng lẻ, làm bao bì, đóng gói chân không và vẽ
mã hiệu hàng hóa, sửa chữa và vệ sinh container, vận chuyển hàng nội địa,…

Được biết, hiện nay, Nghệ An đang tập trung triển khai các thủ tục để khởi công xây dựng cảng
nước sâu Quốc tế Cửa Lò, tại xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, dự kiến trong quý III/2023 với Khu
cảng gồm 1 bến tàu cho tàu 30.000 DWT và 1 bến tàu cho tàu 50.000 DWT và các hạng mục
công trình hạ tầng hàng hải khác gồm: Tuyến đê chắn sóng dài 1.470m, luồng tàu và các thiết bị
báo hiệu an toàn hàng hải và khu hậu phương cảng 20ha.

Cùng với đó, một loạt tuyến đường bộ sẽ tiếp tục được ưu tiên xây dựng, hoàn thiện. Cụ thể
như, hoàn thiện tuyến đường ven biển chạy qua Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An; xây dựng mới
tuyến đường nối đường Quốc lộ 7C - N5 với cảng biển Bắc Cửa Lò; xây dựng mới tuyến đường
kết nối Quốc lộ 7 - Khu B KCN Thọ Lộc với Quốc lộ 1A; xây dựng mới tuyến N1, tuyến N2 đoạn
nối quốc lộ 1A và khu đô thị số 4; xây dựng mới tuyến đường kết nối du lịch Hồ Xuân Dương -
Đền Cuông - Cửa Hiền; đầu tư hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng giao thông khung.

Ngoài các hạ tầng trên, Quy hoạch điều chỉnh cũng đề cập đến việc ưu tiên nâng cấp, đầu tư
xây dựng đồng bộ hệ thống cấp nước, cấp điện, viễn thông, thoát nước trong Khu kinh tế Đông
Nam Nghệ An; dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước thải các khu công nghiệp; nhà máy
xử lý và tái chế rác thải theo công nghệ hiện đại.
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Cảng Los Angeles giảm sản lượng container trong
tháng 1
Trong tháng 1 năm 2023, Cảng Los Angeles đã xử lý 726.014 TEU, giảm 16% so với mức
cao kỷ lục mọi thời đại ở cùng kỳ năm trước.

Các hãng tàu container chuyển hướng đội tàu sang
các tuyến Trung Đông và Ấn Độ

Các dịch vụ vận tải container kết nối đến Trung Đông và Ấn Độ đã tăng thêm sức tải 
nhiều nhất lên đến 320.600 TEU (tương đương tăng +11%) trong năm 2022.

Nhu cầu hàng hóa sụt giảm ở Trung Quốc và giá cước vận tải biển giao ngay giảm đã dẫn đến
những thay đổi đáng kể trong việc triển khai đội tàu container toàn cầu. Hơn 565.000 TEU sức
tải đã bị rút khỏi các tuyến châu Á – Bắc Mỹ và châu Á – châu Âu vào năm 2022.

Quá trình này vẫn đang tiếp tục với việc Hapag-Lloyd dừng dịch vụ tuyến Trung Quốc – Đức
(China – Germany Express) và triển khai lại các tàu trên tuyến xuyên Đại Tây Dương sinh lợi
hơn.

Đội tàu container đang hoạt động trên tuyến xuyên Đại Tây Dương đã tăng ấn tượng 16,2%
trong năm 2022, tương đương với 162.300 TEU bổ sung. Sự thay đổi sức tải lớn nhất là đến
các dịch vụ liên quan đến Trung Đông và Ấn Độ (+11%), với 320.600 TEU sức tải của đội tàu đã
được bổ sung vào năm ngoái.

Các cảng của Ấn Độ hiện đang xử lý số lượng tàu 13.000 – 15.000 TEU ngày càng tăng đã
được thay thế bằng tàu Megamax trên các tuyến Đông-Tây. Mối quan tâm ngày càng tăng đối
với giao thông Ấn Độ được thể hiện qua việc khai trương tuyến Đông Nam Á – Ấn Độ – Bờ
Đông Hoa Kỳ vào tháng 12, sau khi đã bỏ tuyến Trung Quốc – Việt Nam – Bờ Đông Hoa Kỳ.

Sản lượng container hàng hóa nhập khẩu trong tháng 1
năm 2023 đạt tổng cộng 372.040 TEU, giảm 13% so với
năm trước. Trong khi đó, sản lượng container hàng hóa
xuất khẩu đạt 102.723 TEU, tăng 2,5% so với năm trước.
Đồng thời, sản lượng container rỗng đạt 251.251 TEU,
giảm 26% so với cùng kỳ năm ngoái.

Gene Seroka, giám đốc điều hành của Cảng Los Angeles cho biết: “Chúng tôi dự đoán thương
mại toàn cầu sẽ giảm nhẹ trong suốt quý đầu tiên, đặc biệt là so với mức khởi đầu kỷ lục của
năm ngoái."

Gene nói thêm: “Nhiều nhà máy ở châu Á đã phải đóng cửa kéo dài trong dịp Tết Nguyên đán,
các nhà bán lẻ tiếp tục giảm giá sản phẩm để dọn kho và những lo ngại về kinh tế do lạm phát
vẫn là mối quan tâm hàng đầu của người Mỹ. Với năng lực trên các bến cảng của chúng tôi hiện
nay, chúng tôi đã sẵn sàng mở ra các cấp độ giá trị và dịch vụ mới tại Cảng Los Angeles.”
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KINH TẾ VĨ MÔ – Kinh tế Việt Nam

Dae Sun giao tàu SITC ANHE (1,023 TEU)

Tàu mới là một ví dụ không hộp số của loại 'Dae Sun 1000 W', trong đó nhà máy Hàn Quốc đã
đóng 21 chiếc kể từ năm 2014. Với những thay đổi nhỏ về thiết kế cơ bản, Dae Sun đã giao các
tàu thuộc sê-ri này cho nhiều người chơi khu vực châu Á chẳng hạn như Sinokor, Heung-A,
Dong Jin, Shanghai Jin Jiang, Pan Con và Namsung.

