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Singapore và Malaysia mở cửa đường biên đi lại
không cần xét nghiệm COVID-19

Canada có thể tăng xuất khẩu dầu khí để EU giảm
phụ thuộc vào nguồn cung từ Nga

Canada có thể tăng sản xuất và xuất khẩu thêm 300.000 thùng dầu và khí đốt tự nhiên mỗi ngày,
như một phần của nỗ lực toàn cầu nhằm thay thế nhiên liệu hóa thạch của Nga.

Đây là thông tin được Bộ trưởng Tài nguyên Thiên nhiên Canada Jonathan Wilkinson cho biết
ngày 24/3 khi đang ở Paris để tham dự cuộc họp của Cơ quan Năng lượng Quốc tế, với nội
dung thảo luận trọng tâm là giúp châu Âu giảm bớt sự phụ thuộc vào dầu mỏ và khí đốt của Nga.

Ông Wilkinson cho biết các cuộc tham vấn trong ngành dầu khí đã xác định rằng Canada có thể
tăng tốc sản xuất và nâng công suất của đường ống dẫn để tạo ra mức tăng nhỏ đối với hoạt
động xuất khẩu dầu khí vào cuối năm nay.

Mức tăng này gồm 200.000 thùng dầu/ngày và một lượng khí đốt tự nhiên khoảng 100.000 thùng
dầu tương đương (BOE)/ngày. Bộ trưởng Jonathan Wilkinson nhấn mạnh rằng sự gia tăng này
nhằm thay thế dầu và khí đốt của Nga, nhưng không làm tăng lượng khí thải toàn cầu.

Các cuộc thảo luận về nguồn cung năng lượng giữa các chính phủ và các công ty dầu khí đã
tăng lên trong những tuần gần đây, khi Nga phải đối mặt với các lệnh trừng phạt làm tê liệt nền
kinh tế và các nhà nhập khẩu toàn cầu bị sức ép phải ngừng kinh doanh dầu mỏ và khí đốt của
Nga. “Đây là một cuộc khủng hoảng”, ông Wilkinson nói.

Ông Wilkinson lưu ý rằng Canada không có kho dự trữ xăng dầu chiến lược của riêng mình,
nhưng mức tăng trên là có thể thực hiện được.

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, thông báo trên
được đưa ra trong thông cáo báo chí chung sau cuộc điện
đàm giữa Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và Thủ
tướng Malaysia Sri Ismail Sabri Yaakob diễn ra ngày 24/3.

Thông cáo cho biết, kể từ ngày 1/4, Singapore và Malaysia
sẽ cho phép những người đã tiêm đủ vaccine và trẻ em

dưới 12 tuổi của hai bên nhập cảnh bình thường mà không cần phải cách ly hay xét nghiệm, kể
cả xét nghiệm trước và sau khi đến. Quy định này áp dụng cho tất cả các hình thức đi lại giữa
hai nước.

Trong cuộc điện đàm, Thủ tướng hai nước cũng ghi nhận những tiến triển tích cực trong chương
trình tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 cho người dân hai nước cũng như kiểm soát đại dịch
COVID-19. Vì cả Singapore và Malaysia đang chuyển đổi hướng tới sống chung với COVID-19
nên đây là thời điểm phù hợp để mở cửa đường biên giới.
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Anh và Canada khởi động đàm phán FTA
Vương quốc Anh và Canada vừa tuyên bố khởi động các cuộc đàm phán thương mại tự do
song phương trong bối cảnh nước này tìm cách thúc đẩy tiếp cận thương mại kể từ khi chính
thức rời Liên minh châu Âu (EU) vào năm ngoái.

Phát biểu trong một cuộc họp báo chung tại Ottawa với người đồng cấp nước Anh Anne-Marie
Trevelyan, Bộ trưởng Thương mại Canada Mary Ng cho biết: "Tôi vui mừng thông báo rằng
Canada và Vương quốc Anh đang chính thức khởi động các cuộc đàm phán hướng tới một hiệp
định thương mại tự do mới". Các cuộc đàm phán dự kiến sẽ kéo dài hai năm.

Bà cũng lưu ý rằng vào năm 2021, Vương quốc Anh là đối tác thương mại lớn thứ ba của
Canada về hàng hóa và dịch vụ với kim ngạch song phương đạt giá trị hàng tỷ USD.

Bộ trưởng Trevelyan cho biết, Anh là nước xuất khẩu dịch vụ lớn nhất thế giới và gần một nửa
hàng hóa xuất khẩu của Anh sang Canada là lĩnh vực dịch vụ. Bà mong muốn thúc đẩy thương
mại trong các lĩnh vực như kỹ thuật số, dịch vụ tài chính và pháp lý cũng như nghiên cứu và
phát triển.

Giá xe ô tô trên toàn cầu đắt thêm bao nhiêu do căng
thẳng Nga – Ukraine

Tính chung, so với năm liền trước, 7 hãng xe ô tô lớn nhất của
Nhật đương đầu với tình trạng chi phí hàng hóa nguyên liệu thô
tăng cao thêm ước chừng khoảng 1,4 nghìn tỷ yên tức khoảng
11,5 tỷ USD trong khoảng thời gian 1 năm tính đến tháng
3/2022, theo chuyên gia phân tích tại Viện Nghiên cứu Tokai
Tokyo – ông Seiji Sugiura.

Toyota, Nissan và nhiều hãng xe ô tô khác trên thế giới hiện vốn đang chật vật trong việc tăng
sản lượng do tình trạng thiếu chip trên toàn cầu và gần đây là trận động đất tại khu vực Đông
Bắc nước Nhật ở thời điểm giữa tháng 3/2022. Các hãng xe dự kiến sẽ phải điều chỉnh các chi
phí thông qua nhiều biện pháp, thế nhưng họ cũng không thể hấp thụ hết được, ông Sugiura nói.

Tuy nhiên, vấn đề hiện nay không chỉ còn là chi phí hàng hóa nguyên liệu nữa, vấn đề mới
“đánh thẳng” vào tâm điểm của ngành ô tô toàn cầu: hệ thống mô hình sản xuất tức thời vốn
được coi siêu hiệu quả giúp đảm bảo khoảng 30.000 linh kiện, phụ tùng luôn sẵn sàng để phục
vụ cho hoạt động sản xuất xe ô tô khi cần thiết giờ đây đã không còn phù hợp với tình hình mới.

Vào tháng 2/2022, Honda Motor công bố chi phí sản xuất xe trong năm tài khóa hiện tại dự kiến
tăng thêm 290 tỷ yên bởi chi phí hàng hóa nguyên liệu thô tăng lên. Nhiều hãng xe ô tô ngoại tại
Nhật cũng đã buộc phải hành động như vậy, Volkswagen và Audi công bố họ sẽ nâng giá bán xe
tại Nhật khoảng 2% từ tháng 4/2022. Đối với nhiều hãng xe nội địa, việc họ tăng giá xe sẽ đánh
dấu cho một mốc quan trọng, xét đến lịch sử dài lạm phát thấp và cạnh tranh giá cả leo thang tại
nước này.
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Vốn FDI đầu tư vào Bình Dương tăng gấp hơn 3 lần
trong quý I

Mặc cho diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Bình Dương vẫn
là địa phương thuộc khu kinh tế trọng điểm phía Nam, vẫn là
điểm đến hấp dẫn với các nhà đầu tư nước ngoài. Trong 3
tháng đầu năm, tỉnh đã thu hút nguồn vốn FDI ước đạt 1,6 tỷ
USD, tăng gấp 3,6 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Cùng với đó, tỉnh đã thu hút 36.000 tỷ đồng vốn đăng ký
kinh doanh trong nước, tăng 16,9% so với cùng kỳ năm

Khách quốc tế qua hàng không ước tăng hơn 176%
trong quý I
Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản báo cáo Bộ Giao thông vận tải về tình hình khai thác
vận tải hàng không nội địa và quốc tế quý I.

Trong đó, hoạt động vận chuyển hành khách qua đường hàng không ước đạt 13 triệu lượt
khách, giảm hơn 13% so với cùng kỳ 2021 và hoạt động vận chuyển hàng hóa nội địa ước đạt
98.000 tấn, giảm 5% so với cùng kỳ năm trước.

Riêng hoạt động vận chuyển hành khách nội địa của các hãng hàng không Việt Nam ước đạt 6,5
triệu khách trong quý I, giảm gần 13% so với cùng kỳ 2021 và hoạt động vận chuyển hàng hóa
nội địa ước đạt 48.400 tấn, giảm gần 9% so với cùng kỳ năm trước.

Báo cáo của Cục Hàng không cũng cho thấy hoạt động vận chuyển hành khách quốc tế qua
cảng hàng không ước đạt 321.000 lượt khách, tăng hơn 176% so với cùng kỳ 2021 và hoạt
động vận chuyển hàng hóa ước đạt 292.000 tấn, tăng hơn 21% so với cùng kỳ năm trước.

Riêng hoạt động vận chuyển hành khách quốc tế của các hãng hàng không Việt Nam ước đạt
141.600 lượt khách, tăng 441% so với cùng kỳ năm trước và hoạt động vận chuyển hàng hóa
quốc tế ước đạt 38.000 tấn, tăng gần 114% so với 2021.

2021. Hiện nay, Bình Dương có 4.033 dự án đầu tư nước ngoài đang còn hiệu lực với tổng vốn
trên 37,7 tỷ USD. Trong đó, tỉnh có 29 khu công nghiệp tập trung với tổng diện tích gần 13.000
ha, tỷ lệ lấp đầy trung bình đạt trên 83,4%.

Cùng với đó, tỉnh đã thu hút 36.000 tỷ đồng vốn đăng ký kinh doanh trong nước, tăng 16,9% so
với cùng kỳ năm 2021. Hiện nay, Bình Dương có 4.033 dự án đầu tư nước ngoài đang còn hiệu
lực với tổng vốn trên 37,7 tỷ USD. Trong đó, tỉnh có 29 khu công nghiệp tập trung với tổng diện
tích gần 13.000 ha, tỷ lệ lấp đầy trung bình đạt trên 83,4%.

Mới đây, UBND tỉnh Bình Dương đã trao 22 giấy chứng nhận đầu tư cho các doanh nghiệp đầu
tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Một trong số dự án lớn đó là dự án của Tập đoàn
LEGO (Đan Mạch) có vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD.
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Giảm thuế môi trường với xăng, dầu từ 1/4

Chiều 23/3, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục họp phiên thứ 9, cho ý kiến về đề xuất giảm
thuế bảo vệ môi trường với xăng, dầu. Đa số tại Thường vụ thống nhất với các mức giảm để hỗ
trợ, thể hiện sự chia sẻ của Nhà nước với người dân, doanh nghiệp trong bối cảnh vừa phục
hồi kinh tế sau dịch Covid-19.

