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Đông Nam Á sẽ đương đầu với thách thức gì lớn  

nhất trong năm 2021?
Khi mà đại dịch Covid-19 vẫn tiếp tục kéo dài và tâm lý mệt mỏi dâng cao, khả năng có làn

sóng lây nhiễm thứ 2 hoàn toàn có thể xảy ra. Việc tránh tâm lý tự mãn và duy trì trật tự xã hội

sẽ là những thách thức vô cùng lớn, đặc biệt bởi chẳng nước nào có thể đóng cửa mãi mãi với

thế giới. Chi phí kinh tế đang tăng lên và cho đến giờ cũng chưa thể biết được con số cuối

cùng.

Sẽ còn rất nhiều điều phụ thuộc vào khả năng thích nghi của chính phủ với môi trường kinh

doanh, bù đắp vào các “lỗ hổng” về cơ sở hạ tầng cũng như phát triển các hệ sinh thái hỗ trợ

cho nhiều ngành nghề.

Để có thể thành công, yếu tố quan trọng nhất chính là giải quyết tốt các vấn đề chính trị. Chính

phủ các nước cần cố gắng hạn chế chủ nghĩa dân tộc kinh tế. Thách thức này đang ngày một

lớn hơn trong mỗi nước thành viênASEAN.

Trung Quốc có thể trở thành nền kinh tế lớn nhất thế  

giới từ năm 2028
Các nhà lãnh đạo Trung Quốc đặt mục tiêu tăng

trưởng kinh tế thực ở mức 8% cho năm 2021,

theo một số nguồn tin từ chính phủ được Nikkei

trích đăng. Kinh tế Trung Quốc gần phục hồi hoàn

toàn từ sau khi đại dịch Covid-19 tác động nặng nề

trong năm nay.

Chính quyền của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận

Bình sẽ cố gắng để ngăn kinh tế Trung Quốc tăng

trưởng quá nóng, giữ mức nợ trong tầm kiểm soát,

điều chỉnh chính sách tài khóa và tiền tệ nhằm hỗ

trợ cho kinh tế Trung Quốc vượt qua đại dịch

Covid-19.

Trong tháng 11/2020, xuất khẩu của Trung Quốc tăng mạnh nhất tính từ đầu năm 2018, thặng

dư thương mại lên mức cao kỷ lục.

Doanh nghiệp châu Âu kỳ vọng vào thỏa thuận đầu  

tư với Trung Quốc
Trao đổi với phóng viên hãng tin AFP của Pháp ngày 26/12, ông Joerg Wuttke - người đứng

đầu Phòng Thương mại châu Âu tại Trung Quốc - bày tỏ lạc quan về việc hai bên có thể ký kết

một thỏa thuận trong những ngày còn lại cuối cùng của năm 2020. Theo ông, đây sẽ không

phải là một thỏa thuận hoàn hảo mà là "một bước tiếnlớn".

Thỏa thuận được kỳ vọng sẽ giúp các công ty châu Âu tiếp cận thị trường Trung Quốc dễ dàng

hơn, đồng thời tạo ra một sân chơi bình đẳng cho các doanh nghiệp châu Âu làm ăn tại Trung

Quốc, vốn từ lâu đã phàn nàn về các điều khoản ưu đãi dành cho các doanh nghiệp trong

nước.

Văn kiện này cũng sẽ tăng cường bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cho các công ty châu Âu và

cấm ép buộc chuyển giao công nghệ.
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Brand Finance: Giá trị thương hiệu quốc gia của Việt  

Nam tăng nhanh nhất thế giới
Mới đây, hãng định giá thương hiệu và tư vấn chiến lược độc lập hàng đầu của Vương quốc

Anh Brand Finance công bố báo cáo về thương hiệu quốc gia năm 2020 (Nation Brands 2020).

Theo đó, Việt Nam là thương hiệu quốc gia tăng giá trị nhanh nhất thế giới trong năm nay, khi

tăng tới 29% so với năm trước, lên 319 tỷ USD.

Brand Finance cho hay "Việt Nam cũng đang nổi lên là địa điểm hàng đầu tại Đông Nam Á cho

hoạt động sản xuất, và ngày càng hấp dẫn nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư Mỹ đang tìm cách

chuyển hoạt động sản xuất khỏi Trung Quốc.

Các hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam với Liên minh châu Âu (EU) và Anh cũng sẽ hỗ

trợ sự tăng trưởng của các hoạt động kinh tế, thương mại, đầu tư... của ViệtNam".

Kinh tế Việt Nam tăng trưởng 2,91% năm nay
Theo số liệu được Tổng cục Thống kê (GSO) công bố

tại họp báo chiều 27/12, tăng trưởng tổng sản phẩm

quốc nội (GDP) toàn nền kinh tế ước đạt 2,91% cả

năm (riêng quý IV tăng 4,48%). Đây đều là mức tăng

trưởng quý và năm thấp nhất trong giai đoạn 2011-

2020. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn thuộc nhóm nước có

mức tăng trưởng cao trên thế giới trong bối cảnh nền

kinh tế toàn cầu đều bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch

Covid-19.

Tổng cục Thống kê cho biết có được kết quả khả

quan như vừa nêu là nhờ việc kiểm soát chặt chẽ

được dịch Covid-19, nền kinh tế từng bước khôi

phục trở lại trong điều kiện bình thường mới và việc

hiệp định EVFTA có hiệu lực từ ngày 1/8 vừa qua.

Xuất siêu năm 2020 cao kỷ lục, đạt 19,1 tỷ USD
Theo số liệu Tổng cục Thống kê công bố chiều nay (27/12), tổng kim ngạch xuất nhập khẩu

hàng hóa năm 2020 của Việt Nam ước tính đạt 543,9 tỷ USD, tăng 5,1% so với năm trước.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 281,5 tỷ USD, tăng 6,5%; nhập khẩu hàng hóa

đạt 262,4 tỷ USD, tăng 3,6%.