Bản thân SITC đã nhận được một loạt sáu tàu 'Dae Sun 1000 W' đầu tiên vào năm 2018 và
2019. Vào năm 2021, hãng sau đó đã liên tiếp ký các thỏa thuận mua thêm các tàu chị em, cuối
cùng tổng số đơn đặt hàng lên đến mười.

Nhà máy đóng tàu Dae Sun vào đầu tháng 2 đã bàn giao tàu container 1.023 teu SITC ANHE
cho Tập đoàn Vận tải Quốc tế Sơn Đông, một hãng vận tải khu vực của Trung Quốc được biết
đến nhiều hơn với tên viết tắt SITC.

Jinling giao tàu ZHONG GU NAN JING (4,636 teu)
Nhà máy đóng tàu Jinling của China Merchants tại Nam Kinh trên sông Dương Tử gần đây đã
hoàn thành tàu container 4.636 TEU ZHONG GU NAN JING.

Con tàu mới này là chiếc thứ năm trong số 18 chiếc tàu do SDARI thiết kế mà Nhà máy đóng
tàu Jinling và Công ty đóng tàu Dương Tử Giang (YZJ) sẽ đóng cho Zhonggu Logistics của
Trung Quốc. Jinling sẽ đóng tám chiếc trong số này, với mười chiếc khác có nguồn gốc từ
Dương Tử Giang. ZHONG GU NAN JING là đơn vị đầu tiên của sê-ri từ Jinling.

Về thiết kế, 18 tàu này là loại tàu nội địa có trọng tải lớn và tốc độ hành trình chậm.

ZHONG GU NAN JING dài 228,00 m, rộng 40,00 m (16 hàng) và có trọng lượng toàn tải 87.600
tấn trên mớn nước 13,70 m.

Tàu container mới nhất của Zhonggu được trang bị động cơ chính loại MAN B&W 6G60ME-
C10.5, công suất chỉ 14.350 kW và đưa tàu đi với tốc độ 15 hải lý/giờ. Tàu mới có 360 phích
cắm lạnh.

Cuối tháng này, tàu ZHONG GU NAN JING dự kiến   sẽ được đưa vào mạng lưới nội địa Trung
Quốc của Zhonggu Shipping.

SITC ANHE không hộp số và các chị em Dae Sun của
cô ấy dài 141,00 m và rộng 24,80 m (mười hàng). Tất
cả mười tàu sẽ được cung cấp năng lượng thông
thường và được thiết kế cho tốc độ dịch vụ lên tới 18
hải lý/giờ. Tàu mới nhất của SITC tham gia tuyến
Trung Trung Quốc - Nhật Bản độc lập của hãng tàu
‘SKT2 / SKT6’, nơi cô thay thế tàu PADIAN 4 sức tải
1.032 teu được thuê.
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Chuyển nhượng công trình trên giấy, cá nhân phải trích nộp 2% thuế

Công văn số 158/TCT-DNNCN ngày 17/1/2023 của Tổng cục Thuế

về thuế TNCN chuyển nhượng bất động sản hình thành trong tương lai (2 trang)

Tổng cục Thuế lưu ý, việc xác định giá chuyển nhượng và cách tính thuế TNCN đối với giao dịch
chuyển nhượng hợp đồng mua bán công trình hình thành trong tương lai đã được quy định tại
Nghị định 12/2015/NĐ-CP và Thông tư 92/2015/TT-BTC .

Cụ thể, theo quy định tại khoản 11 Điều 2 Nghị định 12/2015/NĐ-CP và Điều 17 Thông tư
92/2015/TT-BTC , thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (trong đó có chuyển nhượng hợp
đồng mua bán công trình hình thành trong tương lai) chịu thuế TNCN với thuế suất 2% trên giá
chuyển nhượng.

Giá chuyển nhượng là giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng; trường hợp hợp đồng không ghi
giá chuyển nhượng hoặc giá chuyển nhượng thấp hơn tỷ lệ góp vốn trên tổng giá trị hợp đồng
nhân với giá đất và giá tính phí trước bạ công trình xây dựng do UBND cấp tỉnh quy định thì giá
chuyển nhượng được xác định theo giá của UBND nhân với tỷ lệ góp vốn trên tổng giá trị hợp
đồng.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.net)

Hồ sơ xin giảm 30% tiền thuê đất năm 2022 phải nộp trước 1/4/2023

Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg ngày 31/1/2023 của Thủ tướng Chính phủ

về việc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng

bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (4 trang)

Quyết định này quy định chi tiết về đối tượng, thủ tục xét giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước
năm 2022 theo Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 30/1/2023.

Theo đó, tất cả doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị, hộ gia đình, cá nhân đang thuê đất trực tiếp từ
Nhà nước dưới hình thức trả tiền thuê hàng năm và bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 thì đều được
xét giảm 30% tiền thuê đất năm 2022.

Mức giảm 30% được tính trên số tiền thuê đất phải nộp của năm 2022, không bao gồm số tiền
thuê còn nợ của các năm trước năm 2022 và tiền chậm nộp (nếu có).

Trường hợp người thuê đất đang được giảm tiền thuê theo quy định hoặc/và khấu trừ tiền bồi
thường, giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật về tiền thuê đất thì mức giảm 30%
được tính trên số tiền thuê phải nộp (nếu có) sau khi đã được giảm hoặc/và khấu trừ.

Thời hạn nộp hồ sơ đề nghị giảm 30% tiền thuê đất năm 2022 đến hết ngày 31/3/2023.
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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Giá tính thuế tài nguyên được giảm trừ chi phí vận chuyển

Công văn số 4831/TCT-DNL ngày 21/12/2022 của Tổng cục Thuế

về chính sách thuế tài nguyên (2 trang)

Theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư 152/2015/TT-BTC , giá tính thuế tài nguyên là giá bán
đơn vị sản phẩm tài nguyên của tổ chức, cá nhân khai thác chưa bao gồm thuế GTGT nhưng
không được thấp hơn giá tính thuế tài nguyên do UBND tỉnh quy định.