Thừa uỷ quyền Chính phủ đọc tờ trình, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc nêu chi tiết, mức
thuế giảm với xăng (trừ ethanol) là 2.000 đồng một lít; dầu diesel, dầu mazut, mỡ nhờn là 1.000
đồng một lít, kg. Riêng mức giảm thuế với dầu hoả là 70% so với hiện hành, về còn 300 đồng
một lít.

Thuế này bắt đầu giảm từ 1/4/2022 đến 31/12/2022. Sau ngày này, thuế sẽ quay về mức đang
áp dụng, là 3.800-4.000 đồng với xăng, 2.000 đồng một lít với dầu.

Theo tính toán của Bộ Tài chính, số thu thuế bảo vệ môi trường với xăng, dầu, mỡ nhờn (tính
trên cơ sở sản lượng tiêu thụ xăng, dầu, mỡ nhờn năm 2019) sẽ giảm cả năm khoảng 29.035 tỷ
đồng. Do đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Chính phủ, Bộ Tài chính có phương
án tính toán tăng thu lĩnh vực khác, để chống thất thu ngân sách khi giảm loại thuế này.

Về lâu dài, ngoài việc trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu bằng tiền, Chính phủ cần nghiên cứu
khả năng bổ sung công cụ cho Quỹ bằng hiện vật (xăng dầu) để đa dạng hóa các công cụ có
thể sử dụng tham gia điều tiết, hỗ trợ cho mục tiêu bình ổn thị trường xăng dầu trong nước.

Hà Nội dự kiến khởi công một phần thành phố thông
minh Đông Anh vào tháng 6

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng vừa có buổi tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yamada
Takio, đại diện Tập đoàn Sumitomo và Công ty cổ phần Tập đoàn BRG để trao đổi về dự án
thành phố thông minh phía Bắc Hà Nội.

Bí thư Thành ủy chia sẻ hiện nay, Hà Nội đang đẩy mạnh phục hồi, phát triển sản xuất kinh
doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư. Thành phố cũng đang từng
bước mở cửa trở lại dịch vụ, du lịch để trở lại trạng thái bình thường mới. Ngoài ra, Hà Nội cũng
đang ưu tiên đầu tư cho 3 lĩnh vực: Giáo dục, y tế, văn hóa để phát triển bền vững, khơi thông
nguồn lực phát triển, người dân được thụ hưởng thành quả phát triển...

Sau khi nghe đại diện chủ đầu tư dự án thành phố thông minh phía Bắc Hà Nội báo cáo tiến độ
công tác chuẩn bị đầu tư và kiến nghị, đề xuất, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đã giao trách
nhiệm cụ thể cho UBND thành phố, các sở, ngành và huyện Đông Anh tiếp tục cùng với chủ đầu
tư để đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng, điều chỉnh cục bộ quy hoạch... phấn đấu
khởi công khu 1, khu 2 trong tháng 6/2022.

Dự án thành phố thông minh Bắc Hà Nội (North Hanoi Smart City) có diện tích 272ha tại các xã
Hải Bối, Vĩnh Ngọc và Kim Nỗ, huyện Đông Anh. Dự án được lập dựa trên quy hoạch đô thị
thông minh dọc trục Nhật Tân - Nội Bài, dự kiến hoàn thành toàn bộ 5 giai đoạn vào năm 2028.
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34,754.93 điểm 4,463.12 điểm 13,893.84 điểm

0.8 % 1.1 % 2.05 %

Phố Wall có tuần tăng mạnh nhất từ năm 2020

Thị trường chứng khoán Việt Nam

Nhịp đập Thị trường tuần 14-18/03/2022: Tiếp tục
giằng co khi khối lượng đi xuống

Trong phiên cuối tuần, VN-Index tăng 7.76 điểm, kết thúc ở mức 1,469.10 điểm; HNX-
Index giảm 5.05 điểm, lên mức 451.21 điểm. Xét cho cả tuần, VN-Index tăng nhẹ tổng cộng 2.56
điểm (+0.17%), trong khi đó, HNX-Index tăng tổng cộng 9.01 điểm (+2.04%).
Khối lượng khớp lệnh trung bình trên sàn HOSE hơn 686 triệu cổ phiếu/phiên, giảm 18.80% so
với tuần giao dịch trước. Sàn HNX đạt trung bình hơn 103 triệu cổ phiếu/phiên, giảm mạnh
26.55%.
Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng gần 1,039 tỷ đồng trên cả hai sàn. Khối ngoại bán ròng
gần 1,067 tỷ đồng trên sàn HOSE và mua ròng gần 28 tỷ đồng trên sàn HNX.
Cổ phiếu tăng tiêu biểu trong tuần qua là HTN và HUT
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Thị trườngvàng

Thị trường ngoại hối

Thị trườngdầu

Tỷ giá ngoại tệ ngày 24/3/2022: USD tiếp đà tăng nhẹ sau một
loạt dữ liệu kinh tế khả quan tại Mỹ
Trên thị trường trong nước, vào cuối phiên giao dịch 24-3, Ngân
hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với
USD tăng nhẹ ở mức: 23.148 đồng.
Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào bán ra giữ
nguyên ở mức: 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 22.735 đồng, bán ra 23.015 đồng;
Vietinbank mua vào 22.650 đồng, bán ra 23.090 đồng;.

Dầu giảm khi Mỹ có thể giải phóng thêm kho dự trữ dầu
Giá dầu giảm vào ngày thứ Năm (24/3), khi Mỹ và các đồng minh
thảo luận về khả năng phối hợp giải phóng thêm dự trữ dầu để
giúp ổn định thị trường năng lượng sau cuộc tấn công của Nga
vào Ukraine.
Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Năm, hợp đồng dầu Brent lùi
1.99 USD (tương đương 1.6%) xuống 119.61 USD/thùng. Hợp
đồng dầu WTI mất 2.10 USD (tương đương 1.8%) còn 112.82
USD/thùng.

Giá vàng trong nước
Giá vàng hôm nay 24-3 ở thị trường trong nước tăng trở lại do ảnh
hưởng từ đà hồi phục mạnh mẽ của giá vàng thế giới. Giá vàng
SJC tại TP HCM được các doanh nghiệp niêm yết mua vào 68,3 
triệu đồng/lượng, bán ra 69 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng 
mỗi lượng so với cuối ngày hôm qua. Một số doanh nghiệp bán ra 
vàng SJC trên 69,05 triệu đồng/lượng. 
Giá vàng ngoài nước
Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay lúc 9 giờ 15 theo giờ
Việt Nam được giao dịch ở mức 1.944 USD/ounce, giảm nhẹ so 
với giá đầu phiên buổi sáng.
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Bộ Giao thông vận tải yêu cầu rà soát toàn bộ hạng
mục và đẩy nhanh tiến độ sân bay Long Thành
Các dự án thành phần 1, 2, 4 tiềm ẩn nguy cơ chậm tiến độ, ảnh hưởng đến tiến độ
chung của toàn dự án sân bay Long Thành.

Văn phòng Bộ Giao thông vận tải vừa có văn bản thông báo kết luận của Bộ trưởng Nguyễn
Văn Thể tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Long
Thành giai đoạn 1. Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị thuộc bộ khẩn trương rà soát tổng thể các
hạng mục, đẩy nhanh tiến độ dự án sân bay Long Thành.

Trong thời gian vừa qua, Bộ Giao thông vận tải ghi nhận sự nỗ lực của các đơn vị trong quá
trình triển khai dự án, đặc biệt là quán triệt thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính,
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành và các chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải. Đến nay, dù còn rất
nhiều khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng của địa phương, dự án thành phần 3 đã
có những chuyển biến tích cực, ACV đã thành lập Ban Quản lý dự án, xây dựng nhà điều hành,
đồng loạt triển khai hạng mục san nền trên công trường, phấn đấu triển khai đúng tiến độ đã
cam kết với Thủ tướng và Bộ Giao thông vận tải.

Tuy nhiên, đối với các dự án thành phần 1, 2, 4 do vướng mắc về cơ chế chính sách, vẫn còn
nhiều hạng mục chưa đáp ứng yêu cầu, tiềm ẩn nguy cơ chậm tiến độ dẫn đến ảnh hưởng đến
tiến độ chung của toàn dự án.

Dự án xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư hơn
109.000 tỷ đồng, tương đương 4,664 tỷ USD, với mục tiêu xây dựng 1 cảng hàng không quốc tế
cấp 4F tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Bộ Giao thông vận tải yêu cầu ưu tiên cung cấp
nguyên liệu cho dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ

Hiện dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ đang thiếu khoảng 1 triệu m3 nguyên vật liệu cát để
đắp nền đường.

Bộ Giao thông vận tải vừa có văn bản gửi tỉnh Đồng Tháp và
UBND tỉnh An Giang về việc hỗ trợ cung cấp nguồn vật liệu cát
đắp cho dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, giai đoạn 1.

Để đảm bảo tiến độ dự án cơ bản hoàn thành trong năm 2022
theo chỉ đạo của Thủ tướng việc thi công đắp cát gia tải (hạng mục

đường găng của dự án) theo kế hoạch là rất cấp bách, trong khi đó vướng mắc lớn nhất hiện
nay là nguồn vật liệu cát đang thiếu hụt so với nhu cầu tiến độ dự án.

Trong bối cảnh vừa nêu, Bộ Giao thông vận tải đề nghị UBND tỉnh Đồng Tháp và An Giang chỉ
đạo các đơn vị khai thác cung ứng vật liệu cát ưu tiên, tạo điều kiện để đẩy nhanh thủ tục cấp,
gia hạn giấy phép khai thác, nâng công suất mỏ vật liệu…đảm bảo nguồn cung cấp vật liệu xây
dựng cho dự án.
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Long An gấp rút thực hiện 3 công trình giao thông
trọng điểm
Giai đoạn 2020-2025, Long An gấp rút thực hiện 11 công trình giao thông trọng điểm
nhằm phát triển đột phá hạ tầng địa phương.

Tỉnh Long An đang tập trung thực hiện 3 công trình giao thông trọng điểm gồm: công trình hoàn
thiện đường vành đai thành phố Tân An; đường ĐT.827E và đường ĐT.830E.

Riêng đối với công trình đường vành đai thành phố Tân An, UBND tỉnh Long An yêu cầu các đơn
vị, địa phương liên quan quyết liệt hơn nữa trong giải phóng mặt bằng, đặc biệt là phạm vi nền
đường theo thiết kế 33m để triển khai thi công xây dựng phần đường ngay trong 6 tháng đầu;
giải phóng mặt bằng đến đâu thì thi công xây dựng đến đó.

Đồng thời, các chủ đầu tư khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ đầu tư phần cầu, đường còn lại để tổ
chức lựa chọn nhà thầu ngay trong năm 2022.