Như vậy, cán cân thương mại hàng hóa năm 2020 xuất siêu khoảng 19,1 tỷ USD, mức cao

nhất trong 5 năm liên tiếp xuất siêu kể từ năm 2016.

Kim ngạch xuất khẩu quý IV/2020 ước tính đạt 78,9 tỷ USD, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm

trước và giảm 1,1% so với quý III năm nay. Tính chung cả năm 2020, kim ngạch xuất khẩu

hàng hóa ước tính đạt 281,5 tỷ USD, tăng 6,5% so với năm2019.

Trong năm 2020 có 31 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 91,9% tổng

kim ngạch xuất khẩu (6 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 64,3%).
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Tổng kết năm: Kinh tế Việt Nam đạt được gì trong  

2020?
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THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

Thị trường chứng khoán thế giới

Phố Wall tăng nhẹ trong đêm vọng Giáng sinh

30,199.87 điểm 3,703.06điểm 12,804.73 điểm

0.2 % 0,4 % 0,4 %

Thị trường chứng khoán Việt Nam

Chứng khoán Tuần 21-25/12/2020: Tuần giao dịch sôi  

động
Các chỉ số thị trường biến động tích cực trong tuần qua. VN-Index kết thúc tuần tăng 1.59%

đạt mức 1,084.42 điểm; HNX-Index đóng cửa tuần tăng 8.72% dừng tại 192.46 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 hơn 671 triệu cổ phiếu/phiên, tăng 16.61% so với tuần giao dịch

trước. Sàn HNX đạt trung bình hơn 121 triệu cổ phiếu/phiên, tăng 34.95%. Nhà đầu tư nước

ngoài: Bán ròng hơn 434 tỷ đồng trên cả hai sàn. Khối ngoại bán ròng hơn 423 tỷ đồng

trên sàn HOSE và bán ròng hơn 11 tỷ đồng trên sàn HNX.. Cổ phiếu tăng giá mạnh trong

tuần qua là KBC và FIT trên sàn HOSE
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Tỷ giá ngoại tệ ngày 29/12: Chuỗi buồn cuối năm, USD tiếp

tục giảm Ngày 29/12, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung

tâm của đồng Việt Nam với USD ở mức: 23.148 đồng (giảm 1

đồng). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở

mức 23.125 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.793 đồng.

Các ngân hàng thương mại giữ tỷ giá ngoại tệ đồng USD phổ

biến ở mức 23.020 đồng (mua) và 23.260 đồng (bán).

Vietcombank và BIDV niêm yết tỷ giá ở mức: 23.040 và 23.220

đồng/USD. Eximbank là 23.030 đồng/USD và 23.210 đồng/USD.

TPBank là 22.988 đồng/USD và 23.218 đồng/USD.

Thị trường  ngoại hối

Dầu giảm nhẹ trước sức ép từ lo ngại về nhu cầu

Giá dầu giảm trong ngày thứ Hai (28/12), sau khi tăng lên 52

USD/thùng trước đó, khi sự lạc quan về gói kích thích kinh tế của

Mỹ và việc bắt đầu chiến dịch tiêm chủng châu Âu bị cản trở bởi

nhu cầu yếu kém và triển vọng sản lượng của OPEC+ tăng, CNBC

đưa tin.

Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Hai, hợp đồng dầu Brent lùi 43 xu

(tương đương 0.84%) xuống 50.86 USD/thùng, sau khi dao động tại

mức cao 52.02 USD/thùng hồi đầu phiên. Hợp đồng dầu WTI mất

61 xu (tương đương 1.26%) còn 47.62 USD/thùng.

Thị trường dầu

Giá vàng trong nước

Ngày 29.12, giá vàng miếng SJC giảm 50.000 – 150.000

đồng/lượng, Eximbank mua vào giá 55,2 triệu đồng/lượng và bán

ra 55,65 triệu đồng/lượng; Tập đoàn Doji mua vào còn 55,2 triệu

đồng/lượng và bán ra 55,8 triệu đồng/lượng; Công ty vàng bạc đá

quý Sài Gòn – SJC mua vào 55,2 triệu đồng/lượng và bán ra 55,7

triệu đồng/lượng…

Giá vàng trong nước

Vàng thế giới sáng 29.12 hồi phục lên 1.880 USD/ounce. Trong

phiên giao dịch Mỹ (đêm 28.12), vàng đã tăng mạnh lên 1.897

USD/ounce từ mức 1.870 USD/ounce nhưng sau lao dốc “bay” mất

27 USD/ounce, còn 1.870 USD/ounce. Thị trường vàng sôi động và

mức giá giảm mạnh là điều kiện để nhà đầu tư tham gia mua vào.

Thị trường vàng
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THỊ TRƯỜNG VẬN TẢI

Từ 1/1/2021, áp dụng tiêu chuẩn khí thải mới đối với  

xe ô tô
Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới

trên toàn quốc chuẩn bị sẵn sàng cho việc triển khai áp dụng tiêu chuẩn khí thải mới

đối với xe ô tô được sản xuất trong thời gian từ năm 1999 đến hết năm 2008.

Cụ thể, các trung tâm đăng kiểm có nhiệm vụ phổ biến tới đăng kiểm viên và kiểm tra, chuẩn bị

thiết bị để áp dụng kiểm định theo tiêu chuẩn khí phát Mức 2 kể từ 1/1/2021 đối với xe ô tô lắp

động cơ cháy cưỡng bức và ô tô lắp động cơ do cháy nén được sản xuất giai đoạn 1999-

2008. Bên cạnh đó, các trung tâm đăng kiểm có trách nhiệm thông báo tới chủ phương tiện, lái

xe biết và thực hiện.

