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Hàn Quốc quyết định gia nhập CPTPP

Các quan chức Hàn Quốc cho biết quyết định tham gia
CPTPP đã được thông qua tại một cuộc họp của các bộ
trưởng liên quan lĩnh vực kinh tế trong ngày 15/4 và
chính phủ sẽ chính thức đệ đơn xin gia nhập sau khi
hoàn tất các thủ tục trong nước, bao gồm báo cáo lên
Quốc hội.

Trước đó, Chính phủ Hàn Quốc cho biết nước này dự định xin gia nhập CPTPP trước khi nhiệm
kỳ 5 năm của Tổng thống Moon Jae-in kết thúc vào ngày 9/5 tới. Chính phủ của Tổng thống đắc
cử Yoon Suk-yeol dự định sẽ tiến hành các cuộc đàm phán để trở thành thành viên của CPTPP,
ước tính sẽ mất ít nhất 1 năm.

Cuối năm ngoái, Hàn Quốc đã khởi động tiến trình gia nhập CPTPP. Viện Chính sách kinh tế
quốc tế Hàn Quốc ước tính việc gia nhập CPTPP sẽ giúp Hàn Quốc thúc đẩy hoạt động thương
mại và đầu tư, tăng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này thêm từ 0,33-0,35%.

CPTPP hiện có 11 nước thành viên gồm Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia,
Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam.

Khai trương Trung tâm hợp tác tài chính Hàn Quốc-
ASEAN tại Jakarta

Đại sứ Hàn Quốc tại ASEAN Kwon Hee-seog cho biết Trung tâm sẽ cung cấp dịch vụ tư vấn về
nhiều vấn đề gồm công nghệ tài chính (fintech), ổn định tài chính, cơ sở hạ tầng tài chính, và
tiền điện tử. Phát biểu tại buổi lễ, ông Hee-seog cho biết: “Hơn 30 ngân hàng Hàn Quốc đang
hoạt động ở Jakarta nói riêng và Indonesia nói chung sẽ tham gia vào nhiều hoạt động hơn và
đầu tư nhiều hơn vào các lĩnh vực tài chính”.

Trung tâm cũng sẽ cung cấp nền tảng cho các tổ chức tài chính Hàn Quốc và ASEAN để trao
đổi thông tin về các vấn đề liên quan đến tài chính. Trung tâm sẽ hợp tác chặt chẽ với các Đại
sứ quán Hàn Quốc tại Đông Nam Á. Đại sứ Hee-seog nhấn mạnh: “Trong năm đầu tiên, Trung
tâm sẽ thiết lập chỗ đứng vững chắc tại Jakarta và tiếp đó là tại các nước thành viên ASEAN
khác”.

Về phần mình, Phó tổng thư ký ASEAN phụ trách Cộng đồng kinh tế Satvinder Singh bày tỏ hy
vọng rằng hợp tác sẽ giúp cải thiện khả năng tiếp cận tài chính và sự phát triển bao trùm của
các doanh nghiệp ASEAN và Hàn Quốc. Ngoài tài chính kỹ thuật số và công nghệ tài chính, Phó
tổng thư ký Satvinder cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác nhằm giải quyết vấn đề liên
quan đến các sáng kiến tài chính xanh và bền vững.
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ASEAN và Mỹ tái khẳng định tăng cường quan hệ đối
tác chiến lược

Thượng Hải nỗ lực giải quyết việc tắc nghẽn kho vận

Thượng Hải đang nỗ lực để khắc phục những nút thắt trong kho 
vận (logistics) và giúp các nền tảng thương mại điện tử tăng 
cường năng lực sản xuất và vận chuyển giữa bối cảnh bùng phạt
COVID-19. 

Phát biểu với báo giới, Phó Giám đốc Ủy ban Thương mại Thành
phố Thượng Hải Liu Min cho hay: “Dịch bệnh bùng phát trở lại ở. 

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, tại cuộc họp Ủy ban hợp tác chung Hiệp hội các quốc gia
Đông Nam Á (ASEAN) – Mỹ lần thứ 13 vào ngày 12/4, hai bên đã tái khẳng định cam kết tăng
cường quan hệ đối tác chiến lược.

Tại cuộc họp, hai bên đánh giá rằng mối quan hệ đối tác lâu đời ASEAN-Mỹ đã mở rộng và bao
trùm nhiều lĩnh vực hợp tác trên ba trụ cột của Cộng đồng ASEAN; ghi nhận các tiến bộ đạt
được trong việc thực hiện Kế hoạch hành động ASEAN-Mỹ giai đoạn 2021-2025, trong đó tiếp
tục hỗ trợ các nỗ lực của ASEAN trong việc thúc đẩy hòa bình, an ninh và thịnh vượng khu vực.

Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực chủ chốt
như thúc đẩy thương mại và đầu tư trong khuôn khổ Chương trình nghị sự về phụ nữ, hòa bình
và an ninh (WPS); tạo thuận lợi hóa thương mại, kinh tế số, giao thông, thành phố thông minh,
cơ sở hạ tầng xanh và kết nối; doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME); các trường hợp
khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng; giao lưu nhân dân và giáo dục; môi trường, biến đổi khí hậu,
phát triển bền vững và năng lượng tái tạo.

Cuộc họp đánh giá cao việc Mỹ tăng cường cam kết với ASEAN, thể hiện qua vai trò lãnh đạo
của nước này trong việc đảm bảo khả năng tiếp cận vaccine công bằng và với giá cả phải chăng
và ủng hộ các nỗ lực của ASEAN trong việc giải quyết đại dịch COVID-19.

Thượng Hải đã gây ra áp lực lớn đối với hoạt động mua sắm trực tuyến, do nhiều người giao
hàng đang chịu quản thúc và một số nhà kho tạm thời đóng cửa”.

Theo bà Liu Min, Thượng Hải đang cố gắng để phục hồi năng lực vận tải. Đến nay, tổng cộng 42
kho hàng không bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh của các nền tảng thương mại điện tử ở Thượng
Hải đã hoạt động trở lại, với hơn 18.000 tài xế giao khoảng 1,8 triệu đơn hàng mỗi ngày.

Ngoài ra, các siêu thị và cửa hàng phi trực tuyến của các hãng cung ứng lớn đang dần trở lại
hoạt động kinh doanh

Thành phố Thượng Hải tăng cường công tác xét nghiệm sức khỏe cho những người làm công
tác chống dịch kể cả người giao hàng, cung cấp các dịch vụ xét nghiệm thuận tiện.
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Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cả nước đạt hơn 11%
sau 3 tháng
Trong báo cáo vừa gửi Thủ tướng, Bộ Tài chính cho biết ước thanh toán vốn đầu tư công từ đầu
năm tới hết tháng 3 là hơn 61.536 tỷ đồng, đạt hơn 11% kế hoạch năm (đạt gần 12% kế hoạch
Thủ tướng giao). Con số vừa nêu thấp hơn so với cùng kỳ năm trước.

Cũng theo báo cáo của Bộ Tài chính, tính đến cuối quý I vừa qua vẫn còn hơn 50.000 tỷ đồng
vốn đầu tư công chưa được phân bổ và 29 đơn vị chưa giải ngân kế hoạch vốn.

Bộ Tài chính cho biết tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn 2 tháng và ước 3 tháng đầu năm nay đạt
thấp, nguyên nhân là các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương vẫn đang tiếp tục phân bổ chi
tiết kế hoạch vốn năm 2022, sau khi được Thủ tướng giao vốn đợt 2 vào 21/2.

Bên cạnh đó, 3 tháng đầu năm các chủ đầu tư đang tập trung hoàn chỉnh hồ sơ để thanh toán
và các dự án khởi công mới đang hoàn thiện thủ tục, thực hiện công tác đấu thầu, chấm thầu,
thương thảo hợp đồng.

Đối với vốn nước ngoài, các dự án đang triển khai đàm phán với đối tác và triển khai lập kế
hoạch lựa chọn nhà thầu, lựa chọn đối tác nước ngoài... nên chưa giải ngân kế hoạch vốn đã
được giao.

