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Thương mại giữa Ấn Độ và Trung Quốc tăng mạnh
trong quý I/2022

Hãng PTI cho biết thương mại song phương Ấn Độ - Trung
Quốc đã tăng 15,3% lên hơn 31 tỷ USD trong quý đầu tiên của
năm 2022, theo dữ liệu thương mại do Hải quan Trung Quốc
công bố mới đây, bất chấp quan hệ căng thẳng do tình trạng
quân sự bế tắc kéo dài ở phía đông Ladakh.

Năm ngoái, thương mại song phương Ấn Độ - Trung Quốc đạt
mức cao kỷ lục hơn 125 tỷ USD. Xu hướng tăng dường như đang tiếp tục diễn ra khi kim ngạch
thương mại song phương trong quý đầu tiên năm 2022 đạt 31,96 tỷ USD, tăng 15,3% so với
cùng kỳ năm ngoái.

Bình luận về thương mại Ấn Độ - Trung Quốc, Tổng thư ký Trung tâm Nghiên cứu Hợp tác
Trung Quốc - Nam Á Liu Zongyi cho rằng sự gia tăng liên tục trong thương mại song phương
cho thấy hai nền kinh tế đang ngày càng bổ sung cho nhau, bất chấp những căng thẳng địa
chính trị toàn cầu.

Malaysia kỳ vọng vào tăng trưởng kinh tế tích cực
sau khi mở cửa biên giới

Phát biểu trước báo giới ngày 17/4, ông Mohamed nhận định sức mua tại nước này đã tăng lên. 
Tại tất cả các trung tâm thương mại, số lượng người dân đi mua hàng rất đông. Biên giới đã mở
cửa trở lại, kinh tế quốc tế ở một chừng mực nào đó đã gia tăng.

Nền kinh tế của Malaysia cũng đang phục hồi, ngoại trừ một số rủi ro từ bên ngoài, như cuộc
xung đột Nga-Ukraine đang thách thức nền kinh tế thế giới và làm tăng giá nhiều loại hàng hóa. 

Thông tin của Hãng thông tấn quốc gia Malaysia (Bernama) trước đó cho biết nền kinh tế
Malaysia kỳ vọng sẽ tăng trưởng mạnh mẽ trong năm nay do nước này đã chuyển sang giai 
đoạn coi COVID-19 là bệnh đặc hữu, vốn được khởi đầu bằng sự kiện mở cửa trở lại biên giới.

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) được dự báo tăng trưởng 6% trong năm nay, tăng gần gấp đôi 
so với mức của năm 2021 là 3,1%. Tính riêng trong quý I/2022, tăng trưởng GDP của Malaysia
ước tính đạt 5-6%. 

Ông Mustapa cũng cho biết, khách du lịch từ nước ngoài dự kiến sẽ tăng mạnh vào năm 2025 
hoặc 2026 bởi sự dịch chuyển trong hoạt động quản lý xuất nhập cảnh vẫn còn hạn chế. 



3

PHẦN TIN THỊ TRƯỜNG

KINH TẾ VĨ MÔ – Kinh tế Thế giới

OPEC sẽ tăng sản lượng để bù đắp nguồn cung dầu
từ Nga?
Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) ngày 11/4
nêu rõ các biện pháp trừng phạt Nga hiện nay và trong
tương lai sẽ gây gián đoạn nguồn cung dầu mỏ nghiêm
trọng, và OPEC sẽ không bù đắp được lượng dầu thiếu
hụt này.

Tuyên bố trên được đưa ra tại cuộc họp giữa các quan
chức Liên minh châu Âu (EU) và đại diện OPEC tại Vienna
(Áo), trong bối cảnh nhiều nước kêu gọi OPEC tăng nguồn

Lạm phát của Anh lập kỷ lục trong 30 năm

Số liệu thống kê chính thức công bố ngày 13/4 cho thấy lạm phát tại Anh đạt 7,0% trong tháng 3,
tăng mức 6,2% ghi nhận tháng trước đó.

Ông Grant Fitzner - nhà kinh tế trưởng của Văn phòng Thống kê quốc gia Anh (ONS) - nhận
định: "Việc tăng giá trên diện rộng dẫn đến lạm phát hằng năm tăng mạnh trở lại trong tháng 3.”

Trong tháng 3 vừa qua, giá các bữa ăn tại nhà hàng và phòng khách sạn cũng tăng mạnh trở lại,
sau khi đã giảm đáng kể trong năm trước đó do ảnh hưởng của các biện pháp phòng chống đại
dịch COVID-19 tại Anh, trong đó có lệnh phong tỏa trên toàn quốc.

Không chỉ riêng nước Anh, giá các mặt hàng đã tăng cao trên toàn thế giới, trong bối cảnh các
nền kinh tế mở cửa trở lại sau thời gian phong tỏa chống dịch COVID-19 và những tác động từ
cuộc xung đột tại Ukraine. Lạm phát hằng năm của Mỹ đã tăng tới 8,5% trong tháng 3, cao nhất
trong 4 thập kỷ trở lại đây.

Giá tiêu dùng tăng mạnh trên diện rộng đang buộc các ngân hàng trung ương trên thế giới tăng
lãi suất, ảnh hưởng tới tốc độ phục hồi kinh tế.

cung dầu mỏ còn EU cân nhắc khả năng áp đặt lệnh trừng phạt nhằm vào lĩnh vực năng lượng
của Nga.

Phát biểu tại cuộc họp, Tổng Thư ký OPEC Mohammad Barkindo nêu rõ thị trường có thể mất đi
hơn 7 triệu thùng dầu và các nhiên liệu lỏng khác từ Nga mỗi ngày do các biện pháp trừng phạt
hiện nay và trong tương lai.

Theo ông Barkindo, căn cứ dự báo nhu cầu dầu mỏ hiện tại, gần như không có nguồn nào có
thể thay thế lượng dầu mỏ thiếu hụt này.

Ông Barkindo khẳng định thị trường biến động mạnh hiện nay là do những yếu tố nằm ngoài
kiểm soát của OPEC, qua đó đánh tín hiệu rằng nhóm này sẽ không bơm thêm dầu cho thị
trường.
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Chính phủ công bố 3 đột phá chiến lược tài chính
đến 2030
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 368/2022 phê duyệt chiến lược tài chính đến
2030 vớii 3 đột phá.

Trước hết, Chính phủ đặt mục tiêu đẩy mạnh hoàn thiện và nâng cao chất lượng thể chế tài
chính đảm bảo tính đầy đủ, đồng bộ và hội nhập; thực hiện đổi mới cơ chế phân cấp quản lý,
phân bổ ngân sách nhà nước để đảm bảo vai trò chủ đạo của ngân sách Trung ương và tính
chủ động của ngân sách địa phương; cơ cấu lại ngân sách nhà nước, phát triển thị trường tài
chính hiện đại, minh bạch và bền vững.

Tiếp đến là đổi mới cơ chế, chính sách tài chính cho phát triển nguồn nhân lực, khoa học công
nghệ và đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh hiện đại hóa, phát triển nền tảng tài chính số trên cơ sở
ứng dụng công nghệ thông tin gắn với chuyển đổi số.

Thêm nữa là khơi thông và phát huy tiềm lực tài chính cho phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng
kinh tế - xã hội; ưu tiên nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ về phục hồi và phát triển kinh tế.

Trong chiến lược tài chính đến năm 2030, Chính phủ cũng đề ra mục tiêu tỷ lệ huy động vào
ngân sách nhà nước bình quân giai đoạn 2021-2025 không thấp hơn 16% GDP và giai đoạn
2026-2030 khoảng 16 -17% GDP. Trong đó, tỷ lệ huy động từ thuế, phí giai đoạn 2021-2025
khoảng 13-14% GDP và giai đoạn 2026-2030 đạt khoảng 14-15% GDP. Tỷ trọng thu nội địa
trong tổng thu ngân sách nhà nước đến 2025 khoảng 85-86% và đến năm 2030 khoảng 86-87%.

Giai đoạn 2021-2025, tỷ trọng chi thường xuyên trong tổng chi ngân sách nhà nước bình quân
khoảng 62-63%, tỷ trọng chi đầu tư phát triển trong tổng chi ngân sách nhà nước bình quân
khoảng 28%. Trong hoạt động tổ chức thực hiện, phấn đấu tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển đạt
khoảng 29%, giảm tỷ trọng chi thường xuyên xuống khoảng 60%. Giai đoạn 2026-2030, tiếp tục
tiết kiệm chi thường xuyên, tăng tích lũy từ ngân sách nhà nước cho chi đầu tư phát triển.

Chiến lược phấn đấu tăng thu, tiết kiệm chi, giảm bội chi ngân sách nhà nước để đạt được chỉ
tiêu bội chi ngân sách trong kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công 5 năm 2021-2025
bình quân khoảng 3,7% GDP; đến 2030, tỷ lệ này xuống khoảng 3% GDP. Trường hợp có biến
động, rủi ro lớn, Bộ Tài chính kịp thời báo cáo Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định.
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Xuất nhập khẩu năm nay có thể cán đích 700 tỷ USD
Kết thúc quý I, cả kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu đều đạt mức tăng trưởng 2 con số. Do đó,
với tốc độ tăng trưởng như hiện nay, nhiều chuyên gia dự báo rằng kim ngạch xuất nhập khẩu
cả nước trong năm 2022 có thể lập mốc kỷ lục mới và sẽ cán đích 700 tỷ USD.

Tuy nhiên, để gia tăng kim ngạch xuất khẩu, tới đây Bộ Công Thương sẽ đẩy mạnh việc cung
cấp thông tin cho doanh nghiệp.

Theo ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), quý I, tổng
kim ngạch xuất nhập khẩu ghi nhận đạt 176 tỷ USD, tăng trưởng 14,4% so với cùng kỳ năm
2021. Đây là mức tăng trưởng rất cao; riêng xuất khẩu đạt tăng trưởng 12,9%.

Nhận định xung quanh việc tăng trưởng xuất khẩu trong thời gian tới, ông Trần Thanh Hải cho
rằng cơ hội lớn nhất là từ các Hiệp định thương mại tự do (FTA).

Thời gian qua, Việt Nam liên tiếp có những FTA ở quy mô lớn với mức độ cam kết sâu như Hiệp
định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), FTA Việt Nam-EU (EVFTA),
FTA Việt Nam-Vương quốc Anh (UKVFTA) và gần đây nhất là Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn
diện Khu vực (RCEP)...

Đây đều là các FTA với các đối tác thương mại quy mô rất lớn của Việt Nam, trên thực tế đã
phát huy tác dụng đáng kể.

Bất ngờ hai dự án FDI hơn 7 tỷ USD được cấp chứng
nhận trong 1 ngày

Theo báo cáo ban đầu, trong năm 2021, dòng vốn FDI vào Việt
Nam đạt 31,15 tỷ USD, tăng 9,2% so với cùng kỳ. Song, dữ liệu
được đưa ra mới đây lại cho thấy, vốn FDI vào Việt Nam năm
2021 chính xác là 38,85 tỷ USD (tăng 7,7 tỷ USD so với báo
cáo trước), tăng 25,2% so với cùng kỳ năm 2020.