Đối với công trình đường ĐT.830E, các cơ quan có liên quan sớm làm việc với các nhà đầu tư
để thống nhất hình thức, cơ cấu nguồn vốn đầu tư dự án theo tinh thần tỉnh bố trí vốn ngân sách
để giải phóng mặt bằng, nhà đầu tư thi công xây dựng phần đường.

Công trình ĐT.827E đoạn từ ranh TP HCM đến sông Vàm Cỏ Đông, các đơn vị khẩn trương làm
việc với bộ, ngành Trung ương sớm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương cho phép
chuyển mục đích sử dụng đất lúa.

Trên cơ sở đó, quyết tâm hoàn thành giải phóng mặt bằng trong thời gian sớm nhất và phối hợp
với các địa phương rà soát, đề xuất phương án bố trí tái định cư từng đoạn theo tuyến đường
phù hợp với thực tế và định hướng phát triển lâu dài.

Đầu tư trước tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ
Bộ GTVT đang lập báo cáo tiền khả thi dự án đường sắt TP.HCM - Cần Thơ, dự kiến đầu
tư giai đoạn 2026-2030.

Trao đổi với Báo Giao thông về dự án tuyến đường sắt TP.HCM
- Cần Thơ, đại diện Ban Quản lý dự án đường sắt cho biết, thực
hiện nhiệm vụ Bộ GTVT giao, Ban đang tổ chức lập báo cáo
nghiên cứu tiền khả thi dự án trong kế hoạch đầu tư công trung
hạn giai đoạn 2021-2025.

“Theo Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021 - 2030, tầm
nhìn đến năm 2050, tuyến đường sắt này được định hướng phát triển với quy mô đường đôi,
khổ 1.435mm, chiều dài khoảng 174km. Đây là dự án đòi hỏi vốn đầu tư lớn, trong đó dự kiến
cần vốn Nhà nước hơn 11.000 tỷ nên theo quy định, phải trình Quốc hội quyết định chủ trương
đầu tư. Tuy nhiên, hiện tư vấn vẫn đang lập báo cáo, chưa có kết quả cụ thể”, vị đại diện cho
hay.
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Dự án nạo vét luồng đường thủy trên kênh Quản Lộ - Phụng Hiệp, sông Gành Hào, Tắc
Thủ dự kiến khởi công trong tháng 5/2022.

Hai dự án nạo vét đường thủy lớn sắp khởi công

Ngày 25/3, Cục Đường thủy nội địa VN cho biết,
dự kiến trong tháng 5/2022 sẽ khởi công nạo vét
luồng đường thủy trên các tuyến đường thủy
kênh Quản Lộ - Phụng Hiệp, sông Tắc Thủ -
Gành Hào để phục vụ giao thông thủy.

Cụ thể, tuyến kênh Quản Lộ - Phụng Hiệp nạo
vét từ Km93+500 đến Km101+840 (phường Tân
Thành, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau) với chiều rộng
16-25m, sâu 3,1m. Khối lượng nạo vét khoảng

hơn 101 nghìn khối, thời gian thi công khoảng hơn 2 tháng.

Tuyến sông Tắc Thủ nạo vét từ Km0 đến Km 4+500 (phường Tân Xuyên, TP.Cà Mau), Sông
Gành Hào Km 61+300 đến Km 62+500 (xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời và phường 8, TP.Cà
Mau), với chiều rộng 28m và sâu 3m. Hai đoạn trên được gộp vào một dự án, với tổng khối
lượng nạo vét hơn 115 nghìn mét khối, thi công trong 2 tháng.

Chuẩn bị nâng cấp tuyến luồng Cái Mép - Thị Vải

Ban Quản lý dự án hàng hải cho biết đang lựa chọn tư vấn thiết kế và tư vấn môi trường
dự án nâng cấp tuyến luồng Cái Mép - Thị Vải.

Theo chủ trương đầu tư được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt, dự án đầu tư xây dựng công
trình nâng cấp tuyến luồng Cái Mép - Thị Vải từ phao số "0" vào khu bến cảng container Cái
Mép được thực hiện nhằm hình thành và phát triển cảng đầu mối cửa ngõ quốc tế.

Đoạn luồng từ phao số "0" đến thượng lưu bến cảng container quốc tế Cái Mép (CMIT) sẽ được
nâng cấp với chiều dài 30,5km; bề rộng đáy luồng 350m; cao độ đáy -15,5m (Hải đồ) cho tàu
160.000 DWT đủ tải (cho phép tránh nhau với tàu đến 50.000 DWT), tàu 120.000 DWT khai thác
hai chiều và tàu 200.000 DWT/18.000 TEU giảm tải hoặc lớn hơn khai thác một chiều.

Đoạn luồng từ thượng lưu bến cảng CMIT đến thượng lưu bến cảng container Tân cảng Cái
Mép (TCIT và TCCT) được nâng cấp với chiều dài 3,2km; bề rộng đáy luồng 310m; cao độ đáy
luồng -14m, cho tàu 120.000 DWT đủ tải cho phép tránh nhau với tàu đến 60.000 DWT, tàu
100.000 DWT khai thác hai chiều và tàu 160.000 DWT giảm tải hoặc lớn hơn khai thác một
chiều.

Đoạn luồng từ thượng lưu bến cảng container TCIT và TCCT đến bến cảng khởi động Phước
An cho tàu 60.000 DWT đầy tải hoặc lớn hơn khai thác một chiều.

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1.420 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 2021-2025 dự kiến
bố trí vốn khoảng 1.278 tỷ đồng.
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Hải phòng sẽ khó xoay xở khi thiếu hàng vạn nhân
lực logistics 'chất lượng cao'
Là trung tâm logistics lớn nhất miền Bắc, nhưng Hải Phòng đối mặt với nguy cơ khủng
hoảng thiếu nguồn nhân sự chất lượng cao trong tương lai...

Theo Sách trắng Logistics của Hiệp hội Logistics Việt Nam (VLA) dự báo, đến 2025 Hải Phòng
(trung tâm logistics lớn nhất miền Bắc) sẽ cần khoảng 369.000 lao động ngành logistics, trong
đó có 252.600 lao động đã qua đào tạo; năm 2030 con số này sẽ tăng lên 460.000 lao động,
trong đó có 368.000 lao động đã qua đào tạo.

Tuy nhiên, hiện trên địa bàn thành phố, chỉ có Đại học Hàng hải Việt Nam đào tạo cử nhân
chuyên ngành logistics. Với năng lực khoảng 300 sinh viên/năm và khoảng 1.000 sinh viên các
chuyên ngành liên quan như Kinh tế vận tải biển, Kinh tế vận tải thủy, Kinh tế Ngoại thương -
Tình trạng thiếu nhân lực logistics tại Hải Phòng sẽ còn tiếp tục kéo dài.

Ở góc quan sát rộng hơn, cũng theo thông tin từ VLA. Dự báo, giai đoạn 2018 – 2030, các
doanh nghiệp chuyên kinh doanh dịch vụ logistics trên cả nước cần khoảng 1,6 triệu nhân lực
chuyên ngành logistics, nhu cầu lao động logistics cần đào tạo trong các doanh nghiệp sản xuất
kinh doanh cũng ở mức gần 600.000 người.

Đến năm 2030, cả nước cần tới 2,2 triệu nhân lực logistics. Tuy nhiên, hiện tại nguồn đào tạo
nhân lực logistics của Việt Nam rất hạn chế, cả nước mới chỉ có khoảng 30 trường đại học
tuyển sinh chuyên ngành hoặc ngành liên quan logistics, với tổng số chỉ tiêu tuyển sinh khoảng
3000 người/năm. Hệ cao đẳng có các chương trình đào tạo logistics và ngành liên quan logistics
cũng có khoảng 32 trường, đào tạo từ 800 - 1.000 học viên/năm.

Ngành dịch vụ logistics dự báo sẽ tăng trưởng từ 20 - 25% / năm. Tuy nhiên, với thực trạng như
trên, nếu không có điều chỉnh nhằm thu hút lao động, cùng kế hoạch đào tạo và chiến lược phát
triển dài hạn. Nguồn nhân lực logistics của Việt Nam nói chung và Hải Phòng nói riêng, sẽ tiếp
tục điệp khúc thiếu cả về chất lượng và số lượng, luôn chỉ đáp ứng được khoảng 40-45% nhu
cầu của ngành. Đây là điệp khúc được nhắc đến ở tất cả các diễn đàn, các hội nghị kinh tế liên
quan đến logistics suốt hàng chục năm – nhưng đến nay vẫn chưa hề có biến chuyển tích cực.

Khảo sát mới đây của Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM về chất lượng nhân lực logistics cho
thấy: 53,3% DN thiếu đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn và kiến thức về logistics, 30%
doanh nghiệp phải đào tạo lại nhân viên và chỉ có 6,7% doanh nghiệp hài lòng với chuyên môn
của nhân viên.
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Xung đột Nga - Ukraine tác động thế nào tới ngành
hàng hải Việt Nam
Việc nhiều hãng tàu lớn đã đóng tuyến vận tải đến và đi từ Nga có thể tạo cơ hội cho chủ
tàu Việt Nam tăng thị phần vận tải trong tương lai.

Theo cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành hàng hải, từ giữa tháng 2/2022, khi căng thẳng
giữa Nga và Ukraine xảy ra, giá nhiên liệu tăng cao trên toàn thế giới, tăng đến 50% so với cùng
kỳ năm 2021, đạt mức giá cao nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Đối với lĩnh vực vận tải biển, giá nhiên liệu chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng chi phí của doanh
nghiệp, khoảng 35-45% trong cơ cấu giá thành, do vậy giá nhiên liệu tăng sẽ tác động lớn đến
hoạt động của doanh nghiệp vận tải.

Theo báo cáo của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, giá nhiên liệu có hàm lượng sulfur thấp
(VLSFO) và nhiên liệu có hàm lượng sulfur cao (IFO380) trong 2 tháng đầu năm 2022 đã tăng
tới 43-50% so với cùng kỳ năm ngoái do ảnh hưởng từ việc cắt giảm sản lượng dầu thô từ các
quốc gia xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới.

Đối với vận tải nội địa do hiện nay 100% tuyến vải biển nội địa đều do các doanh nghiệp Việt
Nam đảm nhận, giá cước tuyến nội địa đến nay vẫn ở mức thấp và duy trì ổn định, chưa bị điều
chỉnh bởi giá nhiên liệu.

Đối với giá cước vận tải các loại hàng hóa khác thực hiện theo hợp đồng thỏa thuận giữa chủ
tàu và khách hàng theo quy định, Cục Hàng hải Việt Nam chưa nhận được phản ánh của doanh
nghiệp về việc thay đổi giá cước. Tuy nhiên trong thời gian tới, nếu giá nhiên liệu tiếp tục tăng
hoặc chưa có xu hướng giảm, giá cước vận tải biển có thể sẽ bị ảnh hưởng theo giá nhiên liệu.