Theo đại diện Cục Đăng kiểm VN, nhóm xe ô tô trên hiện đang được áp dụng tiêu chuẩn khí

thải ở mức thấp nhất (mức 1 trong 3 mức), song từ 1/1/2021 phải đạt tiêu chuẩn cao hơn một

mức (mức 2) của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6438:2018 (Phương tiện giao thông đường bộ -

giới hạn lớn nhất cho phép của khí thải). Đây là lộ trình được quy định tại Quyết định số

16/2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải của xe ô tô

tham gia giao thông và xe ô tô đã qua sử dụng.

Về giới hạn mức phát thải theo tiêu chuẩn mức 2, TCVN 3648 quy định, giới hạn lớn nhất cho

phép đối với xe ô tô lắp động cơ cháy cưỡng bức là 3,5% (thể tích) chất CO, 800 HC (ppm thể

tích); giới hạn lớn nhất đối với xe lắp động cơ do cháy nén là 60% HSU giới hạn độ khói.

Việc kiểm định khí thải xe ô tô được thực hiện khi xe ô tô đăng kiểm định kỳ.

Cà Mau tạo mọi điều kiện phát triển đường hàng  

không
Nhằm thúc đẩy phát triển KT-XH của địa phương, nhất là du lịch, tỉnh Cà Mau sẽ tạo

mọi điều kiện thuận lợi để phát triển đường hàng không.

Tại buổi làm việc, Văn phòng UBND tỉnh có ký kết thỏa thuận hợp tác khách hàng lớn với

Tổng công ty Hàng không Việt Nam.

“Tổng công ty Hàng không Việt Nam cam kết đáp ứng tốt nhất các yêu cầu về thời gian và

hành trình của các đoàn công tác của tỉnh Cà Mau. Đồng thời, cung cấp các chính sách ưu đãi

cho khách hàng lớn của tỉnh.

Tổng công ty Hàng không Việt Nam sẽ điều chỉnh giá vé linh hoạt, xem xét mở thêm chuyến

bay từ Cà Mau đến Côn Đảo, Hà Nội,... vào thời điểm thích hợp nhất.

Đối với chuyến bay từ Cà Mau - TP.HCM, Tổng công ty Hàng không sẽ nghiên cứu tăng tần

suất hợp lý trong các dịp lễ, Tết Nguyên đán để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân địa

phương.
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THỊ TRƯỜNG VẬN TẢI

Nỗ lực khắc phục tình trạng tăng giá, phụ thu ngoài  

giá dịch vụ vận chuyển hàng hóa container
Mới đây, Cục Hàng hải Việt Nam (Bộ GTVT) và Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương)

tổ chức cuộc họp về giải pháp đối với việc tăng giá, phụ thu ngoài giá dịch vụ vận

chuyển hàng hóa container bằng đường biển trong thời gian vừa qua.

Tại cuộc họp, đại diện đến từ các hãng tàu, Hiệp hội đã chia sẻ về những khó khăn trong hoạt

động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp,

tác động đến các hãng vận tải biển.

Theo ông Nguyễn Tương - Phó Tổng Thư ký Hiệp hội DN dịch vụ Logistics Việt Nam, doanh

nghiệp xuất nhập khẩu và logistics Việt Nam dù có tính thích nghi cao, song trong bối cảnh

dịch Covid-19 như hiện nay, nếu tiếp tục tăng giá thì ngoài sức chịu đựng của doanh nghiệp

Việt Nam. Vì vậy, ông Nguyễn Tương đề nghị, các hãng tàu cùng chia sẻ phụ phí với doanh

nghiệp trong khi các cơ quan có thẩm quyền tìm giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp container.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu Trần Thanh Hải cho biết, các

doanh nghiệp container và hãng tàu vận tải biển có mối quan hệ hữu cơ, do đó các hãng tàu

nước ngoài được tạo điều kiện kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam phải có trách nhiệm chia sẻ

và đóng góp cho nền kinh tế Việt Nam.

Được biết, ngay sau cuộc họp, Cục Hàng hải Việt Nam đã ban hành Văn bản số 4962 ngày

25/12/2020 về giá cước vận tải container bằng đường biển gửi đến các hãng tàu vận tải biển

container. Theo đó, cơ quan quản lý Nhà nước về hàng hải đề nghị các hãng tàu thực hiện

nghiêm túc chỉ đạo của Cục Hàng hải Việt Nam về việc thực hiện niêm yết giá theo Nghị định

số 146/2016/NĐ-CP. Đồng thời, công khai, minh bạch về giá cước vận chuyển container và

thực hiện việc tăng giá theo đúng quy định của pháp luật; có biện pháp kiểm tra, giám sát các

bộ phận điều hành không để các cá nhân lợi dụng tình hình hiện nay của thị trường để trục lợi,

chào giá bất hợp lý gây khó khăn cho các chủ hàng và gây rối thị trường vận tải biển.

Bên cạnh việc kêu gọi các hãng tàu vận tải biển đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu

của Việt Nam trong giai đoạn khó khăn hiện nay do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Cục

Hàng hải Việt Nam sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra trực tiếp tại các

hãng tàu và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm các quy định của pháp luật…
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THỊ TRƯỜNG VẬN TẢI

CMA CGM nỗ lực giải quyết tình trạng thiếu  

container rỗng và thiếu chỗ trên tuyến Á-Âu
CMA CGM đang trấn an các chủ hàng và công ty giao nhận Bắc Âu rằng họ sẽ bổ sung

thêm thiết bị container và công suất vận chuyển trên tuyến Á-Âu, nhằm nỗ lực giải

quyết tình trạng tồn đọng hàng hóa chưa được vận chuyển đang ngày một trầm trọng

hơn.

Hãng tàu CMA CGM đã liên tục chiến đấu để đảm bảo số lượng thiết bị container ở châu Á, từ

việc thuyết phục chủ hàng sử dụng container 20 feet và 45 feet thay thế, hay thậm chí là cung

cấp container lạnh không cắm điện. Thêm vào đó, CMA CGM còn đưa ra yêu cầu mới đối với

các nhà nhập khẩu Trung Quốc, hối thúc họ trả thiết bị container về bãi càng nhanh càng tốt.