Trước đó, kết quả ước tính của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế
hoạch và Đầu tư) cho biết, tính đến ngày 20/12/2021, tổng vốn

đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam, bao gồm vốn cấp mới, tăng thêm và vốn đầu tư
thông qua góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 31,15 tỷ USD (tăng 9,2% so
với cùng kỳ năm 2020). Song, thực tế, chỉ trong những ngày ít ỏi còn lại của năm 2021, hai dự
án khủng có quy mô tỷ USD đã được cấp chứng nhận đầu tư. Đặc biệt hơn, hai dự án này lại
cùng được cấp chứng nhận vào ngày cuối cùng của năm, 31/12/2021.

Một trong hai dự án là Trung tâm Điện khí LNG Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị - giai đoạn I (1.500
MW), vốn đầu tư đăng ký 2,3 tỷ USD, là dự án liên doanh của Tập đoàn T&T với nhà đầu tư Hàn
Quốc. Dự án còn lại, trị giá hơn 5 tỷ USD là của một nhà đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao.
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34,721.12 điểm 4,488.28 điểm 13,711.00 điểm

0.4 % 0.27 % 1.34 %

Dow Jones giảm 2 tuần liên tiếp bất chấp đà tăng
trong phiên

Thị trường chứng khoán Việt Nam

Nhịp đập Thị trường tuần 04-08/04/2022: VN-Index
giảm mạnh sau khi test vùng 1,510-1,535 điểm

Trong phiên cuối tuần, VN-Index giảm 20.35 điểm, kết phiên ở mức 1,482 điểm; HNX-Index
giảm 9.59 điểm, xuống mức 432.02 điểm. Xét cho cả tuần, VN-Index giảm tổng cộng 34.44 điểm
(-2.27%); HNX-Index giảm 22.08 điểm (-4.86%).
Khối lượng khớp lệnh trung bình trên sàn HOSE hơn 763 triệu cổ phiếu/phiên, giảm 2.95% so
với tuần giao dịch trước. Sàn HNX đạt trung bình hơn 90 triệu cổ phiếu/phiên, giảm 32% so với
tuần giao dịch trước.
Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 995 tỷ đồng trên cả hai sàn. Khối ngoại bán ròng hơn
937 tỷ đồng trên sàn HOSE và bán ròng gần 58 tỷ đồng trên sàn HNX.
Cổ phiếu tăng tiêu biểu trong tuần qua là KDM
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Thị trườngvàng

Thị trường ngoại hối

Thị trườngdầu

Tỷ giá ngoại tệ ngày 15/4: USD trung tâm đứng giá phiên cuối
tuần
Ngày 15/4, tỷ giá USD trung tâm được Ngân hàng Nhà nước Việt
Nam niêm yết ở mức 23.106 đồng/USD
Tỷ giá USD tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước Việt
Nam tiếp tục giữ nguyên, ghi nhận các mức giá mua vào/bán ra là
22.550/23.050 đồng/USD.
Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như
sau:
Vietcombank mua vào 22.730 đồng, bán ra 23.040 đồng;
Vietinbank mua vào 22.736 đồng, bán ra 23.036 đồng;.

Dầu tiếp tục tăng trước tin châu Âu có thể ban lệnh cấm dầu
Nga
Giá dầu tiếp tục tăng vào ngày thứ Năm (14/4) sau khi giảm vào
đầu phiên khi nhà đầu tư mua vào những cổ phiếu đã bán trước
cuối tuần nghỉ dài, và khi có thông tin Liên minh châu Âu (EU) có
thể sẽ ra lệnh cấm nhập khẩu dầu Nga.
Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Năm, hợp đồng dầu Brent tiến
2.92 USD (tương đương 2.68%) lên 111.70 USD/thùng. Hợp đồng
dầu WTI cộng 2.70 USD (tương đương 2.59%) lên 106.95
USD/thùng.

Giá vàng trong nước
Mở cửa phiên giao dịch sáng 15/4, Công ty Phú Quý niêm yết giá
bán vàng ở mức 69 - 69,6 triệu đồng/lượng, giảm 270.000
đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 250.000 đồng/lượng ở chiều
bán ra so với cuối phiên giao dịch trước đó. Tập đoàn vàng bạc đá
quý Doji niêm yết vàng miếng ở mức 69 - 69,6 triệu đồng/lượng
(mua vào - bán ra), giảm 150.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua
vào và bán ra so với phiên giao dịch trước đó.
Giá vàng ngoài nước
Sáng ngày 15/4 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng
quanh ngưỡng 1.973 USD/ounce, giảm 2 USD/ounce so với phiên
giao dịch trước đó. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá vàng thế
giới khoảng 55 triệu đồng/lượng.
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Lùi thời điểm chỉ thu phí tự động trên cao tốc Hà Nội
- Hải Phòng đến đầu tháng 6
Việc chỉ thu phí tự động trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng được lùi đến đầu tháng 6 thay vì
thực hiện từ 5/5 như dự kiến trước đó.

Ông Nguyễn Mạnh Thắng, Phó Tổng cục trưởng Tổng
cục Đường bộ Việt Nam cho biết SEA Games 31 được
tổ chức tại Việt Nam trong thời gian 5-23/5. Vì vậy, để
bảo đảm nhu cầu tham gia giao thông và trật tự an toàn
giao thông trong thời gian diễn ra SEA Games 31, Tổng
cục Đường bộ Việt Nam dự kiến lùi thời gian bắt đầu
thực hiện tới đầu tháng 6.

Cục Hàng không đề xuất tăng trần vé máy bay
Cục Hàng không Việt Nam đề xuất mức trần giá vé là 4 triệu đồng cho đường bay 1.280
km trở lên như Hà Nội - Sài Gòn, Hà Nội - Phú Quốc...

Cục Hàng không Việt Nam vừa kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải điều chỉnh mức giá dịch vụ vận
chuyển hành khách nội địa, tăng trung bình 3,7% so với khung giá hiện hành.

Cụ thể, đường bay 500-850 km tăng giá trần từ 2,2 triệu đồng lên 2,25 triệu đồng (tăng 2,2%).
Cự ly 850 - 1.000 km tăng từ 2,79 triệu đồng lên 2,89 triệu đồng (tăng 3,5%). Đường bay 1.000 -
1.280 km tăng từ 3,2 triệu đồng lên 3,4 triệu đồng (tăng 6,2%). Cự ly 1.280 km trở lên tăng từ
3,75 triệu đồng lên 4 triệu đồng (tăng 6,6%).

Theo Cục Hàng không, việc điều chỉnh khung giá vé máy bay do giá nhiên liệu tăng đột biến từ
đầu năm 2022. Cuối tháng 3, khi đà tăng của giá dầu thô có dấu hiệu chững lại thì giá Jet A1
vẫn tiếp tục tăng cao.

Tháng 3 vừa qua, Vietnam Airlines cũng kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải tăng giá trần vé máy
bay và phụ thu nguyên liệu cho chặng nội địa. Theo doanh nghiệp, mức giá trần khung giá dịch
vụ vận chuyển hàng không quy định tại Thông tư 17 năm 2019 đã không còn phù hợp. Giá dịch
vụ vận chuyển khách nội địa đang được thực hiện theo cơ chế giá linh hoạt, gồm dải giá với
nhiều mức từ thấp đến cao tùy theo điều kiện vé, thời điểm xuất vé và tình hình thị trường.

Cũng theo Tổng cục Đường bộ, tỷ lệ phương tiện đã dán thẻ tại các tỉnh, thành phố tuyến
đường cao tốc đi qua đạt trung bình 65% vào cuối tháng 3, tăng khoảng 10% so với tháng trước
đó. Tính đến hết tháng 3, tỷ lệ phương tiện sử dụng dịch vụ thu phí điện tử không dừng trên
tuyến đạt 50% trên tổng lưu lượng xe, tăng khoảng 5% so với tháng 2.

Trước đó, Bộ Giao thông vận tải đã đồng ý với đề xuất của Tổng cục Đường bộ Việt Nam lựa
chọn tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng triển khai thí điểm chỉ áp dụng hình thức thu phí điện tử
không dừng trên tuyến cao tốc.
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Ban QLDA Thăng Long lên tiếng về kết luận thanh tra
hai dự án nghìn tỷ
Ban QLDA có ý kiến chính thức về các vấn đề tồn tại ở dự án cầu cạn Mai Dịch và cải tạo
đường cất hạ cánh Nội Bài…

Khối lượng phát sinh không làm thất thoát vốn đầu tư
Trao đổi với Báo Giao thông liên quan đến vấn đề dự toán các gói thầu tại dự án cầu cạn Mai
Dịch - Nam Thăng Long tăng 27 tỷ đồng, ông Phạm Thanh Bình, Phó giám đốc Ban QLDA
Thăng Long cho biết, đây là dự án công trình có quy mô lớn (nhóm A, TMĐT hơn 5.343 tỷ đồng).
Dự toán của các gói thầu có rất nhiều hạng mục, khối lượng công việc nên trong quá trình lập,
soát xét để trình duyệt dự toán không tránh khỏi việc có một số sai sót.

“Tuy nhiên, các tồn tại này không làm ảnh hưởng đến kết quả đấu thầu, công tác thanh, quyết
toán với nhà thầu xây dựng, không làm thất thoát vốn đầu tư. Thanh tra Bộ Xây dựng cũng chỉ
kiến nghị Ban QLDA Thăng Long thực hiện các thủ tục để phê duyệt điều chỉnh giảm dự toán”,
ông Bình khẳng định.

Đối với một số các tồn tại trong công tác lập dự án, quản lý hợp đồng như: Hồ sơ lập dự án đầu
tư xây dựng công trình thiếu nội dung phòng, chống cháy nổ; Công tác quản lý chuyên gia nước
ngoài chưa có báo cáo theo quy định; Chưa thông báo và gửi hồ sơ thiết kế xây dựng cho cơ
quan quản lý xây dựng của địa phương theo dõi.., theo ông Bình, đây chỉ là các thiếu sót về thủ
tục hành chính, không ảnh hưởng đến đầu tư xây dựng công trình, chưa đến mức phải xử lý
hành chính.

Về tiến độ thực hiện dự án, theo kết luận thanh tra: Dự án được phê duyệt tại Quyết định số
2660/QĐ-BGTVT ngày 3/9/2013 có thời gian thực hiện dự án là 56 tháng, được gia hạn tiến độ
hoàn thành dự án đến 31/12/2021. Tại thời điểm thanh tra tháng 3/2022 dự án vẫn chưa hoàn
thành, như vậy dự án đã bị chậm tiến độ gần 3 tháng”.

Hạng mục điều chỉnh đều có biên bản hiện trường rõ ràng
Về việc dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn cảng hàng không quốc tế Nội Bài
phát sinh tăng dự toán các gói thầu khoảng 14 tỷ đồng, lãnh đạo Ban QLDA Thăng Long cho
biết, đây là dự án được thực hiện theo lệnh khẩn cấp, vừa thiết kế vừa thi công, đồng thời phải
đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn khai thác bay.