Theo Tổng cục Thuế, trường hợp sản phẩm tài nguyên được vận chuyển đi tiêu thụ, trong đó chi
phí vận chuyển, giá bán sản phẩm tài nguyên được ghi nhận riêng trên hóa đơn thì giá tính thuế
tài nguyên là giá bán sản phẩm không bao gồm chi phí vận chuyển.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.net)

Cho thuê cơ sở hạ tầng ở nhiều tỉnh, kê khai thuế ra sao?

Công văn số 3922/TCT-KK ngày 25/10/2022 của Tổng cục Thuế

về việc kê khai thuế đối với hoạt động kinh doanh trên nhiều địa bàn cấp tỉnh (3 trang)

Theo Tổng cục Thuế, trường hợp Công ty có kinh doanh cho thuê công trình cơ sở hạ tầng tại
các tỉnh, thành phố khác nơi đóng trụ sở chính thì thực hiện khai thuế GTGT tại địa phương nơi
có cơ sở hạ tầng cho thuê theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định 126/2020/NĐ-CP , trong
đó sử dụng MST của Công ty (không sử dụng MST địa điểm kinh doanh) để khai thuế theo
hướng dẫn tại điểm b khoản 1 Điều 11 Nghị định 126/2020/NĐ-CP .

Về thuế TNDN, đối với kỳ tính thuế trước ngày 1/1/2022, Công ty thực hiện kê khai, tính, nộp
thuế, quyết toán thuế đối với hoạt động kinh doanh cho thuê cơ sở hạ tầng theo quy định tại
Thông tư 151/2014/TT-BTC và mẫu biểu theo Thông tư 80/2021/TT-BTC .

Từ ngày 1/1/2022, Công ty phải phân bổ thuế TNDN đối với hoạt động kinh doanh cho thuê cơ sở
hạ tầng ở các tỉnh, thành phố theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 17 Thông tư 80/2021/TT-
BTC.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.net)

Cách xác định năm đầu tiên hưởng ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp KH&CN

Công văn số 3505/TCT-CS ngày 22/9/2022 của Tổng cục Thuế

về chính sách thuế (2 trang)

Theo quy định tại khoản 12 Điều 1 Luật thuế TNDN sửa đổi năm 2013, khoản 1, 2 Điều 2 và Điều
3 Thông tư 03/2021/TT-BTC, đối với doanh nghiệp có giấy chứng nhận là doanh nghiệp KH&CN
thì năm đầu tiên được hưởng ưu đãi thuế là năm có doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh
sản phẩm KH&CN đạt tối thiểu 30% trên tổng doanh thu. Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng có thể
đăng ký thời điểm bắt đầu hưởng ưu đãi là từ năm tiếp theo.

Việc xác định tỷ lệ doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm KH&CN trên tổng
doanh thu được thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 2 Thông tư 03/2021/TT-BTC.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.net)
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Chuyển nhượng quyền mua cổ phần phải chịu thuế TNCN

như chuyển nhượng chứng khoán

Công văn số 4554/TCT-DNNCN ngày 6/12/2022 của Tổng cục Thuế

về chính sách thuế TNCN (1 trang)

Tổng cục Thuế lưu ý, theo quy định tại khoản 1, khoản 7 Điều 4 Luật số 54/2019/QH14, "quyền
mua cổ phần" là một loại chứng khoán. Theo đó, cá nhân khi chuyển nhượng quyền mua cổ phần
phải chịu thuế TNCN từ chuyển nhượng chứng khoán.

Giá chuyển nhượng quyền mua cổ phần làm căn cứ tính thuế được xác định theo giá ghi trên
hợp đồng chuyển nhượng hoặc giá thực tế chuyển nhượng (Điều 16 Thông tư 92/2015/TT-BTC).

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.net)

Những điểm mới về kê khai thuế được sửa đổi tại Nghị định 91/2022/NĐ-CP

Công văn số 15616/CTTPHCM-TTHT ngày 15/12/2022 của Cục Thuế TP. HCM

về việc triển khai một số nội dung mới của Nghị định 91/2022/NĐ-CP (1 trang)

Theo Cục thuế TP. HCM, trong Nghị định 91/2022/NĐ-CP (sửa đổi Nghị định 126/2020/NĐ-CP)
có những nội dung mới cần lưu ý sau đây:

- Việc khai thuế TNCN đối với tổ chức, cá nhân không phát sinh việc khấu trừ thuế;

- Trách nhiệm của chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại trong việc cung cấp thông tin về
thương nhân, tổ chức, cá nhân có mua bán hàng hóa, dịch vụ trên sàn;

- Quy định tạm nộp thuế TNDN, tạm nộp lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ;

- Việc nộp hồ sơ khai thuế bảo vệ môi trường đối với than khai thác và thu nội địa;

- Quy định về trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn là ngày nghỉ cuối tuần hoặc ngày nghỉ
lễ;

- Về thời điểm tổ chức khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân nhận cổ tức, nhận thưởng
bằng chứng khoán;

- Sửa đổi Thông báo ngừng sử dụng hóa đơn theo Mẫu số 04-1/CC ban hành kèm Nghị định
126/2020/NĐ-CP.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.net)
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Kế hoạch phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp năm 2023

Ngày 19/01/2023, Tổng cục Hải quan đã ra Quyết định số 104/QĐ-TCHQ

về việc ban hành Kế hoạch phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp

và các bên liên quan năm 2023

Theo kế hoạch này, Tổng cục Hải quan đặt ra 05 hoạt động triển khai gồm: Thông tin; hỗ trợ
doanh nghiệp; tham vấn doanh nghiệp và các bên liên quan; giám sát thực thi pháp luật; hợp tác
Hải quan-Doanh nghiệp.

Trong hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, Hải quan các cấp đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp theo các
chuyên đề về thủ tục hải quan theo loại hình hàng hóa xuất nhập khẩu, quy định về hàng hóa
xuất nhập khẩu tại chỗ, phân loại, xác định trị giá xuất xứ...

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các quy định pháp luật mới, tình hình xuất nhập khẩu, xu hướng
thương mại; giải đáp vướng mắc phát sinh khi làm thủ tục hải quan; chú trọng hỗ trợ nhóm doanh
nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải
quan.

