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Thái Lan và Malaysia nhất trí đưa thương mại song
phương lên 30 tỷ USD vào năm 2025
Người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Thanakorn Wangboonkongchana đưa ra thông báo nói trên
sau khi Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Prayut Chan-o-cha gặp Thủ tướng Malaysia
Ismail Sabri Yaakob hôm 25/2 Tòa nhà Chính phủ ở Bangkok.

Tại cuộc gặp, hai bên đã đạt được thỏa thuận trong một số lĩnh vực chủ chốt. Về kết nối, hai
quốc gia sẽ nối lại đi lại qua biên giới cho những người đã được tiêm phòng đầy đủ mà không
cần phải cách ly.

Một nhóm làm việc chung sẽ được thành lập để đưa ra những hướng dẫn cho việc này, trong khi
các dự án xây dựng dọc biên giới sẽ sớm được nối lại để thúc đẩy thương mại, đầu tư và du
lịch.

Với khối lượng thương mại biên giới và quá cảnh gia tăng trong thời kỳ đại dịch, hai bên nhất trí
sẽ cố gắng đạt được kim ngạch thương mại song phương 30 tỷ USD vào năm 2025 và nhất trí
rằng cuộc họp lần thứ 3 của Ủy ban Thương mại hỗn hợp cần được triệu tập trong thời gian sớm
nhất.

Cả hai nước cũng sẽ thăm dò những cơ hội mới hướng tới một nền kinh tế bền vững, bao gồm
cả nền kinh tế kỹ thuật số và mô hình kinh tế Sinh học-Tuần hoàn-Xanh (BCG).

Tổng thống Mỹ nói đến khả năng nhiều nước cùng xả
kho dầu dự trữ chiến lược
Vào ngày 24/2, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng Mỹ đang hợp tác
với nhiều nước khác để cùng tính đến việc xả dầu từ kho dự trữ
chiến lược, một nguồn tin khác cho hay các cuộc đối thoại hiện vẫn
chỉ đang ở giai đoạn ban đầu, theo nội dung bài báo mới được
Reuters đăng tải.

“Chúng tôi đang làm việc tích cực với các nước trên khắp thế giới
nhằm cùng nhau xả dầu từ kho dự trữ chiến lược của những nước

tiêu thụ nhiều năng lượng trên thế giới. Mỹ cũng sẽ mở kho dầu bổ sung nếu điều kiện cho
phép”, ông Biden nói với phóng viên.

IEA, cơ quan giám sát cho các nước phát triển, đã không phản hồi các đề nghị bình luận.

Kế hoạch này được thực hiện bổ sung với việc phối kết hợp với Trung Quốc và nhiều nước
châu Á khác xả kho dầu dự trữ chiến lược, sáng kiến mà Washington khởi xướng vào tháng
11/2021 nhằm đương đầu với tình trạng lạm phát. Cho đến nay, Mỹ đã xả khoảng 50 triệu thùng
dầu từ dự trữ chiến lược (SPR) thông qua việc bán và trao đổi, còn Trung Quốc vẫn trì hoãn kế
hoạch này.
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Cuba cấp phép hoạt động cho hàng nghìn doanh
nghiệp tư nhân
Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, ngày 24/2, Bộ Kinh tế và
Kế hoạch Cuba thông báo nước này vừa cấp phép hoạt động cho
92 doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, đưa tổng số doanh nghiệp
loại này được phê duyệt kể từ tháng 9/2021 đến nay lên 2177 đơn
vị, trong số này có 2099 doanh nghiệp thuộc sở hữu tư nhân, 49
thuộc quản lý nhà nước và 29 là hợp tác xã.

Hơn một nửa trong số các công ty nói trên được chuyển đổi từ những doanh nghiệp đã tồn tại
trước đó, trong khi khoảng 43% doanh nghiệp được thành lập mới.

Doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa là thành phần kinh tế mới được Nhà nước Cuba cho phép
triển khai, nhằm đưa vào thực tiễn Hiến pháp 2019, trong đó có bao gồm hình thức sở hữu tư
nhân và đây là nhóm doanh nghiệp tư nhân trong nước duy nhất được phép hoạt động tại Cuba.

Cuba lần đầu tiên cấp phép cho các doanh nghiệp loại này vào tháng 9/2021 trong bối cảnh tăng
tốc cải cách để hiện đại hóa và mở rộng các thành phần kinh tế.

Mỹ: Các công ty bỏ thầu kỷ lục 4,37 tỷ USD thuê địa
điểm sản xuất điện gió ngoài khơi
Các công ty năng lượng đã bỏ thầu kỷ lục 4,37 tỷ USD để thuê các địa điểm phục vụ phát triển

và sản xuất năng lượng gió ngoài khơi duyên hải phía Đông nước Mỹ.

Theo đó, 6 địa điểm trong khu vực có tên gọi là "New York Bight", với tổng diện tích 197.500 ha,
đã được đưa ra mời thầu. Đây là lần đấu thầu địa điểm phát triển năng lượng tái tạo có quy mô
lớn nhất tại Mỹ cho đến nay. Các quan chức Mỹ cho biết việc khai thác cả 6 địa điểm này giúp
tạo ra mức điện năng lên tới 7 gigawatt, tức là đủ điện cho khoảng 2 triệu hộ gia đình sử dụng.

Bộ trưởng Nội vụ Mỹ Deb Haaland khẳng định các khoản đầu tư này sẽ đóng vai trò quan trọng
giúp Washington thực hiện các cam kết nhằm ứng phó với khủng hoảng khí hậu.

Giá trị các hợp đồng bỏ thầu thuê các địa điểm để lắp đặt và vận hành các tua-bin gió ngoài khơi
trong khu vực "New York Bight" đã vượt các mức từng được ghi nhận. Trong lần đấu thầu khu
vực khai thác năng lượng ngoài khơi gần nhất diễn ra năm 2018, giá trị bỏ thầu là 1.040
USD/mẫu Anh (khoảng 0,4 ha). Trong lần này, giá trị bỏ thầu là gần 9.000 USD/1 mẫu Anh, với
25 công ty đủ điều kiện tham gia 64 vòng bỏ thầu, kéo dài 3 ngày. Giá trị mời thầu ban đầu là
48,8 triệu USD. Khu vực có diện tích rộng nhất được bỏ tầu 1,1 tỷ USD.

Chính quyền Tổng thống Joe Biden đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ sản xuất 30 gigawatt điện gió
ngoài khơi. Hiện Mỹ mới chỉ có 2 địa điểm sản xuất điện gió ngoài khơi với công suất 42
megawatt.
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Điểm danh các địa phương đón được dòng vốn FDI
trăm triệu, tỷ USD từ đầu năm
Hải Dương
Mới đây, Thường trực Tỉnh uỷ Hải Dương đã có buổi làm
việc với các nhà đầu tư Ấn Độ về việc đầu tư dự án Công
viên dược quốc tế tại Hải Dương. Đây là dự án công viên
dược có quy mô 960 ha, giá trị kinh phí đầu tư từ 10-12 tỷ
USD.

Thanh Hóa
Trước đó, ngày 13/2, đoàn công tác của các nhà đầu tư Ấn

Độ cũng đã đến thăm, khảo sát, tìm hiểu về dự án khu công nghiệp dược phẩm tại tỉnh Thanh
Hóa. Đây là lần thứ hai trong vòng chưa đầy 1 tháng, các nhà đầu tư Ấn Độ và Công ty cổ phần
Tập đoàn Phát triển Khu công nghiệp và Đô thị Đại An quay trở lại Thanh Hóa để tìm hiểu về
khả năng đầu tư dự án Khu công nghiệp Dược phẩm; đồng thời bày tỏ ấn tượng trước thịnh tình
của lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đối với dự án này.