Dự án được khởi công ngày 29/6/2020 và đưa vào khai thác toàn bộ từ ngày 23/4/2022 với tổng
mức đầu tư là 2.031 tỷ đồng.

Quá trình thi công, một số hạng mục phải điều chỉnh, phát sinh để phù hợp với thực tế hiện
trường như: cập nhật lại giá một số loại vật liệu như dầu mazut, dầu bảo ôn, gỗ làm khe co giãn;
cập nhật lại khối lượng bê tông mác M350/45 cho phù hợp với thực tế thi công nên có phát sinh
tăng giá trị dự toán như kết luận Thanh tra Bộ Xây dựng đã nêu.

Đối với các giá trị phát sinh tăng theo kết luận của thanh tra, Ban QLDA Thăng Long đã chỉ đạo
Tư vấn thiết kế cập nhật vào dự toán điều chỉnh để trình duyệt đảm bảo tuân thủ theo quy định,
làm cơ sở để thanh quyết toán”, ông Phạm Thanh Bình chia sẻ.
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Đường sắt Việt Nam cũng cần đổi mới toàn diện, triệt để, để thoát khỏi cái 'bóng' trùm
lên mình quá lâu dẫn đến trì trệ, tụt hậu...

Sáp nhập 2 công ty đường sắt Hà Nội - Sài Gòn để
tránh cạnh tranh nội bộ

Thu về 1 mối, tránh để “gà nhà đá nhau”
Đề án tái cơ cấu của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) vừa được Chính phủ đồng ý
phương án tái cơ cấu sẽ có mô hình tổ chức sản xuất, kinh doanh hợp lý hơn theo hướng tập
trung vào 3 ngành nghề cốt lõi là vận tải đường sắt, kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt và cơ
khí đường sắt.

Trao đổi với phóng viên VOV.VN về triển khai nội dung tái cơ cấu Tổng công ty Đường sắt Việt
Nam (VNR), ông Đặng Sỹ Mạnh Tổng Giám đốc VNR cho biết, ngay sau khi Phó Thủ tướng
Chính phủ Lê Minh Khái ký văn bản đồng ý về chủ trương phương án cơ cấu lại doanh nghiệp,
đơn vị thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, VNR đã thành lập Ban Chỉ đạo, tổ giúp việc để
triển khai chỉ đạo này.

Thông tin thêm về đề án tái cơ cấu VNR, ông Vũ Anh Minh, Chủ tịch Hội đồng thành viên VNR
cho biết, việc hợp nhất 2 đơn vị này sẽ tăng cường tính chuyên môn hóa, tách bạch vận tải hàng
hóa và vận tải hành khách, thu hút các thành phần kinh tế khác tham gia, đầu tư vào vận tải
hàng hóa, hành khách để khai thác nguồn lực xã hội về tài chính, công nghệ, thị trường và đặc
biệt là quản trị.

Hơn nữa, hợp nhất sẽ hạn chế tối đa cạnh tranh nội bộ, tập hợp nguồn lực các doanh nghiệp
của VNR, của ngành để nâng cao năng lực cạnh tranh với các phương thức vận tải khác trên
từng khu đoạn, tuyến đường một cách hiệu quả; hạ giá thành vận tải; cải thiện chất lượng dịch
vụ vận tải hành khách, đa dạng hóa dịch vụ vận tải; khắc phục được sự đan xen, chồng chéo khi
có nhiều tổ chức, nhiều nhân lực trên cùng một địa điểm cùng thực hiện một công việc.

Sau khi hợp nhất, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt (doanh nghiệp đã được hợp nhất) thực
hiện việc phân chia, bóc tách về tổ chức, lao động, vốn, tài sản để thành lập Công ty con chuyên
kinh doanh vận tải hàng hóa đường sắt; tiến tới, xây dựng lộ trình thoái vốn tại Công ty con
chuyên kinh doanh vận tải hàng hóa để thực hiện mục tiêu xã hội hóa vận tải hàng hóa đường
sắt.

Ngoài ra, thị trường vận tải hàng hóa do Công ty con
chuyên kinh doanh vận tải hàng hóa đảm nhận và thị trường
vận tải hành khách do Công ty cổ phần Vận tải đường sắt
sau hợp nhất đảm nhận; nhằm thực hiện mục tiêu đảm bảo
an sinh xã hội và an ninh, quốc phòng.
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Chi phí cầu đường, logistics ở Việt Nam đã giảm
khá nhiều?
Chính phủ và bộ, ngành vẫn đang tích cực kết hợp với các nhà đầu tư giảm giá phí cầu
đường nhằm tạo thuận lợi cho kinh doanh vận tải.

Trong khuôn khổ Hội chợ Thương mại quốc tế Việt Nam lần
thứ 31 (Vietnam Expo 2022), ngày 14-4, Cục Xúc tiến
Thương mại (Bộ Công Thương) phối hợp cùng Cơ quan
Xúc tiến Đầu tư Thương mại Hàn Quốc (KOTRA) tổ chức
buổi tọa đàm Chính sách trong lĩnh vực logistics.

Hiện nay các giải pháp thúc đầy ngành logistics cũng đang
được thực hiện như phát triển đồng bộ

hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, cảng biển, kho bãi, tập trung phát triển nguồn nhân lực
logistics, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao, giảm thiểu các thủ tục hành chính liên quan
đến hoạt động logistics, v.v.

Theo ông Nguyễn Công Bằng, Phó Vụ trưởng Vụ Vận tải (Bộ Giao thông Vận tải) cho biết thêm,
Việt Nam là một thị trường cạnh tranh giữa nhiều doanh nghiệp. Do đó, hiện nay các bộ, ngành
liên quan đã nỗ lực phối hợp để có sự điều chỉnh tốt nhất, giảm bớt áp lực chi phí cho doanh
nghiệp. Với ông, so với thời điểm 3 năm trước, các chi phí về cầu đường đã giảm khá nhiều và để
tiếp tục giảm phí là một vấn đề khó bởi liên quan đến các nhà đầu tư cao tốc.

Phát triển cảng biển và logistics - Đòn bẩy mở rộng
thị trường xuất khẩu nông thủy sản vùng ĐBSCL

Tại cuộc tọa đàm Phát triển cảng biển và logistics ĐBSCL do Liên đoàn Thương mại và
Công nghiệp Việt Nam (VCCI), các chuyên gia, nhà nghiên cứu đã đưa ra một số giải pháp
phát triển ngành dịch vụ logistics nhằm đáp ứng sự mở rộng và phát triển thị trường XNK

Theo ông Nguyễn Duy Minh – Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ logistics Việt Nam,
ĐBSCL là vùng trọng điểm kinh tế. Tuy nhiên, dù có nhiều tiềm năng, song vùng ĐBSCL có hệ
thống giao thông kết nối yếu kém; các nhà cung cấp dịch vụ logistics trọn gói ít và còn hạn chế;
các trung tâm logistics có quy mô khá nhỏ, dưới 10ha, v.v.

Ông Nguyễn Duy Minh, Tổng Thư ký Hiệp hội DN Dịch vụ Logistics Việt Nam, gợi ý:“Thứ nhất,
cần phải phát triển các trung tâm logistics vùng, trung tâm này cần phải lưu ý tới tính chuyên
ngành; Thứ hai, phát triển thủy nội địa, vận tải đa phương thức, đề xuất vận tải thủy mới kết nối
với Cái Mép - Thị Vải; Thứ ba là phát triển hạ tầng logistics phục vụ cho vận tải hàng không trực
tiếp từ sân bay Cần Thơ.”

Để đảm bảo chất lượng hàng hóa xuất khẩu, PGS. TS Hồ Thị Thu Hòa – Viện trưởng Viện
nghiên cứu và phát triển Logistics Việt Nam nhấn mạnh, ngoài việc phát triển hạ tầng giao thông
vận tải của vùng thì cần chú trọng đến phát triển hạ tầng các trung tâm kho bãi, các dịch vụ,
nguồn nhân lực logistics,…. Đồng thời, bà cũng đề xuất một số giải pháp phát triển logistics trong
5-10 năm tới.
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Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền
Trung bảo đảm sử dụng tối đa kết cấu hạ tầng hiện có

Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung được lập theo hướng bảo đảm
khai thác, sử dụng tối đa kết cấu hạ tầng hiện có nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế
của từng địa phương trong vùng trên cơ sở kết nối các tỉnh, thành phố.

Đó là nội dung tại Quyết định 462/QĐ-TTg phê
duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ
và duyên hải miền Trung thời kỳ 2021-2030, tầm
nhìn đến năm 2050 vừa được Phó Thủ tướng Lê
Văn Thành ký ban hành ngày 14/4/2022.

Mục tiêu lập quy hoạch nhằm cụ thể hóa phương
hướng, nhiệm vụ, mục tiêu và giải pháp kinh tế - xã
hội đối với vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền
Trung được đề ra trong Chiến lược phát triển kinh tế
– xã hội 10 năm 2021 – 2030 là: "Tập trung phát

triển mạnh kinh tế biển kết hợp với bảo đảm quốc phòng - an ninh trên biển, nhất là đánh bắt và
nuôi trồng hải sản xa bờ. Cơ cấu lại nông, lâm nghiệp, khai thác, nuôi trồng thủy, hải sản gắn với
công nghiệp chế biến, bảo đảm bền vững và hiệu quả cao. Nâng cao hiệu quả phát triển các khu
kinh tế, khu công nghiệp lọc hóa dầu, luyện kim, sản xuất, lắp ráp ô tô. Phát triển nhanh, đồng
bộ năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Tăng cường liên kết vùng, tiếp tục hình thành, phát
triển hệ thống đô thị ven biển, các trung tâm du lịch biển, du lịch sinh thái mang tầm khu vực và
quốc tế. Phát huy hiệu quả các hành lang kinh tế Đông - Tây; phát triển các cảng biển và dịch vụ
cảng biển, hạ tầng và các trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá. Nâng cao năng lực phòng, chống,
giảm thiểu thiệt hại của thiên tai, bão lũ, hạn hán, chủ động ứng phó hiệu quả với biến đổi khí
hậu, chống sa mạc hóa, sạt lở bờ sông, bờ biển".

Quyết định nêu rõ, việc lập quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung thời kỳ 2021
– 2030, tầm nhìn đến năm 2050 phải bảo đảm tính khả thi trong triển khai, phù hợp với khả năng
huy động các nguồn lực trong giai đoạn 2021 - 2025; 2026 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.
Đồng thời, bảo đảm tính khoa học, ứng dụng công nghệ hiện đại, số hóa thông tin, cơ sở dữ liệu
trong quá trình lập quy hoạch; đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, kỹ thuật và phù hợp với yêu
cầu phát triển, hội nhập quốc tế và liên kết vùng.