Đối với tác động trực tiếp của cuộc xung đột đến tuyến vận tải Việt Nam – Ukraine, Cục Hàng
hải Việt Nam cho biết, khi chiến tranh xảy ra đến nay, tất cả các cảng biển tại Ukraine đều đóng
cửa, các hãng tàu đã ngưng tiếp nhận hàng hóa đến và rời Ukraine.

Đối với tuyến Việt Nam - Liên bang Nga, hiện một số hãng tàu lớn trên thế giới, đặc biệt các
hãng tàu của Châu Âu đã đóng các tuyến vận tải và ngừng tiếp nhận hàng hóa đến và đi Liên
bang Nga (như các hãng Maersk, CMA-CGM, Hapag Lloyd, MSC…).

Tuy nhiên, một số hãng tàu khác (hãng tàu Châu Á) vẫn duy trì tuyến vận tải này nhưng yêu cầu
khách hàng phải chịu mọi rủi ro trong trường hợp bất khả kháng. Bên cạnh khó khăn về vận tải
hàng hóa, việc thanh toán quốc tế đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu với Liên bang Nga cũng bị
ảnh hưởng, do vậy nhiều chủ hàng Việt Nam đã chủ động thay đổi kế hoạch kinh doanh, giảm
sản lượng hàng hóa xuất và nhập từ Liên bang Nga.

Cục Hàng hải Việt Nam nhận định, do rất nhiều hãng tàu lớn đã đóng tuyến vận tải đến và đi từ
Liên bang Nga, trong khi nhu cầu về xuất, nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam và Liên bang Nga
vẫn được duy trì. Điều này có thể tạo cơ hội cho chủ tàu Việt Nam tăng thị phần vận tải trong
tương lai.



THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

13

PHẦN TIN THỊ TRƯỜNG

KINH TẾ VĨ MÔ – Kinh tế Việt Nam

Covid-19 bùng phát ở Thượng Hải làm tăng thêm lo
ngại về tắc nghẽn cảng
Một đợt bùng phát Covid-19 mới ở Thượng Hải đã làm dấy lên lo ngại tắc nghẽn ngày
càng tăng tại cảng container lớn nhất thế giới này.

Ngày 21 tháng 3, ngay khi chính phủ Trung Quốc dỡ bỏ lệnh cấm vận ở Thâm Quyến, người
dân Thượng Hải được lệnh làm việc tại nhà, trong khi các trường học đóng cửa.

Maersk Line đang khuyên khách hàng sử dụng dịch vụ trực tuyến, với số lượng nhân viên hạn
chế tại văn phòng Thượng Hải.

Các kho hàng ở Thượng Hải vẫn hoạt động, mặc dù tài xế được yêu cầu xuất trình mã số sức
khỏe khi giao hàng.

Vận tải đường bộ vẫn được cung cấp tại các cảng chính của Trung Quốc và các thành phố lân
cận, với điều kiện người lái xe phải có kết quả xét nghiệm axit nucleic âm tính do chính quyền
địa phương yêu cầu.

Maersk Line lưu ý rằng tình hình giao thông đường bộ có thể thay đổi bất cứ lúc nào.

Nhà phân tích của Linerlytica, Tan Hua Joo chia sẻ với Container News rằng mối quan tâm lớn
hơn là khối lượng xuất khẩu và nhập khẩu sẽ bị ảnh hưởng như thế nào. Tan cho biết, “Những
gì chúng tôi thấy từ việc đóng cửa ở Thâm Quyến là khối lượng hàng hóa xuất khẩu giảm trong
khi các cảng vẫn mở và điều này không dẫn đến sự gia tăng tắc nghẽn cảng ban đầu. Sự tắc
nghẽn chỉ tăng lên khi lượng hàng xuất khẩu tăng lên hoặc khi hàng nhập khẩu bị ảnh hưởng
bởi tình trạng tắc nghẽn bến bãi và công suất cảng thấp hơn ”.

Tàu Dyros của Maersk bị rơi mất 90 container ở Bắc
Thái Bình Dương, có cả hàng hóa nguy hiểm
Tàu Dyros do Maersk khai thác đã bị rơi mất khoảng 90 container trong vùng biển động ở
Bắc Thái Bình Dương, cách Nhật Bản khoảng 1.200 hải lý về phía đông hôm thứ Hai, bao
gồm 9 container chứa hàng nguy hiểm.

Maersk đã xác nhận rằng con tàu Dyros được hãng thuê và khai
thác đã bị mất khoảng 90 container trong vùng biển động, ở Bắc
Thái Bình Dương, cách Nhật Bản khoảng 1.200 hải lý về phía
đông hôm thứ Hai, và thiệt hại bao gồm 9 container chứa hàng
nguy hiểm.

Maersk nói với The Loadstar: “Chúng tôi rất tiếc phải xác nhận rằng con tàu Dyros 4,578 teu,
mang cờ Liberia, do Maersk thuê và điều hành, đã bị mất khoảng 90 container ở phía tây Thái
Bình Dương vì thời tiết khắc nghiệt vào ngày 21 tháng 3. Có 9 trong số những container này
được dán nhãn hàng nguy hiểm và chứa pin lithium-ion được đóng gói với thiết bị,”
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Wan Hai cung cấp dịch vụ tận tình Trung Quốc -

Trung Đông

Wan Hai Lines sẽ giới thiệu một dịch vụ riêng cho tuyến Trung Quốc – Trung Đông được tiếp thị

là 'AM1’ vào tuần tới .

Do đó, hãng vận tải có trụ sở tại Đài Bắc này sẽ tham gia tuyến Trung Đông hiện có của Pacific

International Lines (PIL), KMTC, Regional Container Line (RCL) và China United Lines

(CULines). Bốn hãng vận tải đã hợp tác khởi động tuyến này vào tháng 11 năm 2021.

Kể từ ngày 30 tháng 3, Wan Hai sẽ triển khai tàu KOTA LIHAT 4.330 teu và trở thành hãng vận

tải thứ năm hoạt động trên tuyến này. Bốn đối tác ban đầu của dịch vụ tiếp thị dịch vụ này dưới

các tên ‘GCS’ (PIL và KMTC), ‘AGX’ (CULines) và ‘RCG’ (RCL).

Tuyến 'GCS / AGX / RCG / AM1’ kéo dài sáu tuần và sử dụng 6 tàu 2.800 đến 4.300 teu, ghé

Ningbo, Nansha, Shekou, Jebel Ali, Dammam, Ningbo.

Tàu của Wan Hai Lines, KOTA LIHAT, được thuê từ PIL và sẽ chuyển hoạt động từ tuyến Thái

Bình Dương sang tuyến Trung Quốc - Trung Đông. KOTA LIHAT hiện đang kết thúc nhiệm vụ

của mình trên tuyến ‘AA7’ ở Viễn Đông - Bờ Đông Hoa Kỳ.

Ngoài việc bắt đầu dịch vụ ‘AM1’, Wan Hai cũng sẽ ra mắt dịch vụ ‘CI7’ mới vào tuần cuối cùng

của tháng 3, cung cấp kết nối hàng tuần giữa Nam Trung Quốc, Việt Nam và miền Đông Ấn Độ

Hyundai cung cấp CMA CGM SYMI (15.264 teu LNG)
Công ty đóng tàu Hàn Quốc Hyundai Heavy Industries (HHI) trong tuần này đã giao tàu

container maxi-neo-panamax (M-NPX) chạy bằng LNG tên TALISKER BAY cho hãng vận tải

biển Eastern Pacific Shipping (EPS). Con tàu 15.264 teu đã tham gia hợp đồng thuê dài hạn với

CMA CGM, tàu mà nó sẽ giao dịch với tên CMA CGM SYMI.

CMA CGM SYMI là chiếc tàu thứ 22 trong loạt tàu M-NPX do HHI chế tạo do và đặt bời EPS và

Zodiac Maritime.

Các tàu có một số thiết kế khác nhau, bao gồm các tàu chạy bằng năng lượng thông thường

với máy lọc và tàu có động cơ nhiên liệu kép LNG. Các tàu do đó có các thông số kỹ thuật hơi

khác nhau và công suất dao động từ 14,812 teu cho các tàu LNG đầu tiên đến 15,264 teu cho

các tàu sau này của đội tàu.

Tàu mới nhất của CMA CGM là chiếc thứ chín có

thiết kế chạy bằng LNG. Con tàu này đến sau tàu

CMA CGM INTEGRITY, được giao vào cuối tháng

2.
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Các ông lớn mạnh tay đổ tiền vào BĐS công nghiệp
Bất động sản công nghiệp liên tục tăng trưởng mạnh những năm gần đây, đặc biệt trong
cả những năm thị trường chịu ảnh hưởng nặng nề của Covid-19 khiến nhiều ông lớn
trong lĩnh vực bất động sản và các lĩnh vực khác lên kế hoạch đầu tư mạnh tay vào phân
khúc này.

Giá thuê và tỉ lệ lấp đầy tăng
Hai năm đại dịch khiến nhiều phân khúc, thị trường đối
mặt nhiều khó khăn. Thế nhưng bất động sản công
nghiệp vẫn ghi nhận những con số vô cùng tích cực. Tỷ
lệ lấp đầy bất động sản công nghiệp ở một số tỉnh
thuộc vùng kinh tế Trọng điểm miền Bắc và vùng kinh
tế trọng điểm phía Nam nhìn chung khá cao.Theo số
liệu của Savills, tỷ lệ lấp đầy trung bình toàn khu vực là

87% trên tổng diện tích đất khu công nghiệp và diện tích cho thuê 20.567 ha, tăng 2,35% so với
cùng kỳ năm ngoái. Tại miền Bắc, Bắc Ninh và Hà Nội tiếp tục là hai thị trường dẫn đầu toàn
khu vực với tỉ lệ lấp đầy lần lượt là 99% và 91%. Ở phía Nam, tỷ lệ lấp đầy tại TP.HCM là 88%,
Bình Dương 99%, Đồng Nai 94%...

Ông Neil MacGregor, Tổng giám đốc Công ty bất động sản Savills Việt Nam nhận định bất động
sản công nghiệp là phân khúc được săn đón trong vài năm qua. Điều này sẽ còn tiếp diễn và tạo
đà tăng trưởng khi những nhà máy sản xuất bắt đầu đặt cơ sở tại Việt Nam để đầu tư vào các
dự án xí nghiệp mới.

Loạt ông lớn đầu tư bất động sản công nghiệp
Sự phát triển mạnh mẽ của bất động sản công nghiệp ngay trong cả bối cảnh đại dịch diễn biến
phức tạp trong suốt hơn 2 năm qua khiến nhiều ông lớn địa ốc vốn chỉ chuyên phát triển bất
động sản nhà ở, nghỉ dưỡng đã mạnh tay đầu tư vào phân khúc này.