Thái Nguyên
Ngày 16/2/2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
điều chỉnh cho Công ty TNHH Samsung Electro-Mechanics Việt Nam. Cụ thể, Samsung sẽ đầu
tư thêm 920 triệu USD để nâng cấp vốn đầu tư của Nhà máy Samsung Electro-Mechanics tại
Thái Nguyên lên 2,27 tỷ USD.

Nghệ An
Nghệ An mặc dù không thu hút được dự án mới, song với 2 dự án điều chỉnh vốn quy mô lớn,
Nghệ An đã thu hút được 400 triệu USD vốn FDI trong tháng 1. Lớn nhất trong đó là dự án Nhà
máy chế tạo các sản phẩm điện tử, phương tiện thiết bị mạng và các sản phẩm âm thanh đa
phương tiện (Trung Quốc) điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 260 triệu USD.

Hải Phòng
Cuối tháng 1 vừa qua, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã tổ chức hội nghị trao "Giấy chứng
nhận đăng ký đầu tư" cho 3 dự án đầu tư nước ngoài vào các khu công nghiệp, khu kinh tế Hải
Phòng trong tháng đầu năm 2022 bao gồm:
Dự án Trung tâm sản xuất điện tử Chilisin tại Việt Nam của Công ty TNHH Điện tử Chilisin
(Hong Kong, Trung Quốc) tại khu công nghiệp VSIP Hải Phòng; đầu tư nhà máy sản xuất và gia
công linh kiện điện tử cung cấp cho các đối tác Samsung, Apple với mức điều chỉnh tăng vốn
đầu tư từ 96,5 triệu USD lên 170,2 triệu USD (tăng 73,7 triệu USD).

Dự án Trung tâm Logistics ECPVN Hải Phòng 1 của nhà đầu tư Emergent VN Logistics
Development Pte. Ltd. (Singapore) tại khu công nghiệp và dịch vụ hàng hải (DEEP C2B) với
tổng vốn đầu tư 35 triệu USD; đầu tư kinh doanh dịch vụ logistics, trong đó, cung cấp hệ thống
kho lạnh nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các doanh nghiệp.
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Những lĩnh vực sẽ hưởng lợi từ hiệp định thương
mại lớn nhất có hiệu lực trong năm nay
Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực RCEP được ký kết vào tháng 11/2020 và có hiệu
lực từ đầu năm 2022. Trong bối cảnh đối phó với những tác động chưa từng có tiền lệ của đại
dịch COVID-19, FTA thứ 15 của Việt Nam mang nhiều kỳ vọng trở thành một xung lực mới cho
nền kinh tế và các doanh nghiệp Việt Nam để có thể phục hồi và tăng trưởng sau đại dịch.

RCEP được thực thi sẽ giúp quá trình khai báo quy tắc xuất xứ "dễ thở" hơn so với các hiệp
định thương mại tự do trước đây nhất là các ngành xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Trong đó lộ
trình cắt giảm thuế của ngành dệt may, có thể bắt đầu ngay đối với Singapore hoặc kéo dài đến
15-20 năm đối với các 13 nước còn lại.

Với mặt hàng như giày dép, tỷ lệ xóa bỏ thuế quan ngay từ 0% đến 100% tuỳ nước, những
nước có tỷ lệ xóa bỏ thuế quan cao nhất là Singapore (100%), Hàn Quốc (94,2%), Malaysia
70%, Lào (64,3%). Nhưng các nước còn lại sẽ xóa dần thuế quan với Việt Nam trong vòng 15-
20 lên dần đến tỷ lệ 100%.

Những nước hào phóng nhất ngay lập tức gỡ bỏ gần 100% hàng rào thuế quan xuất khẩu đối
với thuỷ hải sản là Australia, Brunei, Malaysia, Singapore, Philippines, New Zealand… Với mặt
hàng này, các hiệp định như EVFTA, AJCEP đều yêu cầu xuất xứ thuần túy tại Việt Nam, nhưng
hiệp định RCEP cho phép nhập khẩu con giống từ bất cứ đâu, hoặc con giống được nuôi trồng
tại Việt Nam và xuất khẩu mà vẫn được hưởng ưu đãi.

Đổi lại Việt Nam cũng cam kết thuế quan ưu đãi cho các nước trong RCEP đối với các ngành
mà Việt Nam có nhu cầu nhập khẩu lớn. Những ngành hưởng lợi bao gồm: Máy móc thiết bị, ô
tô, đồ nhựa, và các loại thịt sống… Tất cả các ngành này sẽ được giảm thuế dần trong 15-20
năm.

Bình Dương lần thứ 4 lọt vào danh sách Smart 21 của
thế giới
Sáng 25-2 tại New York - Mỹ, Diễn đàn Cộng đồng thông minh thế giới (ICF) – Diễn đàn có gần
200 đô thị thông minh thịnh vượng trên thế giới, tiếp tục vinh danh Vùng thông minh Bình Dương
là 1 trong 21 các cộng đồng có Chiến lược phát triển Thành phố Thông minh tiêu biểu trên thế
giới (Smart 21) của năm 2022.

6 tiêu chí để được ICF vinh danh trong danh sách Smart 21 gồm: Nền tảng kết nối băng thông
rộng, nguồn nhân lực tri thức, đổi mới sáng tạo, bình đẳng tiếp cận kỹ thuật số, ủng hộ khích lệ
và phát triển bền vững.

Để có tên trong danh sách Smart 21, năm vừa qua, Bình Dương đã triển khai nhiều dự án nền
tảng và xây dựng Đề án phát triển Thành phố Thông minh giai đoạn 2022 - 2026, trong đó định
hướng trọng tâm là lĩnh vực đổi mới sáng tạo, công nghiệp 4.0, tăng trưởng thông minh.
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34,079.18 điểm 4,348.87 điểm 13,548.07 điểm

0.7 % 0.7 % 1.2 %

Dow Jones mất hơn 200 điểm và giảm 2 tuần liên 
tiếp

Thị trường chứng khoán Việt Nam

Nhịp đập Thị trường tuần 14-18/02/2022: Tâm lý thận
trọng

Trong phiên cuối tuần, VN-Index giảm nhẹ 3.15 điểm kết thúc ở mức 1,504.84 điểm; HNX-
Index tăng 5.37 điểm, lên mức 435.61 điểm. Tuy vậy, nếu xét cho cả tuần, VN-Index tăng nhẹ
3.13 điểm (+0.21%), HNX-Index tăng tổng cộng 8.72 điểm (+2.04%).
Khối lượng khớp lệnh trung bình trên sàn HOSE gần 642 triệu cổ phiếu/phiên, giảm 0.25% so
với tuần giao dịch trước. Sàn HNX đạt trung bình gần 68 triệu cổ phiếu/phiên, tăng 12%.
Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng gần 1,475 tỷ đồng trên cả hai sàn. Khối ngoại mua ròng
hơn 1,514 tỷ đồng trên sàn HOSE và bán ròng hơn 39 tỷ đồng trên sàn HNX.
Cổ phiếu tăng tiêu biểu trong tuần qua là CEO và PTC
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Thị trườngvàng

Thị trường ngoại hối

Thị trườngdầu

Tỷ giá ngoại tệ ngày 25/2: Chiến sự bùng nổ, USD tăng dựng
đứng
Ngày 25/2, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng
Việt Nam với USD ở mức: 23.146 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 22.670 đồng, bán ra 22.980 đồng; Vietinbank
mua vào 22.695 đồng, bán ra 22.975 đồng; ACB mua vào 22.730
đồng, bán ra 22.930 đồng.