Nội dung chính của quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung có phân tích, đánh
giá thực trạng các yếu tố, điều kiện tự nhiên, nguồn lực đặc thù của vùng; đánh giá tổng hợp
điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức; các vấn đề trọng tâm cần giải quyết trong quy hoạch
vùng. Cũng như dự báo triển vọng và nhu cầu phát triển vùng các mặt kinh tế, xã hội, môi
trường và tổ chức không gian lãnh thổ; xây dựng và lựa chọn kịch bản phát triển.
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Tắc nghẽn nghiêm trọng tại các cảng biển giữa Anh
và Pháp
Theo phóng viên TTXVN tại London, tình trạng tắc nghẽn giao thông trong nhiều ngày
qua khiến các tài xế xe tải của Liên minh châu Âu (EU) gặp khó trong việc di chuyển qua
eo biển nối giữa Pháp và Anh.

Trước tình hình này, ngành vận tải biển Anh đã hối thúc chính phủ đẩy nhanh việc cải thiện điều
kiện hạ tầng.

Một hàng dài xe tải hiện vẫn đang xếp hàng chờ đợi trên tuyến đường cao tốc M20 của Anh gần
khu vực Ashford ở Kent, trong khi hoạt động giao hàng tiếp tục bị chậm trễ tại cảng Dover.

Các hiệp hội thương mại và nhóm vận tải đã cảnh báo về tình trạng giao thông hỗn loạn liên tục
xảy ra xung quanh các cảng biển quan trọng của Anh, nằm tại eo biển Manche nối với châu Âu.

Điều này không chỉ gây “tổn hại về danh tiếng” cho Anh, mà còn cản trở hoạt động thương mại
với EU, kéo dài thời gian giao hàng và làm tăng chi phí.

Những khó khăn tại cảng Dover và Folkestone đã xuất hiện trong nhiều ngày qua. Theo dữ liệu
mới từ cuộc khảo sát thông tin chi tiết về doanh nghiệp của Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh,
hơn 67% công ty thừa nhận gặp khó khăn về thủ tục giấy tờ xuất nhập khẩu sau Brexit.

Bộ Giao thông vận tải Anh cho biết chính phủ đang đầu tư 32,5 triệu bảng Anh (42,3 triệu USD)
để cải thiện các cơ sở đậu xe tải trên khắp nước này và vấn đề với hệ thống máy tính hậu Brexit
đã được giải quyết.

Thêm Italy và Romania cấm tàu Nga cập cảng

Từ ngày 17/4, Italy và Romania sẽ là các nước tiếp theo cấm các tàu của Nga cập cảng.

Ngày 16/4, truyền thông Italy đưa tin, nước này sẽ
đóng cửa các cảng đối với tàu Nga bắt đầu từ ngày
17/4, bao gồm cả những tàu đã đổi cờ từ ngày 24/2.

Tờ La Stampa dẫn nguồn từ giới chức cảng của Italy,
các tàu Nga hiện đang neo đậu tại các cảng của Italy
sẽ phải lập tức rời đi khi kết thúc hoạt động thương
mại.

Tương tự, giới chức Hải quân Romania ra thông cáo
báo chí tuyên bố, bắt đầu từ ngày 17/4, các tàu mang cờ Nga sẽ bị cấm cập các cảng của
Romania, ngoại trừ các tàu có mục đích cứu hộ nhân đạo và vận chuyển năng lượng.

Trước đó, hôm 15/4, Bỉ cũng ban hành lệnh cấm tương tự.
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Sinokor và Heung A tổ chức lại tuyến Hàn Quốc -

Nhật Bản

MSC bổ sung Vịnh Dachan vào tuyến dịch vụ

‘Seagull’
MSC vào tháng tới sẽ bao gồm cuộc một ghé thăm trực tiếp tại Vịnh Dachan (Thâm Quyến) trên

phân đoạn đi về phía nam của tuyến "Seagull", kết nối Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia và

Singapore.

Trái ngược với các cuộc ghé cảng hiện tại của 'Seagull' tại Hồng Kông và Khâm Châu, được

phục vụ trên chặng trở về của tuyến từ Đông Nam Á đến Trung Trung Quốc, việc bổ sung Vịnh

Dachan sẽ cho phép 'Seagull' phục vụ tốt hơn các chuyến hàng đi từ Nam Trung Quốc đến Thái

Lan và Malaysia.

Các cảng dỡ hàng khác có thể được cung cấp thông qua trung chuyển tại các trung tâm trung

chuyển tại vùng Eo biển.

Tuyến "Seagull" hiện đang hoạt động trong 4 tuần với 4 tàu từ 2.700 đến 4.200 teu. MSC dự

kiến sẽ kéo dài tuyến từ bốn tuần lên năm tuần với việc bổ sung Vịnh Dachan.

Tàu đầu tiên hoạt động trên tuyến mở rộng này sẽ là tàu 4,178 teu AMALTHEA, khởi hành ngày

4 tháng 5 từ Thượng Hải.

Lịch trình của tuyến mới sẽ ghé qua: Thượng Hải, Ninh Ba, Vịnh Dachan, Cái Mép, Laem

Chabang, Singapore, Tanjung Pelepas, Penang, Port Kelang, Singapore, Tanjung Pelepas,

Khâm Châu, Hồng Kông, Thượng Hải.

Sinokor Merchant Marine và Heung A Line, cả hai cảng của Tập đoàn Sinokor, sẽ cùng tổ chức

lại mạng lưới của cảng Nhật Bản trên các tuyến Hàn Quốc - Nhật Bản ('Tohoku-Hokkaido

Services - THS'), bao gồm 'THS2', 'THS4' và 'THS5'.

Kể từ tháng 5, việc ghé cảng Sendai thứ hai và việc ghé trực tiếp đến Kashima sẽ được thêm

vào ‘THS2’. Cho đến đầu tháng 3, Sinokor đã phục vụ cảng này với tuyến ‘THS5’ của hãng.

Đồng thời, một cuộc ghé cảng Sakata sẽ được thêm vào ‘THS4’, trong khi cảng sẽ bị loại bỏ

khỏi tuyến ‘THS2’ sau sửa đổi.

Hơn nữa, cảng Tomakomai ở Hokkaido sẽ bị loại khỏi ‘THS4’ để duy trì các chuyến khởi hành

hàng tuần.

Kể từ tháng tới, Sinokor sẽ không còn cung cấp ghé cảng trực tiếp đến cảng Kushiro trên tuyến

‘THS5’. Cuộc ghé cuối cùng được lên lịch vào ngày 22 tháng 4.
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Sắc xanh trở lại với thị trường bất động sản nghỉ
dưỡng
Thị trường BĐS nghỉ dưỡng đang dần lấy lại đà tăng trưởng cả về nguồn cung và nhu
cầu giao dịch trong quý đầu năm 2022.

Nguồn cung và giao dịch BĐS nghỉ dưỡng tăng mạnh trở lại
Sau 2 năm chịu tác động nặng nề từ dịch Covid-19, từ cuối năm 2021 thị trường du lịch bắt đầu
bước vào đà hồi phục mạnh mẽ vào những tháng đầu năm 2022, một số điểm sáng như việc
mở cửa lại đường bay quốc tế từ ngày 15/3/2022, chương trình “Hộ chiếu Vaccine” kỳ vọng thu
hút lượng lớn khách quốc tế, góp phần thúc đẩy sự hồi phục của du lịch Việt Nam.

Theo số liệu thống kê của DKRA Vietnam, trong quý 1/2022 loại hình bất động sản nghỉ dưỡng
chứng kiến sự sôi động trở lại ở một số phân khúc như biệt thự nghỉ dưỡng, nhà
phố/shophouse nghỉ dưỡng với nguồn cung và lượng tiêu thụ tăng mạnh so với cùng kỳ năm
trước. Cùng với sự hồi phục kinh tế, khởi sắc du lịch, đây được xem là tiền đề cho sự phục hồi
của thị trường BĐS nghỉ dưỡng trong năm 2022.

Nhiều động lực trợ giúp BĐS nghỉ dưỡng sớm trở lại đường đua
Chia sẻ về các yếu tố thúc đẩy thị trường BĐS nghỉ dưỡng Việt Nam tăng trưởng trở lại, ông Võ
Hồng Thắng, Phó Giám đốc R&D DKRA Viet Nam nhận định, từ cuối năm 2021, khi dịch bệnh
cơ bản được kiểm soát, nền kinh tế được mở cửa trở lại, những tín hiệu khởi sắc đã xuất hiện
trên thị trường bất động sản. Quý 1/2022 cùng với diễn biến sôi động của loại hình BĐS nhà ở,
đà phục hồi của BĐS nghỉ dưỡng trở nên rõ nét hơn. Những nguyên nhân chính tác động đến
sự hồi phục của bất động sản nghỉ dưỡng bao gồm:

Thứ nhất: du lịch được khởi động và ghi nhận những bước tăng trưởng đáng chú ý. Từ cuối
năm 2021 đến nay, sự tự do di chuyển trong bối cảnh bình thường mới đã giúp thị trường du
lịch nội địa nóng trở lại. Đồng thời, việc mở cửa lại đường bay quốc tế từ ngày 15/3/2022, kết
hợp với chương trình “Hộ chiếu Vaccine” tiếp tục mang đến cơ hội vàng cho ngành du lịch Việt
Nam phục hồi mạnh mẽ. Du lịch phát triển sẽ thúc đẩy thị trường bất động sản nghỉ dưỡng “trở
lại đường đua” và có thể “điểm rơi” sẽ bắt đầu từ quý 2/2022.

Thứ hai: việc hoàn thiện sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật Đầu tư 2020 và Luật Đất đai
2013 liên quan đến pháp lý của BĐS du lịch sẽ tạo ra tiền đề tích cực cho BĐS nghỉ dưỡng khởi
sắc. Dự kiến trong năm nay, Bộ Xây dựng sẽ hoàn thiện khung pháp lý cho loại hình Condotel,
Officetel và Shophouse để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của khách hàng. Đây là một trong những
nền tảng vững chắc thúc đẩy tốc độ phát triển của Condotel, Officetel,… đồng thời củng cố
niềm tin của khách hàng và nhà đầu tư đối với các phân khúc này.

Thứ ba: Du lịch Việt Nam trong 2 năm vừa qua chứng kiến sự gia nhập của nhiều chủ đầu tư
có kinh nghiệm và tiềm lực tài chính với những dự án quy mô lớn từ vài trăm đến hàng nghìn
hecta. Bên cạnh đó, bất chấp những ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều thương hiệu quản lý -
vận hành quốc tế 4 - 6 sao có mặt tại các tâm điểm du lịch góp phần nâng cao chất lượng dịch
vụ lưu trú nhằm tăng cường khả năng thu hút khách du lịch quốc tế đến Việt Nam trong thời
gian sắp tới.
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Nghiên cứu tăng thuế suất thuế giá trị gia tăng theo lộ trình

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại Quyết định 508/QĐ-TTg ngày 23/4/2022

của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030

Xem chi tiết văn bản tại đây

(Nguồn: luatvietnam.net)

THUẾ - KẾ TOÁN

PHẦN TIN THỊ TRƯỜNG

Các ưu đãi thuế TNDN đối với dự án điện mặt trời

Công văn số 16825/CTHN-TTHT ngày 19/4/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội

về ưu đãi thuế TNDN (4 trang)

Tùy điều kiện đáp ứng, dự án điện mặt trời sẽ có các mức ưu đãi thuế TNDN khác nhau:

- Nếu đáp ứng điều kiện là dự án đầu tư mới trong lĩnh vực sản xuất năng lượng tái tạo, năng
lượng sạch thì được ưu đãi thuế suất 10% trong thời hạn 15 năm, miễn thuế 4 năm, giảm 50%
thuế trong 9 năm tiếp theo (điểm b khoản 1 Điều 15 Nghị định 218/2013/NĐ-CP và khoản 16 Điều
1 Nghị định 12/2015/NĐ-CP ).