Về việc phân bổ vốn, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Kế hoạch & Đầu tư đề xuất phương án xử lý phù
hợp theo đúng quy định về đầu tư công đối với những trường hợp chưa hoàn thành phân bổ,
giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách trung ương năm 2022 theo các quy định của
Thủ tướng.

Nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới đầu tư bao nhiêu tiền
vào Việt Nam?

Theo Ngân hàng Thế giới, quy mô nền kinh tế của Trung Quốc xếp thứ 2 trên thế giới và chỉ
đứng sau Mỹ.

Trong nhiều năm qua, Trung Quốc liên tục rót tiền đầu tư vào Việt Nam. Tính đến 20/3, số vốn
Trung Quốc đầu tư vào Việt Nam đạt hơn 21,96 tỷ USD với tổng 3.372 dự án. Với số vốn này,
Trung Quốc xếp thứ 7 trong danh sách các quốc gia đầu tư nhiều nhất vào Việt Nam.

Trên thực tế, FDI của Trung Quốc có mặt tại hầu hết các tỉnh, thành Việt Nam. Tuy nhiên, các
dự án này chủ yếu tập trung tại các tỉnh biên giới có khu kinh tế cửa khẩu, ven biển, các thành
phố đông dân, có sức thu hút lao động mạnh, có cơ sở hạ tầng tốt, thuận lợi cho xuất, nhập
khẩu hàng hóa cũng như đi lại giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Bên cạnh đó, các nhà đầu tư Trung Quốc còn rót nguồn vốn đầu tư vào liên doanh liên kết, góp
vốn bằng tiền hoặc công nghệ, máy móc ở trong các doanh nghiệp Việt Nam trong đủ mọi lĩnh
vực.
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Phó Thủ tướng yêu cầu bình ổn giá vật liệu xây dựng

Giá nhiên vật liệu xây dựng leo thang vừa qua ảnh hưởng
tới các công trình giao thông trọng điểm, Chính phủ chỉ đạo
các bộ ngành có giải pháp quản lý, bình ổn.

Yêu cầu này của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đưa ra
ngày 15/4, trước kiến nghị của Bộ Giao thông Vận tải liên
quan tới biến động giá vật liệu xây dựng tới tiến độ thi
công, đầu tư các công trình dự án giao thông.

Phó thủ tướng giao các địa phương có giải pháp quản lý, bình ổn giá các vật liệu xây dựng công
trình giao thông, trong đó có các dự án giao thông trọng điểm quốc gia.

Riêng Bộ Xây dựng được đề nghị kiểm tra việc công bố giá, các chỉ số giá vật liệu về quản lý chi
phí đầu tư tại các địa phương.

Cơ quan này cùng các bộ, ngành nghiên cứu việc điều chỉnh hợp đồng, giá hợp đồng do ảnh
hưởng biến động giá vật liệu với các dự án đang triển khai.

Ngoài ra, giải pháp, cơ chế cần thiết để quản lý, bình ổn giá nhiên, vật liệu xây dựng cũng cần
được Bộ Xây dựng và Giao thông Vận tải nghiên cứu, hoàn thiện.

Thương hiệu quốc gia Việt Nam được định giá 388 tỷ
USD, tăng gần 22%
Thông tin trên được công bố tại lễ Khai mạc "Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam và Diễn
đàn thương hiệu quốc gia Việt Nam 2022", với chủ đề "Thương hiệu quốc gia Việt Nam: Nâng
tầm vị thế - Chắp cánh bay xa".

Theo Brance Finance - Tập đoàn hàng đầu thế giới về đánh giá thương hiệu các quốc gia, năm 
2021, tỷ trọng gia tăng về giá trị của các doanh nghiệp trong Top 10 thương hiệu giá trị nhất Việt
Nam tăng từ gần 22% năm 2018 lên gần 68% vào năm 2021. Đến năm 2030 sẽ có trên 1.000 
sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam.

Trong xu thế hội nhập toàn cầu, đứng trước nhiều cơ hội cũng như nhiều thách thức, xây dựng
thương hiệu là điều kiện cần thiết nhằm nâng cao vị thế và mang lại nhiều giá trị cạnh tranh thiết
thực.

Ông Samir Dixit, Giám đốc điều hành Brand Finance khu vực châu Á Thái Bình Dương đánh giá
những năm gần đây, thứ hạng giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam liên tục được cải thiện trên 
Bảng xếp hạng thế giới và nằm trong nhóm thương hiệu mạnh.

Theo ông Samir Dixit, kết quả trên nhờ những nỗ lực của Chính phủ về cải cách môi trường đầu
tư kinh doanh, mở rộng các quan hệ song phương và đa phương, hỗ trợ xuất nhập khẩu cùng
với sự nỗ lực của các doanh nghiệp trong việc xây dựng thương hiệu.



THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

6

Thị trường chứng khoán thế giới

PHẦN TIN THỊ TRƯỜNG

34,451.23 điểm 4,392.59 điểm 13,351.08 điểm

0.33 % 1.21 % 2.14 %

S&P 500 và Nasdaq Composite quay đầu giảm điểm

Thị trường chứng khoán Việt Nam

Nhịp đập Thị trường tuần 12-15/04/2022: Tuần giao
dịch ảm đạm

Trong phiên cuối tuần, VN-Index giảm 13.56 điểm, kết phiên ở mức 1,458.56 điểm; HNX-Index
giảm 6.98 điểm, xuống mức 416.71 điểm. Xét cho cả tuần, VN-Index giảm tổng cộng 23.44 điểm
(-1.58%); HNX-Index giảm 15.31 điểm (-3.54%).
Khối lượng khớp lệnh trung bình trên sàn HOSE gần 608 triệu cổ phiếu/phiên, giảm 20.35% so
với tuần giao dịch trước. Sàn HNX đạt trung bình gần 75 triệu cổ phiếu/phiên, giảm 17.18% so
với tuần giao dịch trước.
Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng hơn 1,149 tỷ đồng trên cả hai sàn. Khối ngoại mua ròng
hơn 1,099 tỷ đồng trên sàn HOSE và mua ròng hơn 49 tỷ đồng trên sàn HNX.
Cổ phiếu tăng tiêu biểu trong tuần qua là CMX
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Thị trườngvàng

Thị trường ngoại hối

Thị trườngdầu

Tỷ giá ngoại tệ ngày 22/4: USD trung tâm đứng giá sau 4 phiên
tăng liên tiếp
Ngày 22/4, tỷ giá USD trung tâm được Ngân hàng Nhà nước Việt
Nam niêm yết ở mức 23.123 đồng/USD, giữ nguyên so với phiên
21/4.
Tỷ giá USD tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước Việt
Nam 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 22.790 đồng, bán ra 23.100 đồng;
Vietinbank mua vào 22.805 đồng, bán ra 23.105 đồng;.

Dầu quay đầu tăng 1.5%
Giá dầu khởi sắc nhưng trong phạm vi hẹp vào ngày thứ Năm
(21/4), sau khi bị biến động hồi đầu tuần do sự thiếu hụt nguồn
cung từ Libya và lo ngại về triển vọng nhu cầu khi Quỹ Tiền tệ
Quốc tế (IMF) hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu.
Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Năm, hợp đồng dầu Brent tiến
1.64 USD (tương đương 1.5%) lên 108.44 USD/thùng. Hợp đồng
dầu WTI cộng 1.57% lên 103.79 USD/thùng.

Giá vàng trong nước
Sáng 22.4, giá vàng miếng SJC tại ngân hàng Eximbank mua vào
là 70 triệu đồng/lượng và bán ra 70,5 triệu đồng/lượng. Còn Công
ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC cũng tăng thêm 150.000 đồng
so với cuối ngày hôm qua, đưa giá mua vàng miếng lên 69,85
triệu đồng/lượng và chiều bán là 70,55 triệu đồng/lượng
Giá vàng ngoài nước
Giá vàng thế giới đầu ngày giảm nhẹ so với hôm qua, xuống 1.951
USD/ounce. Quy đổi tương đương, giá vàng thế giới đang ở mức
54,4 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí).
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Long An mở lại hoạt động xuất nhập khẩu ở tất cả
cửa khẩu, lối mở biên giới
Long An hiện có 4 cửa khẩu, lối mở được thực hiện trao đổi, mua bán hàng hóa của
thương nhân và cư dân biên giới.

Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Long An vừa có
văn bản chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã
cho mở lại hoạt động xuất, nhập cảnh, xuất, nhập khẩu ở
tất cả cửa khẩu, lối mở biên giới.

Theo đó, các đơn vị liên quan căn cứ tình hình thực tế và
địa bàn ngoại biên để trao đổi với chính quyền của
Campuchia thống nhất hoạt động xuất, nhập cảnh, lưu
thông hàng hóa xuất, nhập khẩu qua cửa khẩu, lối mở trở
lại, theo Nghị định số 112/2014 về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, Nghị định số 14/2018 quy
định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới.

Trong quá trình thực hiện, các đơn vị đảm bảo chặt chẽ quy trình kiểm soát, phòng, chống dịch
Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế và văn bản khác có liên quan, tránh nguy cơ lây nhiễm
dịch bệnh.

Đồng thời, Bộ đội Biên phòng tỉnh trao đổi thống nhất với lực lượng kiểm soát xuất, nhập cảnh
của Campuchia kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, duy trì đảm bảo an ninh trật tự tại cửa khẩu, lối mở
được phép vận chuyển hàng hóa xuất, nhập khẩu, đảm bảo thuận lợi, đúng quy trình và các quy
định về phòng, chống dịch Covid-19.

Từ 23/04, sân bay Nội Bài có thể khai thác tới 40
chuyến bay/giờ

Nhà chức trách hàng không đã điều chỉnh tham số điều phối đường cất - hạ cánh tại sân
bay Nội Bài lên mức tối đa 40 chuyến bay/giờ.

Việc đưa vào khai thác các đường cất hạ cánh, đường lăn và điều chỉnh tham số điều phối
đường cất hạ cánh tại Cảng HKQT Nội Bài giúp tăng năng lực khai thác tại Cảng và kịp thời đáp
ứng nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp cao điểm nghỉ lễ 30/4-1/5 và mùa du lịch hè 2022.

Được biết, dịp này, sản lượng vận chuyển qua Cảng HKQT Nội Bài, đặc biệt là sản lượng vận
chuyển nội địa dự kiến đạt 500 lượt chuyến bay và gần 80.000 lượt khách quốc nội/ngày. Để
đảm bảo năng lực khai thác đáp ứng các khung giờ cao điểm, cảng Nội Bài đã rà soát, tính toán
năng lực của nhà ga hành khách để điều chỉnh phương án khai thác hiệu quả.

Cuối tháng 6/2020, Bộ GTVT chính thức khởi công Dự án cải tạo nâng cấp đường cất hạ - cánh,
đường lăn Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, Tân Sơn Nhất theo lệnh khẩn cấp của Chính phủ;
tổng mức đầu tư của 2 dự án này là hơn 4.000 tỷ đồng (mỗi sân bay hơn 2.000 tỷ đồng).
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Đường sắt liên vận cần gì để đạt 4,5 triệu tấn
hàng hóa?
Nếu được đầu tư nâng cao năng lực kho bãi, sản lượng xuất, nhập khẩu qua đường sắt
liên vận có thể đạt 4,5 triệu tấn/năm, gấp 3 lần hiện nay.

Liên tục tăng trưởng
Ông Phạm Đức Khái, Giám đốc Chi nhánh Khai thác
đường sắt kiêm Trưởng ga liên vận quốc tế Đồng Đăng 
cho biết, từ giữa năm 2021 đến nay, lượng hàng hóa
xuất, nhập khẩu giữa Việt Nam - Trung Quốc qua cửa
khẩu đường sắt ga Đồng Đăng tăng trưởng mạnh.
Năm 2021 tăng trưởng 84% so với năm 2020; 3 tháng
đầu năm 2022, sản lượng tăng gần gấp đôi cùng kỳ
2021. Xu hướng thời gian tới tiếp tục tăng cao.

Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là dung lượng đường để chứa toa xe và tổ chức xếp dỡ hàng hóa
rất hạn chế. Một đường xếp dỡ chỉ chứa được 6 toa xe, ảnh hưởng đến tiến độ xếp - dỡ hàng,
giải phóng hàng.

Theo ông Mai Hoàng Long, Phó tổng giám đốc Công ty CP Vận tải và Thương mại đường sắt,
hàng xuất, nhập khẩu vận chuyển bằng đường sắt qua cửa khẩu ga Đồng Đăng thời gian qua
tăng trưởng khoảng 200%.

Hiện ngoài một số mặt hàng chính xuất đi Trung Quốc, châu Âu, có thêm các mặt hàng quá
cảnh từ Lào, Thái Lan. Tuy nhiên năng lực bãi hàng, đường ga chưa đáp ứng được.

Vì vậy ông Long cho rằng, đường sắt cần nâng cấp kho bãi, nhất là kho bãi đủ điều kiện để vận
chuyển hàng xuất, nhập khẩu như bãi container, làm thủ tục hải quan, không chỉ đối với các ga
trên tuyến liên vận quốc tế mà với các ga tại miền Trung, miền Nam để làm ga đầu mối, lập tàu
liên vận quốc tế.

Phải đầu tư hạ tầng
Ông Vũ Anh Minh, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đường sắt VN cho biết, nhằm nâng cao năng
lực, sản lượng vận tải đường sắt liên vận quốc tế, vừa qua Tổng công ty đã đề xuất nhiều giải
pháp đồng bộ về đầu tư hạ tầng, đầu tư phương tiện vận chuyển, bốc xếp, tổ chức điều hành,
cơ chế chính sách.

Cụ thể, đường sắt đề xuất đầu tư đồng bộ, ngoài các ga liên vận quốc tế như Đồng Đăng, Lào
Cai, cần đầu tư nâng cấp các ga để phát huy hiệu quả toàn mạng lưới như ga Vật Cách (thay
thế ga Hải Phòng đã có kế hoạch di dời), Kép (Bắc Giang), Kim Liên (Đà Nẵng), Diêu Trì (Quy
Nhơn), Sóng Thần (Bình Dương)... Các hạng mục chủ yếu là làm đường ga, bãi hàng container,
mở rộng bãi hàng, nâng cấp kho...

Tổng công ty Đường sắt VN đề xuất, trước mắt bổ sung các ga Kép (Bắc Giang), Vật Cách (Hải
Phòng), Trảng Bom (Đồng Nai) là ga liên vận quốc tế để hỗ trợ cho ga Đồng Đăng và Yên Viên,
đồng thời khai thác hàng xuất nhập khẩu từ phía Nam ra.
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Cục Đường sắt VN đề xuất phân quyền UBND tỉnh đầu tư hạ tầng đường sắt quốc gia,
nhất là đường sắt kết nối trên địa bàn.

Đề xuất phân quyền cho địa phương đầu tư hạ tầng
đường sắt quốc gia

Cục Đường sắt VN đang lấy ý kiến rộng rãi về dự thảo Báo cáo tổng kết Luật Đường sắt 2017.
Một trong những điểm đáng chú ý tại Dự thảo là đề xuất phân quyền UBND tỉnh đầu tư hạ tầng.

Theo dự thảo, từ khi Luật Đường sắt 2017 có hiệu lực (từ 1/7/2018) đến nay, chưa có dự án đầu
tư phát triển đường sắt quốc gia theo hình thức đối tác công tư. Việc đầu tư xây dựng kết cấu
hạ tầng (KCHT) đường sắt chủ yếu dựa vào nguồn ngân sách hạn hẹp của Nhà nước.

Giai đoạn 2016-2021, nguồn vốn Ngân sách nhà nước bố trí cho đầu tư phát triển KCHT đường
sắt chỉ đạt 6,8% toàn ngành; Trong đó, vốn cho đầu tư, cải tạo, nâng cấp đường sắt quốc gia chỉ
đạt khoảng 21.288 tỷ đồng, trung bình 2.129 tỷ đồng/năm.

Theo Cục Đường sắt VN, với kinh phí được bố trí như vậy chưa đảm bảo được mục tiêu chính
sách của Nhà nước về phát triển đường sắt nêu tại Luật Đường sắt 2017.