Dầu Brent không giữ được mốc 100 USD
Giá dầu tăng vọt trong phiên giao dịch ngày giao dịch thứ Năm khi
Nga tiến hành xâm lược Ukraine, hợp đồng dầu Brent vượt mức
100 USD/thùng lần đầu tiên kể từ năm 2014. Sau đó, giá điều
chỉnh giảm trong phiên giao dịch buổi trưa tại Wall Street sau khi
tổng thống Joe Biden cho hay hiện tại chưa có kế hoạch trừng
phạt lĩnh vực năng lượng của Nga.
Hợp đồng dầu Brent nhảy hơn 8% tạo đỉnh trong phiên tại 105.79
USD/thùng, mức cao nhất kể từ tháng 8/2014. Trong khi đó, hợp
đồng WTI tăng vọt hơn 9% giao dịch tại 100.54 USD/thùng, lần
cuối giao dịch tại đây là tháng 7/2014.

Giá vàng trong nước
Sáng nay (24.2), giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài
Gòn - SJC mua vào là 63,55 triệu đồng/lượng và bán ra 64,25 triệu
đồng/lượng. Chênh lệch giữa giá mua và bán của SJC tăng thêm
100.000 đồng, lên mức 700.000 đồng/lượng. Còn vàng
nhẫn SJC loại 99,999 từ 1 - 2 chỉ được mua vào 54,35 triệu
đồng/lượng và bán ra 55,05 triệu đồng/lượng, tăng 350.000 đồng
so với hôm qua.
Giá vàng ngoài nước
Giá vàng thế giới đầu ngày lên 1.913,2 USD/ounce, cộng thêm
hơn 21 USD so với cuối ngày hôm qua. Quy đổi tương đương,
vàng thế giới có giá 53 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế,
phí).
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Cao tốc Chí Thạnh-Vân Phong đang triển khai thế nào?

Ban QLDA 7 đã thực hiện khảo sát và lên thiết kế sơ bộ dự án thành phần Chí Thạnh -
Vân Phong thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2.

Đại diện Ban QLDA 7 (Bộ GTVT) cho biết, sau một thời gian triển khai công tác khảo sát, làm
việc với các cơ quan chức năng địa phương, đến nay, tuyến cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong
thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 -
2025 đã lên được thiết kế sơ bộ.

"Hướng tuyến cơ bản bám sát, đi song song với đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam và
đảm bảo đủ hành lang an toàn đường sắt tuân thủ quy định, quy chuẩn hiện hành”, Ban QLDA 7
thông tin.

Về công trình trên tuyến, Ban QLDA 7 cũng đã khảo sát, thỏa thuận với địa phương 5 nút giao
cắt chính được thiết kế nút giao liên thông; 13 cầu vượt sông, suối (lớn nhất là cầu sông Đà
Rằng dài hơn 2.330m); 1 hầm dài 900m tại Km4+970.

Cà Mau rốt ráo triển khai dự án cao tốc Hậu Giang-Cà
Mau hơn 17.400 tỷ
Cao tốc Hậu Giang-Cà Mau dài hơn 72 km, tổng mức đầu tư khoảng 17.485 tỷ đồng. Các
địa phương đang khẩn trương chuẩn bị các bước triển khai.

Ngày 28/2, ông Nguyễn Đức Thánh - Chánh Văn phòng
UBND tỉnh Cà Mau cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh này vừa có
chỉ đạo xung quanh việc triển khai dự án cao tốc Hậu Giang
– Cà Mau.

Để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ của địa phương đối
với Dự án thành phần đoạn Hậu Giang - Cà Mau, Chủ tịch

UBND tỉnh Cà Mau giao các Sở, ngành và địa phương có liên quan phối hợp với Ban Quản lý
dự án (QLDA) Mỹ Thuận khẩn trương kiểm tra, rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp
huyện để đảm bảo đủ cơ sở, căn cứ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng
(GPMB).

Trên cơ sở hồ sơ thiết kế cắm cọc GPMB, sẽ xác định sơ bộ nhu cầu tái định cư, rà soát quỹ
đất, quỹ nhà tái định cư để xác định địa điểm, hình thức tái định cư; tổ chức lập dự án đầu tư
xây dựng các khu tái định cư; triển khai thực hiện việc GPMB khu tái định cư (nếu có).

Đồng thời, phối hợp với Ban QLDA Mỹ Thuận xác định vị trí, diện tích các bãi đổ chất thải rắn
xây dựng đáp ứng nhu cầu của dự án, đảm bảo tiến độ thi công.
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Sun Group bất ngờ ra mắt hãng hàng không Sun Air,
nhắm tới khách thượng lưu
Tập đoàn Sun Group vừa bất ngờ tuyên bố ra mắt hãng hàng không Sun Air.

Có quy hoạch Đồng Hới thành sân bay quốc tế?

Hướng tới khách hàng thượng lưu
Lãnh đạo Sun Group cho biết, Sun Air là hãng hàng không chung phân khúc hạng sang đầu tiên,
cung cấp các dịch vụ bay đẳng cấp được cá nhân và chuyên biệt hóa, với hai loại hình: Dịch vụ
quản lý tàu bay tư nhân và dịch vụ bay thuê chuyến, bay tham quan ngắm cảnh, du lịch bằng
trực thăng và thủy phi cơ.

Sun Air hướng tới nhóm khách hàng thượng lưu có khả năng chi trả cao và luôn đòi hỏi những
tiêu chuẩn khắt khe nhất, bao gồm các doanh nhân, giới tài phiệt, cá nhân, tổ chức trong và
ngoài nước đi giao dịch công tác, khảo sát dự án, chữa bệnh, tham quan, du lịch và nghỉ dưỡng
xa xỉ.

Hãng cũng đặt mục tiêu trở thành hãng bay Private Jet (tạm dịch là chuyên cơ tư nhân) cung
cấp chuyên cơ toàn cầu, sử dụng các loại tàu bay tốc độ nhất thế giới nhằm hướng đến vị trí
dẫn đầu trong cuộc đua tốc độ trên không, rút ngắn tối đa thời gian mỗi chặng bay.

Bắt tay với các đối tác hàng đầu thế giới
Nâng trải nghiệm bay của khách hàng trên các chuyên cơ tối tân lên một tầm cao hơn, Sun Air
đã chọn bắt tay với các đối tác cung cấp dịch vụ bay hàng đầu thế giới như: Gulfstream
Aerospace và Jet Aviation. Đây là hai tên tuổi thuộc Tập đoàn General Dynamics, có tuổi đời
hơn 65 năm trong lĩnh vực hàng không và đặt trụ sở tại gần 50 quốc gia.

Ngoài ra, đại diện Sun Air cho biết hãng cũng sẽ xúc tiến để mở rộng hợp tác với những “người
khổng lồ” khác trong lĩnh vực hàng không.

Cục Hàng không VN vừa báo cáo Bộ GTVT về việc quy hoạch Đồng Hới thành cảng hàng
không quốc tế.

Theo Cục trưởng Đinh Việt Thắng, phương án quy hoạch Cảng hàng không (CHK) Đồng Hới
triển khai theo Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời
kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đang trình Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, tại Tờ trình số 13833 ngày 24/12/2021 của Bộ GTVT trình Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc, Đồng Hới
được xác định là cảng hàng không nội địa.

Trước đó, tại Quyết định 1491/2018 của Bộ GTVT phê duyệt quy hoạch CHK Đồng Hới giai
đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, cảng hàng không này được quy hoạch với vị
trí, chức năng là cảng hàng không nội địa có hoạt động bay quốc tế, đảm bảo cho việc khai thác
các chuyến bay quốc tế khi có nhu cầu.
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Bộ GTVT vừa có văn bản yêu cầu nghiên cứu tổng thể và đề xuất phương án tổ chức nút
giao các tuyến giao thông kết nối sân bay Long Thành.