Mới đây nhất, chủ đầu tư Phát Đạt đã được tỉnh Đồng Tháp chấp thuận cho tiếp cận, nghiên
cứu đề xuất đầu tư 3 dự án: Khu công nghiệp Cao Lãnh, khu công nghiệp Cao Lãnh II và khu
công nghiệp Cao Lãnh III với tổng quy mô 2.000 ha, dự kiến khởi công giai đoạn 1 trong năm
2024. Tổng mức đầu tư 14.726 tỷ đồng với các phân kỳ: giai đoạn 1 từ 2021 – 2025 phát triển
quy mô 1.000 ha và giai đoạn 2 từ 2026 – 2030 với quy mô từ 1.000 ha.

Trước đó không lâu, Phát Đạt nghiên cứu đề xuất dự án khu công nghiệp - dịch vụ đô thị Phát
Đạt - Dung Quất (Quảng Ngãi) với quy mô 1.152 ha, dự kiến khởi công năm 2023; dự án Kho
bãi tổng hợp – dịch vụ logistics Tài Tiến (Bà Rịa – Vũng Tàu) quy mô 24 ha đang trong giai đoạn
triển khai xây dựng; Cụm Công nghiệp Hàm Ninh (Phú Quốc) hơn 59 ha dự kiến khởi công năm
2023…

Việc nhiều ông lớn đổ tiền vào bất động sản công nghiệp với các dự án quy mô cho thấy tiềm
năng lớn của bất động sản công nghiệp trong hiện tại và tương lai. Việc nguồn vốn FDI đổ vào
Việt Nam không ngừng tăng sẽ là nền tảng quan trọng cho sự phát triển mạnh mẽ hơn nữa của
phân khúc này trong tương lai.
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Từ 1/4/2022, xăng dầu được giảm 50% thuế BVMT

Công văn số 1088/TCHQ-TXNK ngày 31/3/2022 của Tổng cục Hải quan về việc điều chỉnh

giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn (1 trang)

Công văn yêu cầu Hải quan các tỉnh chủ động thông báo cho doanh nghiệp biết về chính sách
giảm thuế BVMT đối với xăng dầu kể từ 1/4/2022 theo Nghị quyết 18/2022/UBTVQH15 .

Theo đó, mức thu thuế BVMT đối với xăng dầu kể từ 1/4/2022 sẽ giảm 50% so với trước, riêng
dầu hỏa giảm đến 70%.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.net)

THUẾ - KẾ TOÁN

PHẦN TIN THỊ TRƯỜNG

Chính phủ đôn đốc ban hành Nghị định gia hạn nộp thuế năm 2022

Công điện số 290/CĐ-TTg ngày 31/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc

các nhiệm vụ cấp bách triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (2 trang)

Công điện đôn đốc các Bộ khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn triển khai Chương trình
phục hồi và phát triển KT-XH sau đại dịch Covid-19, bao gồm:

- Dự thảo Nghị định về gia hạn nộp thuế năm 2022 (trình Chính phủ trước ngày 15/4/2022);

- Danh mục dự án được bố trí vốn từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế theo Nghị quyết
11/NQ-CP và Nghị quyết 43/2022/QH15 ;

- Phương án điều chỉnh linh hoạt nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025;

- Dự thảo Nghị định về hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh;

- Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 12/2006/TTLT-BKHCN-BTC về sử dụng Quỹ phát triển
KH&CN của doanh nghiệp;

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.net)

Các ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư mở rộng

Công văn số 10577/CTHN-TTHT ngày 28/3/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội hướng dẫn

về chính sách thuế (4 trang)

Theo quy định tại khoản 4 Điều 10 Thông tư 96/2015/TT-BTC , dự án đáp ứng tiêu chí là dự án
đầu tư mở rộng sẽ được lựa chọn hưởng một trong hai ưu đãi như sau:

(i) Hưởng thuế suất ưu đãi và thời gian miễn, giảm thuế bằng với mức ưu đãi của dự án đang
hoạt động trong thời gian còn lại; hoặc

(ii) Hưởng thời gian miễn, giảm thuế bằng với thời gian miễn, giảm thuế áp dụng với dự án đầu
tư mới trên cùng địa bàn/lĩnh vực (cụ thể miễn thuế 2 năm, giảm 50% thuế trong 4 năm tiếp
theo).

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.net)
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Hồ sơ giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

Hồ sơ giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc được hướng dẫn tại Công văn 
883/TCT-DNNCN ngày 24/3/2022 hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá 

nhân do Tổng cục Thuế ban hành.

1. Mức giảm trừ gia cảnh

Mức giảm trừ gia cảnh được quy định tại Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14, cụ thể như
sau:

- Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm);

- Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng.

2. Giảm trừ cho người phụ thuộc

Để được tính giảm trừ cho người phụ thuộc thì người nộp thuế phải thực hiện đăng ký
giảm trừ cho người phụ thuộc theo quy định.

Trường hợp người nộp thuế chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong năm
tính thuế thì được tính giảm trừ cho người phụ thuộc kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi
dưỡng khi người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế và có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho
người phụ thuộc.

Riêng đối với người phụ thuộc khác theo hướng dẫn tại tiết d.4, điểm d, khoản 1, Điều 9
Thông tư 111/2013/TT-BTC thì thời hạn đăng ký giảm trừ gia cảnh chậm nhất là ngày
31/12 của năm tính thuế, quá thời hạn nêu trên thì không được tính giảm trừ gia cảnh cho
năm tính thuế đó.

Trường hợp người nộp thuế thuộc diện ủy quyền quyết toán chưa tính giảm trừ gia cảnh
cho người phụ thuộc trong năm tính thuế thì cũng được tính giảm trừ cho người phụ
thuộc kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng khi người nộp thuế thực hiện quyết toán
ủy quyền và có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc thông qua tổ chức trả thu
nhập.

Người lao động làm việc tại đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh, được trả thu nhập từ
tiền lương, tiền công từ trụ sở chính khác tỉnh thì có thể đăng ký giảm trừ gia cảnh cho
người phụ thuộc tại cơ quan thuế quản lý trụ sở chính hoặc đơn vị phụ thuộc, địa điểm
kinh doanh. Trường hợp người lao động đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc
tại đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh thì đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh có
trách nhiệm chuyển hồ sơ chứng minh người phụ thuộc của người lao động về trụ sở
chính. Trụ sở chính có trách nhiệm rà soát, lưu giữ hồ sơ chứng minh người phụ thuộc
theo quy định và xuất trình khi cơ quan thuế thanh tra, kiểm tra thuế.

Trường hợp cá nhân thay đổi nơi làm việc thì vẫn phải thực hiện việc đăng ký và nộp hồ
sơ chứng minh người phụ thuộc theo hướng dẫn tại tiết h.2.1.1.1, điểm h, khoản 1, Điều
9 Thông tư 111/2013/TT-BTC.

3. Hồ sơ giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

- Đối với cá nhân nộp hồ sơ đăng ký người phụ thuộc trực tiếp tại cơ quan thuế, hồ sơ
bao gồm:

+ Bản đăng ký người phụ thuộc theo mẫu số 07/ĐK-NPT-TNCN ban hành kèm theo Phụ
lục II Thông tư 80/2021/TT-BTC.

PHẦN TIN THỊ TRƯỜNG



18

Hồ sơ giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc (tiếp theo)

Hồ sơ giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc được hướng dẫn tại Công văn 
883/TCT-DNNCN ngày 24/3/2022 hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá 

nhân do Tổng cục Thuế ban hành.

Mẫu số 07/ĐK-NPT-TNCN

+ Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc theo hướng dẫn tại điểm g khoản 1 Điều 9 Thông
tư 111/2013/TT-BTC.

+ Trường hợp người phụ thuộc do người nộp thuế trực tiếp nuôi dưỡng phải lấy xác nhận
của Ủy ban nhân dân xã/phường nơi người phụ thuộc cư trú theo mẫu số 07/XN-NPT-
TNCN ban hành kèm theo Phụ lục II Thông tư 80/2021/TT-BTC.

Mẫu số 07/XN-NPT-TNCN

- Trường hợp cá nhân đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc thông qua tổ chức,
cá nhân trả thu nhập thì cá nhân nộp hồ sơ đăng ký người phụ thuộc theo hướng dẫn tại
điểm a khoản 3 Mục III Công văn 883/TCT-DNNCN ngày 24/3/2022 cho tổ chức, cá nhân
trả thu nhập.

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập tổng hợp theo Phụ lục Bảng tổng hợp đăng ký người phụ
thuộc cho người giảm trừ gia cảnh mẫu số 07/THĐK-NPT-TNCN ban hành kèm theo Phụ
lục II Thông tư 80/2021/TT-BTC và nộp cho cơ quan thuế theo quy định.

Xem chi tiết văn bản tại đây
(Nguồn: thuvienphapluat.vn)

PHẦN TIN THỊ TRƯỜNG

Cách xử lý sai sót cho hóa đơn cũ sau khi đã chuyển sang sử dụng HĐĐT mới

Công văn số 8875/CTHN-TTHT ngày 17/3/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội hướng dẫn

về lập hóa đơn điện tử (3 trang)

Cục thuế Hà Nội lưu ý, trường hợp doanh nghiệp đã chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử
(HĐĐT) mới theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP thì đối với các hóa đơn cũ đã lập nay phát hiện sai
sót, doanh nghiệp phải xử lý theo hướng dẫn tại khoản 6 Điều 12 Thông tư 78/2021/TT-BTC .

Theo đó, các bên (mua, bán) phải lập biên bản ghi rõ sai sót, đồng thời bên bán gửi thông báo
cho cơ quan thuế biết theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT ban hành kèm Nghị định 123/2020/NĐ-CP và
lập HĐĐT mới để thay thế.

Đối với hóa đơn điện tử loại mới nếu có sai sót, Cục Thuế Tp. Hà Nội đã có hướng dẫn tại Công
văn số 52511/CTHN-TTHT ngày 7/12/2021. Theo đó, nếu HĐĐT đã gửi cho người mua có sai sót
về MST, tiền hàng, thuế suất, tiền thuế hoặc quy cách hàng hóa thì có thể lựa chọn lập HĐĐT
điều chỉnh hoặc lập HĐĐT mới. Nếu lập HĐĐT điều chỉnh, phải có dòng chữ "Điều chỉnh cho hóa
đơn Mẫu số... ký hiệu... số... ngày... tháng... năm". Nếu lập HĐĐT mới, phải có dòng chữ "Thay
thế cho hóa đơn Mẫu số... ký hiệu... số... ngày... tháng... năm". Các bên có thể thỏa thuận lập
hoặc không lập biên bản ghi rõ sai sót khi điều chỉnh hoặc phát hành lại HĐĐT thay thế.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.net)
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Hàng xuất/nhập khẩu qua cảng biển TP. HCM sẽ phải nộp phí hạ tầng

kể từ 1/4/2022

Thông báo số 43/TB-UBND ngày 29/3/2022 của UBND TP. HCM về việc 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 địa bàn TP. HCM (3 trang).