Hỗ trợ cung cấp, cập nhật phần mềm khai hải quan miễn phí; thúc đẩy chuyển đổi số doanh
nghiệp và các bên có liên quan để đảm bảo sự đồng bộ với quá trình chuyển đổi số của ngành
Hải quan.

Đối với hoạt động tham vấn doanh nghiệp, Hải quan các cấp tập trung tham vấn trong việc:

- Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, quy trình, thủ tục hải quan, biểu mẫu chứng từ,
văn bản điện tử...

- Quy định về quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu giao dịch qua thương mại điện tử;

- Quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giảm sát hải quan;

- Quy định kết nối và chia sẻ thông tin trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh,
quá cảnh....

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.vn)

HẢI QUAN – XUẤT NHẬP KHẨU – VẬN TẢI

Khuyến cáo về thời hạn nộp thông báo tình hình sử dụng hàng miễn thuế

của dự án đầu tư

Công văn số 522/ĐT-ĐNVĐTKD ngày 27/2/2023 của Cục Hải quan TP. HCM

về việc triển khai các quy định về Danh mục miễn thuế (1 trang)

Chi cục Hải quan Quản lý hàng đầu tư tại TP. HCM nhắc nhở các doanh nghiệp phải nộp thông
báo tình hình sử dụng hàng hóa miễn thuế cho dự án đầu tư theo đúng thời hạn quy định tại
khoản 15 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP để không bị xử phạt.

Theo đó, thông báo tình hình sử dụng hàng hóa miễn thuế phải được nộp định kỳ hàng năm
trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính và phải thông báo đến khi toàn bộ dự án
chấm dứt hoạt động hoặc hàng hóa đã tái xuất khỏi Việt Nam/ thay đổi mục đích sử dụng miễn
thuế/ chuyển tiêu thụ nội địa hoặc đã được tiêu hủy.

Việc thông báo tình hình sử dụng hàng hóa miễn thuế không đúng thời hạn quy định sẽ bị xử
phạt vi phạm hành chính theo điểm b khoản 3 Điều 7 Nghị định 128/2020/NĐ-CP.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.net)
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Nghiên cứu, đề xuất luật hóa các quy định về xử lý nợ xấu

Vừa qua, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 199/QĐ-TCHQ ngày 16/02/2023

về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ,

giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

và Quyết định 33/QĐ-BTC ngày 12/01/2023 của Bộ Tài Chính

Theo đó, Cục Thuế xuất nhập khẩu được giao chủ trì việc nghiên cứu, đề xuất luật hóa các quy
định về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu cùng với việc sửa đổi, hoàn thiện quy
định tại Luật Các tổ chức tín dụng.

Cục Thuế xuất nhập khẩu có trách nhiệm phối hợp với cục Công nghệ thông tin và thống kê hải
quan thực hiện nhiệm vụ trên, tổng hợp, trình Tổng cục Hải quan báo cáo Bộ ý kiến tham gia với
các Bộ, Ngành chủ trì khi có yêu cầu.

Ngoài ra, Phụ lục I Quyết định 199/QĐ-TCHQ ngày 16/02/2023 cũng đưa ra nhiệm vụ nghiên
cứu, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định về quản lý, kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa
xuất nhập khẩu theo hướng cắt giảm danh mục hàng hóa nhóm 2 với thời hạn hoàn thành trong
năm 2023.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: thuvienphapluat.vn)

Đề án thí điểm cho phép ngân hàng thương mại thu thuế XNK thay cho Hải quan

Quyết định số 101/QĐ-TCHQ ngày 18/1/2023 của Tổng cục Hải quan

về việc phê duyệt Đề án “thí điểm nộp thuế điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu,

nhập khẩu qua tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán” (36 trang)

Đề án này quy định về điều kiện và tiêu chuẩn để một ngân hàng được phép tham gia làm trung
gian thu - nộp thuế xuất nhập khẩu cho cơ quan Hải quan.

Đề án được thực hiện thí điểm trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 12/2023

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.net)

Hàng bị dừng thông quan để lấy mẫu phân tích không được mang về kho chờ kết quả

Công văn số 244/GSQL-GQ1 ngày 22/2/2023 của Tổng cục Hải quan

về thủ tục giải phóng hàng sau khi dừng đưa hàng qua khu vực giám sát (1 trang)

Hiện nay, việc dừng đưa hàng qua khu vực giám sát hải quan được thực hiện theo quy định tại
khoản 2 Điều 32 Nghị định 08/2015/NĐ-CP , Điều 52d Thông tư 38/2015/TT-BTC (bổ sung tại
khoản 32 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC) và điểm b.3.2 khoản 2 Điều 14 Quy trình thủ tục hải
quan ban hành kèm Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ ngày 10/7/2015.

Tuy nhiên, Tổng cục Hải quan lưu ý, các điều khoản nêu trên không có quy định, hướng dẫn
trường hợp hàng hóa bị dừng đưa qua khu vực giám sát để kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng
hóa và lấy mẫu đi phân tích, phân loại thì được giải phóng hàng chờ kết quả phân tích phân loại.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.net)
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Công ty phải bàn giao thuế GTGT của dự án cho doanh nghiệp mới

nếu dự án đã đăng ký thuế

Công văn số 4087/TCT-CS ngày 8/11/2022 của Tổng cục Thuế

về chính sách thuế GTGT (2 trang)

Theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTC , trường hợp Công ty có dự án đầu
tư thành lập doanh nghiệp và giao Ban quản lý dự án thay mặt thực hiện việc đầu tư, xây dựng
thì sau khi dự án hoàn thành và hoàn tất thủ tục đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế, Công ty phải
tổng hợp số thuế GTGT phát sinh, số thuế GTGT đã hoàn, số thuế GTGT chưa được hoàn của
dự án để bàn giao cho doanh nghiệp mới thực hiện việc kê khai, nộp thuế.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.net)

Dự thảo Nghị định mới về đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí

Công văn số 818/BCT-DKT ngày 21/2/2023 của Bộ Công thương

về việc đăng tải lên Cổng thông tin điện tử Chính phủ dự thảo Nghị định quy định

về đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí (175 trang)

Công văn đính kèm các tài liệu sau đây:

- Dự thảo Tờ trình Chính phủ về việc ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 124/2017/NĐ-
CP quy định việc đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí;

- Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 124/2017/NĐ-CP về đầu tư ra nước ngoài trong
hoạt động dầu khí (phiên bản 20/02/2023);

- Dự thảo Bảng so sánh nội dung giữa Dự thảo Nghị định mới với Nghị định số 124/2017/NĐ-
CP;

- Tổng hợp giải trình, tiếp thu ý kiến các Bộ, ngành (lần 1) về Dự thảo Nghị định mới với Nghị
định số 124/2017/NĐ-CP;

- Dự thảo Báo cáo về việc rà soát các văn bản QPPL có liên quan đến Dự thảo Nghị định mới
với Nghị định số 124/2017/NĐ-CP;

- Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong xây dựng Dự thảo Nghị định mới
với Nghị định số 124/2017/NĐ-CP;

- Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động thủ tục hành chính trong Dự thảo Nghị định mới với Nghị
định số 124/2017/NĐ-CP.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.net)

DOANH NGHIỆP – ĐẦU TƯ
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Các việc phải làm của công đoàn đối với lao động nữ trong năm 2023

Hướng dẫn số 76/HD-TLĐ ngày 17/1/2023 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

về nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công năm 2023 (7 trang)

Theo hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trong năm 2023, Công đoàn các cấp
sẽ phải triển khai những nội dung trọng tâm sau đây đối với lao động nữ:

- Tập trung thành lập, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công quần
chúng.

- Nghiên cứu đề xuất chính sách có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính
đáng của nữ công nhân viên chức lao động và con của công nhân viên chức lao động.

- Mỗi công đoàn cơ sở có ít nhất 01 hoạt động chăm lo cho đoàn viên, lao động nữ nhân dịp
các ngày kỷ niệm Quốc tế phụ nữ (8/3), Quốc tế hạnh phúc (20/3), Gia đình Việt Nam (28/6), Phụ
nữ Việt Nam (20/10)....

- Giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với lao động nữ; tổ chức đối thoại về thực
hiện chính sách lao động nữ và các vấn đề lao động nữ quan tâm, như: việc làm, đời sống, cải
thiện điều kiện làm việc, nâng lương, nâng bậc, chế độ thai sản, hỗ trợ nuôi con nhỏ.

- Bồi dưỡng, kiện toàn cán bộ nữ tham gia Ban Chấp hành công đoàn các cấp đạt 30% trở lên.

- Mỗi công đoàn cơ sở tổ chức hoặc lồng ghép tổ chức ít nhất một hoạt động tuyên truyền
nhằm thay đổi nhận thức, hành động và trách nhiệm về thực hiện bình đẳng giới, phòng ngừa và
ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trong công nhân viên chức lao động.

- Kịp thời phát hiện và can thiệp, hỗ trợ với những trường hợp vi phạm quyền lợi của lao động
nữ và trẻ em.

- Quan tâm đến công tác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của lao động nữ như:
việc làm ổn định, chế độ tiền lương tháng thứ 13, hỗ trợ bữa ăn giữa ca, tiền xăng xe, bữa ăn
phụ cho lao động nữ mang thai.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.net)

Bộ Lao động muốn các tỉnh đánh giá mức lương tối thiểu năm 2023

để xem xét điều chỉnh cho năm 2024

Công văn số 470/LĐTBXH-QHLĐTL ngày 21/2/2023

của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc rà soát, đánh giá

việc thực hiện mức lương tối thiểu (2 trang)

Văn bản yêu cầu UBND các tỉnh tiến hành rà soát, đánh giá những thuận lợi, khó khăn và tác
động đến doanh nghiệp, người lao động khi thực hiện mức lương tối thiểu (tháng và giờ) quy định
tại Nghị định 38/2022/NĐ-CP để Bộ Lao động có căn cứ nghiên cứu đề xuất với Chính phủ về
việc điều chỉnh mức lương tối thiểu cho năm 2024.

Trong đó, rà soát, đánh giá cả việc cho tiếp tục thực hiện các nội dung đã thỏa thuận, cam kết
trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động có lợi hơn cho người lao động theo quy định tại
khoản 3 Điều 5 Nghị định 38/2022/NĐ-CP (nhất là thỏa thuận về trả lương cao hơn ít nhất 7% đối
với lao động đòi hỏi qua học nghề, đào tạo).

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.net)

LAO ĐỘNG – BẢO HIỂM
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Năm 2023, BHXH sẽ thanh tra đột xuất các doanh nghiệp chậm đóng từ 3 tháng trở lên

Công văn số 479/BHXH-TST ngày 24/2/2023 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

về việc tăng cường thực hiện giảm số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN năm 2023 (3 trang)

Công văn yêu cầu BHXH các tỉnh tiếp tục thực hiện các giải pháp đôn đốc, thu nợ BHXH trong
năm 2023, cụ thể hàng tháng gửi thông báo kết quả đóng BHXH tới các doanh nghiệp và người
lao động để đóng BHXH đầy đủ, kịp thời.

Đối với đơn vị chậm đóng BHXH từ 1 tháng đến dưới 3 tháng, gửi thông báo đôn đốc và lập biên
bản hành vi vi phạm nếu vẫn không đóng sau khi được đôn đốc.

Đối với đơn vị chậm đóng BHXH từ 3 tháng trở lên, tổ chức thanh tra chuyên ngành đột xuất, xử
phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt nếu không chịu thực hiện kết
luận thanh tra; đồng thời phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an lập và chuyển hồ sơ, tài liệu để
xem xét, xử lý theo quy định.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.net)

Sẽ đẩy mạnh chi trả trợ cấp xã hội bằng chuyển khoản

Công văn số 5234/LĐTBXH-TTTT ngày 23/12/2022

của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn chi trả không dùng tiền mặt

đến các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội (4 trang)

Văn bản yêu cầu các địa phương đẩy mạnh việc chi trả trợ cấp an sinh xã hội bằng hình thức
chuyển khoản thay cho chi trả trực tiếp.

Đối với những người đã có tài khoản, phải chi trả trợ cấp 100% bằng hình thức chuyển khoản.