- Nếu đáp ứng điều kiện là dự án đầu tư mới tại địa bàn khó khăn thì được ưu đãi thuế suất 20%
trong thời gian 10 năm, miễn thuế 4 năm, giảm 50% thuế trong 9 năm tiếp theo (điểm a khoản 3
Điều 15 Nghị định 218/2013/NĐ-CP và khoản 16 Điều 1 Nghị định 12/2015/NĐ-CP ).

- Nếu đáp ứng điều kiện là dự án đầu tư mới của cơ sở xã hội hóa trong lĩnh vực sản xuất năng
lượng tái tạo nêu tại điểm 8 Mục VI Danh mục đính kèm Quyết định 693/QĐ-TTg ngày 6/5/2013
thì được ưu đãi thuế suất 10%, miễn thuế 4 năm, giảm 50% thuế trong 9 năm tiếp theo (điểm b
khoản 1, khoản 2 Điều 16 Nghị định 218/2013/NĐ-CP và khoản 12 Điều 1 Nghị định 12/2015/NĐ-
CP ).

Cần lưu ý, trong cùng một thời gian, nếu dự án được hưởng nhiều mức ưu đãi thuế khác nhau
thì chỉ được lựa chọn áp dụng mức ưu đãi có lợi nhất.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.net)

Đối với giải pháp cải cách thuế giá trị gia tăng, Chiến lược đặt ra một số nhiệm vụ như:

- Mở rộng cơ sở thuế thông qua giảm nhóm hàng hóa dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng và
nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 5%;

- Tiến tới cơ bản áp dụng một mức thuế suất;

- Nghiên cứu tăng thuế suất thuế giá trị gia tăng theo lộ trình;

- Rà soát điều chỉnh ngưỡng doanh thu áp dụng phương pháp khấu trừ cho phù hợp với thực tế;

- Nghiên cứu áp dụng thống nhất phương pháp tính thuế theo tỷ lệ % trên doanh thu đối với
người nộp thuế có doanh thu dưới ngưỡng hoặc không đủ điều kiện áp dụng phương pháp khấu
trừ;

- Hoàn thiện các quy định liên quan đến thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa và dịch vụ xuất
khẩu; Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định về khấu trừ thuế, hoàn thuế giá trị gia tăng theo
hướng đơn giản, minh bạch và đồng bộ với các quy định của pháp luật có liên quan.

Ngoài ra, Chiến lược này còn có một số nội dung khác đáng chú ý như: Xây dựng lộ trình điều
chỉnh tăng thuế đối với thuốc lá, bia, rượu để hạn chế sản xuất, tiêu dùng; Ưu đãi thuế thu nhập
doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ; Nghiên cứu bổ sung thu thuế đối với nhà
nhằm khuyến khích sử dụng nhà, đất có hiệu quả, góp phần hạn chế đầu cơ nhà, đất...
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Khoản vay như thế nào thì phát sinh quan hệ liên kết?

Công văn số 915/TCT-TTKT ngày 25/3/2022 của Tổng cục Thuế về vướng mắc

liên quan đến xác định giao dịch liên kết (2 trang)

Theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 5 Nghị định 132/2020/NĐ-CP (trước đây là Nghị định
20/2017/NĐ-CP ), giữa doanh nghiệp đi vay và cho vay chỉ phát sinh quan hệ liên kết khi đáp ứng
02 tiêu chí:

(i) giá trị khoản vay tối thiểu bằng 25% vốn góp của doanh nghiệp đi vay;

(ii) khoản vay chiếm trên 50% tổng giá trị các khoản nợ trung và dài hạn của doanh nghiệp đi vay.

Căn cứ quy định này, Tổng cục Thuế cho rằng, trường hợp doanh nghiệp có khoản vay trên 25%
vốn góp nhưng trong kỳ không có các khoản nợ trung và dài hạn thì không bị coi là phát sinh
quan hệ liên kết.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.net)

Hạn khai thuế quý 1/2022 của nhà cung cấp nước ngoài không trễ hơn 30/4/2022

Công văn số 177/CT-KK ngày 28/4/2022 của Tổng cục Thuế về thời hạn đăng ký thuế,

khai thuế và nộp thuế tại Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài

không có cơ sở thưởng trú tại Việt Nam (2 trang)

Công văn đôn đốc các nhà cung cấp nước ngoài hoặc đại lý thuế được ủy quyền phải khẩn
trương đăng ký, kê khai nộp thuế của quý 1/2022 trên Cổng điện tử https://etaxvn.gdt.gov.vn do
đã gần hết hạn khai nộp thuế (chậm nhất ngày 30/4/2022).

Theo quy định tại Nghị định số 126/2020/NĐ-CP và Thông tư số 80/2021/TT-BTC, kể từ ngày
1/1/2022, các nhà cung cấp nước ngoài có phát sinh nghĩa vụ thuế tại Việt Nam phải trực tiếp
hoặc ủy quyền cho đại lý thuế thực hiện việc đăng ký, kê khai, nộp thuế trên Cổng điện tử dành
cho nhà cung cấp nước ngoài.

Cổng điện tử này hiện có 04 chức năng: Đăng ký thuế; Khai thuế; Tra cứu mã định danh khoản
nộp và Tra cứu hồ sơ đã nộp. Mỗi chức năng đều có tài liệu hướng dẫn sử dụng (bản tiếng Anh
và tiếng Việt), ngoài ra còn có email và hotline hỗ trợ trực tuyến.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.net)

Khai bổ sung thuế GTGT cho nguyên liệu nhập khẩu tại chỗ phải nộp tiền chậm nộp

Công văn số 756/TCHQ-TXNK ngày 7/3/2022 của Tổng cục Hải quan về việc

chậm nộp tiền thuế (3 trang)

Theo hướng dẫn tại điểm c khoản 1 STT31 Công văn số 5529/TCHQ-TXNK ngày 24/11/2021, khi
nhập khẩu tại chỗ nguyên liệu để SXXK, nếu doanh nghiệp đã khai nộp thuế nhập khẩu nhưng
chưa khai nộp thuế GTGT thì phải khai bổ sung và nộp tiền chậm nộp.

Tổng cục Hải quan cho rằng, trường hợp này không thuộc đối tượng được miễn tính tiền chậm
nộp theo quy định tại Điều 59 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.net)
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Chuyển nhượng nhà dự án, lập hóa đơn vào thời điểm nào?

Công văn số 17157/CTHN-TTHT ngày 20/4/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội hướng dẫn về lập hóa 
đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP (2 trang)

Theo quy định tại điểm d khoản 4 Điều 9 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, đối với hoạt động chuyển
nhượng nhà dự án, nếu đã chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng nhà cho người mua thì
căn cứ thời điểm chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng để lập HĐĐT.

Trường hợp chưa chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng nhưng có thu tiền theo tiến độ dự
án thì thời điểm lập HĐĐT là ngày thu tiền hoặc theo thỏa thuận thanh toán trong hợp đồng.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.net)

Tự đối chiếu danh mục của Nghị định 15/2022/NĐ-CP để xác định HHDV

được giảm thuế GTGT

Công văn số 17557/CTHN-TTHT ngày 22/4/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế 
GTGT theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP (4 trang)

Cục thuế TP. Hà Nội lưu ý, doanh nghiệp sẽ phải tự đối chiếu hàng hóa, dịch vụ (HHDV) bán ra
với Danh mục HHDV ban hành tại Nghị định 15/2022/NĐ-CP để biết có được giảm thuế GTGT
hay không.

Nếu HHDV bán ra đang áp dụng thuế GTGT 10% và không thuộc các Danh mục HHDV loại trừ
ban hành tại Nghị định 15/2022/NĐ-CP thì được giảm thuế GTGT còn 8% kể từ 1/2 đến
31/12/2022.

Ngược lại, nếu HHDV bán ra thuộc các Danh mục HHDV loại trừ ban hành tại Nghị định
15/2022/NĐ-CP thì không được giảm thuế GTGT, vẫn áp dụng thuế suất 10%.

Trường hợp HHDV bán ra được giảm thuế nhưng trên hóa đơn doanh nghiệp chưa giảm thì xử lý
theo hướng dẫn tại khoản 5 Điều 1 Nghị định 15/2022/NĐ-CP và Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-
CP.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.net)

HẢI QUAN – XUẤT NHẬP KHẨU

Gia công xuất khẩu tại chỗ, chỉ được miễn thuế nguyên liệu nếu có

văn bản chỉ định giao hàng

Công văn số 1401/TCHQ-TXNK ngày 21/4/2022 của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế hàng 
hóa nhập khẩu tại chỗ (3 trang)

Theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP, để được miễn thuế nhập khẩu
nguyên liệu đối với sản phẩm gia công xuất khẩu tại chỗ, tại thời điểm làm thủ tục xuất khẩu sản
phẩm, doanh nghiệp phải nộp thêm văn bản chỉ định giao hàng tại Việt Nam của thương nhân
nước ngoài.

Trường hợp khi làm thủ tục xuất khẩu tại chỗ sản phẩm, doanh nghiệp không cung cấp được văn
bản chỉ định giao hàng tại Việt Nam của thương nhân nước ngoài, cho dù có nộp bổ sung sau
thông quan thì cũng không được miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu..

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.net)
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Tạm nhập sản phẩm đã xuất khẩu để bảo hành không cần xin giấy phép

Công văn số 1514/TCHQ-GSQL ngày 28/4/2022 của Tổng cục Hải quan
hướng dẫn thủ tục hải quan (2 trang).

Theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định 69/2018/NĐ-CP và Công văn số 320/XNK-THCS
ngày 13/9/2021, Công ty được tạm nhập hàng hóa do chính mình sản xuất, xuất khẩu để bảo
hành, sửa chữa và không cần phải xin giấy phép TN-TX.

Quy định nêu trên áp dụng với cả trường hợp tạm nhập sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử
dụng thuộc diện cấm nhập khẩu nhằm mục đích bảo hành, sửa chữa.

Tuy nhiên, trường hợp Công ty tạm nhập sản phẩm thuộc diện cấm nhập khẩu của nhà sản xuất
khác nhằm thực hiện dịch vụ gia công, sửa chữa cho thương nhân nước ngoài thì phải xin giấy
phép TN-TX và đảm bảo tái xuất toàn bộ ra nước ngoài sau khi gia công, sửa chữa xong.

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

Hướng dẫn áp dụng bảng mã mới về loại hình XNK

Công văn số 1478/TCHQ-GSQL ngày 26/4/2022 của Tổng cục Hải quan về

vướng mắc mã loại hình (13 trang)

Công văn giải đáp vướng mắc về áp dụng mã loại hình XNK theo Quyết định số 1357/QĐ-TCHQ
ngày 08/5/2021, bao gồm các trường hợp:

- DNCX bán phế liệu, phế phẩm vào thị trường nội địa (sử dụng loại hình B11).

