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KINH TẾ VĨ MÔ – Kinh tế Thế giới

Hàn Quốc đề nghị New Zealand ủng hộ gia nhập
CPTPP
Chánh Văn phòng đàm phán thương mại thuộc Bộ Công
nghiệp, Thương mại và Tài nguyên Hàn Quốc Yeo Han-koo
ngày 15/2 đã có buổi hội đàm trực tuyến với Bộ trưởng
Thương mại New Zealand Damien O'Connor.

Phát biểu với báo giới sau cuộc họp, Chánh Văn phòng Yeo
Han-koo cho biết Hàn Quốc đang thảo luận về việc trình hồ sơ
gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái

Kinh tế thế giới trước thách thức mới
Giá dầu tăng không còn là câu chuyện mới, song đặt ra thách thức khó lường cho nền kinh tế
toàn cầu vốn đang chuyển mình phục hồi sau đại dịch COVID-19, kèm với đó là áp lực lạm phát,
giá cả tăng và làm trầm trọng hơn những vấn đề mà thế giới đang đối mặt.

Việc giá dầu tiếp tục tăng trong tháng 2 là dấu hiệu cho thấy xu hướng tăng mạnh của mặt hàng
chiến lược này nhiều khả năng sẽ thống trị trên thị trường năng lượng thế giới năm 2022, thậm
chí không loại trừ giá dầu sẽ vượt mốc 100 USD/thùng.

Nguyên nhân và cũng là yếu tố chính ảnh hưởng đến thị trường "vàng đen" là sự hồi phục của
nền kinh tế toàn cầu, kèm theo nhu cầu tăng mạnh về năng lượng, các nước trên thế giới dần
nới lỏng biện pháp kiểm soát dịch và mở cửa kinh tế sau khi đại dịch COVID-19 cơ bản được
kiểm soát và tỷ lệ bao phủ vaccine liên tục được cải thiện.

Giá nhiên liệu tăng gây ra hiệu ứng domino đối với loạt hoạt động kinh tế là điều tất yếu, trong
đó phải kể đến chuỗi cung ứng. Cùng với đó, giá các loại hàng hóa cũng tăng phi mã tạo ra
gánh nặng cho người tiêu dùng và các doanh nghiệp. Nếu giá cả tiếp diễn đà tăng thì người dân
chỉ có thể thắt chặt chi tiêu, tất yếu kéo theo xu thế giảm tiêu dùng, khiến đà tăng trưởng của
các nền kinh tế có thể chậm lại, bởi tiêu dùng vốn là một trong những động lực chính cho tăng
trưởng kinh tế.

Trong ngắn hạn, sẽ rất khó có thể tìm được một giải pháp toàn diện cho bài toán năng lượng
toàn cầu vì đây là vấn đề mang tính lâu dài và đòi hỏi nỗ lực chung của các nước và tổ chức đa
phương.

Bình Dương (CPTPP) vào tháng 4/2022, đồng thời đề nghị New Zealand ủng hộ.

Về phần mình, Bộ trưởng Thương mại New Zealand bày tỏ hoan nghênh việc Hàn Quốc xem xét
gia nhập hiệp định này, kỳ vọng hai bên sẽ tiếp tục hợp tác trong quá trình xúc tiến gia nhập của
Seoul.

Hai bên nhất trí đẩy nhanh quá trình đàm phán gia nhập Hiệp định đối tác kinh tế kỹ thuật số
(DEPA) của Hàn Quốc.
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Giá trị nền kinh tế Eurozone sụt giảm trước cú sốc
nguồn cung khí đốt
Cú sốc từ sự gián đoạn nguồn cung khí đốt sẽ ảnh
hưởng đến giá trị hàng hóa và dịch vụ của Khu vực đồng
tiền chung châu Âu (Eurozone), qua đó làm trầm trọng
thêm tác động của giá năng lượng tăng cao đối với tăng
trưởng của khu vực.

Đây là cảnh báo của Ngân hàng trung ương châu Âu
(ECB) đưa ra ngày 15/2 trong bối cảnh giá dầu mỏ lên
mức cao nhất trong vòng 7 năm qua.

Trong một báo cáo, ECB dự báo giá năng lượng tăng cao sẽ khiến sản lượng kinh tế của
Eurozone giảm khoảng 0,2% trong năm 2022 so với mức cơ bản của GDP, với tác động mạnh
nhất trong quý I năm nay.

ECB nêu rõ tác động trực tiếp và gián tiếp của việc phân bổ 10% khí đốt giả định đối với khu
vực doanh nghiệp ước tính sẽ làm giảm tổng giá trị gia tăng của Eurozone khoảng 0,7%.

ECB cho rằng mức giảm thực tế thậm chí có thể lớn hơn do việc mô hình hóa không tính đến
ảnh hưởng của sự thay đổi giá năng lượng.

Nhật Bản cấp phép sử dụng thuốc điều trị COVID-19
dạng uống của Pfizer
Bộ Y tế Nhật Bản ngày 10/2 đã phê chuẩn việc sử dụng thuốc viên điều trị COVID-19 dạng uống
do hãng dược Pfizer (Mỹ) sản xuất cho những trường hợp có triệu chứng nhẹ.

Trước đó cùng ngày, một ủy ban thuộc Bộ này đã thông qua việc cấp phép cho thuốc Paxlovid
của Pfrizer trong bối cảnh số ca nhiễm biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 tăng mạnh thời
gian gần đây. Thuốc Paxlovid, kết hợp của hai hoạt chất kháng virus là nirmatrelvir và ritonavir.

Paxlovid được dùng điều trị cho các bệnh nhân COVID-19 thể nhẹ đến trung bình trong độ tuổi
từ 12 trở lên, có cân nặng tối thiểu 40kg và có nguy cơ bệnh diễn tiến nặng dẫn đến phải nhập
viện. Đây là thuốc điều trị COVID-19 dạng uống thứ hai được cấp phép sử dụng tại Nhật Bản,
sau thuốc Molnupiravir của Merck&Co (cũng của Mỹ).

Ngoài 2 loại thuốc nhập khẩu trên, hiện Chính phủ Nhật đang xem xét sớm cấp phép có điều
kiện đối với thuốc điều trị COVID-19 dạng uống có tên S-217622 do công ty dược phẩm trong
nước Shionogi & Co bào chế.

Thuốc S-217622 dành cho người nhiễm COVID-19 giai đoạn đầu nhằm ngăn ngừa bệnh chuyển
nặng, giúp giảm các triệu chứng như sốt và ho. Với liều dùng là 1 viên/ngày, thuốc giúp chặn
đứng chức năng của một enzyme gọi là protease, làm chậm sự lây lan của virus trong cơ thể.
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WB: Lạm phát của Việt Nam vẫn trong tầm kiểm soát
Trong báo cáo cập nhật kinh tế vĩ mô tháng 2 của Việt Nam vừa công bố, WB nhận định lạm phát
của Việt Nam vẫn trong tầm kiểm soát.

WB lý giải chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1 tăng 1,9% so cùng kỳ năm trước, tương đương với
tỷ lệ được ghi nhận cuối năm 2021.

Giá tiêu dùng tăng chủ yếu do tăng giá năng lượng, đẩy chi phí nhóm nhà ở và giao thông tăng
lên. Giá lương thực, thực phẩm vẫn tương đổi ổn định trong khi lạm phát cơ bản (không bao gồm
giá lương thực, thực phẩm, năng lượng và các mặt hàng có giá do Nhà nước quản lý) tăng 0,7%
so cùng kỳ năm trước.

Trước đó, HSBC cũng đưa ra nhận định lạm phát nhiều khả năng không phải mối lo lớn với Việt
Nam trong năm nay. Điều này hoàn toàn trái ngược với tình hình lạm phát ở nhiều nước ASEAN
khác như Thái Lan hoặc Singapore.