Nghiên cứu tổng thể giao thông kết nối sân bay
Long Thành

Tìm hiểu của PV, tại Nghị quyết số 95 thông qua báo cáo
nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng CHKQT Long
Thành giai đoạn 1, Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo Bộ GTVT
nghiên cứu đầu tư xây dựng hệ thống giao thông kết nối khu
vực Cảng HKQT Long Thành với vùng kinh tế trọng điểm phía
Nam đồng bộ với từng giai đoạn đầu tư. Hạng mục giao thông
kết nối với CHKQT Long Thành cũng đã được nghiên cứu tại
báo cáo nghiên cứu khả thi trong quá trình lập, trình phê duyệt
Dự án xây dựng CHKQT Long Thành giai đoạn 1.

Theo Thứ trưởng Lê Anh Tuấn, vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt 4/5 quy hoạch
ngành quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 thuộc lĩnh vực giao thông vận tải,
trong đó có Quy hoạch mạng lưới đường bộ và Quy hoạch mạng lưới đường sắt.

Các quy hoạch nêu trên tiếp tục được rà soát, hoạch định các tuyến giao thông kết nối thông
qua phương thức vận tải đường bộ, đường sắt tới CHKQT Long Thành.

Công tác triển khai đầu tư một số dự án giao thông trong khu vực cũng đã, đang và tiếp tục
được thực hiện hoặc trong giai đoạn chuẩn bị dự án để bảo đảm khả năng khai thác đồng bộ với
Cảng HKQT Long Thành sau khi hoàn thành giai đoạn 1 như dự án xây dựng đường cao tốc
Bến Lức - Long Thành, dự án mở rộng đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, dự án
xây dựng đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, dự án xây dựng đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch
(thuộc vành đai 3 TP.HCM), dự án xây dựng tuyến giao thông kết nối Cảng HKQT Long Thành
giai đoạn 1,...

Tuy nhiên, do tiến trình đầu tư các dự án nêu trên không được triển khai đồng thời có thể dẫn
tới phương án kết nối, tổ chức giao thông giữa các dự án không đồng bộ, xảy ra nhiều bất cập
khi đưa vào khai thác.

Vì vậy, để bảo đảm công tác triển khai đầu tư các công trình giao thông trong khu vực đúng theo
quy hoạch, phương án kết nối giao thông đồng bộ; đồng thời có cơ sở chỉ đạo, định hướng việc
lập kế hoạch, bố trí nguồn lực đáp ứng mục tiêu đề ra, Bộ GTVT giao Viện Chiến lược và Phát
triển GTVT rà soát các quy hoạch vùng, quy hoạch địa phương để đánh giá sự phù hợp của các
quy hoạch với các tuyến giao thông kết nối trong khu vực.

Việc rà soát cần bảo đảm phù hợp với quy hoạch ngành quốc gia; đồng thời tham mưu đề xuất
Bộ GTVT các nội dung cần điều chỉnh để góp ý với các địa phương trong quá trình xây dựng
quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh/thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
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Doanh nghiệp lo lắng khi TP.HCM sắp thu phí hạ tầng
cảng biển
Cộng đồng doanh nghiệp thủy sản không khỏi lo lắng khi TP.HCM chuẩn bị chính thức
thu phí hạ tầng cảng biển vào ngày 1.4 tới.

Hiện TP.HCM đang vận hành thử nghiệm hệ thống thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng,
công trình dịch vụ và tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển từ ngày 16.2 đến hết
ngày 15.3 nhằm chuẩn bị cho thu phí chính thức từ 1.4.

Trước thông tin này, các doanh nghiệp thủy sản cho rằng việc áp dụng thu phí hạ tầng cảng
biển tại thời điểm này là không hợp lý. Cụ thể, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt
Nam (VASEP) cho biết đã nhận được nhiều phản ánh của các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản
về việc TP.HCM đang có động thái chuẩn bị cho thu phí hạ tầng cảng biển kể từ đầu tháng 4
tới.

Các doanh nghiệp cho rằng việc phải đầu tư, nâng cấp đường vào cảng nhằm tránh ùn tắc,
tăng chi phí logistics cho đô thị cảng biển lớn cả nước là điều cần thiết. Tuy nhiên, giữa bối
cảnh doanh nghiệp chưa vực dậy sau ảnh hưởng của dịch bệnh. Chính phủ, các Bộ ngành
cũng đang nỗ lực phục hồi kinh tế, giảm chi phí cho doanh nghiệp bằng các quyết sách linh
hoạt thì việc TP.HCM chuẩn bị thu phí hạ tầng cảng biển từ 1.4 là thời điểm không hợp lý và tạo
nên tình trạng "phí chồng phí".

Hiện nay, hơn 70% lượng hàng thủy sản xuất nhập khẩu của cả nước đều tập trung tại các
cảng biển của TP.HCM. Trong khi đó, các chi phí logistics của Việt Nam cũng đang ở mức cao
so với các nước trong khu vực, làm giảm sức cạnh tranh đáng kể của các doanh nghiệp thủy
sản nói riêng, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh của Việt Nam nói chung.

Hơn nữa, nhiều doanh nghiệp thủy sản bức xúc phản ánh rằng, hàng hóa nhập khẩu, hàng hóa
xuất khẩu mở tờ khai ngoài TP.HCM thì bị thu mức phí cao gấp đôi đối với doanh nghiệp mở tờ
khai hải quan tại TP.HCM. Trước đó, nhiều doanh nghiệp đã tính tới việc vận chuyển container
hàng tới cảng Cái Mép thay vì cảng TP.HCM nhưng chi phí sẽ tăng thêm từ 3 - 3,5 triệu
đồng/cont. Điều này làm doanh nghiệp ngoài TP.HCM buộc phải chuyển mở tờ khai hải quan ở
tỉnh về TP.HCM gây quá tải, có thể dẫn tới ách tắc việc khai báo, chậm tiến độ thông quan hàng
hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Giới chuyên gia cho rằng việc ứng dụng hệ thống thu phí
không tiền mặt sẽ giúp cho việc thực hiện các thủ tục không
mất nhiều thời gian, không gây phiền hà cho doanh nghiệp.
Tuy nhiên, khoản phí này cần được sử dụng minh bạch và
hiệu quả. Giải pháp được đưa ra là phải có cơ chế giám sát để
đảm bảo công bằng cho các doanh nghiệp.

Do đó, nhiều doanh nghiệp cũng mong muốn được thông báo
công khai việc sử dụng các mức phí này cho những công trình
cụ thể và việc sử dụng phí này phải hiệu quả.
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Ngành giao thông vận tải hướng mục tiêu "xanh
hóa", giảm phát thải bằng 0
Theo xu hướng của quốc tế, để đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, ngành giao
thông vận tải phải thực hiện biện pháp giảm phát thải khí nhà kính, chính là chuyển đổi
các loại phương tiện, thiết bị giao thông vận tải sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử
dụng năng lượng điện, nhiên liệu sinh học.

Mới đây, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có thông báo kết luận tại cuộc họp về xây dựng kế
hoạch hành động thực hiện cam kết của Việt Nam tại Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu
của Liên Hợp Quốc năm 2021 (COP26) và Chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng
xanh, giảm phát thải khí carbon, khí mêtan trong lĩnh vực hàng hải do Vụ Môi trường chủ trì.