Trong khi đó, để giải quyết việc thiếu hụt container rỗng từ Bắc Âu, CMA CGM đã áp dụng một

số biện pháp như tăng cường số chuyến ghé cảng Tangiers của Ma-rốc nhằm 'giải thoát' cho

container rỗng đang nằm rất nhiều tại đây; ngoài ra, hãng cũng đã triển khai tàu trung chuyển

(feeder vessel) từ hãng BG Freight Line để vận chuyển container rỗng nằm ở cảng

Portsmouth của Vương quốc Anh để đến cảng Rotterdam,Hà Lan.

Về đội tàu, CMA CGM dự kiến sẽ tiếp nhận thêm sáu tàu container siêu lớn ULCV (Ultra Large

Container Vessel) với sức chở lên tới 23.000 TEU và chạy bằng nhiên liệu khí đốt hóa lỏng

(LNG) trong nửa đầu năm 2021, thay thế các tàu có sức tải nhỏ hơn đang hoạt động trên

tuyến này.

WHO bức xúc về giá cước hàng không tăng 'vô  

nhân đạo': 105 USD/Kg
Chủ hàng sản phẩm y tế đã chứng kiến giá cước hàng không tăng vọt trong thời gian

vừa qua, mặc dù TAC Index (Chỉ số đánh giá thị trường cước hàng không) chỉ dao

động quanh mức "bình thường mới", với mức cao nhất vào tuần đầu tháng 12, tuyến

từ Thượng Hải đến Bắc Mỹ, là 7,73 USD cho mỗi Kg.

Paul Molinaro, giám đốc hỗ trợ vận hành và logistics của WHO, nói với Reuters rằng ông đã

được báo giá đến 105 USD/kg cho một lô hàng đá khô, vận chuyển từ Texas, Mỹ đến Cộng

hòa Sierra Leone, Tây Phi.

Reuters cũng tiết lộ rằng Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF), tổ chức đang dẫn đầu các

nỗ lực phân phối vắc-xin ở khu vực đang phát triển, đã chi từ 35 triệu USD đến 40 triệu USD

cho việc phân phối vắc-xin vào năm 2019, nhưng dự kiến tổng chi phí trên sẽ còn cao hơn

đáng kể trong năm nay.

WHO hy vọng phần lớn chuỗi phân phối vắc-xin sẽ được vận chuyển bởi dịch vụ thuê máy

bay nguyên chuyến, nhưng dịch vụ này hiện đang có mức cước cao hơn bao giờhết.

Vận tải đường biển cũng đang có nhiều bước chuẩn bị để vận chuyển vắc-xin, và dù giá cước

hiện đang tăng phá kỷ lục, thì nó vẫn rẻ hơn đường hàng không. Và trong một số trường hợp,

cước vận tải hàng hải có thể là 0 đồng.
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THỊ TRƯỜNG VẬN TẢI

GSL mở thêm tuyến Việt Nam – Malaysia – Đông Ấn

Độ
Hãng tàu Gold Star Line (GSL) sẽ tổ chức tuyến dịch vụ đi qua Port Kelang - Đông Ấn Độ -

miền Bắc/Trung Việt Nam.

Tuyến mới này sẽ được quảng bá độc đáo dưới tên ‘Ấn Độ - Việt Nam - Express’(‘IVX’).

Tuyến IVX sẽ kết nối cảng Chu Lai ở miền Trung Việt Nam, Hải Phòng ở miền Bắc Việt Nam,

Kattupallo và Chennai ở bờ Đông Ấn Độ và Port Kelang ở Malaysia.

Dịch vụ tuyến ‘IVX’ của GSL kéo dài 3 tuần và chuyến khởi hành đầu tiên được sắp xếp vào

ngày 14 tháng 12 từ Kattupalli với chiếc tàu 1.134 teu ASIATICMOON.

Dịch vụ mới này trực tiếp kết nối Đông Ấn Độ và miền Bắc/Trung Việt Nam, đồng thời cũng

được dùng là feeder kết nối các vùng tại Đông Nam Á và xa hơn thông qua sự trung chuyển tại

Port Kelang.

Đà tăng của giá cước đang chậm lại
Thị trường giá cước đường biển hàng container tiếp tục nhộn nhịp mặc dù số lượng hàng sẵn

có không nhiều. Tuy nhiên, đà tăng giá cước nhanh chóng được thấy trong những tuần qua

đang dần chậm lại.

Các tàu có kích thước nhất định như VLCS, LCS và panamaxes thông thường dường như đạt

được mức ổn định trong khi các tàu nhỏ hơn, thông thường là các tàu 2.500 teu và 1.700 teu,

cũng đang chứng kiến giá cước chững lại.

Chỉ có các tàu có trọng tải 3,500 teu, cũng như các tàu tiết kiện nhiên liệu 2.500 teu

‘Chittagongmax’, các tàu 1.700 teu ‘Bangkokmax’ và các tàu nhỏ 700 – 1.000 teu sẽ tiếp tục

thấy giá cước tăng. Sự ‘tạm dừng’ của việc tăng giá cho các tàu lớn này có thể chỉ là tạm thời,

khi nguồn cung hiện tại đang bị siết chặt.

Môi trường kinh tế vĩ mô hiện vẫn tiếp tục mang đến thuận lợi với nhu cầu hàng hóa cao trên

hầu hết các tuyến, và giá cước ngày càng tăng. Giá nhiên liệu hiện cũng đang ở mức ổnđịnh.
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THUẾ - KẾ TOÁN

THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Hỗ trợ phí vận chuyển cho đại lý là  cá nhân phải trích nộp 1% thuế  TNCN

Công văn số 5079/TCT-DNL ngày 30/11/2020 của  Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn khấu trừ thuế.