Đầu tư công (1,6% GDP đánh giá lại) bao gồm đẩy nhanh các dự án giao thông đã được
đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 và những dự án mới trong các lĩnh vực y tế, 
giáo dục, đảm bảo xã hội, việc làm, chuyển đổi số, du lịch và thích ứng với biến đổi khí hậu. Theo 
đó, phần lớn các hoạt động đầu tư mới trên sẽ được triển khai vào năm 2023, vì vậy có thể chưa 
tác động nhiều đến tăng trưởng trong năm 2022.

Dự án Tổ hợp Hóa dầu miền Nam hơn 5 tỷ USD ở Bà
Rịa - Vũng Tàu sẽ hoạt động toàn bộ vào năm 2023

Dự án Tổ hợp Hóa dầu miền Nam là công trình trọng
điểm quốc gia, được khởi công xây dựng năm 2018 và
sẽ hoàn thành năm 2022. Được biết, dự án Tổ hợp Hóa
dầu Miền Nam là tổ hợp hóa dầu tích hợp đầu tiên tại
miền Nam Việt Nam, được đặt tại xã Long Sơn, tỉnh Bà
Rịa - Vũng Tàu, tổng vốn đầu tư khoảng 5,16 tỷ
USD, lớn nhất trong lịch sử của SCG.

Dự án sau khi vận hành sẽ tạo ra việc làm cho khoảng
20.000 lao động và góp phần lan tỏa lớn để các ngành công nghiệp, từ hóa dầu đến ô tô, điện tử,
thiết bị điện, bao bì cũng như các ngành dịch vụ khác, giúp cho kinh tế của tỉnh Bà Rịa - Vũng
Tàu và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam phát triển.

Mục tiêu của dự án là sẽ khởi động từng hạng mục của Tổ hợp trong năm 2022 và vận hành
toàn bộ Tổ hợp vào đầu năm 2023 nhằm đáp ứng nhu cầu cao phù hợp với quá trình tăng
trưởng kinh tế của đất nước.

Ông Roongrote Rangsiyopash, Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành của Tập đoàn SCG cho biết,
đang cùng lúc phát triển hai dự án mới gồm nâng cấp công suất cho dự án hiện tại và mở rộng
cho giai đoạn 2 của dự án (LSP2) với công nghệ tiên tiến theo hướng xanh, tuần hoàn.
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Cần Thơ quy hoạch khu kinh tế, dịch vụ hơn
10.600ha gần sân bay

Doanh nghiệp TP HCM kín đơn hàng đến quý II

Phạm vi quy hoạch gồm một phần quận Bình Thủy (khu đô thị hai bên đường Võ Văn Kiệt, khu
đô thị hiện hữu gần sông, khu vực Cồn Sơn, khu vực đường Vành đai phía Tây tiếp nối với đô
thị quận Ninh Kiều), một phần mở rộng về phía quận Ô Môn cho các chức năng công nghiệp,
năng lượng và một phần mở rộng về huyện Phong Điền.

Tổng diện tích liên quan khoảng 10.670ha (vừa kết hợp phạm vi đô thị hiện hữu, khu mới, sân
bay mở rộng…). Do đó, quy hoạch cần xác định khu vực sản xuất chế biến, phân phối, nông
nghiệp công nghệ cao, liên kết với nội vùng, liên vùng , đồng thời kết nối với logistics hàng
không, logistics cảng Cái Cui, logistics Tân Cảng Thốt Nốt và kết nối với các trung tâm
quận/huyện, nhằm khai thác hiệu quả đối với các khu vực chức năng, phù hợp với định hướng
quy hoạch phát triển TP Cần Thơ.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Viện Quy hoạch xây dựng
miền Nam, các sở ngành và Cảng Hàng không Quốc tế Cần Thơ khẩn trương hoàn chỉnh thống
nhất về mối quan hệ và chức năng chính của các khu, chức năng bổ trợ khác để đảm bảo hình
thành các hoạt động đa dạng, hoàn chỉnh của một khu đô thị.

Tiếp tục nghiên cứu hoàn chỉnh, cụ thể hóa các giai đoạn đề xuất đầu tư tiếp theo, để tích hợp
vào các quy hoạch có liên quan làm cơ sở để TP sớm thực hiện chuẩn bị đầu tư theo quy định.

Tại họp báo chiều 11/2, Ông Nguyễn Thái Hùng, Phó
trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp (Sở Công
Thương TP HCM), cho biết hầu hết doanh nghiệp công
nghiệp đã khôi phục hoạt động với công suất trên 95%.

Trong đó, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu
chế xuất đang hoạt động với 99,7% công suất, còn tất cả
doanh nghiệp trong khu công nghệ cao đạt công suất
100%.

Ông cũng đánh giá đây là năm có tỷ lệ lao động quay lại làm việc sau Tết cao nhất từ trước đến
nay. Trong khi mọi năm khoảng 10% công nhân không quay lại, thì năm nay tỷ lệ lao động quay
lại làm việc trên 96%, có doanh nghiệp lên đến 100%.

Bên cạnh doanh nghiệp sản xuất, hiện hầu hết hệ thống bán lẻ cũng đã khôi phục hoạt động.
Đến nay, có 213/233 chợ truyền thống, 3.047/3.101 cửa hàng tiện lợi, 45/46 trung tâm thương
mại và toàn bộ 106 siêu thị đã mở cửa trở lại.
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34,738.06 điểm 4,418.64 điểm 13,791.15 điểm

1.43 % 1.9 % 2.78 %

Dow Jones rớt 500 điểm, Nasdaq chìm hơn 2% 
trước lo sợ Nga tấn công Ukraina

Thị trường chứng khoán Việt Nam

Nhịp đập Thị trường tuần 07-11/02/2022: Dòng tiền
chưa hồi phục, VN-Index khó có thể bay cao

Trong phiên cuối tuần, VN-Index giảm nhẹ 5.08 điểm kết thúc ở mức 1,501.71 điểm; HNX-
Index giảm 1.35 điểm, xuống mức 426.89 điểm. Tuy vậy, nếu xét cho cả tuần, VN-Index tăng
tổng cộng 22.75 điểm (+1.54%), HNX-Index cũng tích cực không kém, khi tăng tổng cộng 10.16
điểm (+2.44%).
Khối lượng khớp lệnh trung bình trên sàn HOSE gần 642 triệu cổ phiếu/phiên, giảm 4.3% so với
tuần giao dịch trước. Sàn HNX đạt trung bình hơn 60 triệu cổ phiếu/phiên, giảm 14.09%.
Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 1,021 tỷ đồng trên cả hai sàn. Khối ngoại bán ròng
hơn 1,077 tỷ đồng trên sàn HOSE và mua ròng gần 56 tỷ đồng trên sàn HNX. Phần lớn mức
bán ròng trên sàn HOSE đến từ cổ phiếu VIC, giá trị giao dịch bán ròng cả tuần của VIC lên tới
1,603 tỷ đồng.
Cổ phiếu tăng tiêu biểu trong tuần qua là NSH và HSG
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Thị trườngvàng

Thị trường ngoại hối

Thị trườngdầu

Tỷ giá ngoại tệ ngày 17/2: Quan chức Mỹ tranh cãi, USD giảm
giá
Ngày 17/2, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của
đồng Việt Nam với USD ở mức: 23.113 đồng.
Tỷ giá USD hôm nay tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào -
bán ra: 22.550 đồng - 23.050 đồng.
Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như
sau:
Vietcombank mua vào 22.590 đồng, bán ra 22.900 đồng;
Vietinbank mua vào 22.615 đồng, bán ra 22.895 đồng; ACB mua
vào 22.650 đồng, bán ra 22.850 đồng.