Để bảo đảm chất lượng, tiến độ xây dựng chương trình, Vụ Môi trường đề nghị Cục Hàng hải
Việt Nam nêu rõ hiện trạng và xu thế phát triển đội tàu biển nội địa Việt Nam, hệ thống cảng
biển, trang thiết bị tại các cảng biển và nhu cầu năng lượng. "Trong xác định mục tiêu cụ thể, đối
với cảng biển, định rõ thời điểm bắt buộc áp dụng trang thiết bị sử dụng năng lượng điện đối với
các cảng biển đầu tư mới và lộ trình chuyển đổi sang năng lượng điện đối với các cảng biển
đang hoạt động", Vụ Môi trường đề nghị.

Thực tiễn chuyển đổi sử dụng năng lượng điện đối với trang thiết bị tại cảng biển Việt Nam và
kinh nghiệm, xu hướng trên thế giới. Thực tiễn áp dụng quy định về hiệu quả năng lượng đối với
tàu biển theo quy định của IMO và xu hướng chuyển đổi công nghệ động lực tàu biển sang sử
dụng năng lượng xanh trên thế giới để đạt phát thải khí nhà kính bằng “0” trong hoạt động của
tàu biển.

Với tàu biển nội địa, áp dụng quy định về hiệu quả năng lượng của Tổ chức hàng hải quốc tế
(IMO). Định rõ thời điểm tàu biển nội địa đăng ký phải đáp ứng yêu cầu đạt phát thải khí nhà
kính bằng “0” khi hoạt động và lộ trình chuyển đổi đối với tàu biển nội địa Việt Nam đang khai
thác.

Đối với nhiệm vụ và giải pháp, cần tập trung đề xuất bổ sung, sửa đổi các văn bản quy phạm
pháp luật liên quan đến đăng ký tàu biển, điều kiện kinh doanh vận tải, điều kiện kinh doanh khai
thác cảng biển và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với tàu biển nội địa.

Đồng thời, cần đề ra các chính sách ưu đãi để thúc đẩy các doanh nghiệp trong việc chuyển đổi
năng lượng xanh, giảm phát thải khí nhà kính, bảo đảm đạt được mục tiêu đề ra.

Cục Hàng hải Việt Nam cũng cần phối hợp chặt chẽ với Cục Đăng kiểm Việt Nam và Viện Chiến
lược và Phát triển giao thông vận tải trong dự thảo kế hoạch, chương trình, tổ chức lấy ý kiến
các cơ quan, tổ chức liên quan trong lĩnh vực hàng hải để hoàn thiện trước ngày 1/3/2022.

Theo xu hướng của quốc tế, để đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, ngành GTVT phải thực
hiện biện pháp giảm phát thải khí nhà kính, chính là chuyển đổi các loại phương tiện, thiết bị
giao thông vận tải sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng năng lượng điện, nhiên liệu sinh
học, hydrogen, amoniac, xăng tổng hợp…; phát triển giao thông công cộng.
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Bến cảng container hàng đầu ở Nhava Sheva (Ấn Độ)
bị tấn công mạng
Một cuộc tấn công mạng đã đánh sập hệ thống thông tin quản lý của Bến cảng container
Jawaharlal Nehru (JNPCT), một trong năm bến cảng container hàng đầu của JNPT (Nhava
Sheva), Ấn Độ.

Một cuộc tấn công nghi ngờ là do một loại virus được mã
hóa (Ransomware) đã đánh sập hệ thống thông tin quản lý
(MIS) tại Bến cảng container Jawaharlal Nehru (JNPCT),
một trong năm bến cảng container hàng đầu của JNPT
(Nhava Sheva), Ấn Độ.

Các hãng tàu container tạm ngừng dịch vụ vận 
chuyển đến và từ Nga

Do bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt đang được nhiều nước áp dụng cho Nga khi 
tấn công Ukraine, nhiều hãng tàu đã thông báo tạm ngừng dịch vụ vận chuyển đến và từ 
các cảng ở Nga.

Do bị ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp bởi các lệnh trừng phạt đang được nhiều nước áp dụng
cho Nga khi tấn công Ukraine. Trong thông báo mới nhất vào ngày 1 tháng 3, hãng tàu
Maersk đã quyết định tạm dừng các tuyến vận chuyển container đường biển, đường hàng không
và đường sắt liên lục địa đến và đi từ Nga.

Trong khi đó, MSC - Hãng tàu container lớn nhất thế giới - cũng ra thông báo: "kể từ ngày 1
tháng 3, có hiệu lực ngay lập tức, tạm dừng tất cả các đặt chỗ vận chuyển hàng hàng hóa
đến/từ Nga, bao gồm tất cả các khu vực tiếp cận Baltics, Biển Đen và Viễn Đông Nga". Tuy
nhiên, hãng tàu MSC sẽ tiếp tục chấp nhận và sàng lọc các yêu cầu đặt chỗ vận chuyển cho các
mặt hàng thiết yếu như thực phẩm, thiết bị y tế và hàng hóa nhân đạo.

Cũng trong ngày 1 tháng 3, hãng tàu CMA CGM của Pháp cũng ra thông báo: "Vì lợi ích an toàn,
Tập đoàn đã quyết định tạm dừng tất cả các đặt chỗ vận chuyển đến và đi từ Nga kể từ hôm nay
và cho đến khi có thông báo mới". CMA CGM cho biết thêm: "Chúng tôi tiếp tục theo dõi tình
hình ở Ukraine và khu vực Biển Đen. Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi vẫn là bảo vệ nhân viên
của mình và đảm bảo càng nhiều càng tốt tính liên tục của chuỗi cung ứng của bạn".

Trước đó một ngày, vào ngày 28 tháng 2, hãng tàu ONE đã có thông báo gửi đến khách hàng về 
việc tạm dừng nhận đặt chỗ đến Nga.

Cuộc tấn công đã được phát hiện vào ngày 21 tháng 02 và chính quyền cảng đang làm việc rất
tích cực để khôi phục các hệ điều hành quan trọng.

JNPT chưa đưa ra bất kỳ thông tin cập nhật chính thức nào về nguồn và cách thức của vụ tấn
công này, nhưng JNPCT đã điều một trong các tàu theo lịch trình của họ chuyển hướng đến bến 
cảng gần đó sau khi họ đột ngột ngừng tiếp nhận các tàu.
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Lắp thêm hai cẩu cho Gemalink Cái Mép
Khoảng một năm sau khi đi vào hoạt động từ đầu năm

2021, Cảng Quốc tế Gemalink (GML) tại Cái Mép, Việt

Nam, đã tiếp nhận thêm hai cẩu STS cỡ megamax.

Cơ sở nâng cấp này hiện được trang bị một đội tám cẩu

trên bến dài 800 m.

Các cẩu của Gemalink đều được cung cấp bởi nhà sản

xuất trong nước Doosan Vina, một chi nhánh tại Việt

Nam của Tập đoàn Doosan Hàn Quốc. Cẩu STS có

chiều vươn 25 hàng với sức nâng 65 tấn và chiều cao

nâng 50 m.

Interasia Lines (IAL) sẽ ra mắt vào đầu tháng 3 một tuyến độc lập kết nối Nam Trung Quốc,

Singapore, Malaysia và Thái Lan. Dịch vụ hàng tuần mới này sẽ được tiếp thị dưới cái tên

‘China Malaysia Thailand’ (CMT) và dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 7 tháng 3 tại Hong Kong.

Interasia Lines có kế hoạch triển khai ba tàu khoảng 1.700 teu chưa được đặt tên để vận hành

tuyến 'CMT' mới này. Các tàu sẽ ghé các cảng tại Hong Kong, Shekou, Nansha, Singapore, Port

Kelang, Pasir Gudang, Laem Chabang, Hong Kong và hải trình của tuyến kéo dài 3 tuần.