Ngoài việc hỗ trợ phí vận chuyển, các khoản phí sau đây nếu chi trả cho đại lý là cá nhân sẽ phải khấu trừ và

nộp thay 1 % thuế TNCN theo quy định tại điểm đ khoản 5 Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP:

- Thưởng, khuyến mại;

- Hỗ trợ đạt doanh số;

- Chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán

- Chi hỗ trợ bằng tiền hoặc không bằng tiền.

Theo công văn này, nếu công ty có chính sách chiết khấu thương mại cho cá nhân làm đại lý, hoặc hỗ trợ phí

vận chuyển cho các đại lý này khi nhận hàng thì các khoản trên đều phải trích nộp 1% thuế TNCN (mức thuế

này được quy định tại điểm d Khoản 3 Điều 10 Luật số 26/2012/QH13.

Việc khai thay thuế TNCN thực hiện theo mẫu 01/CNKD đính kèm Thông tư số 92/2015/TT-BTC.

Từ 5/12/2020, cổ đông sẽ không tự khai thuế cho phần vốn tăng  thêm bằng cổ tức

Công văn số 105208/CTHN-TTHT ngày 8/12/2020 của Cục Thuế  TP. Hà Nội 

về thuế TNCN đối với thu nhập từ đầu tư vốn.

Thay vào đó, phía doanh nghiệp sẽ chịu trách nhiệm khai nộp thay. Theo quy

định tại khoản 5 Điều 7 Nghị định

126/2020/NĐ-CP (hiệu lực từ 5/12/2020), doanh

nghiệp có trách nhiệm khai nộp thay thuế đầu tư vốn cho

các cá nhân sau: nhận cổ tức bằng chứng khoán; nhận

thưởng bằng chứng khoán hoặc ghi tăng vốn bằng lợi tức.

Thời điểm khai nộp thay thuế đầu tư vốn là khi cá nhân phát sinh việc chuyển nhượng chứng khoán cùng loại,

chuyển nhượng vốn hoặc rút vốn.

Trước đây, theo quy định tại khoản 9 Điều 26 Thông tư 111/2013/TT-BTC , cá nhân góp vốn tự chịu trách

nhiệm khai nộp thuế đầu tư vốn (5%) cho phần vốn tăng thêm từ cổ tức kể cả số cổ phần được thưởng (nếu có).

Người không cư trú nếu có nhà cho thuê tại Việt Nam vẫn phải  khai thuế

Công văn số 5265/TCT-DNNCN ngày 11/12/2020 của Tổng cục  Thuế về 

chính sách thuế đối với hoạt động cho thuê nhà của cá  nhân không cư trú.

Theo quy định tại điểm e.7 khoản 2 Điều 26 Thông tư 111/2013/TT-BTC, cá nhân không cư trú nhưng có địa

điểm kinh doanh cố định trên lãnh thổ Việt Nam thì phải khai thuế, quyết toán thuế như đối với cá nhân cư trú.

Theo Tổng cục Thuế, "nhà cho thuê tại Việt Nam" được coi là địa điểm kinh doanh cố định. Do đó, cá nhân không cư trú
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khi cho thuê nhà tại Việt Nam thì cũng phải kê khai, nộp thuế GTGT, thuế TNCN và phí môn bài như cá nhân

cư trú.

Trong đó, thuế GTGT và thuế TNCN phải khai nộp nếu mức doanh thu cho thuê nhà từ 100 triệu đồng trở lên,

áp dụng tương tự như cá nhân kinh doanh quy định tại Điều 8 Thông tư 92/2015/TT- BTC.

Riêng phí môn bài, sẽ nộp theo thông báo của cơ quan thuế, miễn lập hồ sơ kê khai (điểm b khoản 1 Điều 10

Nghị định 126/2020/NĐ-CP).

THUẾ KHÁC

Tổng cục Thuế ra lệnh đôn đốc thu nợ thuế

Công văn số 5258/TCT-QLN ngày 10/12/2020 của Tổng cục Thuế  về việc đôn đốc 

thu tiền thuế nợ.

Công văn yêu cầu Cục thuế các tỉnh, thành áp dụng ngay các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ thuế,  kể cả tiền 

phạt, tiền chậm nộp, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Các trường hợp chây ỳ, kéo dài phải tiến hành cưỡng chế để thu hồi nợ thuế.

Ghi chữ không dấu trên HĐĐT không cần phải xin phép

Công văn số 105936/CTHN-TTHT ngày 10/12/2020 của Cục Thuế  TP. Hà Nội 

về chữ viết không dấu trên hóa đơn điện tử.

Hóa đơn điện tử loại mới đã được lùi thời hạn bắt buộc sử dụng từ 1/11/2020 đến 1/7/2022 (Nghị định

123/2020/NĐ-CP).

Trong thời gian trước 1/7/2022, doanh nghiệp vẫn tiếp tục được sử dụng hóa đơn điện tử loại cũ nếu cơ quan

thuế chưa gửi thông báo bắt buộc chuyển đổi.

Việc sử dụng chữ (tiếng Việt) không dấu trên hóa đơn điện tử tiếp tục được thực hiện theo quy định tại khoản

1 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC. Theo đó, không yêu cầu đăng ký với cơ quan thuế việc hóa đơn sử dụng

chữ không dấu, doanh nghiệp được tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung lập trên hóa đơn.

Nhận góp vốn bằng nhà xưởng có được kế thừa miễn giảm tiền  thuê đất?

Công văn số 5162/TCT-CS ngày 4/12/2020 của Tổng cục Thuế về  chính sách 

miễn tiền thuê đất

Theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 175 Luật Đất đai số 45/2013/QH13, doanh nghiệp được phép dùng tài

sản (nhà xưởng, máy móc, thiết bị...) trên đất thuê, kể cả đất trả tiền thuê hàng năm để góp vốn. Bên nhận

góp vốn tiếp tục được cho thuê đất theo mục đích đã xác định.