Giá dầu giảm khi đàm phán Mỹ - Iran vào giai đoạn cuối
Giá dầu giảm vào ngày thứ Năm (17/02), khi các cuộc đàm phán
khôi phục thỏa thuận hạt nhân với Iran bước vào giai đoạn cuối,
nhưng đà giảm đã bị kìm hãm bởi căng thẳng leo thang giữa nhà
xuất khẩu năng lượng hàng đầu Nga và các nước phương Tây về
Ukraine.
Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Năm, hợp đồng dầu Brent mất
2% còn 92.87 USD/thùng. Hợp đồng dầu WTI lùi 1.44% xuống
91.76 USD/thùng.

Giá vàng trong nước
Đà tăng từ thế giới giúp giá vàng trong nước bật tăng ngay khi mở
cửa phiên giao dịch sáng 17/2.Theo đó, giá vàng SJC tại Công ty
vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết từ 62.50-63.10 triệu
đồng/lượng, tăng 200,000 đồng/lượng.Tại Công ty Phú Quý, giá
vàng SJC tăng 250,000 đồng/lượng, giá mua và bán từ 62.50-
63.10 triệu đồng/lượng; Công ty Doji Hà Nội thông báo giá mới từ
62.35-62.5 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), tăng 400,000
đồng/lượng.
Giá vàng ngoài nước
Trên thế giới, giá vàng cũng bật tăng mạnh, lên ngưỡng 1,871
USD/ounce (cộng thêm gần 20 USD/ounce so với cùng thời điểm
phiên trước,) tương đương 51.6 triệu đồng mỗi lượng. Đây cũng
là mức giá cao nhất kể từ đầu tuần của giá vàng thế giới.
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Việt Nam thông báo mở hoàn toàn đường bay quốc tế

Cục Hàng không vừa có thông báo toàn cầu về việc Việt Nam dỡ bỏ toàn bộ hạn chế hoạt
động vận chuyển hàng khách bằng đường hàng không.

Cục Hàng không Việt Nam vừa phát hành điện văn qua
đường hàng không (NOTAM) để thông báo tới các hãng
hàng không, đơn vị khai thác tàu bay trên toàn thế giới về
việc Việt Nam dỡ bỏ toàn bộ các hạn chế về việc vận
chuyển hàng khách bằng đường hàng không.

Theo đó, các hãng hàng không Việt Nam và nước ngoài
được phép khai thác với tần suất, đường bay giữa Việt Nam
và các quốc gia, vùng lãnh thổ trên cơ sở các thỏa thuận tại
Hiệp định hàng không song phương, đa phương đã ký kết.

Cục Hàng không Việt Nam cũng đã gửi thư trực tiếp tới các Nhà chức trách hàng không của các
quốc gia, vùng lãnh thổ nằm trong danh sách thị trường bay thí điểm trong giai đoạn đầu và từ
ngày 15/2 là tất cả các thị trường mà các hãng đã khai thác trước Covid-19 để khôi phục các
đường bay quốc tế thường lệ chở khách đến Việt Nam. Hành khách khi nhập cảnh Việt Nam
trên các chuyến bay quốc tế thực hiện các quy định hiện hành về nhập cảnh và phòng chống
dịch.

Cục Hàng không cho rằng đây là một tín hiệu đáng mừng của ngành hàng không nói riêng và
của cả nước nói chung, chứng tỏ rằng toàn xã hội đã có bước thích ứng linh hoạt theo đúng chủ
trương bình thường mới của Chính phủ.

Hãng bay đầu tiên của Việt Nam ứng dụng nhật ký kỹ
thuật điện tử

Vietjet là hãng bay đầu tiên sử dụng nhật ký kỹ thuật điện tử AVIATAR của Lufthansa
Technik tại khu vực châu Á Thái Bình Dương.

Vietjet và Tập đoàn Lufthansa Technik vừa ký kết hợp tác triển khai ứng dụng Nhật ký kỹ thuật
điện tử của AVIATAR (AVIATAR’s Technical Logbook) tại Triển lãm Hàng không quốc tế
Singapore.

Ứng dụng sẽ được tích hợp trên toàn bộ đội bay của hãng, thay thế quy trình ghi chép, cập nhật
thủ công bằng nhật ký giấy trước đó, giúp việc xử lý dữ liệu nhanh chóng và chính xác hơn. Cụ
thể, AVIATAR’s Technical Logbook cho phép hoàn thiện ghi chép nhật ký chuyến bay và bảo
dưỡng tàu bay trước, trong và ngay sau khi máy bay hạ cánh do các luồng dữ liệu khai thác và
kỹ thuật được tích hợp liền mạch với các hệ thống hiện có của Vietjet.

Các tính năng cải tiến và cơ sở hạ tầng nâng cao của ứng dụng cũng sẽ giúp rút ngắn thời gian
quay đầu của máy bay, tăng độ tin cậy kỹ thuật và an toàn khai thác cho tàu bay.
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TP HCM xin tăng vốn đầu tư để làm Vành đai 3
TP HCM cùng các tỉnh Vành đai 3 đi qua xin rà soát lại kế hoạch đầu tư công giai đoạn
2021-2025 và kiến nghị tăng tổng vốn trung hạn thời gian này để bố trí cho dự án.

Nội dung đề cập trong văn bản vừa được Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi gửi Thủ tướng
cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, liên quan vốn ngân sách thành phố thực hiện dự án đầu tư xây
dựng tuyến Vành đai 3. Động thái này đưa ra bởi thành phố cùng các tỉnh có vành đai đi qua
hiện chưa bố trí ngân sách cho dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-
2025.

Tại TP HCM, kế hoạch đầu tư công giai đoạn nêu trên từ nguồn ngân sách thành phố được
Quốc hội thông qua với tổng mức hơn 142.000 tỷ đồng. Thành phố trước đó tính toán có thể huy
động hơn 119.000 tỷ đồng từ các nguồn khác và kiến nghị bổ sung vào kế hoạch vốn của địa
phương, nhằm đầu tư các dự án mới, trọng điểm giai đoạn 2021-2025.

Đầu năm nay, trong báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Vành đai 3 được UBND TP HCM trình
Chính phủ, tổng mức đầu tư dự án giai đoạn một dự kiến 75.777 tỷ đồng. Tuyến đường sẽ đầu
tư công, dùng ngân sách địa phương có hỗ trợ từ Trung ương.

Ngân sách Trung ương dự kiến bố trí gần 40.000 tỷ đồng để hỗ trợ 50% vốn đầu tư các dự án
thành phần trên địa bàn TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai; 100% đoạn qua tỉnh Long An. Phần
ngân sách địa phương bố trí cho các đoạn đi qua địa bàn, TP HCM sẽ chi hơn 24.380 tỷ đồng,
Đồng Nai khoảng 1.624 tỷ đồng và Bình Dương hơn 9.700 tỷ đồng. Thời gian thực hiện, nhu cầu
vốn bố trí cho dự án theo từng năm đã được dự tính.

Hiện, với tổng mức vốn hơn 142.000 tỷ đồng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-
2025 đã thông qua, chính quyền TP HCM cho biết có thể đáp ứng nhu cầu cho các dự án thành
phần trên địa bàn năm 2022 và 2023. Giai đoạn sau đó đến năm 2026, vốn sẽ được cân đối, bố
trí từ mức tăng tổng đầu tư công trung hạn địa phương thể huy động, nếu được thông qua.

Vành đai 3 dài gần 92 km, chạy qua TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, chia làm 4 đoạn
lớn gồm: Tân Vạn - Bình Chuẩn, Tân Vạn - Nhơn Trạch, Bình Chuẩn - quốc lộ 22, quốc lộ 22 -
Bến Lức. Tuyến đường khi hoàn chỉnh sẽ có 8 làn cao tốc, vận tốc 100 km/h cùng đường song
hành hai bên.