Sự ra đời của tuyến 'CMT' mới sẽ không chỉ nâng cao phạm vi phủ sóng giữa Nam Trung Quốc

và Đông Nam Á cho IAL mà cũng sẽ cho phép hãng cung cấp một tuyến liên kết trực tiếp giữa

Malaysia, Singapore và Thái Lan bằng cách sử dụng vận tải của chính mình.

Hiện tại, Interasia Lines liên kết Port Kelang, Singapore và Laem Chabang thông qua các vị trí

trên tuyến Eo biển - Thái Lan của tuyến dịch vụ ‘Southeast Asia-India-Pakistan' (TIP / HLS) do

Ocean Network Express (ONE) và X-Press Feeders vận hanh.

Interasia Lines để khai trương dịch vụ Nam Trung

Quốc, Eo biển và Thái Lan

Công trình Cảng Quốc tế Gemalink là liên doanh của Công ty Cổ phần Gemadept Việt Nam
(75%) với Terminal Link (25%).
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Hải Phòng đấu giá trụ sở cũ để xây dựng trung tâm
chính trị - hành chính mới ở phía Bắc sông Cấm
Nghị quyết 45/2019 của Bộ Chính trị xác định Hải Phòng sẽ hoàn thành việc di chuyển
trung tâm hành chính thành phố sang Bắc sông Cấm vào 2025.

Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng vừa có Nghị quyết về di
chuyển Trung tâm chính trị - hành chính thành phố sang phía
Bắc sông Cấm. Nghị quyết cho biết Nghị quyết số 45/2019
của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải
Phòng đến 2030, tầm nhìn đến 2045, trong đó đã xác định
mục tiêu đến 2025 hoàn thành việc di chuyển Trung tâm
hành chính thành phố sang Bắc sông Cấm.

Bất động sản khu vực nào đang nổi sóng đầu năm?
Thị trường bất động sản Móng Cái (Quảng Ninh) từng gợn sóng nhẹ vào thời điểm đầu
năm 2021, tiếp tục có sóng sau Tết Nguyên đán 2022. Theo lời các môi giới, thị trường
đang nóng. Tuy nhiên, đây là sóng thực hay sóng ảo của thị trường?

Tính đến thời điểm hiện tại, chỉ trong vòng 1 năm, từ tháng 3/2021 đến sau Tết Nguyên đán
2022, bất động sản Móng Cái chứng kiến lần thứ 2 thị trường có dấu hiệu sôi nổi. Lần thứ nhất
là sau Tết Nguyên đán 2021, trong cơn sốt đất nền bùng nổ tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước,
Móng Cái cũng không là ngoại lệ. Nhìn nhận về thị trường bất động sản cả nước khi đó, ông
Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng giám đốc Batdongsan.com.vn cho biết giá đất tăng mạnh tại
những nơi có thông tin về hạ tầng giao thông, quy hoạch.

Thông tin hạ tầng, quy hoạch tích cực với thị trường bất động sản Móng Cái khi đó là việc Thủ
tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 368/QĐ-TTg đồng ý phê duyệt điều chỉnh quy hoạch
chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái đến năm 2040. Theo đó, khu Kinh tế cửa khẩu
Móng Cái được xây dựng trở thành khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm quốc gia, trung tâm phát
triển kinh tế quan trọng của vùng Bắc bộ; vành đai kinh tế ven biển Bắc bộ và hành lang kinh tế
Côn Minh (Trung Quốc) - Hà Nội - Hải Phòng - Móng Cái - Phòng Thành (Trung Quốc).

Một khảo sát của Batdongsan.com.vn với các dự án bất động sản được bán vào năm ngoái tại
Móng Cái cho thấy mức giá chào bán đất nền đã tăng 10-20% với khoảng giá phổ biến năm
ngoái là 20-25 triệu đồng/m2. Hiện tại giá chào bán các nền đất đã được giao dịch năm ngoái là
23-28 triệu đồng/m2.

Việc xây dựng Trung tâm chính trị - hành chính tại phía Bắc sông Cấm là điều kiện thuận lợi để
áp dụng các công nghệ hiện đại, thông minh hỗ trợ cho các giao dịch hành chính, xử lý thông
tin, cải thiện và nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp; tạo động lực mới cho sự
phát triển của các khu vực liền kề, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội thành phố tiếp tục phát triển.

Hải Phòng dự kiến giai đoạn 2021-2025 cân đối nguồn vốn đầu tư công để tập trung đầu tư xây
dựng Trung tâm chính trị - hành chính, Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn và đấu giá trụ sở cũ để
tạo nguồn vốn đầu tư bổ sung.
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Dịch vụ được giảm 2% thuế phải lập hóa đơn riêng

Công văn số 7059/CTHN-TTHT ngày 3/3/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về

chính sách thuế GTGT theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP

Xem chi tiết văn bản tại đây

(Nguồn: luatvietnam.net)

THUẾ - KẾ TOÁN

PHẦN TIN THỊ TRƯỜNG

Hướng dẫn xác định hàng hóa nhập khẩu không được giảm 2% thuế GTGT

Công văn số 642/TCHQ-TXNK ngày 25/2/2022 của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện

kê khai thuế suất thuế GTGT, xác định tên và áp dụng mã HS của hàng hóa nhập khẩu

không được giảm thuế theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP

Công văn giải thích cách hiểu và xác định hàng hóa nhập khẩu thuộc Danh mục không được
giảm 2% thuế GTGT ban hành tại các Phụ lục I, II, III Nghị định 15/2022/NĐ-CP .

Theo đó, hàng hóa nhập khẩu không được giảm 2% thuế GTGT là hàng hóa có tên sản phẩm
nêu tại cột 8 "tên sản phẩm" và một số trường hợp được mô tả nội dung sản phẩm tại cột 9 "nội
dung" của Phụ lục I, phần A Phụ lục III hoặc tại cột 3 "hàng hóa" phần B Phụ lục III hoặc hàng
hóa nhập khẩu chịu thuế TTĐB thuộc Phụ lục II Nghị định 15/2022/NĐ-CP .

Đối với hàng hóa không được giảm thuế GTGT nêu tại các Phụ lục I, II, III Nghị định 15/2022/NĐ-
CP, nếu thuộc diện không chịu thuế GTGT hoặc chịu thuế GTGT 5% theo quy định của Luật thuế
GTGT thì vẫn được kê khai thuế theo Luật thuế GTGT.

Mục 3 Công văn này còn hướng dẫn xác định hàng hóa không được giảm thuế GTGT trong
trường hợp Danh mục: chỉ nêu số Chương HS; chỉ chi tiết đến số Nhóm; chỉ chi tiết đến số Phân
nhóm hoặc chi tiết đến mã HS 8 chữ số và trường hợp tại mã HS có ký hiệu (*).

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.net)

Đối với các dịch vụ thuộc diện được giảm
2% thuế GTGT theo Nghị định 15/2022/NĐ-
CP, ngành Thuế yêu cầu phải lập hóa đơn
riêng cho loại dịch vụ được giảm thuế. Nếu
không, sẽ phải chịu chung mức thuế GTGT
10%.

Ngoài ra, đối với dịch vụ lắp đặt. nếu đã
hoàn thành, nghiệm thu trước ngày
1/2/2022 thì cũng không được giảm 2%
thuế GTGT, cho dù hóa đơn lập sau ngày
1/2/2022.
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Dự thảo Luật Thuế Xuất Nhập Khẩu và các đề xuất sửa đổi của Hải quan

Công văn số 673/TCHQ-TXNK ngày 1/3/2022 của Tổng cục Hải quan về việc 
nghiên cứu rà soát, đánh giá và đề xuất sửa đổi Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập.