- DNCX thanh lý hàng hóa đã nhập khẩu vào nội địa (sử dụng loại hình B13).

- Xuất khẩu sản phẩm sản xuất bằng nguyên liệu nhập kinh doanh (E62).

- Xuất khẩu hàng hóa có nguồn gốc nhập khẩu, đã qua quá trình gia công, chế biến (trừ hàng
thanh lý của DNCX hoặc máy móc thiết bị được miễn thuế) (B11).

- Hàng hóa thanh lý của DNCX và máy móc thiết bị miễn thuế thanh lý theo hình thức bán ra
nước ngoài (B13).

- Chuyển nguyên liệu, vật tư từ hợp đồng gia công này sang hợp đồng gia công khác (E54).

- Xuất sản phẩm được sản xuất bằng nguyên liệu nhập khẩu cho thương nhân nước ngoài và
được chỉ định giao hàng tại Việt Nam (E62).

- Doanh nghiệp FDI nhập khẩu hàng hóa để thực hiện dự án đầu tư (A12).

- Doanh nghiệp FDI nhập khẩu hàng hóa để sử dụng nội bộ, không nhằm kinh doanh (A11).

- Tái nhập hàng hóa xuất khẩu trị giá thấp gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh (A31).

- DNCX mua hàng hóa (đồng phục, giầy dép ...) để cung cấp hoặc làm quà tặng cho công nhân
viên (A11).

- DNCX nhập khẩu hàng mẫu, hàng phục vụ nghiên cứu... không nhằm mục đích kinh doanh và
chỉ sử dụng trong DNCX, thuộc đối tượng không chịu thuế (E13). Các trường hợp còn lại sử
dụng loại hình H11.

- Xuất sản phẩm gia công theo chỉ định của bên đặt gia công để thực hiện hợp đồng gia công
khác (E52).

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.net)
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Giải đáp về chính sách thuế đối với hàng nhập khẩu tại chỗ để SXXK

Công văn số 1459/TCHQ-TXNK ngày 25/4/2022 của Tổng cục Hải quan về

vướng mắc hàng gia công, SXXK (10 trang)

Công văn giải đáp một số vướng mắc liên quan đến chính sách miễn thuế, hoàn thuế đối với
hàng nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu (SXXK).

Theo đó, Tổng cục Hải quan lưu ý, điểm d khoản 1 Điều 19 Luật thuế XNK số 107/2016/QH13 và
Điều 36 Nghị định 134/2016/NĐ-CP đều không có quy định hoàn thuế đối với trường hợp nguyên
liệu nhập kinh doanh sau đó thuê gia công và đưa vào SXXK.

Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa từ kho ngoại quan, có nguồn gốc là hàng SXXK
đã được doanh nghiệp nội địa khác sản xuất sau đó xuất vào kho ngoại quan theo chỉ định của
thương nhân nước ngoài thì khi mở tờ khai nhập khẩu tại chỗ phải áp dụng mã loại hình nhập
kinh doanh và kê khai nộp thuế.

Đối với bao bì nhập khẩu tại chỗ theo loại hình A12 để đóng gói sản phẩm xuất khẩu, nếu không
đáp ứng điều kiện miễn thuế BVMT theo Thông tư 159/2012/TT-BTC thì phải kê khai nộp thuế
BVMT và không được hoàn thuế khi thực xuất sản phẩm.

Đối với nguyên liệu nhập khẩu tại chỗ để SXXK, doanh nghiệp phải khai nộp bổ sung thuế GTGT
nếu tại thời điểm nhập khẩu chưa nộp và phải nộp tiền chậm nộp, tiền phạt (nếu có).

Cũng là nguyên liệu nhập khẩu tại chỗ để SXXK, nếu thực tế có đưa vào sản xuất và xuất khẩu
sản phẩm ra nước ngoài hoặc vào khu phi thuế quan thì được xét hoàn thuế nhập khẩu theo quy
định.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.net)

Nhập khẩu dây thép, khai thuế chống phá giá hay thuế chống lẩn tránh
phòng vệ thương mại?

Công văn số 3091/TXNK-CST ngày 22/4/2022 của Tổng cục Hải quan về việc
áp dụng thuế phòng vệ thương mại (2 trang).

Công văn yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh hướng dẫn doanh nghiệp xác định đúng loại thuế áp
dụng (thuế chống bán phá giá hay thuế chống lẩn tránh phòng vệ thương mại) khi nhập khẩu các
sản phẩm dây hàn thép, thép dây, thép cuộn do những mặt hàng này được phân loại cùng mã số
HS.

Cụ thể, sản phẩm dây hàn thép đặc không lõi thuốc được phân loại theo mã số HS 7217.10.10 và
7229.90.99 thuộc diện bị áp thuế chống bán phá giá tạm thời theo Quyết định số 706/QĐ-BCT
ngày 15/4/2022, thời hạn là 120 ngày kể từ 22/4/2022.

Đồng thời, sản phẩm thép cuộn, thép dây phân loại theo mã số HS 7217.10.10 và 7229.90.99 còn
đang thuộc diện bị áp dụng thuế chống lẩn tránh phòng vệ thương mại theo Quyết định số
920/QĐ-BCT ngày 20/3/2020, thời hạn từ 22/3/2020 đến 22/3/2023.

Riêng thuế chống bán phá giá tạm thời đối với dây hàn thép, Tổng cục Hải quan đã đăng tải
hướng dẫn khai báo mã chịu thuế và mức thuế suất tại website https://tongcuc.customs.gov.vn .

Xem chi tiết văn bản tại đây
(Nguồn: luatvietnam.vn)
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Chiến lược phát triển kinh tế số tại Việt Nam đến 2025

Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc

phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025,

định hướng đến năm 2030 (55 trang)

Quyết định ban hành chiến lược phát triển kinh tế số nói chung và phát triển kinh tế số trong từng
ngành, lĩnh vực của Việt Nam giai đoạn đến năm 2025.

Một trong những giải pháp đột phá được Thủ tướng Chính phủ đề ra là sẽ ban hành các chính
sách thúc nhằm đẩy hoạt động trực tuyến diễn ra nhiều hơn, rẻ hơn, nhanh hơn, dễ dàng hơn và
an toàn hơn, cụ thể:

- Ban hành Luật Giao dịch điện tử sửa đổi để công nhận đầy đủ tính pháp lý của hồ sơ, dữ liệu,
chứng từ điện tử và giao dịch điện tử; đồng thời tạo hành lang pháp lý rõ ràng cho các nền tảng
trung gian trong giao dịch điện tử.

- Chú trọng xây dựng các chính sách để nâng tỷ lệ hoạt động trực tuyến chiếm tối thiểu 50% các
hoạt động trong mỗi cơ quan, tổ chức, ngành, lĩnh vực.

- Triển khai khung pháp lý thử nghiệm có kiểm soát (sand box) đối với các dịch vụ số mới, mô
hình kinh doanh kinh tế số mới chưa được pháp luật quy định rõ ràng.

- Bổ sung cơ chế, chính sách, pháp luật để thực hiện chống độc quyền, chống mua bán, sáp
nhập làm ảnh hưởng tới cạnh tranh lành mạnh trong kinh tế số.

- Ban hành, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế số.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết văn bản tại đây

(Nguồn: luatvietnam.net)

Sắp tới sẽ giảm thời gian, lệ phí làm thủ tục hành chính qua mạng

Ngày 26/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 2/CT-TTg về phát triển Chính phủ 
điện tử hướng tới Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.

Để tiếp tục phát triển Chính phủ điện tử, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, Thủ tướng Chính phủ
chỉ thị các cơ quan nhà nước thúc đẩy sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ cao, trong đó chú
trọng việc rà soát, tham mưu trình cấp có thẩm quyền ban hành chính sách giảm thời gian, phí, lệ
phí khi thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Tổ chức kết nối, tích hợp để cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đáp ứng yêu
cầu trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; triển khai thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản
chính vào tháng 6/2022.

Đồng thời, thực hiện các nhiệm vụ quan trọng khác như: Ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh
và xác thực điện tử để cung cấp dịch vụ công trực tuyến; Thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải
quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa cấp bộ, cấp tỉnh từ ngày 01/6/2022, cấp huyện từ
ngày 01/12/2022, cấp xã từ ngày 01/6/2023...

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.vn)

DOANH NGHIỆP – ĐẦU TƯ
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Được nộp hồ sơ hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động online

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã có Công văn 1244/LĐTBXH-VL về việc thực hiện

Quyết định 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Theo đó, người sử dụng lao động có thể nộp hồ sơ hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo
các hình thức như:.

- Nộp trực tiếp;

- Dịch vụ bưu chính công ích;

- Nộp trực tuyến.

Đối với trường hợp nộp hồ sơ và trả kết quả xác nhận người lao động tham gia bảo hiểm xã hội
bắt buộc, người sử dụng lao động có thể nộp qua nhiều hình thức, trong đó có hình thức trực
tuyến (giao dịch điện tử).

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động do doanh nghiệp chuẩn bị để nộp cho Ủy
ban nhân dân cấp huyện. Căn cứ Điều 8 và Điều 10 Quyết định 08, hồ sơ này bao gồm:

- Đối với lao động đang làm việc trong doanh nghiệp:

+ Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà có xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã
hội.

+ Nếu trong danh sách có người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt
buộc thì cần có thêm bản sao danh sách trả lương của tháng liền kề trước thời điểm doanh
nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

- Đối với lao động quay lại thị trường lao động

+ Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà có xác nhận của cơ quan bảo hiểm.

+ Nếu trong danh sách có người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt
buộc, người lao động mới tuyển dụng và có giao kết hợp đồng lao động nhưng chưa có tên trong
danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì cần có thêm bản sao danh sách trả lương của
tháng liền kề trước thời điểm lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.net)

Trả hoa hồng đại lý bảo hiểm trên 100 triệu/năm phải khấu trừ thuế TNCN

Công văn số 18178/CTHN-TTHT ngày 26/4/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về

chính sách thuế TNCN của đại lý bảo hiểm (3 trang)

Theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư 40/2021/TT-BTC , đối với cá nhân làm đại lý bảo
hiểm, nếu doanh nghiệp xác định doanh thu hoa hồng chi trả trong năm trên 100 triệu thì phải
khấu trừ thuế TNCN.

Thuế TNCN của đại lý bảo hiểm được kê khai theo tháng hoặc quý và không phải quyết toán
(điểm c khoản 2 Điều 9 Thông tư 40/2021/TT-BTC ).

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.net)

LAO ĐỘNG – BẢO HIỂM
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Sẽ sớm có Nghị định mới về mức lương tối thiểu vùng

Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 128/TB-VPCP kết luận của
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về tình hình, giải pháp khắc phục thiếu hụt lao động.

Theo đó, để hạn chế tình trạng thiếu hụt lao động trước mắt, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ,
ngành cần tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp như:

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan
khẩn trương trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với
người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, hoàn thiện các quy định tạo điều kiện thuận lợi để các
doanh nghiệp cùng tham gia quy hoạch, phát triển nhà ở cho người lao động.