TP HCM dự tính thời gian chuẩn bị đầu tư Vành đai 3 
thực hiện từ nay đến năm 2023. Giai đoạn 2023-2024, 
dự án sẽ hoàn tất giải phóng mặt bằng. Năm 2025, 
việc thi công tuyến đường cơ bản hoàn thành, thông xe 
toàn tuyến trước khi hoàn thiện năm 2026.
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Dự toán chi phí phát sinh tư vấn chung tuyến Metro Số 1 khoảng 1.669 tỷ đồng, đang
được sở ngành TP HCM thẩm định để sớm ký hợp đồng nối lại dịch vụ.

Hơn 1.600 tỷ đồng nối lại dịch vụ tư vấn cho Metro Số 1

Các vấn đề liên quan thẩm định dự toán phụ lục hợp đồng số 19 - hợp đồng tư vấn chung tuyến
Metro Số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) vừa được Sở Giao thông Vận tải báo cáo UBND TP HCM,
nhằm đảm bảo chặt chẽ trong quản lý chi phí của dự án. Phụ lục 19 gồm nhiều nội dung quan
trọng như tư vấn; đào tạo lái tàu, nhân viên điều độ, trưởng ga; lắp hệ thống công nghệ thông tin
gói thầu CP4...

Cuối năm ngoái trong tờ trình UBND thành phố, Ban quản lý đường sắt đô thị (MAUR - chủ đầu
tư) cho biết chi phí phát sinh phụ lục hợp đồng số 19 được liên danh NJPT - nhà thầu tư vấn
chung của dự án Metro Số 1 lập dự toán khoảng 1.669 tỷ đồng. Con số này đưa ra sau nhiều
bước rà soát, bổ sung, chỉnh sửa theo ý kiến của các cơ quan chuyên ngành, hội đồng thẩm
định và đã được chủ đầu tư thẩm định để trình UBND thành phố.

Theo Sở Giao thông Vận tải, dự toán phát sinh chi phí tư vấn chung dự án có giá trị rất lớn, liên
quan nhiều lĩnh vực. Để quản lý chặt chi phí của dự án, sở hiện kiến nghị UBND thành phố chỉ
đạo MAUR căn cứ yêu cầu kỹ thuật, phạm vi công trình, đơn giá (tại thời điểm thực hiện), các
chế độ chính sách... để lựa chọn nhà thầu, thương thảo, ký hợp đồng, nghiệm thu, thanh toán...
Chủ đầu tư cũng cần xây dựng kế hoạch, triển khai các bước tiếp theo để không ảnh hưởng tiến
độ triển khai dự án, tránh phát sinh khiếu kiện...

Metro Số 1 tổng mức đầu tư hơn 43.700 tỷ đồng, dài gần 20 km từ depot Long Bình (TP Thủ
Đức) đến ga Bến Thành (quận 1). Dự án hiện đạt gần 89%, dự kiến đưa vào khai thác năm
2023.
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TP HCM thử nghiệm thu phí 0 đồng hạ tầng cảng biển

Hệ thống thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công
cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên môi trường thật được vận hành từ ngày
17/2 nhưng không thu phí.

UBND TP HCM vừa có thông báo về việc thử nghiệm
hệ thống thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng,
công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa
khẩu cảng biển trên môi trường thật.

Theo đó, trong thời gian 17/2-15/3, việc vận hành thử
nghiệm hệ thống thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ
tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu
vực cửa khẩu cảng biển trên môi trường thật được thực
hiện nhưng không thu phí.

Theo UBND thành phố, việc thử nghiệm nhằm giúp cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan sớm
tiếp cận với hệ thống trước khi thu phí chính thức từ 0h ngày 1/4.

Đơn vị chủ trì triển khai thực hiện là Cảng vụ Đường thủy nội địa TP HCM.

Năm 2022, Bộ GTVT đã bố trí 937 tỷ cho dự án mở rộng luồng cho tàu biển tải trọng lớn
vào sông Hậu giai đoạn 2 (tổng mức đầu tư 2.596 tỷ đồng).

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri TP. Cần Thơ về việc sớm thực hiện giai
đoạn 2 của Dự án Luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu (kênh Quan Chánh Bố).

Bộ GTVT cho biết, dự án đầu tư xây dựng công trình Luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông
Hậu là dự án trọng điểm Quốc gia, giai đoạn 1 của dự án đã hoàn thành, đưa vào khai thác từ
tháng 4/2017 đến nay. Tuy nhiên, do chưa thực hiện giai đoạn 2 nên một số vị trí xung yếu hai
bên bờ kênh Quan Chánh Bố chưa được kè bảo vệ dẫn đến sạt lở và bồi lắng, gây ảnh hưởng
đến quá trình khai thác liên tục của luồng tàu.

Dự án đầu tư xây dựng công trình Luồng cho tàu trọng tải lớn vào sông Hậu giai đoạn 2 thi
công các hạng mục gồm công trình bảo vệ bờ kênh Quan Chánh Bố, với tổng chiều dài trên 18
km và xây dựng 1 tuyến đường bộ dọc theo bờ Nam kênh Tắt, chiều dài gần 5km, kinh phí
khoảng 2.596 tỷ.

Các hạng mục của giai đoạn 2 khi hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng sẽ là động lực lớn để
góp phần cải thiện hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông khu vực ĐBSCL nói chung và tỉnh Trà
Vinh nói riêng.

Năm 2022, bố trí 937 tỷ mở rộng luồng cho tàu tải
trọng lớn vào sông Hậu
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Phát triển đội tàu container quốc tế, tạo sức bật cho
tăng trưởng hàng hóa qua cảng biển
2 tháng đầu năm, khối lượng hàng hóa qua hệ thống cảng biển ước đạt gần 117 triệu tấn,
tăng 7% so với cùng kỳ. Với đề án phát triển đội tàu biển quốc tế của Việt Nam, dự kiến
ban hành năm 2022 sẽ giảm chi phí vận tải, tạo sức bật cho tăng trưởng hàng hóa qua
cảng biển...

Đề án phát triển đội tàu biển quốc tế sẽ giảm chi phí vận tải, nâng cao tính chủ động cho doanh
nghiệp xuất nhập khẩu Việt.

Theo số liệu từ Cục Hàng hải Việt Nam, tổng sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển tháng
2/2022 ước đạt 53 triệu tấn.

Như vậy, lũy kế 2 tháng đầu năm, lượng hàng hóa qua cảng biển Việt Nam ước đạt 116 triệu
tấn, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 16% kế hoạch năm.

Trong đó, hàng xuất khẩu ước đạt 13,5 triệu tấn, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2021. Hàng nhập
khẩu ước đạt 14,9 triệu tấn, giảm 3% so với cùng kỳ năm 2021. Hàng nội địa ước đạt 24,4 triệu
tấn, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2021. Hàng quá cảnh bốc dỡ ước đạt 86 nghìn tấn. Trong khi
đó, hàng container thông qua cảng biển trong tháng 2/2022 ước đạt 1,6 triệu TEUs, giảm nhẹ
1% so với cùng kỳ.

Trước tình trạng giá cước vận tải tăng cao và thiếu hụt container rỗng trên toàn cầu, ảnh hưởng
đến doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp xuất nhập khẩu, dẫn tới doanh nghiệp
phải giảm lượng hàng xuất khẩu.