Tuy nhiên, Tổng cục Thuế lưu ý, pháp luật đất đai hiện hành không có quy định việc bên nhận góp vốn được

kế thừa ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất của bên góp vốn. Do đó, bên nhận góp vốn không được miễn,

giảm tiền thuê đất trong thời gian còn lại.

Đồng thời, bên góp vốn còn sẽ bị truy thu lại số tiền thuê đất đã được miễn, giảm theo quy định tại khoản 7

Điều 18 Nghị định 46/2014/NĐ-CP (nay là khoản 6 Điều 3 Nghị định 123/2017/NĐ- CP).

PHẦN TIN PHÁP LUẬT
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HẢI QUAN – XUẤT NHẬP KHẨU

Một số lưu ý dành cho doanh nghiệpFDI  khi tạm nhập - tái xuất

Công văn số 3739/HQHCM-GSQL ngày  21/12/2020 của Cục Hải quan TP. HCM về vướng  mắc 

thực hiện thủ tục tạm nhập - tái xuất của  doanh nghiệp FDI.

Liên quan đến hoạt động TN-TX của doanh nghiệp FDI, Cục Hải quan TP. HCM đã lưu ý một số quy định sau:

- Doanh nghiệp FDI chỉ được TN-TX hàng hóa nhằm các mục đích: bảo hành, bảo dưỡng, thuê mượn hoặc sử

dụng vào mục đích khác trong một thời hạn nhất định; không được kinh doanh TN-TX (khoản 2 Điều 3 Nghị định

69/2018/NĐ-CP).

- Doanh nghiệp FDI phải xin giấy phép TN-TX (của Bộ Công thương) nếu TN-TX hàng hóa chưa được phép lưu

hành/sử dụng tại Việt Nam; hàng hóa bị áp hạn ngạch XNK hoặc có yêu cầu giấy phép XNK (khoản 1 Điều 15 Nghị

định 69/2018/NĐ-CP).

Về thủ tục hải quan, nếu việc TN-TX hàng hóa để phục vụ cho các công việc chuẩn bị trước khi lắp đặt, xây dựng

thì được thực hiện thủ tục TN-TX theo khoản 23 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ- CP.

"Đường tinh luyện" phải có C/O Form AANZ mới được hưởng  thuế AANZFTA

Công văn số 3655/HQHCM-GSQL ngày 14/12/2020 của Cục Hải  quan TP. HCM về 

việc áp dụng C/O AANZ cho mặt hàng đường

tinh luyện.

Theo Công văn này, mặt hàng "đường tinh luyện" nhập khẩu từ Thái Lan, Indonesia... hoặc nước khác thuộc Hiệp

định AANZFTA cũng phải có C/O Form AANZ mới được hưởng thuế suất AANZFTA ban hành tại Nghị định

158/2017/NĐ-CP.

Tham khảo Điều 5 Nghị định 158/2017/NĐ-CP để biết các điều kiện hưởng thuế AANZFTA giai đoạn 2018 - 2022.

C/O Form D nếu ghi thêm số và ngày cấp hóa đơn bên thứ ba vẫn  hợp lệ

Công văn số 3735/HQHCM-GSQL ngày 21/12/2020 của Cục Hải  quan TP. HCM về 

việc thể hiện thông tin hóa đơn bên thứ 3 trên ô  số 7 của C/O mẫu D từ Cambodia.

Theo hướng dẫn tại mục 11 Phụ lục 2 ban hành kèm Thông tư 19/2020/TT-BCT, trường hợp C/O Form D có hóa

đơn thương mại do một nước thứ ba phát hành thì phải đánh dấu vào ô "Third Country Invoicing". Các thông tin

như tên công ty và tên nước của bên phát hành hóa đơn phải được ghi vào ô số 7.

Theo Công văn này, trường hợp tại ô số 7 C/O Form D có ghi thêm thông tin về số và ngày cấp hóa đơn bên thứ

ba cũng không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của C/O.

HẢI QUAN XUẤT NHẬP KHẨU

PHẦN TIN PHÁP LUẬT
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Hàng hưởng thuế CPTPP có thể tự chứng nhận xuấtxứ

Công văn số 3656/HQHCM-GSQL ngày 14/12/2020 của Cục Hải quan TP. 

HCM về việc áp dụng C/O TPP để hưởng thuế suất ưu đãi cho hàng hóa nhập

khẩu từ Nhật Bản.

Hàng hóa nhập khẩu từ Nhật Bản nếu muốn hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt theo Biểu thuế CPTPP thì phải có

chứng từ tự chứng nhận xuất xứ hoặc C/O.

Trong đó, chứng từ tự chứng nhận xuất xứ do người xuất khẩu hoặc người sản xuất phát hành.

Tham khảo Thông tư 03/2019/TT-BCTstatus2 (sửa đổi tại Thông tư 06/2020/TT-BCT) và khoản 3 Điều 7a

Thông tư 38/2018/TT-BTCstatus2 để biết quy định về chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong khuôn khổ Hiệp

định CPTPP.

Hàng mua bán trong kho ngoại quan được miễn khai hải quan

Công văn số 3738/HQHCM-GSQL ngày 21/12/2020 của Cục Hải

quan TP. HCM về thủ tục nhập khẩu nguyên liệu sản xuất hàng

gia công từ kho ngoại quan.

Theo quy định tại mục 1.20 Mẫu 01 Phụ lục I ban hành kèm

Thông tư 39/2018/TT-BTC, khi mở tờkhai

nhập khẩu điện tử, tiêu chí "tên người xuất khẩu" sẽ được hệ thống tự động xuất ra (nếu đã đăng ký trước

đó). Trường hợp chưa đăng ký, người khai phải nhập tên người xuất khẩu hoặc tên chủ

hàng nước ngoài trong trường hợp gửi kho ngoại quan.