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan khẩn trương triển khai có
hiệu quả chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân.

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố có các biện pháp giúp doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện việc
duy trì, thu hút lao động vào làm việc, hỗ trợ người lao động quay trở lại thị trường lao động, tổ
chức hoạt động thông tin, kết nối cung - cầu lao động trên cơ sở liên kết, hợp tác vùng (bao gồm
nội vùng, các vùng) và cả nước nói chung.

Về lâu dài, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành, cơ quan liên quan
trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao nghiên cứu bảo đảm phù hợp và sử dụng tối đa
các yếu tố thuận lợi của thị trường lao động trong quá trình xây dựng các quy hoạch theo quy
định của Luật Quy hoạch.

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chú trọng triển khai Chiến lược phát triển giáo dục nghề
nghiệp giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đảm bảo tiến độ, chất lượng đề ra. Đặc
biệt lưu ý phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp có chương trình phù hợp để mở thêm các
chuyên ngành mới liên quan đến cách mạng công nghiệp 4.0...

Thông báo nêu các giải pháp trước mắt và lâu dài của Chính phủ nhằm giải quyết tình trạng
thiếu hụt lao động sau đại dịch Covid-19.

Theo đó, trước mắt, các Bộ, ngành sẽ khẩn trương triển khai những giải pháp sau:

- Thực hiện hiệu quả các chính sách phục hồi KT-XH theo Nghị quyết số 11/NQ-CP, chính sách
tài khóa theo Nghị quyết số 43/2022/QH15, chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động
theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg .

- Trình Chính phủ ban hành mức lương tối thiểu vùng mới.

- Tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp cùng tham gia phát triển nhà ở cho người lao động
khu công nghiệp, khu kinh tế.

- Thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân theo Nghị quyết số
11/NQ-CP và Nghị quyết số 43/2022/QH15.

Xem chi tiết văn bản tại đây
(Nguồn: luatvietnam.net)
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Những lưu ý khi áp dụng hạn mức tăng ca mới

Công văn số 1312/LĐTBXH-ATLĐ ngày 26/4/2022 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
về việc hướng dẫn tổ chức thực hiện Nghị quyết số 17/2022/UBTVQH15 (2 trang).

Liên quan đến việc nâng hạn mức tăng ca (lên 300 giờ/năm và 60 giờ/tháng) theo Nghị quyết
17/2022/UBTVQH15, Bộ Lao động TB&XH đã có một số lưu ý sau đây:

- Hạn mức tăng ca 300 giờ/năm được áp dụng cho các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều
1 Nghị quyết 17 và khoản 3 Điều 107 Bộ luật lao động.

- Tất cả các trường hợp được tăng ca 300 giờ/năm đều sẽ được áp dụng hạn mức tăng ca
đến 60 giờ/tháng kể từ ngày 1/4/2022.

- Khi áp dụng hạn mức tăng ca mới, doanh nghiệp vẫn phải tuân thủ đầy đủ các quy định
khác liên quan đến tăng ca như hạn mức tăng ca trong ngày, tiền lương tăng ca, thỏa thuận
với người lao động,....

- Khi tổ chức tăng ca từ trên 200 giờ đến 300 giờ/năm theo Nghị quyết 17, doanh nghiệp phải
thông báo với Sở Lao động TB&XH theo quy định tại khoản 4 Điều 107 Bộ luật lao động và
Điều 62 Nghị định 145/2020/NĐ-CP .

- Quy định nâng hạn mức tăng ca tại Nghị quyết 17 được thực hiện đến hết ngày 31/12/2022,
trừ trường hợp được Quốc hội cho phép gia hạn áp dụng.

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

Hướng dẫn mới về khoản hỗ trợ của công đoàn cho người mắc Covid-19

Ngày 21/4/2022, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có Công văn 3992/TLĐ-QHLĐ
về việc hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19.

Tại Quyết định số 4292/QĐ-TLĐ, Tổng Liên đoàn Lao động quyết định dừng chính sách hỗ trợ cho
đoàn viên và người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 kể từ ngày 01/3/2022.

Tuy nhiên, tại Công văn 3992 mới ban hành, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có thêm
hướng dẫn về chính sách hỗ trợ cho đoàn viên và người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh
Covid-19 kéo dài sau ngày 01/3/2022 để trả lời Công văn của Liên đoàn Lao động tỉnh Bến Tre.

Theo đó, những trường hợp bị nhiễm Covid-19 trước ngày 01/3/2022 nhưng thời gian điều trị liên
tục kéo dài đến sau ngày 01/3/2022 thì vẫn được các cấp công đoàn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất
vào ngày 31/3/2022 và thuộc diện hỗ trợ từ quỹ công đoàn theo Quyết định 3749/QĐ-TLĐ.

Xem chi tiết văn bản tại đây
(Nguồn: luatvietnam.vn)
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TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG – CHỨNG KHOÁN

Cháu ruột nếu vẫn còn ba mẹ không được tính là người phụ thuộc

Công văn số 18175/CTHN-TTHT ngày 26/4/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về 
việc giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc (2 trang).

Cục thuế TP. Hà Nội lưu ý, trường hợp người lao động đăng ký người phụ thuộc là ông, bà (nội,
ngoại) nếu đáp ứng điều kiện tại khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC thì được giảm trừ gia
cảnh.

Tuy nhiên, trường hợp người lao động đăng ký "cháu ruột" vẫn còn ba mẹ trong độ tuổi lao động
thì chưa đáp ứng điều kiện "không nơi nương tựa" để được giảm trừ gia cảnh.

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

Các chính sách tín dụng dành cho doanh nghiệp và người dân vùng núi

Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ về chính sách tín 
dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã 
hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến 

năm 2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025 (8 trang).

Nghị định quy định chi tiết về các chính sách tín dụng dành cho doanh nghiệp và người dân thuộc
vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong giai đoạn 2021 - 2025, bao gồm:

1. Cho vay hỗ trợ đất ở đối với hộ nghèo (tối đa 50 triệu đồng/hộ, lãi suất 3%/năm)

2. Cho vay hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo (tối đa 40 triệu đồng/hộ, lãi suất 3%/năm)

3. Cho vay hỗ trợ đất sản xuất đối với hộ nghèo (tối đa 77,5 triệu đồng/hộ, lãi suất bằng 50% mức
lãi suất cho vay đối với hộ nghèo)

4. Cho vay đầu tư vùng trồng dược liệu quý (tối đa bằng 45% tổng mức đầu tư dự án, lãi suất
3,96%/năm)

5. Cho vay hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị (tối đa 2 tỷ đồng/khách hàng,
lãi suất bằng 50% lãi suất cho vay sản xuất, kinh doanh đối với hộ cận nghèo)

Nghị định có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Xem chi tiết văn bản tại đây
(Nguồn: luatvietnam.net)
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Biểu phí cấp phép hoạt động chứng khoán kể từ 1/7/2022

Thông tư số 25/2022/TT-BTC ngày 28/4/2022 của Bộ Tài chính quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán 

(7 trang).

Thông tư thay mới Biểu phí cấp phép hoạt động chứng khoán, gồm: thành lập công ty chứng
khoán; thành lập công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán; thành lập công ty đầu tư chứng khoán;
lập quỹ đầu tư chứng khoán; thành lập chi nhánh công ty chứng khoán...

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2022 và bãi bỏ Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày
14/11/2016.

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

Chấn chỉnh hoạt động phát hành, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp

Ngày 25/4/2022, Bộ Tài chính đã có Chỉ thị 01/CT-BTC về việc tăng cường kiểm tra, giám sát 
và chấn chỉnh hoạt động phát hành, đầu tư, cung cấp dịch vụ trên thị trường trái phiếu doanh 

nghiệp phát hành riêng lẻ.

Theo đó, để triển khai chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu các đơn
vị khẩn trương thực hiện các nội dung quan trọng sau:

- Rà soát, sửa đổi quy định liên quan đến chào bán và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp:

Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu Vụ Tài chính ngân hàng khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị
định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính
phủ về chào bán và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khẩn trương chủ trì, phối hợp trình Bộ ban hành Thông tư
hướng dẫn Nghị định số 153/2020/NĐ-CP về hoạt động của các tổ chức cung cấp dịch vụ trên thị
trường trái phiếu doanh nghiệp.

- Tăng cường quản lý, thanh tra thị trường trái phiếu doanh nghiệp:

Bộ Tài chính yêu cầu Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội rà
soát các doanh nghiệp phát hành còn dư nợ trái phiếu riêng lẻ (tại thời điểm 31/3/2022) để đề
xuất danh sách các doanh nghiệp cần kiểm tra, thanh tra.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chủ trì phối hợp khẩn trương kiểm tra giám sát tình hình phát
hành, giao dịch, cung cấp dịch vụ về trái phiếu doanh nghiệp tại các công ty chứng khoán cung
cấp dịch vụ, các doanh nghiệp phát hành lớn, báo cáo lãnh đạo Bộ Tài chính, hoàn thành trước
ngày 10/5/2022.

- Giám sát chặt chẽ hoạt động phát hành trái phiếu riêng lẻ:

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản chỉ đạo các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn hồ sơ
chào bán trái phiếu, đấu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành trái phiếu, đăng ký, lưu ký trái phiếu
chấn chỉnh hoạt động cung cấp dịch vụ về trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Xem chi tiết văn bản tại đây
(Nguồn: luatvietnam.vn)
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XÂY DỰNG – BẤT ĐỘNG SẢN
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Từ 15/6/2022, tăng thời gian học thực hành lái xe ô tô trên đường

Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 04/2022/TT-BGTVT sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư 12/2017/TT-BGTVT về đào tạo, sát hạch, cấp 

giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

Theo đó, chương trình đào tạo lái xe ô tô có một số thay đổi đáng chú ý như:

- Đối với hạng B1 (học xe số tự động): Giảm thời gian học thực hành trên sân tập lái từ 45 giờ
xuống 41 giờ và tăng thời gian học thực hành trên đường giao thông từ 20 giờ lên 24 giờ.

- Đối với hạng B1 (học xe số cơ khí), hạng B2: Giảm thời gian học thực hành trên sân tập lái từ 45
giờ xuống 41 giờ và tăng thời gian học thực hành trên đường giao thông từ 36 giờ lên 40 giờ.

- Đối với hạng C: Giảm thời gian học thực hành trên sân tập lái từ 46 giờ xuống 43 giờ và tăng
thời gian học thực hành trên đường giao thông từ 45 giờ lên 48 giờ.

Ngoài ra, quy định mới còn cho phép cơ sở đào tạo kéo dài thời gian trang bị và sử dụng ca bin
mô phỏng học lái xe để đào tạo lái xe ô tô đến ngày 31/12/2022 thay vì phải trang bị ngay từ
01/7/2022. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/6/2022.

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

Tạm dừng khai báo y tế với người nhập cảnh từ 0h ngày 27/4/2022

Đây là nội dung tại Công văn 2118/BYT-DP ngày 26/04/2022 của Bộ Y tế về 
tạm dừng áp dụng khai báo y tế tại cửa khẩu đối với COVID-19.