Để giảm chi phí và nâng cao tính chủ động cho hoạt động xuất nhập khẩu, tăng thị phần vận tải
của đội tàu biển Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải cho biết, đã giao Cục Hàng hải Việt Nam
nghiên cứu xây dựng Đề án phát triển đội tàu biển quốc tế của Việt Nam, dự kiến ban hành
trong năm 2022.

Cụ thể, thành lập Tổ công tác liên ngành với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính… kiểm tra việc
chấp hành các quy định của pháp luật về giá cước, phụ thu ngoài giá và các vấn đề khác liên
quan đến dịch vụ vận chuyển container bằng đường biển của các hãng tàu nước ngoài vận tải
hàng hóa xuất, nhập khẩu đi Châu Âu, Châu Mỹ.

Đồng thời, giải quyết tình trạng ùn tắc hàng tại cảng; đẩy nhanh thủ tục ra, vào cảng cho tàu
thuyền; tăng hiệu suất khai thác cảng, tận dụng tối đa nguồn lực không để chậm trễ trong quá
trình làm hàng.

Ngoài ra, kiểm tra, rà soát, quản lý chặt về giá, phụ phí; giảm giá dịch vụ hoa tiêu, lai dắt đối với
tàu hoạt động nội địa; gia hạn các chứng chỉ chuyên môn, giấy chứng nhận do cơ quan có thẩm
quyền Việt Nam cấp cho thuyền viên đang đảm nhận chức danh trên biển bị hết hạn được sử
dụng tiếp. Phối hợp, hỗ trợ doanh nghiệp trong nước sản xuất container rỗng…
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Maersk mua lại công ty Pilot Freight Services với giá
1,7 tỷ USD
Maersk dự định mua công ty Pilot Freight Services - chuyên về chuyển phát nhanh đối 
với hàng hóa lớn và cồng kềnh - có trụ sở tại Hoa Kỳ trong một thỏa thuận trị giá 1,68 tỷ
USD.

Tùy thuộc vào sự phê duyệt của cơ quan quản lý,
thỏa thuận này sẽ đưa 87 trạm trung chuyển và
trung tâm vận tải ở Bắc Mỹ của Pilot Freight
Services thuộc sở hữu của Tập đoàn Maersk, mở
rộng sự hiện diện của tập đoàn này tại Hoa Kỳ lên
khoảng 150 cơ sở. Việc mua lại đã được công bố
trong kết quả tài chính năm 2021 của Maersk.

Liên minh 2M ngừng thỏa thuận hoán đổi chỗ với SM
Line trên tuyến xuyên Thái Bình Dương
Thỏa thuận hoán đổi chỗ giữa hãng tàu SM LINE và Liên minh 2M trên các tuyến từ Châu
Á đến Bờ Tây Hoa Kỳ sẽ kết thúc từ ngày 8 tháng 5 năm 2022.

MSC đã thông báo rằng thỏa thuận hoán đổi chỗ giữa hãng tàu SM LINE và các đối tác trong
liên minh 2M trên các tuyến từ Châu Á đến Bờ Tây Hoa Kỳ sẽ kết thúc từ ngày 8 tháng 5 năm
2022.

Do đó, MSC cho biết trong tuyên bố của mình rằng họ sẽ ngừng thỏa thuận về chỗ vận chuyển
với hãng tàu SM Line, được MSC thương mại hóa với tên gọi là dịch vụ Rose.

"Các dịch vụ hiện tại do MSC khai thác và các dịch vụ của liên minh 2M sẽ cung cấp sự thay
thế", MSC lưu ý trong một tuyên bố. Liên minh 2M, bao gồm MSC và Maersk, tiếp tục cung cấp 
dịch vụ đến Vancouver thông qua các dịch vụ Eagle/TP9, Maple/TP1 và Chinook.

Ngoài ra, MSC cũng sẽ cung cấp dịch vụ đến cảng Seattle thông qua dịch vụ Chinook. Trong
khi đó, dịch vụ đến cảng Portland sẽ được thực hiện trên dịch vụ riêng Mustang, theo thông báo
của MSC.

Maersk cho biết, Pilot Freight Services bao gồm dịch vụ logistics đường bộ ở chặng đầu, chặng
giữa và chặng cuối cho các khách hàng B2B và B2C, cũng như các giải pháp xuyên biên giới.

Maersk nhận thấy sự tăng trưởng liên tục ở các lĩnh vực vận chuyển hàng hóa lớn và cồng
kềnh, được thúc đẩy bởi việc chuyển sang thương mại điện tử trong các phân khúc thị trường
bao gồm bán lẻ, nội thất gia đình, điện tử tiêu dùng, hàng không vũ trụ, ô tô và chăm sóc sức
khỏe.



NHẬN ĐỊNH VÀ CƠ HỘI

14

PHẦN TIN THỊ TRƯỜNG

KINH TẾ VĨ MÔ – Kinh tế Việt Nam

IAL mở rộng tuyến Việt Nam - Malaysia đến Myanmar
Interasia Line (IAL) vào giữa tháng 3 sẽ mở rộng tuyến Nam Việt Nam - Malaysia ‘VMX’ đến

Myanmar. Dựa vào sự thay đổi này, IAL đã quyết định đổi tên tuyến thành 'Vietnam - Malaysia -

Myanmar Express' ('VMM').

Kể từ ngày 11 tháng 3, ‘VMM’ sẽ ghé qua Thành phố Hồ Chí Minh, Port Kelang (Northport và

Westport), Yangon (AWPT), Penang, Port Kelang (Northport và Westport), Thành phố Hồ Chí

Minh.

Với việc mở rộng dịch vụ, thời gian cũng sẽ được tăng từ hai tuần lên ba tuần. Do đó, IAL sẽ

triển khai thêm một tàu thứ ba cho tuyến 'VMM'. Con tàu chưa được đặt tên này sẽ bổ sung vào

đội tàu hiện tại của tuyến bao gồm tàu 1,008 teu IAL 001 và tàu 907 teu PROGRESS.

‘VMM’ sẽ cho phép IAL cung cấp kết nối trực tiếp giữa miền Nam Việt Nam và Myanmar, đồng

thời thúc đẩy các liên kết giữa Tây Malaysia và Myanmar. Hãng hiện đang liên kết Yangon với

Singapore và Port Kelang thông qua các vị trí trên tuyến ‘YSS’ của X-Press Feeders.

Các thành viên của THE Alliance đã thông báo rằng tuyến con lắc Bắc Âu - Đông Nam Á - Trung

Quốc - Bờ Tây Hoa Kỳ sẽ được tách thành tuyến dịch vụ "FE5" đi Đông Nam Á - Bắc Âu và

tuyến dịch vụ ‘PS7’ đi Đông Nam Á - Trung Quốc - USWC.

Sự phân chia dịch vụ sắp tới này sẽ là thay đổi lớn duy nhất trong việc sửa đổi lại mạng lưới

tuyến Đông - Tây hàng năm của THEA. Các thành viên liên minh không đưa ra ngày chính xác

cho các bản sửa đổi nhưng nói rằng các việc cập nhật mạng lưới theo kế hoạch sẽ có hiệu lực

'từ mùa xuân’.

Tuyến con lắc 'FP2' được đưa vào hoạt động vào tháng 4 năm 2020 bằng cách kết hợp tuyến

Đông Nam Á - châu Âu ‘FE5’ trước đây với tuyến Viễn Đông - USWC 'PS7'. ONE và Yangming

hiện đang cùng cung cấp mười tám con tàu 13.870 -14.220 teu cho tuyến này.