Đối với hàng nhập khẩu là nguyên liệu gia công thì "tên người xuất khẩu" (trên tờ khai nhập khẩu) phải được

ghi theo tên của bên đặt gia công.

Về chuyển quyền sở hữu hàng hóa trong kho ngoại quan, khoản 8 Điều 91 Thông tư 38/2015/TT- BTC chỉ

yêu cầu chủ kho ngoại quan gửi thông báo cho Chi cục quản lý kho được biết, không bắt buộc làm thủ tục

nhập, xuất kho ngoại quan.

Yêu cầu về hồ sơ nhập khẩu nguyên liệu thuốc chưa đăng kýlưu  hành

Công văn số 3740/HQHCM-GSQL ngày 21/12/2020 của Cục Hải  quan TP. 

HCM về việc nhập khẩu nguyên liệu làm thuốc chưa có  giấy đăng ký lưu hành.

Liên quan đến hồ sơ nhập khẩu nguyên liệu thuốc chưa có giấy đăng ký lưu hành, Cục Hải quan TP. HCM

yêu cầu thực hiện theo các quy định sau:

PHẦN TIN PHÁP LUẬT

Bản tin thị trường 15 15HẢI QUAN XUẤT NHẬP KHẨU



Bản tin thị trường 16

- Điểm đ khoản 4 Điều 92 Nghị định 54/2017/NĐ-CP;

- Điều 4 Nghị định 155/2018/NĐ-CP (sửa đổi Nghị định 54/2017/NĐ-CP);

- Điểm đ khoản 48 Điều 5 Nghị định 155/2018/NĐ-CP.

Điểm cần lưu ý, cơ sở nhập khẩu nguyên liệu thuốc chưa có giấy lưu hành bắt buộc phải có giấy ủy quyền

hoặc giấy phép bán hàng hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác với cơ sở sản xuất/cung cấp thuốc nước

ngoài.

Yêu cầu khi nhập thuốc và nguyên liệu làmthuốc

Công văn số 3688/HQHCM-GSQL ngày 16/12/2020 của Cục Hải  quan TP. 

HCM về chứng từ phải nộp khi nhập thuốc và nguyên

liệu làm thuốc.

Liên quan đến việc nhập khẩu thuốc và nguyên liệu làm thuốc, Hải quan Tp. HCM cho rằng khi nhập khẩu

các mặt hàng trên, nhà cung cấp ở nước ngoài phải đảm bảo ký hợp đồng trực tiếp với bên nhập khẩu tại

Việt Nam, đồng thời nhà cung cấp phải là một trong các trường hợp quy định tại điểm d Khoản 48 Điều 5

Nghị định 155/2018/NĐ-CP. Bên nhập khẩu cần cung cấp các chứng từ chứng minh nhà cung cấp thuộc

một trong các trường hợp trên.

DOANH NGHIỆP – ĐẦU TƯ

DOANH NGHIỆP – ĐẦU TƯ

PHẦN TIN PHÁP LUẬT
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08 Khu kinh tế cửa khẩu được ưu tiên đầu tư hạ tầng

từ 2021-2025

Công văn số 1804/TTg-CN ngày 18/12/2020 của Thủ tướng Chính  phủ về việc 

lựa chọn một số khu kinh tế cửa khẩu để tập trung đầu

tư phát triển từ nguồn ngân  sách Nhà nước 

giai đoạn  2021-2025.

08 khu kinh tế cửa khẩu sau đây đã được Thủ tướng lựa

chọn tập trung vốn NSNN để đầu tư hạ tầng trong giai đoạn

2021 - 2025:

1.Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh  Quảng Ninh

2. Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn

3. Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai, tỉnh Lào Cai

4. Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng

5. Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh

6 Khu kinh tế thương mại - đặc biệt Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị

7. Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh

8. Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang



09 trường hợp Giấy phép lao động bị thu hồi

Nghị định 152/2020/NĐ-CP về người lao động (NLĐ) nước ngoài  làm việc tại 

Việt Nam và tuyển dụng, quản lý NLĐ Việt Nam làm  việc cho tổ chức, cá nhân 

nước ngoài tại Việt Nam.

Hiệu lực thi hành: ngày 15 tháng 02 năm 2021.  Theo đó, 

giấy phép lao động (GPLĐ) bị thu hồi trong các trường hợp sau:

1. GPLĐ hết thời hạn.

2. Chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ).

3.Nội dung của HĐLĐ không đúng với  nội dung của 

GPLĐ đã được cấp.

4.Làm việc không đúng với nội dung  trong GPLĐ đã 

được cấp.

5.Hợp đồng trong các lĩnh vực là cơ sở  phát sinh 

GPLĐ hết thời hạn/chấm dứt.

6.Có văn bản thông báo của phía nước ngoài thôi cử lao động là người nước ngoài làm việc tại  Việt Nam.

7.Doanh nghiệp, tổ chức, đối tác phía Việt Nam hoặc tổ chức nước ngoài tại Việt Nam sử dụng  NLĐ nước 

ngoài chấm dứt hoạt động.

8.Người sử dụng lao động hoặc NLĐ nước ngoài không thực hiện đúng quy định tại Nghị định  này.

9.NLĐ nước ngoài trong quá trình làm việc ở Việt Nam không thực hiện đúng pháp luật Việt Nam  làm ảnh 

hưởng tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

LAO ĐỘNG – BẢO HIỂM

Hiện hành nội dung về việc thu hồi giấy phép lao động tại Điều 17 Nghị định 11/2016/NĐ-CP đã  bị bãi bỏ từ 

ngày 08/10/2018).

08 trường hợp được xác định KCB đúng tuyến BHYT từ 01/3/2021

Thông tư 30/2020/TT-BYT hướng dẫn Nghị định 146/2018/NĐ-CP  hướng dẫn 

Luật Bảo hiểm y tế.