Văn bản đính kèm toàn văn dự thảo sửa đổi Luật Thuế XNK, khoảng 28 trang và Đề
cương báo cáo nghiên cứu rà soát, đánh giá và đề xuất sửa đổi Luật Thuế xuất nhập
khẩu số 107/2016/QH13 .

Phụ lục III của công văn này nêu các vướng mắc đối với các quy định hiện hành của Luật
thuế XNK và đề xuất ý kiến sửa đổi

Luật thuế XNK số 107/2016/QH13 có hiệu lực từ 1/9/2016 và hiện chưa có sự thay đổi
nào.

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

PHẦN TIN THỊ TRƯỜNG

Sắp mở lại các cửa khẩu xuất - nhập hàng hóa với Lào

Công văn số 708/BNG-UBBG ngày 3/3/2022 của Bộ Ngoại giao về việc phía Lào nhất trí
cho phép thực hiện thông qua hàng hóa xuất nhập khẩu trở lại qua cửa khẩu chính

và cửa khẩu phụ.

Do phía Lào đồng ý mở lại các cửa khẩu biên giới với Việt Nam nên Bộ Ngoại giao đã yêu cầu
chính quyền các tỉnh biên giới sớm thống nhất với tỉnh đối diện phía Lào về danh sách và thời
điểm mở lại các cặp cửa khẩu chính, cửa khẩu phụ để tạo thuận lợi trong thông quan hàng hóa
XNK gắn với phòng chống dịch.

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

HẢI QUAN – XUẤT NHẬP KHẨU

Hạn ngạch nhập khẩu năm 2021 và 2022 đối với gạo, thuốc lá xuất xứ Campuchia

Thông tư số 06/2022/TT-BCT ngày 28/2/2022 của Bộ Công thương quy định việc nhập khẩu
mặt hàng gạo và lá thuốc lá khô có xuất xứ từ Vương quốc Campuchia theo hạn ngạch

thuế quan năm 2021 và năm 2022.

Thông tư công bố lượng hạn ngạch và điều kiện hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt đối với mặt
hàng gạo và thuốc lá nhập khẩu từ Campuchia trong năm 2021 và 2022. Chi tiết xem Phụ lục
đính kèm.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/4/2022 đến hết ngày 31/12/2022.

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



18

Sẽ thiết lập "vùng xanh", "luồng xanh" ở các cửa khẩu để

đẩy nhanh thông quan

Thông báo số 56/TB-VPCP ngày 28/2/2022 của Văn phòng Chính phủ về kết 
luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại Hội nghị trực tuyến về 

tình hình xử lý hàng hóa ùn tắc tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc.

Nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc hàng hóa ở các cửa khẩu biên giới phía Bắc do dịch
bệnh, Phó Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành
liên quan triển khai trao đổi với Trung Quốc thiết lập ngay "vùng xanh", "luồng xanh" để
đẩy nhanh thủ tục kiểm dịch, thông quan.

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

PHẦN TIN THỊ TRƯỜNG

Lưu ý về việc tại chỗ do hủy mua bán

Công văn số 728/TCHQ-GSQL ngày 4/3/2022 của Tổng cục Hải quan về việc
hủy tờ khai nhập khẩu tại chỗ.

Văn bản trả lời về việc giải quyết đề nghị hủy tờ khai nhập khẩu tại chỗ do các bên hủy giao dịch
mua bán của Công ty TNHH MTV Seshin VN2.

Theo đó, Tổng cục Hải quan lưu ý, đối với trường hợp các bên hủy giao dịch mua bán sau khi đã
mở tờ khai nhập khẩu tại chỗ thì chỉ được xem xét cho hủy tờ khai nếu có xác nhận kiểm tra của
Cục Hải quan địa phương về việc chưa giao nhận hàng hóa trên thực tế và không có dấu hiệu lợi
dụng việc hủy tờ khai để trốn thuế hoặc vi phạm chính sách quản lý hàng hóa XNK.

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

LAO ĐỘNG – BẢO HIỂM

Sẽ thí điểm dùng căn cước gắn chíp để thay thế thẻ BHYT khi đi khám chữa bệnh

Công văn số 931/BYT-BH ngày 28/2/2022 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn 
riển khai thí điểm khám chữa bệnh bằng căn cước công dân gắn chíp.

Nhằm thực hiện mục tiêu chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025, Bộ Y tế đã yêu cầu các bệnh viện
chuẩn bị hạ tầng, nhân lực để triển khai thí điểm hình thức khám chữa bệnh BHYT bằng thẻ căn
cước gắn chip hoặc bằng tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNEID thay thế cho thẻ
BHYT.

Bộ Y tế cho biết, các thông tin về tham gia BHYT của người dân sẽ được tra cứu, xác thực bằng
cách quét mã QR trên căn cước gắn chíp hoặc tra cứu trên ứng dụng VNEID do ngành Bảo
hiểm và Công an đã tiến hành đồng bộ các dữ liệu quốc gia về bảo hiểm và dân cư.

Xem chi tiết văn bản tại đây
(Nguồn: luatvietnam.net)
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Danh sách các bệnh viện, phòng khám tại TP. HCM nhận khám chữa bệnh BHYT
ban đầu quý 2/2022

Thông báo số 828/TB-BHXH ngày 3/3/2022 của Bảo hiểm xã hội TP. HCM về Danh sách
cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu của quý II năm 2022.

Thông báo đính kèm Danh sách các bệnh viện, phòng khám tại TP. HCM nhận đăng ký khám
chữa bệnh BHYT ban đầu của quý 2/2022.

Trong đó, đối với trẻ em dưới 6 tuổi, người có công, người già trên 80 tuổi... được đăng ký khám
chữa bệnh BHYT ban đầu theo nguyện vọng.

Đối với viên chức, người lao động của bệnh viện được đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu
ngay tại bệnh viện đang công tác.

Đối với người nước ngoài, được đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu theo Thông báo số
427/TB-BHXH ngày 25/2/2021.

Các đối tượng khác đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu theo đúng Danh sách đính kèm
Thông báo này.

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

[TP.HCM] Công đoàn đã cắt trợ cấp cho lao động nhiễm Covid-19 kể từ 01/03/2022

Công văn số 155/LĐLĐ ngày 04/03/2022 của Liên đoàn Lao động TP.HCM về việc
dừng thực hiện quyết định số 3749/QĐ-TLĐ ngày 15/12/2021.

Căn cứ Quyết định số 4292/QĐ-TLĐ ngày 1/3/2022, Liên đoàn Lao động TP. HCM thông báo kể
từ ngày 1/3/2022 sẽ dừng các chính sách trợ cấp tại các văn bản sau:

- Quyết định số 3749/QĐ-TLĐ ngày 15/12/2021;

- Công văn số 1101/LĐLĐ-TC ngày 22/12/2021;

- Kế hoạch số 04/KH-LĐLĐ ngày 17/1/2022.

Từ 1/3/2022, việc chi hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị nhiễm Covid-19 (kể cả trường hợp tử
vong) sẽ được thực hiện theo chính sách chi hỗ trợ, thăm hỏi, trợ cấp tại Quyết định số
4290/QĐ-TLĐ ngày 1/3/2022 và số 4291/QĐ-TLĐ ngày 1/3/2022.

Đối với những người lao động bị nhiễm Covid-19 trước ngày 1/3/2022, vẫn sẽ được tiếp nhận hồ
sơ và giải quyết trợ cấp chậm nhất đến ngày 31/3/2022.