Trong khi đó, theo Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050,
nhu cầu vốn đầu tư cho phát triển KCHT đường sắt quốc gia đến năm 2030 cần khoảng 240.000
tỷ đồng. Nhưng thực tế hiện nay, ngân sách Nhà nước bố trí cho đầu tư KCHT đường sắt giai
đoạn 2021-2025 mới được 14.025 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 5,8% so với nhu cầu.

Do đó, để thực hiện được mục tiêu phát triển KCHT đường sắt, tại dự thảo báo cáo, Cục Đường
sắt VN cho rằng cần huy động các nguồn lực đầu tư đường sắt ngoài vốn ngân sách Trung
ương.

Theo đề xuất của Cục Đường sắt VN, dự kiến phân quyền cho 26 UBND tỉnh/thành phố trực
thuộc Trung ương đầu tư, bảo trì, khai thác đường sắt kết nối đường sắt đô thị, đường sắt
chuyên dùng, các cảng biển lớn, cảng cạn, cảng thủy nội địa, khu kinh tế, khu du lịch... trên địa
bàn với mạng lưới đường sắt quốc gia; đường sắt kết nối nội vùng.
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Nên dừng thu phí cảng biển?

Không lâu sau khi TP. Hồ Chí Minh thực hiện thu phí sử dụng hạ tầng cảng biển. Ban
Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) thuộc Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục
hành chính, đã có báo cáo gửi Thủ tướng về một số bất cập, tác động tiêu cực đến hoạt
động của doanh nghiệp.

Theo Ban IV, trên cơ sở tổng hợp các ý kiến doanh nghiệp thì với khối lượng hàng xuất khẩu,
nhập khẩu đi qua các cảng trên địa bàn thành phố là rất lớn, việc áp dụng thu phí cảng biển kể 
từ ngày 1.4 khiến số doanh nghiệp chịu ảnh hưởng và hệ lụy từ quyết định này là "đặc biệt lớn".
Cụ thể, theo phản ánh của doanh nghiệp, việc thành phố gia tăng gánh nặng chi phí mới cho
doanh nghiệp xuất nhập khẩu giữa bối cảnh chi phí logistics đã tăng quá cao trong thời gian qua
là thể hiện sự "ngược dòng" với chủ trương của Chính phủ về thu hút đầu tư và hỗ trợ doanh
nghiệp phục hồi, phát triển sau đại dịch.

Quyết định của một địa phương như vậy có thể làm giảm rất nhiều niềm tin của các nhà đầu tư, 
đồng thời tạo ra hệ lụy là tăng chi phí logistics, đội giá thành sản xuất kinh doanh, khiến doanh
nghiệp càng thêm khó khăn hơn trong việc cạnh tranh, phục hồi và làm giảm sức hút của môi
trường đầu tư trong nước. Mặt khác, việc quy định mức thu phí chênh lệch giữa việc mở tờ khai 
tại thành phố và ngoài thành phố là không phù hợp Luật Phí, lệ phí cũng như Luật Hải quan hiện
hành, tạo sự phân biệt đối xử và gây khó khăn cho các doanh nghiệp tại các tỉnh lân cận, gây
xáo trộn trong công tác quản lý.

Vì những lý do trên, các hiệp hội và doanh nghiệp kiến nghị dừng việc thu phí hạ tầng cảng biển 
tại TP. Hồ Chí Minh để tạo điều kiện cho doanh nghiệp và nền kinh tế phục hồi, phát triển.

Thêm 10 cảng biển được bổ sung vào hệ thống cảng
toàn quốc

Bộ Giao thông vận tải vừa có Quyết định số 552/2022 về việc
công bố danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam,
trong đó, 10 bến cảng vừa được bổ sung, nâng tổng số bến
cảng trên toàn quốc lên 296.

Cụ thể, bến cảng Nosco thuộc cảng biển Quảng Ninh; bến
cảng tổng hợp Long Sơn thuộc cảng biển Nghi Sơn; bến

Hiện cả nước có tổng số 296 bến cảng, trong đó tập trung nhiều nhất tại Hải Phòng.

cảng Xăng dầu Hải Hà - Quảng Trị (Quảng Trị); bến cảng Dầu khí quốc tế Pacific Petro (Tiền
Giang); bến cảng Tân cảng Giao Long (Bến Tre); bến cảng Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 2 (Trà
Vinh).

Tại Vũng Tàu, 2 cảng biển được bổ sung là bến cảng Cái Mép Gemadept - Terminal Link và bến
cảng Tổng hợp Cái Mép.

Ngoài ra, 2 bến cảng VIMC Đình Vũ và bến cảng chuyên dùng FGG của Hải Phòng cũng được
bổ sung vào danh mục lần này.
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'Lộ trình' mới cho đội tàu Container Việt Nam
Mặc dù đang trong giai lấy ý kiến của các bộ, ngành, địa phương trước khi trình Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt, nhưng Dự thảo Đề án Phát triển đội tàu vận tải biển quốc tế
của Việt Nam, do Bộ Giao thông - Vận tải xây dựng, vẫn thu hút sự quan tâm đặc biệt của
các hãng tàu cũng như doanh nghiệp logistics trong nước.

Đội tàu biển Việt Nam chỉ chiếm khoảng 7% thị phần
Ông Thân Đức Việt, Tổng Giám đốc Tổng công ty May 10 cho biết, chi phí logistics đang chiếm
tới 9,3% giá thành sản phẩm của May 10. Thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, Tổng công ty May
10 không có container để đóng hàng. Trớ trêu thay, khi có được container rồi thì lại không có tàu
để xuất khẩu, ngay cả khi có tàu rồi, vẫn mất rất nhiều thời gian chờ đợi. Có thời điểm, doanh
nghiệp phải mất sáu tuần để tìm container và tàu, thiệt hại rất lớn vì ảnh hưởng tiến độ giao
hàng.

Có lẽ, câu chuyện của May 10 cũng là tình cảnh chung của nhiều doanh nghiệp lớn xuất khẩu
hàng hóa của Việt Nam trong những năm gần đây khi phần lớn hàng hóa xuất khẩu phải đi bằng
đường biển. Mặc dù rất muốn thuê các đội tàu của Việt Nam nhưng phần lớn là không đủ năng
lực hoặc thậm chí không có để thuê nên các doanh nghiệp buộc phải thuê các đội tàu biển
container nước ngoài với chi phí đắt đỏ, và thường xuyên bị ép giá.

Hệ quả trực tiếp là đất nước mất một lượng lớn ngoại tệ vào tay các hãng tàu nước ngoài để
thuê vận chuyển; các nhà xuất khẩu Việt Nam vừa mất tính chủ động, vừa liên tục bị chủ tàu
ngoại lạm thu, chèn ép. Điều đáng nói, trong khi dư địa để phát triển đội tàu biển Container lớn
như vậy, song hiện nay, đội tàu biển Việt Nam chỉ đảm nhiệm vận tải được khoảng 7% thị phần.

Thời điểm đầu tư mạnh cho đội tàu biển container Việt Nam
Việt Nam là một trong số ít quốc gia trong khu vực có tiềm năng, thế mạnh và dư địa rất lớn để
phát triển ngành hàng hải. Đặc biệt có thể phát triển đội tàu container quốc tế hùng mạnh hàng
đầu trên thế giới, nhất là khi nhu cầu vận tải hàng hóa trên biển của Việt Nam vô cùng lớn.

Hiện nay, Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) đã có kế hoạch phát triển đội
tàu biển, theo đó, ở giai đoạn (2021-2025) có 2 - 4 tàu Container trọng tải lớn. Đóng mới hoặc
mua tàu đã sử dụng. Cỡ tàu 50.000 DWT-100.000 DWT, có thể chuyên chở 4.000 TEU- 8.000
TEU. Các giai đoạn sau sẽ tăng số lượng tàu đủ để duy trì dịch vụ hàng tuần (weekly service).

Ngoài ra, VLA đề xuất với Nhà nước có một cơ chế. Ví dụ: vấn đề đấu thầu, chỉ định thầu, giảm,
miễn thuế, hỗ trợ tài chính trong giai đoạn đầu của việc phát triển đội tàu. Có chính sách khuyến
khích đào tạo và sử dụng thuyền viên cụ thể nhằm thu hút thuyền viên Việt Nam đi làm việc trên
tàu trong một thời gian nhất định.