Đối với những người chưa có tài khoản, trước mắt sẽ chuyển vào tài khoản của cá nhân được ủy
quyền, đồng thời vận động người hưởng trợ cấp mở tài khoản để trực tiếp nhận trợ cấp.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.net)

TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG – CHỨNG KHOÁN

Tiền gởi có kỳ hạn của KBNN tại ngân hàng sẽ không tính vào tỷ lệ LDR

Thông tư số 26/2022/TT-NHNN ngày 31/12/2022 của Ngân hàng Nhà nước

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2019/TT-NHNN  ngày 15/11/2019

của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn

trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (3 trang)

Thông tư này điều chỉnh cách xác định Tổng tiền gửi khi tính tỷ lệ LDR (tỷ lệ dư nợ cho vay so với
tổng tiền gửi) của các ngân hàng thương mại. Theo đó, tổng tiền gởi quy định tại điểm a Khoản 4
Điều 20 Thông tư số 22/2019/TT-NHNN sẽ không bao gồm tiền gởi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà
nước (KBNN) theo một lộ trình gồm:

- Năm 2023: loại trừ 50% số dư tiền gởi của KBNN;

- Năm 2024: loại trừ 60%;

- Năm 2025: loại trừ 80%;

- Từ 1/1/2026 trở về sau: loại trừ 100%

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/12/2022.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.net)
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Hướng dẫn nộp hồ sơ công bố hợp quy VLXD tại Tp. HCM

Thông báo số 1006/TB-SXD-VLXD ngày 18/1/2023 của Sở Xây dựng TP. HCM

về việc hướng dẫn thực hiện đăng ký hồ sơ công bố hợp quy tại Sở Xây dựng

Thành phố Hồ Chí Minh (3 trang)

Sở Xây dựng TP. HCM vừa ra thông báo đôn đốc các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật liệu xây
dựng khẩn trương nộp hồ sơ đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm phải có giấy chứng
nhận hợp quy khi lưu thông (chi tiết xem Bảng 1, Phần 2 Quy chuẩn 16:2019/BXD ban hành kèm
Thông tư 19/2019/TT-BXD).

Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận
được chỉ định, hồ sơ cần có: Bản công bố hợp quy (theo Mẫu 2. CBHC/HQ tại Phụ lục III Thông
tư 28/2012/TT-BKHCN và nội dung bổ sung tại khoản 7 Điều 1 Thông tư 02/2017/TT-BKHCN) và
Bản sao y Giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kèm theo mẫu dấu hợp quy được cấp.

Hồ sơ công bố hợp quy vật liệu xây dựng có thể nộp qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của Sở
Xây dựng tại địa chỉ https://soxaydung.hochiminhcity.gov.vn (mục "Dịch vụ công trực tuyến", lĩnh
vực "Công bố hợp quy").

Lệ phí đăng ký hồ sơ công bố hợp quy là 150.000 đồng/hồ sơ. Lệ phí này có thể nộp tại thời điểm
đăng ký nộp hồ sơ hoặc khi đến nhận kết quả.

Sở Xây dựng khuyến cáo sẽ tiến hành kiểm tra, xử phạt đối với cơ sở không chấp hành việc
đăng ký hồ sơ công bố hợp quy theo quy định.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.net)

Hồ sơ giảm tiền thuê đất năm 2022 cần phải nộp trước 1/4/2023

Thông báo số 1465/TB-CTTPHCM ngày 13/2/2023 của Cục Thuế TP. HCM

về việc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng

bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (2 trang)

Theo thông báo của Cục thuế TP. HCM, thời hạn nộp hồ sơ giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt
nước năm 2022 theo Quyết định 01/2023/QĐ-TTg là từ ngày 31/1/2023 đến hết ngày 31/3/2023,
các hồ sơ nộp sau ngày 31/3/2023 sẽ không được xem xét.

Hồ sơ giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp gồm:

+ Giấy đề nghị giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2022 theo Mẫu tại Phụ lục ban hành
kèm Quyết định 01/2023/QĐ-TTg );

+ Quyết định cho thuê đất, thuê mặt nước hoặc Hợp đồng thuê đất, thuê mặt nước hoặc
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (bản
sao).

Hồ sơ được nộp bằng phương thức điện tử hoặc phương thức khác cho Chi cục Thuế nơi có đất,
mặt nước, Quản lý Khu kinh tế, Ban Quản lý Khu công nghệ cao, cơ quan khác theo quy định
pháp luật.

Cần lưu ý, mức giảm 30% chỉ tính trên số tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp của năm 2022,
không tính trên số tiền thuê đất, thuê mặt nước còn nợ của các năm trước năm 2022 và tiền
chậm nộp.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.net)

XÂY DỰNG – BẤT ĐỘNG SẢN
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Không yêu cầu người dân xuất trình sổ hộ khẩu khi làm thủ tục hành chính

Ngày 23/02/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 05/CT-TTg

về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư,

định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia

Theo Chỉ thị, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh số hóa hồ sơ, kết quả
giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định của Chính phủ. Không yêu cầu người dân cũng
như doanh nghiệp cung cấp giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục đã được số hóa theo quy định.

Đồng thời, thực hiện nghiêm việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ trực tuyến, không để giải quyết hồ sơ
chậm, muộn; đẩy nhanh thực hiện ký số trên thiết bị di động; nghiên cứu, tổ chức thực hiện thủ
tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính.

Đặc biệt, các bộ, ngành, địa phương phải quán triệt các cơ quan, tổ chức không yêu cầu người
dân phải xuất trình, nộp Sổ hộ khẩu trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính theo quy định
của Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn.