Theo đó, Bộ Y tế đề nghị UBND tỉnh/thành phố chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện các nội
dung sau:

- Tạm dừng việc áp dụng khai báo y tế với Covid-19 tại tất cả các cửa khẩu của Việt Nam đối với
người nhập cảnh kể từ 00 giờ 00 phút ngày 27/4/2022.

- Duy trì giám sát hành khách nhập cảnh tại các cửa khẩu theo quy định tại Nghị định 89/2018/NĐ-
CP hướng dẫn Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới.

- Chủ động cập nhật các tài liệu truyền thông, khuyến cáo phòng, chống dịch Covid-19 phù hợp
với tình hình hiện nay và chủ động đưa tin kịp thời.

Bộ Y tế tiếp tục cập nhật, cung cấp thông tin về hình hình dịch bệnh trên thế giới và trong nước để
có các biện pháp phòng chống dịch phù hợp.

Công văn 2118/BYT-DP được ban hành ngày 26/4/2022.

Xem chi tiết văn bản tại đây

(Nguồn: thuvienphapluat.vn)
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TP. HCM khuyến cáo các biện pháp ứng phó mưa bão

Công văn số 1234/UBND-KT ngày 22/4/2022 của UBND TP. HCM về việc tăng 
cường triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống, ứng phó với mưa 

giông, lốc xoáy, gió giật và cây xanh ngã đổ trên địa bàn Thành phố (3 trang).

Chính quyền TP. HCM khuyến cáo các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện... trên địa
bàn thành phố phải thường xuyên kiểm tra, gia cố, tu sửa nhà ở, kho hàng, nhà máy, xí nghiệp,
công trình... đang quản lý để đề phòng mưa giông, lốc xoáy bất ngờ xảy ra.

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

Bổ sung sân bay quốc tế cho phép xuất, nhập cảnh bằng thị thực điện tử

Ngày 27/4/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết 60/NQ-CP bổ sung danh sách các cửa khẩu 
quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử.

Theo đó, bổ sung cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn vào danh sách các cửa khẩu
quốc tế đường không cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử tại
mục I Điều 2 Nghị quyết số 79/NQ-CP ngày 25/5/2020.

Theo Nghị quyết số 79/NQ-CP, có 08 cửa khẩu hàng không cho phép người nước ngoài nhập
cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử gồm:

- Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài;

- Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất;

- Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh;

- Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng;

- Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Cát Bi;

- Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ;

- Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc;

- Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Phú Bài.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 27/4/2022.

Xem chi tiết văn bản tại đây
(Nguồn: luatvietnam.vn)
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Học lái xe ô tô với cabin mô phỏng từ ngày 31/12/2022

Ngày 22/4/2022, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Thông tư 04/2022/TT-
BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 12/2017/TT-BGTVT quy 

định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/6/2022.

Xem chi tiết văn bản tại đây
(Nguồn: luatvietnam.vn)
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Trước đây, Thông tư 12/2017/TT-BGTVT, sửa đổi bởi Thông tư 01/2021/TT-BGTVT từng yêu
cầu cơ sở đào tạo bằng lái xe phải trang bị và sử dụng ca bin học lái xe ô tô để đào tạo lái xe ô
tô từ ngày 01/7/2022.
Tuy nhiên, theo quy định mới được sửa đổi bởi Thông tư 04/2022/TT-BGTVT, các cơ sở đào
tạo sẽ được kéo dài thời hạn trang bị và sử dụng ca bin mô phỏng học lái xe để đào tạo lái xe ô
tô đến ngày 31/12/2022 thay vì phải trang bị ngay từ 01/7/2022.
Thời gian học thực hành lái xe của 01 học viên trên xe tập lái và trên ca bin học lái xe ô tô như
sau:

Nội dung
Đơn vị

tính

B1

(Xe số tự 

động)

B1

(Xe số 

cơ khí)

B2 C

Tổng số giờ học thực hành lái xe của 01 

học viên trên xe tập lái và trên ca bin học

lái xe ô tô

Giờ 68 84 84 94

Số giờ thực hành lái xe/01 học viên Giờ 65 81 81 91

Số giờ thực hành lái xe trên sân tập 

lái/01 học viên
Giờ 41 41 41 43

Số giờ thực hành lái xe trên đường giao 

thông/01 học viên
Giờ 24 40 40 48

Số giờ thực hành trên ca bin học lái xe ô 

tô/01 học viên
Giờ 3 3 3 3

Số giờ học/01 học viên/khoá đào tạo Giờ 204 220 252 262



30

TỪ ĐIỂN PHÁP LÝ

PHẦN TIN THỊ TRƯỜNG

Tổng hợp các thuật ngữ pháp lý dễ gây nhầm lẫn trong lĩnh vực hình sự

“Khởi tố vụ án – Khởi tố bị can”

Khởi tố vụ án là khởi tố về hành vi có dấu hiệu phạm tội.

Khởi tố bị can là khởi tố về cá nhân hoặc pháp nhân có dấu hiệu phạm tội.

Khởi tố vụ án có trước khởi tố bị can, nhưng thực tế cơ quan có thẩm quyền có thể ban hành
hai quyết định này cùng một thời điểm ngay khi xác định tại sự việc, sự kiện phạm tội có dấu
hiệu tội phạm thì cũng đồng thời xác định được ngay người thực hiện hành vi phạm tội. (như
trường hợp bắt tội phạm quả tang).

“Bị can – bị cáo”

Bị can là người đã bị khởi tố về hình sự.

Bị cáo là người đã bị Tòa án quyết định đưa ra xét xử.

“Miễn trách nhiệm hình sự – Loại trừ trách nhiệm hình sự – Miễn hình phạt – Miễn chấp
hành hình phạt”

Miễn Trách nhiệm hình sự là việc người phạm tội không phải chịu các hậu quả pháp lý hình
sự từ hành vi phạm tội khi có các căn cứ theo luật định (nhưng có thể chịu các trách nhiệm về
dân sự và hành chính). Người phạm tội đã thỏa mãn các yếu tố cấu thành tội phạm nhưng
không phải chịu TNHS.

Ví dụ: người phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội, người phạm tội mắc bệnh hiểm nghèo,
người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại; người phạm tội tự thú,…

Miễn hình phạt là việc người phạm tội không phải chịu hình phạt về tội mà mình bị kết án.
Hành vi của người phạm tội đã cấu thành tội phạm và bị tuyên án là có tội nhưng không bị áp
dụng hình phạt.

Ví dụ: người phạm tội được miễn hình phạt nếu thuộc trường hợp quy định tại Khoản 1, 2 Điều
54 Bộ luật Hình sự 2015 và đáng được khoan hồng đặc biệt.

Loại trừ trách nhiệm hình sự là việc người nào đó có hành vi gây thiệt hại hoặc đe dọa gây
thiệt hại nhưng không bị coi là phạm tội và không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ví du: người thực hiện hành vi gây hậu quả thuộc trường hợp phòng vệ chính đáng; sự kiện
bất ngờ; tình thế cấp thiết; gây thiệt hại khi bắt giữ người phạm tội; tình trạng không có năng
lực trách nhiệm hình sự; rủi ro trong nghiên cứu, thử nghiệm, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ
thuật và công nghệ; và thi hành mệnh lệnh của người chỉ huy hoặc cấp trên.

Miễn chấp hành hình phạt là việc người bị kết án không phải chấp hành một phần hoặc toàn
bộ hình phạt của bản án đã tuyên khi họ có đủ các điều kiện do Bộ luật Hình sự quy định.

Ví dụ: người bị kết án được Nhà nước đại xá, đặc xá.
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“Đầu thú – Tự thú”

Đầu thú là việc người phạm tội tự nguyện ra trình diện sau khi bị phát hiện về hành vi phạm
tội.

Tự thú là việc người phạm tội tự nguyện ra trình diện trước khi bị phát hiện về hành phạm tội.

“Dẫn giải – Áp giải”

Dẫn giải là việc cưỡng chế người làm chứng, người bị tố giác hoặc bị kiến nghị khởi tố đến địa
điểm tiến hành điều tra, truy tố, xét xử.

Áp giải là việc cưỡng chế người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, bị bắt, bị tạm giữ, bị can, bị
cáo đến địa điểm tiến hành điều tra, truy tố hoặc xét xử.

“Phạm tội 02 lần trở lên – Tái phạm”

Phạm tội 02 lần trở lên (BLHS 1999 gọi là phạm tội nhiều lần) là người phạm tội đã có từ 2
lần phạm tội trở lên mà mỗi lần phạm tội đều có đầy đủ các yếu tố cấu thành tội phạm, đồng
thời trong các lần phạm tội đó chưa có lần nào bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tái phạm là trường hợp đã bị kết án, chưa được xóa án tích mà lại thực hiện hành vi phạm tội.

“Tình thế cấp thiết – phòng vệ chính đáng”

Tình thế cấp thiết là tình thế của người vì muốn tránh một nguy cơ đang thực tế đe doạ lợi ích
của Nhà nước, của tổ chức, quyền, lợi ích chính đáng của mình hoặc của người khác mà
không còn cách nào khác là phải gây một thiệt hại nhỏ hơn thiệt hại cần ngăn ngừa.

Phòng vệ chính đáng là chống trả lại một cách cần thiết người đang có hành vi xâm phạm
các lợi ích của Nhà nước, của mình và của người khác.

“Vô ý do cẩu thả – Vô ý vì quá tự tin”

Lỗi vô ý do cẩu thả là lỗi của chủ thể đã không thấy trước hậu quả nguy hiểm cho xã hội mà
hành vi của họ có thể gây ra và việc không thấy trước đó hoàn toàn do chủ quan của chủ thể
đã không có sự thận trọng cần thiết. Người phạm tội đã không thấy trước hậu quả nguy hiểm
cho xã hội là do chủ quan của họ.

Lỗi vô ý vì quá tự tin là lỗi của chủ thể tuy thấy hành vi của mình có thể gây ra hậu quả nguy
hiểm cho xã hội nhưng cho rằng hậu quả đó sẽ không xảy ra hoặc có thể ngăn ngừa được nên
vẫn thực hiện và đã gây ra hậu quả nguy hiểm cho xã hội.

“Tạm giữ – tạm giam”

Tạm giữ – tạm giam : Dựa vào đối tượng bị áp dụng để phân biệt;

Tạm giữ áp dụng với người bị bắt trong trường hợp khẩn cấp, phạm tội quả tang, người phạm
tội tự thú, đầu thú hoặc người bị bắt theo quyết định truy nã.

Tạm giam áp dụng đối với bị can, bị cáo.
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“Che giấu tội phạm – Không tố giác tội phạm”

Che giấu tội phạm là việc biết về hành vi phạm tội sau khi hành vi phạm tội đã được thực
hiện, người che giấu không có hứa hẹn gì trước với người phạm tội.

Không tố giác tội phạm là việc biết rõ hành vi phạm tội sẽ, đang và đã diễn ra nhưng vẫn giữ
im lặng.