Để phát triển đội tàu vận tải biển quốc tế, Bộ GTVT kiến nghị nhiều giải pháp, trong đó về tài
chính, Bộ kiến nghị cho phép miễn thuế nhập khẩu đối với chủ tàu thay thế tàu cũ của mình hiện
có bằng tàu biển mới có tuổi dưới 15 tuổi, hoặc có trọng tải lớn hơn hoặc tính năng chuyên
dụng. Miễn thuế nhập khẩu và miễn giảm 50% phí trọng tải trong thời gian 5 năm khi chủ tàu
mua và khai thác tàu container từ 1.500 TEU trở lên hoặc tàu chạy bằng năng lượng sạch như
LNG và các tàu chở LNG…
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Nhu cầu vận tải bằng đường hàng không giảm trong
tháng 3 nhưng giá cước vẫn ở mức cao
Lượng hàng hóa vận chuyển bằng đường hàng không trong tháng 3 đã giảm so với cùng 
kỳ năm trước do thị trường bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến ở Ukraine, các lệnh trừng phạt
và phong tỏa ở Trung Quốc.

Số liệu mới nhất từ   CLIVE Data Services, một bộ phận của Xeneta, cho thấy nhu cầu trong
tháng 3 đã giảm 4,5% so với cùng kỳ năm trước - và giảm 6,5% so với mức trước Covid 2019 -
đánh dấu “sự gián đoạn đột ngột đối với xu hướng phục hồi của những tháng gần đây sau sự
gián đoạn Covid đạt đỉnh điểm trong hai năm qua”.

Công suất trong tháng 3 giảm 3% so với năm ngoái.

Mặc dù máy bay ít đầy hàng hơn trong tháng Ba so với một năm trước, nhưng giá thực tế đã
tăng 27% so với cùng kỳ năm trước và tăng 141% so với hai năm trước.

Niall van de Wouw, giám đốc vận tải hàng không tại Xeneta, cho biết điều này có thể dẫn đến sự
gián đoạn trên mặt đất.

“Ngay bây giờ, thị trường vận tải hàng không và vận tải biển nói chung là một mớ hỗn độn, các
chủ hàng và người tiêu dùng phải trả giá. Trong hai tháng đầu năm 2022, chúng ta đã nói về khả
năng phục hồi ngày càng tăng trong thị trường vận tải hàng không và sự phục hồi về mức trước
Covid. Dữ liệu tháng 3 cho thấy điều này có thể thay đổi nhanh như thế nào” Ông Wouw nói.

IPPG góp vốn thành lập công ty logistics mới:
Bellazio Logistics
Tập đoàn bán lẻ hàng cao cấp ở Việt Nam IPPG đã hợp tác với các công ty khác thành
lập công ty Bellazio Logistics, để tạo bệ đỡ cho hãng IPP Air Cargo có thể tham gia thị
trường hàng không một cách thuận tiện hơn.

Imex Pan Pacific Group (IPPG) - tập đoàn bán lẻ hàng cao cấp
có trụ sở tại Việt Nam - đã hợp tác với các công ty khác thành
lập công ty logistics để hỗ trợ công ty này sớm khai trương hãng
vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không.

Theo đó, Công ty cổ phần Bellazio Logistics đã được đăng ký

thành lập mới và công bố nội dung ngày 5 tháng 4. Bellazio Logistics hoạt động chính trong lĩnh
vực kho bãi và lưu giữ hàng hóa. Bên cạnh đó, công ty cũng hoạt động trong một số lĩnh vực
khác như vận tải hàng hóa bằng đường bộ, hoat động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng
không, bốc xếp hàng hóa, hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ,…

Công ty Bellazio Logistics dự kiến sẽ làm bệ đỡ cho hãng hàng không IPP Air Cargo có thể
tham gia thị trường hàng không một cách thuận tiện hơn.
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OCEAN Alliance ra mắt tuyến Châu Á - USEC lần thứ

8 vào tháng 5

CMA - CGM thêm các dịch vụ 'Indigo 2' và 'Indigo 3'

Ngày khởi động cho tuyến mới giữa Viễn Đông - Bờ Đông Hoa Kỳ của OCEAN Alliance, được

vận hành bởi CMA CGM với tên gọi tuyến 'Chesapeake Bay Express', hiện đã được ấn định vào

ngày 9 tháng 5, khi tàu 11.356 teu CMA CGM CALLISTO sẽ bắt đầu chuyến đi đầu tiên ở

Yantian.

Tuyến này là một phần của ‘Day 6 Product' mới của OCEAN Alliance được công bố vào tháng 1

năm 2022. CMA CGM đã cung cấp các chuyến ad hoc đi châu Á - USEC dưới cái tên 'CBX',

nhưng các tàu đang hoạt động trên các tuyến khác nhau, thường có trong các chuyến ghé

Shekou hoặc Willmington, sẽ không thuộc tuyến 'CBX' của OCEAN Alliance.

Tuyến Viễn Đông - USEC thứ 8 của OCEAN Alliance sẽ hoạt động sau 10 tuần với các tàu 10 x

10.000 – 11.400 teu của CMA CGM, ghé Yantian, Ningbo, Shanghai, Busan, Norfolk, Savannah,

Charleston, Miami, Yantian.

COSCO Shipping Lines và OOCL đã xác nhận rằng họ sẽ đặt tên dịch vụ ‘AWE7’ và ‘ECC3’ để

tiếp thị kết nối mới Châu Á - Bắc Mỹ. Evergreen trong khi đó cũng đã xác nhận sự tham gia của

mình bằng cách sử dụng tên ‘CBX’.

CMA CGM đang quảng cáo hai dịch vụ ‘Indigo’ mới ở châu Mỹ, ‘Indigo 2’, kết nối cảng trung tâm
của Kingston với Thành phố Belize và ‘Indigo 3’, kết nối Kingston với Santiago de Cuba.

Dịch vụ ‘Indigo 2’ được cung cấp thông qua các vị trí trên tuyến Kingston - Belize City hàng tuần
do Caribbean Feeder Services (CFS) điều hành bằng việc sử dụng tàu 448 teu ARIES.

Trong khi đó, 'Indigo 3' được cung cấp thông qua các chỗ trống trên dịch vụ "IBM" của tuyến đi
Cuba - Mexico do Melfi điều hành, sử dụng MIZAR 1.341 teu.

Dịch vụ này, gần đây thêm vào cuộc ghé cảng tại Kingston, ghé tại Kingston, Santiago de Cuba,
Mariel, Progreso, Altamira, Veracruz, Mariel, Kingston. CMA CGM chỉ tham gia chặng Kingston -
Santiago de Cuba - Kingston, với các chuyến khởi hành từ Kingston và kéo dài hai tuần một lần.

CMA CGM trong khi đó tiếp tục chạy dịch vụ ‘Indigo’, kết nối Kingston với Cuba và Mexico, ghé
Kingston, Mariel, Kingston, Montego Bay, Altamira, Progreso, Cancedo, Kingston.

Dịch vụ này sử dụng ba tàu, 1.338 teu CMA CGM VENTANIA, 1.083 teu CONTSHIP PRO và
966 teu CONTSHIP EVE.
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Không được xét giảm tiền thuê đất năm 2021 nếu đã bù trừ hết

Công văn số 944/TCT-CS ngày 29/3/2022 của Tổng cục Thuế về việc giảm tiền thuê đất

theo Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg ngày 25/9/2021 (2 trang)

Xem chi tiết văn bản tại đây

(Nguồn: luatvietnam.net)

THUẾ - KẾ TOÁN

PHẦN TIN THỊ TRƯỜNG

Từ 15/12/2021, cá nhân đã có thể khai thuế trực tuyến trên thiết bị di động

[Cập nhật mới nhất]

Công văn số 4899/TCT-CNTT ngày 14/12/2021 của Tổng cục Thuế về việc triển khai ứng dụng 
Thuế điện tử cho thiết bị di động (eTax Mobile 1.0) (6 trang)

Phần mềm dành cho cá nhân khai thuế trực tuyến được viết tắt là eTax Mobile (phiên bản 1.0),
áp dụng với các thiết bị di động sử dụng nền tảng IOS và Android.