Chính quyền TP. HCM thông báo kể từ ngày 1/4/2022 sẽ bắt đầu thu phí sử dụng hạ tầng
cảng biển theo mức quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND (chi tiết
tại mục 5 Văn bản này).

Đối tượng nộp phí hạ tầng cảng biển bao gồm tất cả hàng hóa xuất/nhập khẩu, TN-TX,
chuyển khẩu, gửi kho ngoại quan, quá cảnh... có sử dụng công trình kết cấu hạ tầng khu
vực cửa khẩu cảng biển TP. HCM, không phân biệt nơi đăng ký tờ khai.

Phí hạ tầng cảng biển được nộp cho Cảng vụ Đường thủy nội địa TP. HCM, bằng hình
thức chuyển khoản, không thu tiền mặt.

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

PHẦN TIN THỊ TRƯỜNG

[TP.HCM] Hàng đóng ghép chung container vẫn phải tính nộp riêng phí hạ tầng cảng biển

Công văn số 944/UBND-KT ngày 29/3/2022 của UBND TP. HCM về việc 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 đối với hàng hóa xuất nhập khẩu qua kho CFS và kho ngoại quan (1 trang).

Theo thông báo của UBND TP. HCM, đối với hàng xuất/nhập khẩu qua kho CFS và kho ngoại
quan, trường hợp nhiều lô hàng được đóng ghép chung một container thì vẫn phải nộp phí sử
dụng hạ tầng cảng biển theo mức thu của hàng lỏng, hàng rời theo từng loại hàng quy định tại
Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND.

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

HẢI QUAN – XUẤT NHẬP KHẨU – VẬN TẢI

Cẩn trọng khi nhập khẩu nguyên liệu của Nga để SXXK

Công văn số 151/PVTM-P3 ngày 21/3/2022 của Bộ Công thương về khuyến cáo rủi ro
trong hoạt động xuất nhập khẩu (1 trang).

Theo Bộ Công thương, hiện nay một số nước đang có chính sách cấm, tạm ngừng nhập khẩu,
thậm chí hủy bỏ quy chế tối huệ quốc (MFN) đối với hàng hóa xuất xứ từ Nga do tình hình chiến
sự với Ukraina.

Vì vậy, Bộ này khuyến cáo các doanh nghiệp Việt Nam nên cân nhắc kỹ và có giải pháp phòng
ngừa rủi ro trong thanh toán khi nhập khẩu nguyên liệu từ Nga để sản xuất hàng xuất khẩu đi các
nước có áp dụng biện pháp trừng phạt với Nga, đặc biệt là một số nguyên liệu như: thép cán
nóng, gỗ nguyên liệu, nguyên liệu sản xuất phân bón, nhôm hợp kim và không hợp kim,..

Xem chi tiết văn bản tại đây
(Nguồn: luatvietnam.net)
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Các loài thủy sản xuất sang Nhật từ 1/12/2022 phải có giấy chứng nhận khai thác

Công văn số 422/TCTS-KTTS ngày 25/3/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn về việc áp dụng giấy chứng nhận thuỷ sản khai thác tại thị 

trường Nhật Bản (1 trang).

Theo thông báo của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, kể từ ngày 1/12/2022, thủy sản của các
nước nhập khẩu vào Nhật Bản phải có giấy chứng nhận thủy sản khai thác (Catch Certificate) nếu
thuộc 4 loài sau:

1. Mực ống và mực nang (Squid and Cuttle fish)

2. Cá Thu đao (Pacific saury, Cololabis spp.)

3. Cá Thu (Mackerel, Scomber spp)

4. Cá Trích (Sardine, Sardinops spp).

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

Thủ tục chuyển tiêu thụ nội địa sản phẩm sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu

Công văn số 641/HQTPHCM-GSQL ngày 30/3/2022 của Cục Hải quan TP. HCM
về vướng mắc chuyển tiêu thụ nội địa (1 trang).

Theo quy định tại điểm a.1 khoản 2 Điều 21 Thông tư 38/2018/TT-BTC (sửa đổi tại Thông tư
39/2018/TT-BTC ), trường hợp nguyên liệu nhập khẩu đã cấu thành lên sản phẩm mới xin
chuyển tiêu thụ nội địa thì trên tờ khai chuyển mục đích, doanh nghiệp phải khai báo nguyên liệu
ban đầu và sản phẩm hoàn chỉnh tại các dòng hàng riêng biệt.

Trong đó, phải kê khai nộp thuế đối với nguyên liệu nhập khẩu chuyển tiêu thụ nội địa, riêng sản
phẩm không phải khai nộp thuế.

Về mã loại hình tờ khai chuyển mục đích, áp dụng mã A21 (Quyết định 1357/QĐ-TCHQ ngày
18/5/2021).

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

PHẦN TIN THỊ TRƯỜNG

Từ 15/3/2022, Malaysia sẽ cấp C/O giấy thay C/O điện tử do lỗi hệ thống

Công văn số 1099/TCHQ-GSQL ngày 31/3/2022 của Tổng cục Hải quan về lỗi hệ thống
đối với C/O mẫu D điện tử từ Malaysia (1 trang).

Do Cổng thông tin một cửa ASEAN của Malaysia bị sự cố kỹ thuật kể từ ngày 15/3/2022 nên
nước này sẽ tạm ngừng cấp C/O mẫu D điện tử và chuyển sang cấp C/O bản giấy cho đến khi
khắc phục xong sự cố.

Xem chi tiết văn bản tại đây
(Nguồn: luatvietnam.vn)
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Bổ sung 5000 seal định vị điện tử để niêm phong, giám sát hải quan

Tổng cục Hải quan đã ban hành Công văn 1023/TCHQ-GSQL về việc sử dụng 
seal định vị điện tử để niêm phong, giám sát hải quan đối với hàng hóa vận 

chuyển chịu sự giám sát hải quan.

Cụ thể, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan đã phê duyệt danh mục mua sắm 5.000 seal định vị
điện tử để các đơn vị đưa vào sử dụng.

Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố sau khi được bàn giao seal định vị
điện tử, hướng dẫn thao tác, vận hành thiết bị, chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc sử dụng
seal định vị điện tử kể từ ngày được bàn giao để giám sát đối với hàng hóa vận chuyển chịu sự
giám sát hải quan.

Theo đó, hàng hóa quá cảnh; hàng hóa gửi kho ngoại quan; hàng kinh doanh tạm nhập - tái xuất
(bao gồm cả kinh doanh tạm nhập - tái xuất gửi kho ngoại quan) vận chuyển từ cửa khẩu nhập
đến địa điểm lưu giữ hoặc vận chuyển đến cửa khẩu xuất phải sử dụng seal định vị điện tử để
niêm phong, giám sát.

Khi sử dụng hết seal định vị điện tử thì mới sử dụng seal, niêm phong hải quan khác để niêm
phong theo quy định.

Trường hợp còn seal định vị điện tử sau khi đã sử dụng niêm phong cho các hàng hóa nêu trên thì
sử dụng để giám sát đối với hàng hóa khác thuộc đối tượng phải niêm phong hải quan theo quy
định tại Điều 50 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-
BTC.

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

Hàng hóa có xuất xứ của Việt Nam xuất khẩu sang các nước thành viên được xem xét 
cho hưởng ưu đãi thuế quan trong khuôn khổ Hiệp định RCEP

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay là Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác 
kinh tế toàn diện khu vực (Hiệp định RCEP) tại Thông tư 05/2022/TT-BCT.

Trong đó, hàng hóa có xuất xứ của Việt Nam xuất khẩu sang các nước thành viên được xem xét
cho hưởng ưu đãi thuế quan trong khuôn khổ Hiệp định RCEP khi có C/O được cấp theo quy
định tại Thông tư này.

Hàng hóa có xuất xứ của các nước thành viên nhập khẩu vào Việt Nam được xem xét cho
hưởng ưu đãi thuế quan trong khuôn khổ Hiệp định RCEP khi nộp C/O hoặc chứng từ tự chứng
nhận xuất xứ hàng hóa do nhà xuất khẩu đủ điều kiện phát hành.

Chứng từ tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa được phát hành dưới dạng văn bản hoặc các hình
thức khác bao gồm dạng điện tử. Đồng thời, sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh, có chữ ký và tên của
người tự chứng nhận và có hiệu lực trong vòng 01 năm kể từ ngày phát hành.

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

PHẦN TIN THỊ TRƯỜNG
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Về định hướng thu hút đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021-2030

Thông báo số 90/TB-VPCP ngày 30/3/2022 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng 
Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về Đề án “Chiến lược hợp tác 

đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021 - 2030” (2 trang).

Liên quan đến định hướng thu hút đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021 - 2030, Chính phủ đã có
một số yêu cầu sau:

- Thu hút đầu tư nước ngoài có trọng tâm, trọng điểm, hài hòa giữa thu hút nhà đầu tư lớn và
các nhà đầu tư nhỏ, ưu tiên việc kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu;

- Ưu tiên thu hút đầu tư các lĩnh vực phát triển bền vững, phát triển xanh, chuyển đổi số, chuyển
đổi năng lượng, ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển hạ tầng xã hội (y tế, giáo dục, môi trường..);

- Phát triển hàm lượng giá trị gia tăng trong nước, gắn liền việc nâng cao tỷ lệ nội địa hóa;

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

Thay mới Quy chế tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước trước khi cổ phần hóa

Thông tư số 05/2022/TT-BTC ngày 8/2/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn tái cơ cấu 
doanh nghiệp không đủ điều kiện cổ phần hóa và chuyển nhượng lô cổ phần kèm nợ phải thu 

của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có chức năng mua,
bán, xử lý nợ (45 trang).

Thông tư quy định chi tiết về nguyên tắc, quy trình thủ tục, trách nhiệm của các bên tham gia vào
hoạt động tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước để cổ phần hóa và hoạt động chuyển nhượng lô cổ
phần kèm nợ phải thu của doanh nghiệp có chức năng mua bán nợ.

Cần lưu ý, việc tái cơ cấu bằng phương bán mua bán nợ để cổ phần hóa quy định tại Thông tư
này chỉ áp dụng với các doanh nghiệp nhà nước không đủ điều kiện cổ phần hóa do giá trị doanh
nghiệp sau khi xác định lại thấp hơn các khoản nợ phải trả.

Công ty Mua bán nợ Việt Nam và các chủ nợ tham gia tái cơ cấu sẽ được chuyển nợ thành vốn
góp cổ phần theo nguyên tắc thỏa thuận và được cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt trong
phương án tái cơ cấu.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2022. Thay thế Thông tư số 69/2018/TT-BTC ngày
8/8/2018 và Thông tư số 50/2019/TT-BTC ngày 8/8/2019.