Xem chi tiết văn bản tại đây
(Nguồn: luatvietnam.net)
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Công trình bàn giao trước 1/2/2022 không được giảm 2% thuế GTGT

Công văn số 7063/CTHN-TTHT ngày 3/3/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về 
chính sách giảm thuế GTGT.

Các hoạt động xây dựng, lắp đặt đang áp dụng thuế suất GTGT 10% nếu không thuộc Phụ lục I
Nghị định 15/2022/NĐ-CP thì được giảm 2% thuế GTGT kể từ ngày 1/2 đến 31/12/2022.

Cần lưu ý, các công trình xây dựng, lắp đặt đã hoàn thành bàn giao trước ngày 1/2/2022 thì không
được giảm thuế GTGT, cho dù ngày lập hóa đơn sau 1/2/2022.

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

Hướng dẫn mới về lệ phí trước bạ

Thông tư số 13/2022/TT-BTC ngày 28/2/2022 của Bộ Tài chính quy định chi tiết một số
điều của Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15/01/2022 của Chính phủ quy định về 

lệ phí trước bạ.

Thông tư quy định chi tiết Nghị định số 10/2022/NĐ-CP về: đối tượng chịu lệ phí trước bạ; đối
tượng miễn lệ phí trước bạ; giá tính và mức thu lệ phí trước bạ.

Theo đó, về đối tượng miễn lệ phí trước bạ, Thông tư quy định rõ tài sản hợp nhất của vợ chồng
sau khi kết hôn hoặc tài sản phân chia khi ly hôn theo bản án của tòa cũng sẽ được miễn phí
trước bạ.

Về giá tính phí trước bạ, Thông tư đã quy định rõ giá tính phí trước bạ đối với nhà chung cư và
trường hợp mua bán nhà đất nhưng hợp đồng không tách riêng phần giá trị nhà và giá trị đất.

Cụ thể, đối với nhà chung cư, giá tính phí trước bạ là giá không bao gồm kinh phí bảo trì phần sở
hữu chung. Tuy nhiên, nếu trên hợp đồng mua bán và hóa đơn không tách riêng phần kinh phí
này thì phải chịu phí trước bạ trên tổng giá trị hợp đồng.

Đối với trường hợp mua bán nhà, đất nhưng hợp đồng không tách riêng phần giá trị nhà và giá trị
đất, nếu tổng giá trị nhà, đất tại hợp đồng mua bán cao hơn tổng giá trị nhà, đất theo giá quy định
của UBND tỉnh thì căn cứ theo giá hợp đồng để tính phí trước bạ. Ngược lại, nếu tổng giá trị nhà,
đất tại hợp đồng mua bán thấp hơn tổng giá trị nhà, đất theo giá của UBND tỉnh thì phải căn cứ
giá của UBND tỉnh để tính phí trước bạ.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2022. Bãi bỏ Thông tư số 301/2016/TT-BTC ngày
15/11/2016 và Thông tư số 20/2019/TT-BTC ngày 09/4/2019.

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

PHẦN TIN THỊ TRƯỜNG

XÂY DỰNG – BẤT ĐỘNG SẢN
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Bộ Y tế góp ý về biện pháp phòng dịch khi mở cửa lại du lịch

Công văn số 920/BYT-DP ngày 26/02/2022 của Bộ Y tế về dự thảo phương án 
mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới.

Để đảm bảo an toàn cho du khách và cộng đồng, BYT đã đề nghị Văn hóa, Thể thao & Du lịch cân
nhắc bổ sung một số yêu cầu phòng chống dịch trong Dự thảo phương án mở cửa lại hoạt động
du lịch như sau:

- Việc mở cửa lại du lịch phải căn cứ trên cơ sở cấp độ dịch tại mỗi địa phương, khu vực nơi dự
kiến mở cửa, đồng thời địa phương phải có kế hoạch dự phòng đáp ứng với các tình huống dịch
có thể xay ra.

- Quy định rõ trách nhiệm của địa phương, cơ sở du lịch, lưu trú, du khách … trong việc thực hiện
các biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt là việc xét nghiệm, khai bao y tế, thực hiện 5K của du
khách trong những ngày đầu nhập cảnh (03 hoặc 07 ngày đầu nếu chưa tiêm đủ liều vắc xin).

- Điều kiện đối với du khách nhập cảnh: đã tiêm đủ liều vắc xin, có kết quả xét nghiệm âm tính với
SARS-CoV2 trong vòng 72 giờ trước khi nhập cảnh, khai báo y tế trước khi nhập cảnh trên PC-
COVID, trong vòng 24 giờ đầu kể từ khi nhập cảnh không rời khỏi nơi cư trú....

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

Bộ Y tế đề nghị giám sát việc mua bán thuốc điều trị Covid 19

Công văn số 976/BYT-QLD ngày 01/03/2022 của BYT về việc tăng cường các biện pháp
quản lý đối với việc mua, bán, sử dụng điều trị Covid-19.

Bộ Y tế đề nghị các tỉnh tăng cường thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện và ngăn chặn các hoạt
động mua, bán thuốc điều trị Covid 19 không rõ nguồn gốc, xuất xứ, thuốc giả, thuốc nhập lậu,
mua bán thuốc không đúng quy định về bán thuốc.

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

PHẦN TIN THỊ TRƯỜNG

LĨNH VỰC KHÁC
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“Thời hạn”

a) Thời hạn là một khoảng thời gian được xác định từ thời điểm này đến thời điểm khác

b) Thời hạn có thể được xác định bằng phút, giờ, ngày, tuần, tháng, năm hoặc bằng một sự
kiện có thể xảy ra.

“Thời hiệu”

Thời hiệu là thời hạn do luật quy định mà khi kết thúc thời hạn đó thì phát sinh hậu qảu pháp lý
đối với chủ thể theo điều kiện do luật quy định.

“Sự kiện bất khả kháng”

Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước đợc và
không thể khắc phục được mặc dù dã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.

“Trở ngại khách quan”

Trở ngại khách quan là những trở ngại do hoàn cảnh khách quan tác động làm cho người có
quyền, nghĩa vụ dân sự không thể biết về việc quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm
hoặc không thể thực hiện được quyền, nghĩa vụ dân sự của mình.

“Tình thế cấp thiết”

Tình thế cấp thiết là tình thế của người vì muốn tránh một nguy cơ đang thực tế đe dọa trực
tiếp lợi ích công công, quyền, lợi ích hợp pháp của mình hoặc của người khác mà không còn
cách nào khác là phải có hành động gây một thiệt hại nhỏ hơn thiệt hại cần ngăn chặn.

“Quyền sử dụng”

Quyền sử dụng là quyền khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản.

“Quyền định đoạt”

Quyền định đoạt là quyền chuyển giao quyền sở hữu tài sản, từ bỏ quyền sở hữu, tiêu dùng
hoặc tiêu hủy tài sản.

“Quyền hưởng dụng”

Quyền hưởng dụng là quyền chủ thể được khai thác công dụng và hưởng hoa lợi, lợi tức đối
với tài sản thuộc quyền sở hữu của chủ thế khác trong một thời hạn nhất định.
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“Quyền bề mặt”

Quyền bề mặt là quyền của một chủ thể đối với mặt đát, mặt nước, khoảng không gian trên
mặt đất, mặt nước và lòng đất mà quyền sử dụng đất đó thuộc về chủ thể khác.

“Sở hữu riêng”

Sở hữu riêng là sở hữu của một cá nhân hoặc một pháp nhân.

“Sở hữu chung”

a) Sở hữu chung là sở hữu của nhiều chủ thể đối với tài sản

b) Sở hữu chung bao gồm sở hữu chung theo phần và sở hữu chung hợp nhất.