Cụ thể, Thông tư 30 quy định 08 trường hợp khám chữa bệnh (KCB) BHYT đúng tuyến bao gồm:

(1) Đến KCB đúng cơ sở KCB ban đầu ghi trên thẻ BHYT.

(2)Thẻ BHYT đăng ký KCB ban đầu tại cơ sở KCB tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện

tuyến huyện đi KCB tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện khác

trong cùng địa bàn tỉnh.

LAO ĐỘNG – BẢO HIỂM

PHẦN TIN PHÁP LUẬT
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(Trường hợp trẻ em chưa có thẻ BHYT do chưa làm thủ tục khai sinh được sử dụng giấy chứng  sinh đi

KCB.

(3) Đi cấp cứu.

(4) Được chuyển tuyến KCB BHYT theo quy định, bao gồm:

-Được chuyển tuyến theo quy định tại Điều 10 và Điều 11 Thông tư 40/2015/TT-BYT ngày  16/11/2015.

-Được chuyển tuyến theo quy định tại khoản 3 Điều 14 Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày  17/10/2018.

- Được chuyển tuyến theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư 04/2016/TT-BYT ngày 26/2/2016.

(5)Có giấy tờ chứng minh đang ở tại địa phương khác trong thời gian đi công tác, làm việc lưu động, học

tập trung theo các hình thức đào tạo, chương trình đào tạo, tạm trú và KCB ban đầu tại cơ sở KCB cùng

tuyến hoặc tương đương với cơ sở đăng ký KCB ban đầu ghi trên thẻ BHYT.

(6) Người có giấy hẹn khám lại trong trường hợp đã được chuyển tuyến.

(7) Người đã hiến bộ phận cơ thể của mình phải điều trị ngay sau khi hiến bộ phận cơ thể.

(8) Trẻ sơ sinh phải điều trị ngay sau khi sinh ra.

GIAO THÔNG VẬN TẢI

Quy định về đấu thầu cung cấp dịch vụ khai thác bến phà đường  bộ

Thông tư 40/2020/TT-BGTVT quy định việc đấu thầu, đặt hàng  cung cấp dịch 

vụ sự nghiệp công vận hành khai thác bến phà  đường bộ do Bộ GTVT quản lý 

sử dụng nguồn kinh phí chi thường  xuyên của ngân sách trung ương.

Theo đó, việc tổ chức đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công vận hành khai thác bến phà đường  bộ được 

thực hiện khi có đủ các điều kiệnsau:

- Kế hoạch đấu thầu đã được phê duyệt;

- Hồ sơ mời thầu đã được phê duyệt;

-Thông tin về đấu thầu đã được đăng tải theo  quy định của 

pháp luật về đấu thầu;

-Nội dung, danh mục sản phẩm, dịch vụ dịch vụ sự nghiệp công vận hành khai thác bến phà đường  bộ và giá 

được duyệt theo quy định;

-Hồ sơ đấu thầu phải kèm theo quy trình vận hành, khai thác; yêu cầu chất lượng dịch vụ theo  phương án 

vận hành khai thác; yêu cầu bảo đảm an toàn giao thông đường thủy, đường bộ.

Quy định về đấu thầu và các nội dung liên quan đến đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử  dụng 

kinh phí ngân sách nhà nước, thực hiện theo quy định các văn bản sau:

- Luật đấu thầu;

- Nghị định 63/2014/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có);

- Pháp luật có liên quan.

Thông tư 40/2020/TT-BGTVT có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2021.

GIAO THÔNG – VẬN TẢI
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XÂY DỰNG – BẤT ĐỘNG SẢN

Bãi bỏ 65 Nghị quyết về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Nghị định 151/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 bãi bỏ văn bản quy  phạm pháp 

luật do Chính phủ ban hành.

Theo đó, bãi bỏ toàn bộ 65 Nghị quyết của Chính phủ về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai  đoạn 2006 -

2010 tại các địa phương, đơn cử như:

-Nghị quyết 10/2007/NQ-CP ngày 13/02/2007 xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến  năm 2010 và 

kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của TP.HCM;

-Nghị quyết 28/2008/NQ-CP ngày 04/12/2008 xét duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của 

thành phố Hà Nội;

-Nghị quyết 12/2007/NQ-CP ngày 13/02/2007 quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch  sử dụng 

đất 5 năm (2006 - 2010) thành phố Cần Thơ;

-Nghị quyết 36/2006/NQ-CP ngày 28/12/2006 xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến  năm 2010 và 

kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của thành phố Hải Phòng;

-Nghị quyết 41/2007/NQ-CP ngày 31/7/2007 điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và  kế hoạch 

sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của thành phố Đà Nẵng;

-Nghị quyết 08/2007/NQ-CP ngày 07/02/2007 xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến  năm 2010 và 

kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của tỉnh Long An;

Nghị định 151/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

LĨNH VỰC KHÁC

EVN hướng dẫn việc giảm giá điện quý 4/2020

Công văn số 8255/EVN-KD ngày 

18/12/2020 của Tập đoàn Điện  

lực Việt Nam về việc triển khai hỗ 

trợ giảm giá điện, giảm tiền  điện 

cho các khách hàng sử dụng điện 

bị ảnh hưởng của dịch  COVID-

19 đợt 2.

Văn bản hướng dẫn phương thức giảm tiền điện của quý 4/2020

theo Nghị quyết số 180/NQ-CP và Công văn số 9764/BCT-

ĐTĐL dành cho hộ gia đình (sử dụng điện sinh hoạt); cơ sở lưu

trí du lịch (sử dụng điện kinh doanh) và các cơ sở điều trị

COVID-19.

LĨNH VỰC KHÁC

XÂY DỰNG – BẤT ĐỘNG SẢN
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