Việc tách 'FP2' có thể là gợi ý rằng các thành viên THE Alliance đang quay trở lại cung cấp dịch

vụ trước đó của họ, nhưng điều này không hoàn toàn chính xác. Tuyến xuyên Thái Bình Dương

'PS7' mới, sẽ được đưa vào hoạt động vào tháng 4, sẽ cung cấp kết nối trực tiếp giữa

Singapore, Thái Lan, Việt Nam, miền Nam Trung Quốc và USWC. 'PS7' cũ chỉ kết nối (cho đến

tháng 4 năm 2020) Trung Quốc và California với một điểm dừng bổ sung tại Kobe trên đường

trở về từ Oakland đến Xiamen.

Hapag-Lloyd, ONE, Yang Ming và HMM dường như không có kế hoạch thực hiện bất kỳ thay

đổi nào đối với bốn tuyến xuyên Bắc Âu Đại Tây Dương - Hoa Kỳ, hay ba tuyến Viễn Đông -

Trung Đông / Biển Đỏ.

Việc cải tạo mạng lưới hàng năm của THEA không

mang lại thay đổi lớn nào ngoài sự phân chia của

tuyến Châu Âu - Châu Á – USWC
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Khối ngoại nhận định Việt Nam là thị trường BĐS
trọng điểm của Châu Á-Thái Bình Dương
Trong buổi gặp gỡ đầu năm với báo chí, ông Alex Crane, Giám đốc Điều hành và ông Ben
Gray, Giám đốc thị trường vốn Knight Frank Việt Nam Property Services đã có những
chia sẻ về hướng phát triển chung của thị trường BĐS Việt Nam.

Theo ông Alex Crane, Việt Nam là một thị trường BĐS
đang bùng nổ tại Đông Nam Á với rất nhiều tiềm năng
tăng trưởng trong dài hạn so với các nước Châu Á khác.
Sau hai năm bị ảnh hưởng bởi đại dịch, với sự mở cửa
trở lại của thị trường và nới lỏng biên giới đang tạo ra làn
sóng đầu tư vào Việt Nam. Rất nhiều nhà đầu tư trong
khu vực Châu Á-Thái Bình Dương mong chờ được quay
trở lại và đầu tư vào Việt Nam, họ tín nhiệm kế hoạch

phát triển kinh tế do Chính phủ Việt Nam đưa ra, cũng như các gói giải cứu và kích cầu. Tính
riêng sau kỳ nghỉ Tết năm nay, nguồn vốn ngoại đổ vào Việt Nam đã cao gấp 3-4 lần so với
cùng kỳ năm ngoái. Một trong những thương vụ lớn nhất là Viva Land mua một phần toà nhà
Capital Place ở Hà Nội. Tương tự trước dịch là thương vụ mua lại toà nhà Kumho.

Đồng quan điểm, ông Ben Gray cho rằng, dù mới vừa bước qua đại dịch, nhưng nhu cầu của
nhà đầu tư trong và ngoài nước không ngừng tăng cao. Yếu tố khiến thị trường Việt Nam hấp
dẫn, đầu tiên chính là quy mô cũng như giá trị của thị trường ngày càng gia tăng, phát triển theo
chiều hướng tiến bộ và thông minh, chuyên nghiệp hơn. Thị trường Việt Nam đã và đang chứng
kiến sự phát triển của ngành logistics và cơ sở hạ tầng của nhiều ngành khác như kho bãi và
nhà xưởng xây sẵn. Điều này cũng dẫn đến giá đất công nghiệp gia tăng gấp đôi trong vòng 5
năm qua. Đây là tín hiệu tốt đối với thị trường, vì tốc độ tăng trưởng của các ngành công nghiệp
vẫn tăng từ 6-7% mỗi năm

Chuyên gia Knight Frank nhận định, sự phát triển của ngành logistics cũng sẽ kéo theo ngành
thương mại điện tử, không gian văn phòng và bán lẻ. Các tập đoàn thương mai điện tử đang là
những khách thuê lớn nhất mảng BĐS văn phòng, giúp tỷ lệ trống của văn phòng cho thuê ở
TP.HCM và Hà Nội ngày càng giảm, tạo ra cơ hội thúc đẩy BĐS văn phòng tăng trưởng, nhiều
nguồn cung mới sẽ gia nhập thị trường. Cũng do ảnh hưởng của đại dịch mà khách thuê văn
phòng sẽ ngày càng hướng giải pháp thuê về khu vực ngoài trung tâm, hoặc kết hợp giữa làm
việc ở văn phòng và làm việc tại nhà. Do vậy, trong giá thuê ở khu vực nôi thành (CBD) giảm
xuống, khu vực ngoại thành hay không phải trung tâm sẽ tăng giá lên dần.

Trả lời cho câu hỏi liệu có những khó khăn, thử thách nào dành cho thị trường BĐS Việt Nam
khi tiếp cận những cơ hội lớn trong thời gian ngắn, chuyên gia Knight Frank cho biết, đối với chủ
đầu tư trong nước cũng như nhà đầu tư nước ngoài tìm kiếm đối tác, có hai thách thức chính.
Thứ nhất, giá đất càng ngày càng tăng, khiến cho hiệu suất ROI giảm xuống. Giá đất ngày càng
tăng, nhà đầu tư nước ngoài khi nhìn vào thực trạng này sẽ cảm thấy Việt Nam không còn là
điểm đến quá hấp dẫn nữa. Thứ hai là quy trình pháp lý phức tạp, liên quan đến phí sử dụng
đất làm khó nhà đầu tư. Về phương diện đầu tư, khi đến thị trường Việt Nam, nha đầu tư ngoại
không hiểu gì về quy trình thủ tục.
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Thêm một số hướng dẫn về hàng hóa nhập khẩu được giảm thuế GTGT năm 2022

Công văn số 521/TCHQ-TXNK ngày 18/02/2022 của Tổng cục Hải quan

về việc thực hiện Nghị định số 15/2022/NĐ-CP

Tiếp theo Công văn số 370/TCHQ-TXNK ngày 28/1/2022 hướng dẫn xác định và khai báo hàng
nhập khẩu được giảm 2% thuế GTGT, Tổng cục Hải quan bổ sung thêm một số hướng dẫn như
sau:

- Việc khai thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu căn cứ vào thực tế hàng hóa nhập khẩu, đối
chiếu với hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế GTGT và mức thuế suất GTGT theo quy định của
Luật Thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn.

- Phạm vi hàng hóa nhập khẩu được hưởng chính sách giảm 2% thuế GTGT được xác định theo
quy định tại Nghị quyết 43/2022/QH15 và Nghị định 15/2022/NĐ-CP .

- Hàng hóa nhập khẩu được giảm thuế GTGT còn 8% là các mặt hàng không được nêu tại Danh
mục hàng hóa không được giảm thuế GTGT (Phụ lục I, II, III Nghị định 15/2022/NĐ-CP) .

- Đối với Danh mục hàng hóa, dịch vụ không được giảm thuế GTGT nêu tại Phụ lục I và Phụ lục
III Nghị định 15/2022/NĐ-CP là các ngành sản phẩm thuộc phạm vi loại trừ tại Nghị quyết
43/2022/QH15 .

- Hàng hóa nhập khẩu nếu thuộc Danh mục không được giảm thuế GTGT, đáp ứng tiêu chí nêu
tại cột 8 “Tên sản phẩm”, cột 9 “Nội dung” của Phụ lục 1 và phần A Phụ lục III, cột 3 “Hàng hóa"
của Phần B Phụ lục III hoặc là mặt hàng chịu thuế TTĐB thuộc Phụ lục II Nghị định 15/2022/NĐ-
CP thì phải áp dụng thuế GTGT 10%.