Phần mềm này được thiết kế với rất nhiều chức năng bao gồm (chi tiết xem Phụ lục I đính kèm):

- Đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử;

- Nộp thuế điện tử;

- Tra cứu các thông tin gồm: nghĩa vụ thuế còn phải nộp; chứng từ, hồ sơ thuế, hồ sơ quyết toán
thuế; quá trình xử lý hồ sơ thuế; thông tin người phụ thuộc,...;

- Các tiện ích khác như: công cụ tính thuế TNCN, Bảng giá tính phí trước bạ,....

Quy trình khai, nộp thuế điện tử của cá nhân được hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục II đính kèm.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.net)

Tổng cục Thuế lưu ý, đối với doanh
nghiệp thuê đất của nhà nước mà
được khấu trừ giá trị lợi thế vị trí địa lý
vào tiền thuê đất năm 2021, nếu sau
khi khấu trừ vẫn còn khoản tiền thuê
đất phải nộp thì được xem xét giảm
30% theo Quyết định 27/2021/QĐ-TTg
.

Tuy nhiên, nếu số tiền thuê đất năm
2021 đã được bù trừ hết thì không
được xem xét giảm 30% theo Quyết
định 27/2021/QĐ-TTg.
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Xuất khẩu hàng thuộc Danh mục CITES phải khai báo nguồn gốc nhập khẩu

Công văn số 1552/TCHQ-GSQL ngày 29/4/2022 của Tổng cục Hải quan về việc kiểm tra

Giấy phép CITES hàng xuất khẩu (1 trang)

Tiếp theo công văn số 383/TCHQ-GSQL ngày 08/2/2022 của Tổng cục Hải quan về việc xuất
khẩu, nhập khẩu hàng hóa nằm trong Danh mục CITES , theo Công văn này, đối với hàng hóa
xuất khẩu thuộc Danh mục CITES có nguồn gốc là hàng nhập khẩu thì doanh nghiệp phải khai rõ
số tờ khai nhập khẩu tại ô "Ghi chú" (trên tờ khai điện tử) hoặc ô "Ghi chép khác" (trên tờ khai
giấy).

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.net)

Nhập khẩu vật liệu hàn từ 22/4/2022 phải khai nộp thuế chống bán phá giá

Công văn số 1573/TCHQ-TXNK ngày 5/5/2022 của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện

thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm vật liệu hàn (4 trang)

Căn cứ Quyết định 706/QĐ-BCT ngày 15/4/2022, Tổng cục Hải quan lưu ý, vật liệu hàn nhập
khẩu sẽ bị tính thuế chống bán phá giá tạm thời trong vòng 120 ngày, kể từ 22/4 - 19/8/2022.

Mặt hàng bị áp thuế chống bán phá giá bao gồm que hàn inox 308 có bọc thuốc (thuộc các mã
HS 8311.10.90, 8311.30.99, 8311.90.00) và dây hàn thép đặc không lõi thuốc (thuộc các mã HS
7217.10.10, 7217.30.19, 7229.20.00, 7229.90.20, 7229.90.99, 8311.10.10, 8311.10.90,
8311.30.91, 8311.30.99, 8311.90.00), xuất xứ Malaysia, Thái Lan và Trung Quốc.

Ngoài ra, sản phẩm thép cuộn, thép dây cũng được phân loại theo mã HS 7217.10.10 và
7229.90.99 và thuộc diện bị áp thuế chống lẩn tránh phòng vệ thương mại theo Quyết định
920/QĐ-BCT ngày 20/3/2020 trong thời hạn từ 22/3/2020 - 22/3/2023. Xem thêm hướng dẫn tại
Công văn số 3091/TXNK-CST ngày 22/4/2022.

Về thủ tục khai báo thuế chống bán phá giá tạm thời khi nhập khẩu vật liệu hàn, thực hiện theo
hướng dẫn tại mục 4 Công văn này.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.net)

HẢI QUAN – XUẤT NHẬP KHẨU – VẬN TẢI

Hàng nhập khẩu nhầm chủ hàng phải làm thủ tục từ chối nhận trước khi hủy tờ khai

Công văn số 1567/TCHQ-GSQL ngày 4/5/2022 của Tổng cục Hải quan

về việc hủy tờ khai (1 trang)

Theo Tổng cục Hải quan, trường hợp doanh nghiệp buộc phải hủy tờ khai nhập khẩu do không
phải là chủ hàng thì trước hết phải làm thủ tục từ chối nhận hàng theo khoản 21 Điều 1 Nghị định
59/2018/NĐ-CP , sau đó mới làm thủ tục hủy tờ khai theo hướng dẫn tại mục 2 Công văn số
6120/TCHQ-GSQL ngày 18/10/2018.

Doanh nghiệp khác nếu muốn làm thủ tục nhập khẩu lô hàng này thì phải chứng minh là chủ lô
hàng và phải đứng tên người nhận hàng trên vận tải đơn.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.net)
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Thủ tục cấp phép tham gia đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện

Quyết định số 807/QĐ-BTTTT ngày 28/4/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông

về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực viễn thông và internet thuộc phạm vi chức năng

quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông (36 trang)

Các thủ tục được hướng dẫn tại Quyết định này gồm có:

1. Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện tham gia đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với
doanh nghiệp đã có giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông

2. Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện tham gia đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với
doanh nghiệp chưa có giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông

3. Cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với doanh nghiệp đã được
cấp phép kinh doanh dịch vụ viễn thông sử dụng băng tần

4. Cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với doanh nghiệp chưa
được cấp phép kinh doanh dịch vụ viễn thông sử dụng băng tần

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định số 88/2021/NĐ-CP ngày 01/10/2021 có hiệu
lực (ngày 01/10/2021).

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.net)

Quy trình ký số từ xa

Quyết định số 769/QĐ-BTTTT ngày 27/4/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông

về việc ban hành Hướng dẫn kết nối ứng dụng sử dụng chữ ký số với tổ chức cung cấp dịch vụ 
chứng thực chữ ký số công cộng đối với hình thức ký số từ xa (11 trang)

Ngày 27/4/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông ra Quyết định 769/QĐ-BTTTT về việc ban hành
hướng dẫn kết nối ứng dụng sử dụng chữ ký số với tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký
số công cộng đối với hình thức ký số từ xa.

Theo đó, tài liệu hướng dẫn gồm 13 trang, đặc tả các giao thức kết nối để chuyển yêu cầu ký số
từ một dịch vụ/ứng dụng có kết nối mạng (SP) đến Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký
số (CA) và nhận lại chứng thư số của người ký, kết quả ký số (gồm: Định nghĩa giao thức; Yêu
cầu kỹ thuật; Chính sách;...)

Giao thức này có thể được ứng dụng để thực hiện các hành động khác của người dùng (đăng ký,
đăng nhập,...). Tuy nhiên, tài liệu hướng dẫn này không áp dụng đối với các dịch vụ/ứng dụng đã
tích hợp chức năng ký số, các phần mềm ký số.

Ngoài ra, trong trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định về định dạng của dữ liệu thì áp
dụng trực tiếp quy định đó.
Quyết định 769/QĐ-BTTTT có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.vn)

DOANH NGHIỆP – ĐẦU TƯ



18

PHẦN TIN THỊ TRƯỜNG

Về thủ tục giao đất cho nhà đầu tư được chấp thuận

Công văn số 2895/BKHĐT-PC ngày 4/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về 
thủ tục giao đất, cho thuê đất trong trường hợp chất thuận nhà đầu tư theo quy 

định tại khoản 3 Điều 29 Luật Đầu tư (1 trang).

Theo quy định tại khoản 3 Điều 29 Luật Đầu tư 61/2020/QH14 , trường hợp chỉ có một nhà đầu tư
đăng ký tham gia đấu thầu, cơ quan thẩm quyền sẽ thực hiện thủ tục chấp thuận nhà đầu tư nếu
nhà đầu tư đó đáp ứng đầy đủ các điều kiện.