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

DOANH NGHIỆP – ĐẦU TƯ
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Lưu ý về điều kiện và thủ tục thanh lý hàng miễn thuế của dự án đầu tư

Công văn số 663/HQTPHCM-GSQL ngày 31/3/2022 của Cục Hải quan TP. 
HCM về vướng mắc chuyển tiêu thụ nội địa (2 trang).

Điều kiện, thủ tục bán thanh lý hàng hóa nhập khẩu miễn thuế của dự án đầu tư được quy định tại
khoản 3 Điều 85 Thông tư 38/2018/TT-BTC (sửa đổi tại Thông tư 39/2018/TT-BTC ).

Theo đó, cần lưu ý, trường hợp dự án sử dụng vốn đầu tư nước ngoài, điều kiện bán thanh lý
hàng nhập khẩu miễn thuế của dự án được căn cứ theo quy định tại Thông tư 04/2007/TT-BTM .

Trường hợp là dự án sử dụng vốn đầu tư trong nước, khi bán thanh lý (chuyển mục đích sử dụng)
phải kê khai, tính nộp thuế trên tờ khai hải quan mới theo hướng dẫn tại Điều 21 Thông tư
38/2018/TT-BTC .

Thủ tục kê khai thanh lý hàng nhập khẩu miễn được thực hiện tại cơ quan hải quan nơi đăng ký
danh mục miễn thuế.

Quy trình, thủ tục cụ thể xem quy định tại điểm c khoản 3 Điều 85 Thông tư 38/2018/TT-BTC .

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

Từ 1/4/2022, thay đổi quy định về khai nộp khoản thu từ đầu tư vốn nhà nước

Công văn số 2938/BTC-TCDN ngày 31/3/2022 của Bộ Tài chính về việc triển khai Nghị định 
số 148/2021/NĐ-CP của Chính phủ (4 trang).

Bộ Tài chính lưu ý, kể từ ngày 1/4/2022, các doanh nghiệp có vốn nhà nước phải nộp các khoản
thu theo quy định tại Điều 11, Điều 12 Nghị định 148/2021/NĐ-CP về ngân sách trung ương (đối
với doanh nghiệp do các Bộ, cơ quan ngang Bộ đại diện chủ sở hữu) hoặc ngân sách địa
phương (đối với doanh nghiệp do UBND tỉnh làm đại diện chủ sở hữu).

Đối với các khoản phải thu về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp từ hoạt động
chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp nhà nước, chuyển nhượng vốn nhà nước tại doanh nghiệp, các
Bộ, ngành, địa phương phải tiếp tục rà soát, thu nộp theo đúng quy định tại khoản 2 Điều 11,
khoản 2 Điều 12 Nghị định 148/2021/NĐ-CP.

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

PHẦN TIN THỊ TRƯỜNG
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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".

Ngoài ra, Thông tư 02/2022/TT-BKHĐT còn quy định các cách thức kiểm tra hoạt động đầu tư
nước ngoài tại Việt Nam như sau:

- Tùy theo nội dung và tình hình thực tế, cơ quan có thẩm quyền thực hiện kiểm tra bằng các cách
thức:

+ Thông qua Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư;

+ Thông qua báo cáo;

+ Tổ chức đoàn kiểm tra, đoàn công tác.

- Căn cứ nhiệm vụ cụ thể, một cuộc kiểm tra có thể được thực hiện theo một cách thức hoặc kết
hợp các cách thức kiểm tra nêu trên để đạt được hiệu quả cao nhất.

Thông tư 02/2022/TT-BKHĐT có hiệu lực từ ngày 01/04/2022 và thay thế Thông tư 09/2016/TT-
BKHĐT.

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

PHẦN TIN THỊ TRƯỜNG
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Tiêu chí phân loại lao động làm nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Thông tư số 29/2021/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2021 của Bộ Lao động 
Thương binh và Xã hội quy định tiêu chuẩn phân loại lao động theo 

điều kiện lao động (21 trang).

Thông tư hướng dẫn phân loại lao động thuộc các nghề: (i) bình thường; (ii) nặng nhọc, độc hại,
nguy hiểm; và (iii) đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm để doanh nghiệp làm cơ sở chi trả phụ
cấp và thực hiện các chế độ bảo hộ lao động theo Luật An toàn vệ sinh lao động 2013.
Theo đó, lao động làm nghề đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm là lao động làm các nghề,
công việc có điều kiện lao động được xếp loại V, VI.
Lao động làm nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm là lao động làm các nghề, công việc có điều
kiện lao động được xếp loại IV.
Lao động làm nghề bình thường (không nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm) là lao động làm các
nghề, công việc có điều kiện lao động được xếp loại I, II, III.
Việc xếp loại điều kiện lao động để làm căn cứ phân loại lao động như trên được thực hiện theo
phương pháp, quy trình quy định tại Điều 6 và Phụ lục I Thông tư này.
Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/4/2022.

Chi tiết văn bản xem tại đây
(Nguồn: luatvietnam.net)

Về việc nhập dữ liệu giải quyết khiếu nại của ngành BHXH

Công văn số 805/BHXH-TTKT ngày 31/3/2022 của Bảo hiểm xã hội Việt 
Nam về việc triển khai Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, 

xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (3 trang).

PHẦN TIN THỊ TRƯỜNG

Văn bản yêu cầu BHXH các tỉnh dừng nhập dữ liệu giải quyết khiếu nại, tố cáo vào Phần mềm
Thanh tra - Kiểm tra và chuyển sang nhập vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về giải quyết khiếu nại, tố
cáo do Thanh tra Chính phủ thiết lập.

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

LAO ĐỘNG – BẢO HIỂM

[TP. HCM] Quy trình gộp sổ BHXH kể từ 1/4/2022

Thông báo số 1511/TB-BHXH ngày 30/3/2022 của Bảo hiểm xã hội TP. HCM về việc điều chỉnh quy 
trình và phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa (Mã số 600o, 605b) (11 trang).

BHXH TP. HCM thông báo kể từ ngày 1/4/2022 sẽ áp dụng Quy trình mới về gộp sổ BHXH đối
với người có từ 2 sổ trở lên. Nội dung Quy trình mới xem phụ lục đính kèm.

Cần lưu ý, trường hợp doanh nghiệp làm thủ tục gộp sổ BHXH cho người lao động thì áp dụng
Phiếu giao nhận hồ sơ 600o.

Trường hợp người lao động đang bảo lưu BHXH và tự làm thủ tục gộp sổ thì áp dụng Phiếu giao
nhận hồ sơ 605b.

Xem chi tiết văn bản tại đây
(Nguồn: luatvietnam.vn)
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Một số lưu ý về thanh toán BHYT trong khám chữa bệnh lao

Thông tư số 36/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ Y tế quy định 
khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh 
bảo hiểm y tế liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh lao (14 trang).

Theo Điều 5 Thông tư này, Quỹ BHYT chỉ thanh toán chi phí khám, chữa bệnh lao khi được chỉ
định bởi: (i) người có chứng chỉ hành nghề chuyên khoa lao hoặc phổi; (ii) người đã được tập
huấn điều trị bệnh lao.
Đối với thuốc kê đơn điều trị lao, chỉ được thanh toán trong các trường hợp quy định tại Điều 6
Thông tư này.
Trường hợp người bệnh được chuyển từ bệnh viện tuyến trên xuống tuyến dưới theo dõi, điều trị
duy trì thì quỹ BHYT chỉ thanh toán chi phí thuốc, vật tư y tế đi kèm, không thanh toán tiền khám
bệnh mỗi lần cấp phát thuốc.
Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2022 và thay thế Thông tư số 04/2016/TT-BYT ngày
26/02/2016.

Chi tiết văn bản xem tại đây
(Nguồn: luatvietnam.net)

Bộ Lao động nhắc các tỉnh bố trí kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động

của doanh nghiệp nhỏ

Công văn số 988/LĐTBXH-TCGDNN ngày 1/4/2022 của Bộ Lao động 
Thương binh và Xã hội về việc tăng cường triển khai hoạt động đào tạo 

nghề cho lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa (2 trang).

PHẦN TIN THỊ TRƯỜNG

Công văn yêu cầu UBND các tỉnh phải sắp xếp, bố trí kinh phí và nguồn lực để triển khai hiệu quả
chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động của doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Nghị định
80/2021/NĐ-CP .

Định kỳ trước ngày 10/12 hàng năm, các tỉnh phải báo cáo Bộ Lao động TB&XH về kết quả triển
khai hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn.

Xem chi tiết văn bản tại đây
(Nguồn: luatvietnam.net)
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Quy trình đánh giá, xác định điều kiện lao động từ 15/4/2022

Đây là nội dung quy định tại Thông tư 29/2021/TT-BLĐTBXH ngày ngày 
28/12/2022 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về tiêu chuẩn 

phân loại lao động theo điều kiện lao động.

Theo Điều 6 Thông tư 29, việc đánh giá, xác định điều kiện lao động thực hiện theo quy trình sau:
(1) Xác định tên nghề, công việc cần đánh giá, xác định điều kiện lao động.
(2) Đánh giá điều kiện lao động theo hệ thống chỉ tiêu về điều kiện lao động:
Bước 1: Xác định các yếu tố có tác động sinh học đến người lao động trong hệ thống chỉ tiêu về
điều kiện lao động quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này (sau đây gọi tắt là Phụ
lục I).
Bước 2: Lựa chọn ít nhất 06 yếu tố đặc trưng tương ứng với mỗi nghề, công việc. Các yếu tố này
phải bảo đảm phản ánh đủ 03 nhóm yếu tố trong hệ thống chỉ tiêu về điều kiện lao động quy định
tại Phụ lục I.
Bước 3: Chọn 01 chỉ tiêu đối với mỗi yếu tố đặc trưng đã chọn tại Bước 2 để tiến hành đánh giá
và cho điểm, trên cơ sở bảo đảm các nguyên tắc sau đây:
- Thang điểm để đánh giá mức độ nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm của từng yếu tố là thang điểm
06 quy định tại Phụ lục I. Mức độ nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm càng lớn thì điểm càng cao.
- Thời gian tiếp xúc của người lao động với các yếu tố dưới 50% thời gian của ca làm việc thì
điểm số hạ xuống 01 điểm. Đối với hóa chất độc, điện từ trường, rung, ồn, bức xạ ion hóa, thay
đổi áp suất, yếu tố gây bệnh truyền nhiễm thì điểm xếp loại hạ xuống 01 điểm khi thời gian tiếp
xúc dưới 25% thời gian của ca làm việc.
- Đối với các yếu tố quy định thời gian tiếp xúc cho phép thì hạ xuống 01 điểm nếu thời gian tiếp
xúc thực tế khi làm việc dưới 50% thời gian tiếp xúc cho phép.
- Đối với những yếu tố có thể sử dụng nhiều chỉ tiêu (từ 02 chỉ tiêu trở lên) để đánh giá thì chỉ
chọn 01 chỉ tiêu chính để đánh giá và cho điểm; có thể đánh giá các chỉ tiêu khác nhằm tham
khảo, bổ sung thêm số liệu cho chỉ tiêu chính.
Bước 4: Tính điểm trung bình các yếu tố theo công thức:

Bước 5: Tổng hợp kết quả vào phiếu theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông
tư này và xác định điều kiện lao động theo điểm trung bình các yếu tố như sau:

Chi tiết văn bản xem tại đây
(Nguồn: luatvietnam.vn)

PHẦN TIN THỊ TRƯỜNG
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Ngân hàng sẽ hỗ trợ lãi suất 2%/năm trong năm 2022 - 2023

Ngân hàng Nhà nước đã ra Quyết định số 422/QĐ-NHNN ban hành Kế 
hoạch hành động của ngành Ngân hàng thực hiện Nghị quyết số 

11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ.