- Đối với hàng hóa không được giảm thuế GTGT nêu tại Phụ lục I, Phụ lục III Nghị định
15/2022/NĐ-CP, nếu chỉ ghi Chương (02 chữ số) thì toàn bộ mã hàng 08 chữ số thuộc chương
đó không được giảm thuế; nếu ghi chi tiết đến nhóm (04 chữ số) hoặc chi tiết đến phân nhóm (06
chữ số) thì toàn bộ mã hàng 08 chữ số thuộc nhóm/phân nhóm đó không được giảm thuế; nếu
ghi chi tiết đến mã HS 08 chữ số thì chỉ mã hàng 08 chữ số đó không được giảm thuế.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.net)

THUẾ - KẾ TOÁN

PHẦN TIN THỊ TRƯỜNG

Cục thuế TP.HCM nhắc doanh nghiệp phải giảm thuế GTGT trên hóa đơn

Công văn số 1094/CTTPHCM-TTHT ngày 14/02/2022 của Cục Thuế TP.HCM

về việc thực hiện giảm thuế giá trị gia tăng theo quy định tại Nghị quyết số 43/2022/QH15

của Quốc hội và Nghị định số 15/2022/NĐ-CP của Chính phủ

Nhận thấy nhiều doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh vẫn chưa giảm 2% thuế GTGT trên hóa đơn
theo đúng Nghị quyết 43/2022/QH15, Cục thuế TP. HCM nhắc nhở tất cả các doanh nghiệp, cơ
sở kinh doanh trên địa bàn bắt buộc phải giảm thuế GTGT trên hóa đơn (còn 8%) đối với các mặt
hàng chịu thuế suất 10%.

Việc giảm thuế GTGT nêu trên thực hiện từ ngày 1/2 đến hết ngày 31/12/2022, nhằm hỗ trợ khó
khăn cho người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Một số hàng hóa, dịch vụ không được giảm thuế GTGT xác định theo các Phụ lục ban hành tại
Nghị định 15/2022/NĐ-CP.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.net)
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Lưu ý điểm thay đổi về kê khai thuế từ 01/01/2022 đối với

cơ sở sản xuất ngoài tỉnh

Công văn số 4016/CTHN-TTHT ngày 27/11/2022 của cục Thuế TP Hà Nội về 
việc kê khai thuế GTGT, thuế TNDN đối với chi nhánh hạch toán phụ thuộc là 

nhà máy sản xuất khác tỉnh hưởng ưu đãi thuế TNDN.

Công văn lưu ý những điểm thay đổi về kê khai thuế đối với chi nhánh là cơ sở sản xuất
(nhà máy) ngoài tỉnh giữa giai đoạn trước và sau năm 2022.

Theo đó, về kê khai thuế GTGT đối với cơ sở sản xuất ngoài tỉnh, giai đoạn trước
1/1/2022 sẽ thực hiện theo điểm c khoản 1 Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC và từ
1/1/2022 sẽ thực hiện theo khoản 4 Điều 13 Thông tư 80/2021/TT-BTC .

Tuy nhiên, trường hợp cơ sở sản xuất ngoài tỉnh có tổ chức bộ máy kế toán riêng, trực
tiếp bán hàng, phát sinh doanh thu, sử dụng riêng hóa đơn và hạch toán đầy đủ thuế đầu
ra, đầu vào thì giai đoạn trước và sau 1/1/2022 đều kê khai thuế GTGT tại cơ quan thuế
quản lý trực tiếp cơ sở sản xuất đó.

Về kê khai, nộp thuế TNDN đối với cơ sở sản xuất ngoài tỉnh, giai đoạn trước 1/1/2022 sẽ
thực hiện theo Điều 16 Thông tư 151/2014/TT-BTC và từ 1/1/2022 sẽ thực hiện theo điểm
c khoản 2 và điểm c khoản 3 Điều 17 Thông tư 80/2021/TT-BTC .

So với Thông tư 151/2014/TT-BTC thì Thông tư 80/2021/TT-BTC đã quy định rõ đối với
cơ sở sản xuất ngoài tỉnh được hưởng ưu đãi thuế thì doanh nghiệp cũng phải phân bổ
và tạm nộp thuế TNDN hàng quý cho cơ quan thuế nơi đặt cơ sở sản xuất đó.

Khi khai quyết toán thuế, doanh nghiệp phải nộp tờ khai theo mẫu số 03/TNDN kèm phụ
lục bảng phân bổ thuế cho các địa phương có cơ sở sản xuất theo mẫu số 03-8/TNDN
ban hành tại phụ lục II Thông tư 80/2021/TT-BTC. Riêng với cơ sở sản xuất được hưởng
ưu đãi thuế thì doanh nghiệp cần xác định cụ thể số thuế TNDN phải nộp theo mẫu số 03-
3A/TNDN, 03-3B/TNDN, 03-3C/TNDN, 03-3D/TNDN và nộp tại trụ sở chính lẫn nơi có cơ
sở sản xuất.

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

PHẦN TIN THỊ TRƯỜNG

Khai bổ sung thuế GTGT cho hàng nhập khẩu tại chỗ để SXXK
vẫn bị tính tiền chậm nộp

Công văn số 505/TCHQ-TXNK ngày 17/02/2022 của Tổng cục Hải quan về tiền chậm nộp.

Theo hướng dẫn tại điểm c khoản 1 STT 31 Công văn số 5529/TCHQ-TXNK ngày 24/11/2021,
đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu tại chỗ để SXXK thuộc đối tượng phải nộp thuế NK,
thuế GTGT, khai theo mã loại hình A11, A12 nhưng doanh nghiệp đã khai theo loại hình E31 và
chỉ mới nộp thuế NK, chưa nộp thuế GTGT thì phai khai bổ sung thuế GTGT theo quy định tại
Điều 20 Thông tư 38/2015/TT-BTC (sửa đổi tại khoản 9 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ).

Ngoài ra, Tổng cục Hải quan lưu ý thêm, trường hợp khai bổ sung thuế GTGT cho hàng nhập
khẩu tại chỗ nêu trên phải nộp tiền chậm nộp theo quy định tại Điều 59 Luật Quản lý thuế số
38/2019/QH14, không được miễn tính tiền chậm nộp.

Xem chi tiết văn bản tại đây
(Nguồn: luatvietnam.net)
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Hải quan sẽ tăng cường kiểm soát ô tô nhập khẩu phi mậu dịch

Công văn số 470/TCHQ-GSQL ngày 15/02/2022 của Tổng cục Hải quan về 
việc tăng cường công tác quản lý xe ô tô nhập khẩu/ tạm nhập khẩu không 

nhằm mục đích thương mại.

Theo yêu cầu từ Bộ Tài chính, sắp tới cơ quan Hải quan sẽ tăng cường kiểm soát đối với
ô tô nhập khẩu phi mậu dịch (cho, tặng) thông qua các biện pháp sau:

- Kiểm soát chặt chẽ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu, đảm bảo hồ sơ đầy đủ, các
chứng từ thuộc bộ hồ sơ phù hợp, thống nhất.

- Yêu cầu nộp bổ sung các văn bản, giấy tờ chứng minh việc cho, tặng xe để làm rõ lý do
cho, tặng.

- Toàn bộ hồ sơ cấp giấy phép nhập khẩu xe phi mậu dịch sẽ được Hải quan các tỉnh sao
gửi cho Tổng cục Hải quan để kiểm tra, kiểm soát, đồng thời gửi cho Tổng cục Thuế, Cục
thuế địa phương để thu thuế thu nhập.

- Kiểm tra trị giá hải quan đối với các lô hàng nhập khẩu xe phi mậu dịch (không có hợp
đồng mua bán, không có hóa đơn) theo quy định tại khoản 5 Điều 17 Thông tư
29/2015/TT-BTC (sửa đổi tại khoản 9 Điều 1 Thông tư 60/2018/TT-BTC ).