Tuy nhiên, về thủ tục giao đất, cho thuê đất đối với nhà đầu tư được chấp thuận trong trường hợp
nêu trên thì cần liên hệ với Bộ Tài nguyên & Môi trường để được hướng dẫn theo thẩm quyền.

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

Chính sách mới có hiệu lực ngày 08/5/2022 là hướng dẫn thực hiện
các biện pháp phòng vệ thương mại trong Hiệp định Đối tác Kinh tế

Toàn diện Khu vực (RCEP)

Theo Thông tư 07/2022/TT-BCT, Cơ quan điều tra có nghĩa vụ thông báo bằng 
văn bản cho nước thành viên bị điều tra về việc nhận được Hồ sơ yêu cầu điều 

tra chống bán phá giá ít nhất 07 ngày trước khi Bộ trưởng Bộ Công Thương 
quyết định điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá.

Biện pháp tự vệ RCEP chuyển tiếp tạm thời và biện pháp tự vệ RCEP chuyển tiếp sẽ không áp
dụng cho hàng hóa có xuất xứ từ nước Thành viên đáp ứng các điều kiện sau:

- Thị phần nhập khẩu hàng hóa liên quan có xuất xứ từ nước thành viên có khối lượng, số lượng
không vượt quá 3% tổng nhập khẩu hàng hóa đó từ tất cả các nước thành viên.

- Tổng thị phần nhập khẩu hàng hóa liên quan có xuất xứ từ các nước thành viên quy định ở trên
xét về khối lượng, số lượng không vượt quá 9% tổng nhập khẩu hàng hóa đó từ tất cả các nước
thành viên.

Ngoài ra, không áp dụng biện pháp tự vệ RCEP chuyển tiếp trong thời hạn 01 năm kể từ ngày việc
cắt giảm thuế hoặc xóa bỏ thuế quan đầu tiên có hiệu lực đối với hàng hóa có xuất xứ từ các
nước thành viên theo cam kết trong Hiệp định RCEP.

Xem chi tiết văn bản tại đây
(Nguồn: luatvietnam.vn)
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Giao chỉ tiêu bao phủ BHYT giai đoạn 2022-2025 cho các tỉnh, thành

Quyết định số 546/QĐ-TTg ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2025 (7 trang).

Theo Quyết định, giao tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn quốc năm 2022 là 92,6%, năm 2023 là
93,2%, năm 2024 là 94,1%, năm 2025 là 95,15%. Trong đó, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế năm 2022
thành phố Hà Nội là 91,66%, Thành phố Hồ Chí Minh là 91,25%, tỉnh An Giang 92%, tỉnh Bà Rịa-
Vũng Tàu 91,5%, tỉnh Bạc Liêu 91,25%, tỉnh Bắc Giang 93,5%,…

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các sở, ban, ngành có liên
quan xây dựng kế hoạch và giải pháp triển khai thực hiện để đạt chỉ tiêu được giao; thường xuyên
trao đổi, cung cấp thông tin về người lao động, tiền lương của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn
để rà soát, đối chiếu và xử lý tình trạng trốn đóng, nợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Bên cạnh đó, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình Hội đồng nhân dân
để bố trí ngân sách địa phương và huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ thêm cho người dân tham
gia bảo hiểm y tế. Cụ thể, tập trung hỗ trợ người thuộc hộ gia đình cận nghèo, hộ gia đình nghèo
đa chiều không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 9 Điều 3 Nghị định số 146/2018/NĐ-
CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều
của Luật Bảo hiểm y tế, bảo đảm đạt mục tiêu 100% các đối tượng này tham gia bảo hiểm y tế.

Hỗ trợ người thuộc hộ gia đình nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình; học sinh,
sinh viên để tăng tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế của các nhóm đối tượng này. Hỗ trợ các đối tượng
khác trên địa bàn thuộc quyền quản lý.

Xem chi tiết văn bản tại đây
(Nguồn: luatvietnam.net/ vietnamplus.vn/ thuvienphapluat.vn)

LAO ĐỘNG – BẢO HIỂM
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Tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ tiền thuê nhà cho lao động đến hết 15/8/2022

Đây là nội dung được nêu tại Quyết định 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng 
Chính phủ ngày 28/3/2022 quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ

tiền thuê nhà cho người lao động).

• Đối với người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp:

Theo Điều 7, doanh nghiệp gửi danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Mẫu
số 02 đến cơ quan bảo hiểm xã hội để xác nhận người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội
bắt buộc.

Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị, cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận việc
tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động.

Doanh nghiệp gửi hồ sơ theo quy định đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở chính hoặc
chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh. Doanh nghiệp có thể gửi hồ sơ đề
nghị hỗ trợ gộp 02 tháng hoặc 03 tháng.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 15/8/2022.

• Đối với người quay lại thị trường lao động

Theo Điều 11, trước ngày 15 hằng tháng, người sử dụng lao động gửi danh sách người lao động
đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Mẫu số 03 đến cơ quan bảo hiểm xã hội để xác nhận người lao
động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị, cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận việc
tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động.

Người sử dụng lao động gửi hồ sơ theo quy định đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở
chính hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 15/8/2022.

Xem chi tiết văn bản tại đây
(Nguồn: luatvietnam.vn)
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Ban hành Nghị định về lương tối thiểu vùng trong tháng 5/2022

Đây là một trong những nội dung trọng tâm được nêu tại Nghị quyết 63/NQ-CP 
của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2022.

Theo đó, tại Nghị quyết này, Chính phủ yêu cầu Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội khẩn trương
trình Chính phủ ban hành Nghị định về mức lương tối thiểu vùng cho người lao động làm việc theo
hợp đồng lao động trong tháng 5/2022.

Đồng thời, việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động cũng được Chính
phủ yêu cầu Bộ này triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp để đảm bảo việc làm bền
vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc cho công nhân cũng như người lao động.

Không chỉ Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, tại Nghị quyết 63 này, Chính phủ cũng giao Bộ
Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện hồ sơ Luật Đất đai sửa đổi để báo cáo Chính phủ xem xét,
trình Quốc hội ngay sau khi Hội nghị Trung ương 5 thông qua Nghị quyết về đất đai.

Bên cạnh đó, các văn bản khác liên quan đến lĩnh vực đất đai như Nghị định số 148/2020/NĐ-CP,
Bộ này cũng phải khẩn trương hoàn thiện việc sửa đổi, bổ sung nhằm quản lý đất đai một cách
chặt chẽ, tăng cường kiểm tra, ngăn chặn và xử lý việc sử dụng đất sai mục đích, chuyển mục
đích trái luật, trình Chính phủ trong tháng 5/2022.

Về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, Chính phủ yêu cầu chuẩn bị điều kiện tốt nhất để tổ chức
một cách an toàn, nghiêm túc, chất lượng, công bằng và khách quan...

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

TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG – CHỨNG KHOÁN

Quy trình đăng ký giao dịch chứng khoán qua Cổng trực tuyến của VSD

Quyết định số 40/QĐ-VSD ngày 4/4/2022 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán 
Việt Nam về việc ban hành Quy định hướng dẫn xử lý các nghiệp vụ qua cổng 
giao tiếp trực tuyến của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (342 trang).

Quyết định ban hành Danh mục các giao dịch lưu ký, chuyển khoản, thanh toán bù trừ, vay và cho
vay chứng khoán... được thực hiện qua Cổng giao tiếp trực tuyến của Trung tâm Lưu ký Chứng
khoán Việt Nam (VSD). Chi tiết xem Phụ lục 01.

Quyết định đồng thời có quy định các điều kiện, quy trình đăng ký tài khoản và phương thức thực
hiện các giao dịch thông qua Cổng giao tiếp trực tuyến của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt
Nam.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 54/QĐ-VSD ngày 23/5/2018.

Xem chi tiết văn bản tại đây
(Nguồn: luatvietnam.net)
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Quy chế cung cấp dịch vụ đại lý chuyển nhượng cho các quỹ mở của VSD

Quyết định số 10/QĐ-VSD ngày 12/1/2022 của Trung tâm Lưu ký 
Chứng khoán Việt Nam về việc ban hành “Quy định về việc tổ chức cung cấp 
dịch vụ đại lý chuyển nhượng cho Quỹ mở tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán

Việt Nam” (11 trang).