Theo đó, Kế hoạch đưa ra 05 nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP về
phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội như sau:
- Thứ nhất là điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng: Điều hành đồng bộ,
linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ để góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát
lạm phát, hỗ trợ tích cực quá trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.
Điều hành tín dụng đáp ứng kịp thời vốn cho sản xuất kinh doanh, kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối
với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi
dịch Covid-19.
Đặc biệt là triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất 2%/năm trong 02 năm 2022 - 2023 thông qua hệ
thống các ngân hàng thương mại đối với các khoản vay thương mại cho doanh nghiệp, hợp tác
xã, hộ kinh doanh.
Nghiên cứu để giữ ổn định tỷ lệ tối đa vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn; miễn, giảm phí dịch
vụ thanh toán.
- Giải pháp thứ hai là tăng vốn điều lệ cho các ngân hàng thương mại cổ phần do Nhà nước nắm
giữ trên 50% vốn điều lệ và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank);
bảo đảm an toàn hoạt động của hệ thống các tổ chức tín dụng và tiếp tục xử lý nợ xấu.
- Giải pháp thứ ba là triển khai chính sách hỗ trợ thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội.
- Giải pháp thứ tư là hoàn thiện khuôn khổ pháp lý; cải cách thể chế, cải cách hành chính, cải
thiện môi trường đầu tư kinh doanh; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công thuộc lĩnh vực quản lý
của Ngân hàng Nhà nước.
Giải pháp cuối cùng là phối hợp với các bộ, cơ quan triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chung.

Chi tiết văn bản xem tại đây
(Nguồn: luatvietnam.vn)

Cẩn trọng khi kê khai giá chuyển nhượng BĐS để tránh rủi ro pháp lý

Thư ngỏ của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc thực hiển chuyển nhượng bất 
động sản trên địa bàn thành phố Hà Nội (1 trang).

PHẦN TIN THỊ TRƯỜNG

Theo khuyến cáo của Cục thuế Hà Nội, khi chuyển nhượng bất động sản (nhà cửa, đất đai),
người chuyển nhượng cần phải kê khai trung thực giá chuyển nhượng trên hợp đồng công chứng
cũng như hồ sơ khai nộp thuế, phí trước bạ để tránh những rủi ro pháp lý như bị tranh chấp,
khiếu kiện, thậm chí bị xử phạt trốn thuế hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự (nếu có dấu hiệu
phạm tội trốn thuế theo Điều 47 BLHS 12/2017/QH14 .

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

TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG – CHỨNG KHOÁN

XÂY DỰNG – BẤT ĐỘNG SẢN
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Một số lưu ý khi xây dựng do nhà thầu vi phạm

Công văn số 754/BXD-KTXD ngày 10/3/2022 của Bộ Xây dựng hướng 
dẫn quyết toán, thanh lý hợp đồng với nhà thầu vi phạm hợp đồng

(2 trang).

Đối với hợp đồng xây dựng áp dụng theo Nghị định 37/2015/NĐ-CP , việc thanh lý, quyết toán
trong trường hợp nhà thầu vi phạm hợp đồng cần lưu ý một số điểm sau:
- Việc xác định khối lượng công việc đang thi công dở dang đã được các bên nghiệm thu để làm
cơ sở thanh quyết toán sẽ căn cứ theo thỏa thuận trong hợp đồng và thực tế thi công.
- Đối với khối lượng công việc đã thực hiện nhưng không có hồ sơ nghiệm thu chất lượng theo
quy định thì chưa đủ cơ sở để nghiệm thu và thanh toán.
- Việc đánh giá chất lượng trước khi nghiệm thu, thanh quyết toán đối với công trình bị chấm dứt
giữa chừng không căn cứ theo kết quả kiểm định xây dựng, thay vào đó sẽ thực hiện theo quy
định tại Điều 123 Luật Xây dựng 2014và Nghị định 06/2021/NĐ-CP.

Chi tiết văn bản xem tại đây
(Nguồn: luatvietnam.net)

PHẦN TIN THỊ TRƯỜNG

Công trình tại Việt Nam có được thiết kế PCCC theo tiêu chuẩn nước ngoài?

Công văn số 464/BXD-KHCN ngày 18/2/2022 của Bộ Xây dựng về 
nguyên tắc áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài trong hoạt động xây dựng

(1 trang).

Hiện nay, việc thiết kế giải pháp PCCC cho công trình xây dựng tại Việt Nam phải tuân thủ QCVN
06:2021/BXD .
Ngoài ra, chủ đầu tư cũng có thể lựa chọn áp dụng theo tiêu chuẩn nước ngoài nếu tiêu chuẩn
này quy định tương đương hoặc cao hơn quy định tại QCVN 06:2021/BXD .Ngược lại, nếu tiêu
chuẩn nước ngoài có quy định thấp hơn thì bắt buộc phải tuân thủ QCVN 06:2021/BXD.

Chi tiết văn bản xem tại đây
(Nguồn: luatvietnam.net)



Liên quan đến công tác phòng chống dịch trong thời gian tới, chính quyền TP. HCM yêu cầu tiếp
tục đẩy mạnh Chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ và đẩy mạnh chuyển đổi số trong
thủ tục khai báo F0 và cấp giấy hoàn thành cách ly.

Chi tiết văn bản xem tại đây

(Nguồn: luatvietnam.net)
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Về công tác phòng chống dịch trong thời gian tới của TP. HCM

Thông báo số 200/TB-VP ngày 21/3/2022 của UBND TP. HCM về kết 
luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Dương Anh Đức, 
Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi 

kinh tế Thành phố tại cuộc họp giao ban của Thường trực
Ban Chỉ đạo (3 trang).

PHẦN TIN THỊ TRƯỜNG

LĨNH VỰC KHÁC

Từ 1/4/2022, giảm giá xăng, tăng giá dầu

Công văn số 1674/BCT-TTTN ngày 1/4/2022 của Bộ Công thương về 
việc điều hành kinh doanh xăng dầu (5 trang).

Từ 0h ngày 1/4/2022, giá xăng tiếp tục được điều chỉnh giảm còn 27.309 đồng/lít (xăng
E5RON92) và 28.153 đồng/lít (xăng RON95-III).
Tuy nhiên, giá dầu lại được điều chỉnh tăng lên 25.080 đồng/lít (dầu diesel), 23.764 đồng/lít (dầu
hỏa) và 20.929 đồng/kg (dầu madut).

Chi tiết văn bản xem tại đây
(Nguồn: luatvietnam.net)

Hướng dẫn nhận diện và chống thư rác, cuộc gọi rác

Thông tư số 22/2021/TT-BTTTT ngày 13/12/2021 của Bộ Thông tin và 
Truyền thông về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 

91/2020/NĐ-CP ngày 14/8/2020 của Chính phủ về chống tin rác, thư 
điện tử rác, cuộc gọi rác (8 trang).

Theo quy định mới, tin nhắn rác sẽ được nhận diện thông qua tần suất gởi tin, tỷ lệ gởi tin vô thừa
nhận trên tổng số tin gởi đi và mẫu tin nhắn, mẫu ký tự mà các công ty viễn thông tự nhận diện.
Thư rác (spam/junk email) cũng được nhận diện theo tiêu chí trên cùng với công nghệ sử dụng
để gởi, nhận thư.

Chi tiết văn bản xem tại đây
(Nguồn: luatvietnam.net)
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“Hợp đồng hợp tác”

Hợp đồng hợp tác là sự thỏa thuận giữa các cá nhân, pháp nhân về việc cùng đóng góp tài
sản, công sức để thực hiện công việc nhất định, cùng hưởng lợi và cùng chịu trách nhiệm.

“Hợp đồng dịch vụ”

Hợp đồng dịch vụ là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cung ứng dịch vụ thực hiện công
việc cho bên sử dụng dịch vụ, bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch
vụ.

“Hợp đồng gia công”

Hợp đồng gia công là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên nhận gia công thực hiện công
việc để tạo ra sản phẩm theo yêu cầu của bên đặt gia công, bên đặt gia công nhận sản phẩm
và trả tiền công.

“Hợp đồng gửi giữ tài sản”

Hợp đồng gửi giữ tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên giữ nhận tài sản của bên
gửi để bảo quan và trả lại chính tài sản đó cho bên gửi khi hết thời hạn hợp đồng, bên gửi phải
trả tiền công cho bên giữ, trừ trường hợp gửi giữ không phải trả tiền công.

“Thực hiện công việc không có ủy quyền”

Thực hiện công việc không có ủy quyền là việc một người không có nghĩa vụ thực hiện công
việc nhưng đã tự nguyên thực hiện công việc đó là vì lợi ích của người có công việc được thực
hiện khi người này không biết hoặc biết mà không phản đố.

TỪ ĐIỂN PHÁP LÝ

PHẦN TIN THỊ TRƯỜNG

“Thời điểm mở thừa kế”

Thời điểm mở thừa kế là thời điểm người có tài sản chết. Trường hợp Tòa án tuyên bố một
người là đã chết thì thời điểm mở thừa kế là ngày do Tòa án xác định theo quy định cảu Bộ luật
dân sự.

“Địa điểm mở thừa kế”

Địa điểm mở thừa kế là nơi cư trú cuối cùng của người để lại di sản, nếu không xác định được
nơi cư trú cuối cùng thì địa điểm mở thừa kế là nơi có toàn bộ di sản hoặc nơi có phần lớn di
sản.
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“Người quản lý di sản”

Người quản lý di sản là người được chỉ định trong di chúc hoặc do những người thừa kế thỏa
thuận cử ra.

“Di chúc”

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản cảu mình cho người khác sau khi
chết.

“Di tặng”

Di tặng là việc người lập di chúc dành một phần di sản để tặng cho người khác.

PHẦN TIN THỊ TRƯỜNG