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

PHẦN TIN THỊ TRƯỜNG

Điều kiện ưu đãi thuế nhập khẩu đối với linh kiện sản xuất
sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ô tô

Công văn số 466/TCHQ-TXNK ngày 15/02/2022 của Tổng cục Hải quan
về vướng mắc thực hiện Chương trình ưu đãi thuế linh kiện ô tô.

Theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 1 Nghị định 57/2020/NĐ-CP , đối với linh kiện, vật tư nhập
khẩu để sản xuất, lắp ráp sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ô tô, sẽ không được hưởng ưu đãi thuế
nhập khẩu nếu sản phẩm chỉ được lắp ráp đơn thuần với nhau bằng những thiết bị đơn giản như
vít, bu lông, đinh tán... mà không trải qua bất kỳ công đoạn gia công, sản xuất nào.

Theo Tổng cục Hải quan, trường hợp sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ô tô vừa trải qua quá trình
sản xuất, gia công vừa thực hiện lắp ráp đơn thuần nếu đáp ứng các tiêu chí tại điểm c1 khoản 2
Điều 1 Nghị định 57/2020/NĐ-CP đồng thời linh kiện, vật tư nhập khẩu thuộc loại trong nước
chưa sản xuất thì vẫn được ưu đãi thuế.

Về sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ô tô, xem danh mục ban hành tại mục IV Phụ lục ban hành kèm
Nghị định 111/2015/NĐ-CP .

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

HẢI QUAN – XUẤT NHẬP KHẨU
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Sửa đổi Quy chuẩn về mã định danh điện tử của các cơ quan, doanh nghiệp

Thông tư số 01/2022/TT-BTTTT ngày 17/02/2022 của Bộ thông tin và truyền 
thông về việc sửa đổi doanh nghiệp 1:2022 QCVN 102:2016/BTTT Quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ 

kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành.

Thông tư ban hành bản sửa đổi 1:2022 của QCVN 102:2016/BTTTT về mã định danh điện tử của
cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và định dạng dữ liệu gói tin truyền nhận giữa các hệ thống quản lý
văn bản.

Theo đó, cấu trúc mã định danh điện tử của doanh nghiệp, hộ kinh doanh được thực hiện theo quy
định tại Điều 5 Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg .

Cấu trúc mã định danh điện tử của cơ quan, tổ chức khác được thực hiện theo quy định tại Điều 6
Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg .

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2022.

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

Doanh nghiệp được lựa chọn ký hợp đồng kinh tế dạng giấy hoặc điện tử

Công văn số 1262/BTC-TCT ngày 10/02/2022 của Bộ Tài chính về hồ sơ hải qua, hồ sơ 
khai, miễn lệ phí trước bạ.

Liên quan đến việc nộp và ký chứng từ hải quan điện tử, Bộ Tài chính cho rằng đã được quy định
cụ thể tại khoản 2 và khoản 7 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC nên yêu cầu doanh nghiệp căn
cứ các điều khoản này để thực hiện.

Về thể thức ký hợp đồng kinh tế (trong đó có hợp đồng cho thuê tài chính) dạng hợp đồng điện tử
hay hợp đồng giấy, do pháp luật không có quy định bắt buộc nên doanh nghiệp có thể lựa chọn
áp dụng nhưng phải đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Giao dịch điện tử, Bộ Luật dân sự
và pháp luật chuyên ngành.

Đối với thành phần hồ sơ kê khai phí trước bạ và hồ sơ xin miễn phí trước bạ, được thực hiện
theo quy định tại khoản 7 Điều 7, mục a.3 phần 12.2 Phụ lục 1 của Nghị định 126/2020/NĐ-CP .
Riêng các giấy tờ chứng minh tài sản hoặc chủ tài sản trong hồ sơ xin miễn phí trước bạ, thực
hiện theo quy định tại khoản 9 Điều 61 Thông tư 80/2021/TT-BTC.

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

PHẦN TIN THỊ TRƯỜNG

DOANH NGHIỆP – ĐẦU TƯ
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PHẦN TIN THỊ TRƯỜNG

Bổ sung trường hợp kiểm tra đột xuất các hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Thông tư 02/2022/TT-BKHĐT hướng dẫn về công tác giám sát, đánh giá đầu tư đối với
hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đã bổ sung trường hợp kiểm tra đột xuất

các hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Theo đó, có 03 hình thức kiểm tra hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, cụ thể:

- Kiểm tra định kỳ: được tiến hành trên cơ sở kế hoạch kiểm tra hàng năm được cơ quan có
thẩm quyền quy định tại Điều 4 Thông tư 02/2022/TT-BKHĐT phê duyệt.

- Kiểm tra đột xuất: được thực hiện theo từng vụ việc, trên cơ sở yêu cầu quản lý và tình hình
thực tế hoặc trên cơ sở đề nghị, phản ánh của cơ quan, tổ chức, cá nhân về những vấn đề
vướng mắc trong quá trình triển khai hoạt động đầu tư hoặc trong quá trình tổ chức thực hiện
pháp luật, chính sách về đầu tư nước ngoài hoặc có dấu hiệu vi phạm trong hoạt động đầu tư
của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và dự án có vốn đầu tư nước ngoài.

- Kiểm tra chuyên ngành: được tiến hành theo quy định của pháp luật chuyên ngành và trên cơ
sở yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành nhằm đánh giá tình hình thực hiện các
quy định của pháp luật liên quan tới lĩnh vực quản lý theo thẩm quyền.

Như vậy, so với hiện hành đã bổ sung trường hợp kiểm tra hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt
Nam: "Có dấu hiệu vi phạm trong hoạt động đầu tư của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước
ngoài và dự án có vốn đầu tư nước ngoài".

Xem chi tiết văn bản tại đây
(Nguồn: luatvietnam.net)
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TỪ ĐIỂN PHÁP LÝ

PHẦN TIN THỊ TRƯỜNG

“Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân”

Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân là khả năng của cá nhân có quyền dân sự và nghĩa vụ
dân sự.

“Năng lực hành vi dân sự của cá nhân”

Năng lực hành vi dân sự của cá nhân là khả năng của cá nhân có quyền dân sự và nghĩa vụ
dân sự.

“Người thành niên”

Người thành niên là người đủ mười tám tuổi.

“Người chưa thành niên”

Người chưa thành niên là người chưa đủ mười tám tuổi.

“Mất năng lực hành vi dân sự”

Mất năng lực hành vi dân sự là trường hợp một người do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh
khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi và theo yêu cầu của người có quyền, lợi
ích liên quan hoặc của cơ quan, tổ chức hữu quan, Tòa án ra quyết định tuyên bố người này là
người mất năng lực hành vi dân sự trên cơ sở kết luận giám định pháp y tâm thần.

“Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi”

Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi là người thành niên do tình trạng thể chát
hoặc tinh thần mà không đủ khả năng nhận thức, làm chủ hành vi nhưng chưa đến mức mất
năng lực hành vi dân sự và theo yêu cầu của người này, người có quyền, lợi ích liên quan hoặc
của cơ quan, tổ chức hữu quan, trên cơ sở kết luận giám định pháp y tâm thần, Tòa án ra
quyết định tuyên bố người này là người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và chỉ
định người giám hộ, xác định quyền, nghĩa vụ của người giám hộ.

“Hạn chế năng lực hành vi dân sự”

Hạn chế năng lực hành vi dân sự là trường hợp một người do nghiện ma túy, nghiện các chất
kích thích khác dẫn đến phá tán tài sản của gia đình và theo yêu cầu của người có quyền, lợi
ích liên quan hoặc của cơ quan, tổ chức hữu qua, Tòa án có thể ra quyết định tuyên bố người
này là người bị hạn chế hành vi dân sự.

“Quyền nhân thân”

Quyền nhân thân là quyền dân sự gắn liền với mỗi cá nhân, không thể chuyển giao cho người
khác, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác.