Phối hợp với Bộ Công an nghiên cứu, ứng dụng Căn cước công dân gắn chip, ứng dụng VNeID
và khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư... để dần thay các loại giấy tờ công dân, trước mắt
là việc thay thế sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy từ ngày 01/01/2023. Thời gian hoàn thành trong tháng
3/2023.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.vn)

THỦ TỤC – HÀNH CHÍNH

07 nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác ngoại giao kinh tế

Đây là nội dung tại Nghị quyết anh21/NQ-CP ngày 20/02/2023

về Chương trình hành động của Chính phủ giai đoạn 2022 - 2026 thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW

về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030

Theo đó, Chính phủ đề ra 7 nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện liên quan đến công tác ngoại giao
kinh tế phục vụ phát triển đất nước, cụ thể:

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm về công tác ngoại giao kinh tế;

- Tiếp tục mở rộng, làm sâu sắc hơn quan hệ và tạo thế đan xen lợi ích kinh tế với các đối tác
song phương và đa phương;

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế;

- Đẩy mạnh vận động, thu hút nguồn lực từ bên ngoài nhằm củng cố các động lực tăng trưởng
phục vụ phát triển kinh tế - xã hội;

- Xây dựng nền ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển, lấy người dân, địa phương và doanh nghiệp
làm trung tâm;

- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, tham mưu, nâng cao năng lực phân tích, dự báo, cảnh báo
phục vụ điều hành, phát triển kinh tế - xã hội;

- Nâng cao hiệu quả phối hợp liên ngành và bố trí nguồn lực triển khai công tác ngoại giao kinh
tế.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: thuvienphapluat.vn)
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Phần mềm tra cứu đơn đăng ký sở hữu công nghiệp (WIPO Publish) đã được nâng cấp

Công văn số 838/SHTT-TTTT ngày 24/2/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ

về việc xử lý phản ánh, kiến nghị (1 trang)

Theo Cục Sở hữu trí tuệ, thời gian qua phần mềm WIPO Publish chậm cập nhật dữ liệu và xử lý
đơn đăng ký sở hữu công nghiệp (SHCN) là do Cục phải tiến hành nâng cấp, chuyển đổi Hệ
thống quản trị đơn SHCN đồng thời phải cập nhật lại các mẫu văn bản xử lý đơn SHCN cho phù
hợp với sửa đổi tại Luật Sở hữu trí tuệ năm 2022 (có hiệu lực từ 1/1/2023).

Tuy nhiên, hiện nay các vấn đề này đã được giải quyết và phần mềm WIPO Publish đã được cập
nhật đầy đủ dữ liệu đến hết tháng 1/2023, gồm cả tiến trình xử lý đơn để các tổ chức, cá nhân có
thể theo dõi.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.net)

Từ 1/1/2023, kết quả khám sức khỏe lái xe sẽ được cập nhật lên Cổng giám định BHYT

Công văn số 874/BYT-KCB ngày 23/2/2023 của Bộ Y tế

về việc hướng dẫn cập nhật, chuyển dữ liệu Giấy khám sức khỏe lái xe

lên Cổng giám định bảo hiểm y tế liên thông phục vụ Đề án 06 (19 trang)

Theo thông báo của Bộ Y tế, kể từ ngày 1/3/2023, các bệnh viện sẽ dừng cập nhật dữ liệu Giấy
khám sức khỏe lái xe trên Cổng dulieu.kcb.vn để tập trung cập nhật, chuyển dữ liệu Giấy khám
sức khỏe lái xe lên Cổng giám định BHYT của cơ quan BHXH theo hướng dẫn tại Phụ lục 1, 2
đính kèm Công văn này (là các Phụ lục 1, 2 đã ban hành kèm Công văn số 7586/BYT-KCB ngày
30/12/2022).

Về thủ tục đăng ký chứng thư số của các bệnh viện để ký số trên Giấy khám sức khỏe lái xe,
thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục 3 đính kèm.

Xem chi tiết văn bản tại đây 
(Nguồn: luatvietnam.net)

Định hướng phát triển kinh tế TP. HCM đến năm 2030

Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 30/12/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng,

nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (8 trang)

Theo Nghị quyết này, đến năm 2030, cơ cấu nền kinh tế TP. HCM sẽ được chuyển đổi mô hình
tăng trưởng dựa trên nền tảng kinh tế tri thức, ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo
và năng suất lao động cao.

Các khu công nghệ cao, khu công nghiệp, khu chế xuất tại TP. HCM sẽ được chuyển đổi theo
hướng phát triển công nghệ cao, sáng tạo, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Đặc biệt, TP. HCM sẽ tập trung thúc đẩy kinh tế tri thức, công nghệ số trong các ngành dịch vụ
như tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, thương mại điện tử, du lịch, văn hoá, thể
thao, giáo dục, y tế chất lượng cao....

Về thu hút đầu tư nước ngoài, sẽ tập trung chọn lọc theo hướng ưu tiên các dự án công nghệ
cao, quản trị hiện đại và có tác động lan toả, kết nối chặt chẽ với kinh tế trong nước.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.net)
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Thay đổi tiêu chí đánh giá sản phẩm OCOP

Ngày 24/02/2023 Thủ tướng ban hành Quyết định 148/QĐ-TTg về Bộ tiêu chí

và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)

Theo đó, có sự thay đổi về điểm của bộ tiêu chí đánh giá sản phẩm OCOP như sau:

Phần A: Các tiêu chí đánh giá về sản phẩm và sức mạnh cộng đồng (40 điểm), gồm: Tổ chức
sản xuất, phát triển sản phẩm; sức mạnh cộng đồng. (Theo Quyết định 1048/QĐ-TTg là 35 điểm)

Phần B: Các tiêu chí đánh giá về khả năng tiếp thị (25 điểm), gồm: Tiếp thị; câu chuyện về sản
phẩm.

Phần C: Các tiêu chí đánh giá về chất lượng sản phẩm (35 điểm), gồm: Chỉ tiêu cảm quan,
dinh dưỡng, tính độc đáo của sản phẩm; tiêu chuẩn sản phẩm; khả năng xuất khẩu, phân phối tại
thị trường quốc tế. (Theo Quyết định 1048/QĐ-TTg là 40 điểm)

Tiêu chí từng nhóm, phân nhóm sản phẩm tại Phụ lục III của Quyết định 148/QĐ-TTg .

Tổng điểm đánh giá cho mỗi sản phẩm tối đa là 100 điểm và được phân thành 05 hạng.

Quyết định 148/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định 1048/QĐ-TTg năm 2019
và Quyết định 781/QĐ-TTg .

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: thuvienphapluat.vn)

LĨNH VỰC KHÁC
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“Giao hàng cho người vận tải (A. Free Carrier; kí hiệu quốc tế FCA)” được hiểu như sau:
Bên bán phải giao hàng tại địa điểm quy định, trong thời gian quy định cho người vận tải đã
được người mua chỉ định. Bên bán phải lấy giấy phép xuất khẩu, nộp thuế và lệ phí xuất khẩu
(nếu có); cung cấp bằng chứng về việc đã giao hàng cho người vận tải. Bên mua phải kịp thời
chỉ định người vận tải, kí kết hợp đồng vận tải và trả cước, chịu rủi ro và tổn thất về hàng hóa
kể từ khi hàng đã giao cho người vận tải đã được chỉ định.

“Giao hàng dọc mạn tàu (A. Free along Side; kí hiệu quốc tế FAS)” được hiểu như sau:
Khái niệm được dùng trong lĩnh vực thương mại quốc tế. Theo điều kiện này, bên bán phải giao
hàng dọc mạn con tàu do người mua chỉ định; cung cấp chứng từ hoàn hảo thường lệ chứng
minh hàng đã được đặt thực sự dọc mạn tàu. Bên mua phải kịp thời chỉ định tàu chuyên chở,
kí kết hợp đồng chuyên chở và trả cước; lấy giấy phép xuất khẩu, nộp thuế và lệ phí xuất khẩu
(nếu có); chịu mọi rủi ro và tổn thất về hàng hóa kể từ khi hàng hóa đã được thực hiện giao dọc
mạn tàu.

“Giao hàng lên tàu (Free on Board; kí hiệu quốc tế FOB)” được hiểu như sau: Khái niệm
được dùng trong lĩnh vực thương mại quốc tế. Theo điều kiện này, bên bán phải giao hàng trên
tàu; lấy giấy phép xuất khẩu, nộp thuế và lệ phí xuất khẩu (nếu có); cung cấp chứng từ vận tải
hoàn hảo chứng minh hàng đã được bốc lên tàu; chịu chi phí bốc hàng lên tàu theo tập quán
của cảng nếu chi phí này chưa nằm trong tiền cước. Bên mua phải kịp thời chỉ định tàu chuyên
chở; kí hợp đồng chuyên chở và trả cước; trả tiền chi phí bốc hàng lên tàu nếu chi phí này
được tính vào trong cước; lấy vận đơn; trả tiền chi phí dỡ hàng; chịu mọi rủi ro và tổn thất về
hàng hóa kể từ khi hàng đã qua hẳn lan can ở cảng bốc hàng.

“Giao hàng tại biên giới (A. Delivered a Frontier; khí hiệu quốc tế DAF)” được hiểu như
sau: Khái niệm được dùng trong lĩnh vực thương mại quốc tế. Theo điều kiện này, bên bán
phải giao hàng tại biên giới quy định hoặc tại địa điểm quy định trên biên giới đó sau khi đã
hoàn thành các thủ tục về xuất khẩu các loại hàng hóa của hợp đồng; cung cấp cho người mua
các chứng từ sao cho người mua có thể nhận hàng tại biên giới. Bên mua phải nhận hàng tại
biên giới quy định hoặc địa điểm quy định trên biên giới; trả tiền cước chuyên chở tiếp; lấy giấy
phép nhập khẩu, nộp thuế, thuế quan và lệ phí nhập khẩu (nếu có); chịu mọi rủi ro và tổn thất
về hàng hóa kể từ khi hàng hóa đó đã được đặt dưới quyền định đoạt của mình ở địa điểm
giao hàng trên biên giới.

“Giao hàng tại cầu cảng (A. Delivered ex Quay; kí hiệu quốc tế DEQ)” được hiểu như sau:
Khái niệm được dùng trong lĩnh vực thương mại quốc tế. Theo điều kiện này, bên bán phải đặt
hàng hóa dưới quyền định đoạt của người mua tại cầu của cảng đích; cung cấp vận đơn hoặc
lệnh giao hàng và các chứng từ cần thiết để cho bên mua được nhận hàng tại cầu cảng; trả
tiền chi phí dỡ hàng; lấy giấy phép nhập khẩu, nộp thuế, thuế quan và lệ phí về nhập khẩu nếu
hợp đồng quy định là “trên cầu cảng đã nộp thuế” (ex quay duty paid). Bên mua phải nhận
hàng tại cầu cảng của cảng đến; lấy giấy phép nhập khẩu, nộp thuế và lệ phí nhập khẩu nếu
hợp đồng quy định là “bên mua phải chịu thuế” (duty on buyer’s account).
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“Giao hàng tại xưởng (kí hiệu quốc tế EXW)” được hiểu như sau: Bên bán giao hàng cho
bên mua tại nơi sản xuất. Tùy theo địa điểm giao hàng, có thể giao tại nhà máy, giao tại mỏ,
giao tại đồn điền, giao tại kho. Theo điều kiện này, bên bán phải giao hàng hóa của mình lên
phương tiện vận tải của bên mua trong thời hạn và tại địa điểm do hợp đồng quy định. Bên
mua phải nhận hàng tại xưởng của bên bán, phải chịu mọi rủi ro và phí vận chuyển và lo liệu
việc vận chuyển hàng về đến địa điểm của mình.

“Giao hàng trên tàu (A. Delivered ex Ship; kí hiệu quốc tế DES)” được hiểu như sau: Khái
niệm được dùng trong lĩnh vực thương mại quốc tế. Theo điều kiện này, bên bán phải đặt hàng
hóa dưới quyền định đoạt của người mua trên tàu tại cảng dỡ; cung cấp vận đơn hoặc lệnh
giao hàng để người mua có thể nhận hàng tại tàu. Bên mua phải nhận hàng trên tàu tại cảng
dỡ hàng, trả tiền chi phí dỡ hàng; lấy giấy phép nhập khẩu, nộp thuế và lệ phí nhập khẩu (nếu
có); chịu mọi rủi ro và tổn thất về hàng hóa kể từ khi hàng đã được đặt dưới quyền định đoạt
của mình trên tàu tại địa điểm dỡ hàng thường lệ ở cảng dở.