Văn bản ban hành Quy chế cung cấp dịch vụ đại lý chuyển nhượng cho các quỹ mở tại Trung tâm
Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), bao gồm các hoạt động như:

- Ghi nhận việc mở/đóng tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở cho nhà đầu tư; theo dõi và quản
lý các tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở của nhà đầu tư;

- Ghi nhận, kiểm tra và xử lý việc đăng ký đặt mua chứng chỉ quỹ phát hành lần đầu, các lệnh
mua, lệnh bán, lệnh chuyển đổi của nhà đầu tư khi giao dịch chứng chỉ quỹ định kỳ;

- Xác định số lượng chứng chỉ quỹ nhà đầu tư được nhận trong trường hợp nhà đầu tư đặt
mua/chuyển đổi hoặc số tiền nhà đầu tư được thanh toán trong trường hợp nhà đầu tư đặt bán;

- Lập và quản lý sổ đăng ký nhà đầu tư chính (sổ chính), ghi nhận thông tin về người sở hữu
chứng chỉ quỹ;

- Tổ chức thực hiện quyền cho người sở hữu chứng chỉ quỹ bao gồm lập danh sách người sở hữu
chứng chỉ quỹ được hưởng quyền, tính toán và phân bổ quyền cho nhà đầu tư theo tỷ lệ do
CTQLQ thông báo;

- Cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử (E-Voting);

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 127/QĐ-VSD ngày 10/09/2018.

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

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)
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Quy chế bỏ phiếu điện tử (E-Voting) đối với các công ty niêm yết chứng khoán tại VSD

Quyết định số 19/QĐ-VSD ngày 28/1/2022 của Trung tâm Lưu ký
Chứng khoán Việt Nam về việc ban hành "Quy định về việc hướng dẫn sử 

dụng hệ thống bỏ phiếu điện tử của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam” 
(8 trang).

Văn bản hướng dẫn các nội dung liên quan đến việc cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử của Trung
tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho các Tổ chức phát hành (TCPH).

"Bỏ phiếu điện tử (E-Voting)" được hiểu là việc nhà đầu tư, Tổ chức đại diện thực hiện biểu quyết
theo hình thức điện tử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử của VSD.

"Tổ chức phát hành (TCPH)" là các công ty có chứng khoán đăng ký tại VSD hoặc các Công ty
quản lý quỹ (CTQLQ) đã ủy quyền cho VSD cung cấp dịch vụ đại lý chuyển nhượng cho quỹ mở
do CTQLQ thành lập.

Việc bỏ phiếu điện tử (E-Voting) sẽ được VSD thực hiện trong các trường hợp sau:

1. Bỏ phiếu trong trường hợp lấy ý kiến cổ đông/nhà đầu tư bằng văn bản;

2. Bỏ phiếu trong trường hợp Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ)/Đại hội nhà đầu tư (ĐHNĐT) thường
niên hoặc ĐHCĐ/ĐHNĐT bất thường;

3. Bỏ phiếu trong trường hợp lấy ý kiến của các thành viên Ban đại diện quỹ (BĐDQ)/thành viên
Hội đồng quản trị (HĐQT).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 98/QĐ-VSD ngày 23/03/2017.

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

Thay mới Quy chế giám sát sự tuân thủ pháp luật của Sở Giao dịch chứng khoán

Thông tư số 6/2022/TT-BTC ngày 8/2/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn công 
tác giám sát tuân thủ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với hoạt động 
trong lĩnh vực chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các 

công ty con, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (62 trang).

Thông tư ban hành mới Quy chế giám sát sự tuân thủ pháp luật của các Sở Giao dịch và Trung
tâm lưu ký chứng khoán do Ủy ban chứng khoán nhà nước thực hiện.

Tương tự quy định cũ, Ủy ban chứng khoán nhà nước cũng sẽ giám sát sự tuân thủ pháp luật
trong hoạt động nghiệp vụ của các Sở Giao dịch và Trung tâm lưu ký chứng khoán thông qua các
báo cáo định kỳ, phản ánh của các chủ thể hoạt động trên thị trường chứng khoán, các nguồn
thông tin đại chúng và qua thanh tra định kỳ, đột xuất.

Các hoạt động nghiệp vụ chịu sự giám sát được quy định cụ thể tại Chương II (đối với Sở Giao
dịch) và Chương III (đối với Trung tâm lưu ký).

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/3/2022. Bãi bỏ Thông tư số 116/2017/TT-BTC ngày
25/10/2017 và Thông tư số 35/2019/TT-BTC ngày 12/6/2019.

Xem chi tiết văn bản tại đây
(Nguồn: luatvietnam.net)
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Sẽ siết chặt quy định về phát hành và chào bán trái phiếu doanh nghiệp

Chỉ thị số 01/CT-BTC ngày 25/4/2022 của Bộ Tài chính 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 (6 trang).

Do phát hiện nhiều sai phạm nghiêm trọng liên quan đến việc phát hành, chào bán trái phiếu
doanh nghiệp riêng lẻ, Bộ Tài chính đã giao Vụ Tài chính ngân hàng và Ủy ban chứng khoán nhà
nước khẩn trương sửa đổi, ban hành các quy định sau trong tháng 5 và tháng 7/2022:

- Trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định 153/2020/NĐ-CP về chào bán, giao dịch
trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và quốc tế.

- Ban hành Thông tư quy định việc công bố thông tin và chế độ báo cáo của doanh nghiệp phát
hành trái phiếu riêng lẻ.

- Sửa đổi quy định tại Luật Chứng khoán và Nghị định 155/2020/NĐ-CP về nhà đầu tư chứng
khoán chuyên nghiệp cho phù hợp với thực tế.

- Ban hành Thông tư hướng dẫn về hoạt động của các tổ chức cung cấp dịch vụ trên thị trường
trái phiếu doanh nghiệp, như: tổ chức tư vấn chào bán trái phiếu, tổ chức đấu thầu, bảo lãnh, đại
lý phát hành, tổ chức đăng ký, lưu ký,....

- Ban hành Thông tư hướng dẫn tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ cho
các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tại Sở Giao dịch chứng khoán.

Ngoài ra, Bộ Tài chính còn giao các Sở Giao dịch chứng khoán rà soát, lập danh sách các doanh
nghiệp tiềm ẩn rủi ro vi phạm để tiến hành thanh tra, kiểm tra, như: khối lượng phát hành và khối
lượng còn dư nợ lớn; có số đợt phát hành nhiều, liên tục; phát hành lãi suất cao; doanh nghiệp
phát hành có kết quả kinh doanh thua lỗ; ...

Xem chi tiết văn bản tại đây
(Nguồn: luatvietnam.net)
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XÂY DỰNG – BẤT ĐỘNG SẢN
Chỉ được thiết kế PCCC theo tiêu chuẩn nước ngoài nếu cao hơn tiêu chuẩn Việt Nam

Công văn số 1034/BXD-KHCN ngày 29/3/2022 của Bộ Xây dựng về nguyên 
tắc áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài trong hoạt động xây dựng (1 trang).

Theo Bộ Xây dựng, công trình tại Việt Nam có thể áp dụng phương án thiết kế PCCC theo tiêu
chuẩn nước ngoài nếu tiêu chuẩn đó quy định tương đương hoặc cao hơn quy chuẩn thiết kế
PCCC của Việt Nam (QCVN 06:2021/BXD) .

Trường hợp trong tiêu chuẩn nước ngoài có nội dung quy định thấp hơn tiêu chuẩn của Việt Nam
thì phải áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam.

Ngoài ra, nếu lựa chọn áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài, chủ đầu tư phải có đánh giá về tính tương
thích, đồng bộ và sự phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam trong quá trình lập thuyết minh thiết kế xây
dựng theo quy định tại Nghị định 15/2021/NĐ-CP.

Xem chi tiết văn bản tại đây
(Nguồn: luatvietnam.net)
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Về việc chấp thuận nhà đầu tư dự án nhà ở thương mại

Công văn số 2875/BKHĐT-PC ngày 4/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấp thuận 
chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng 

nhà ở thương mại (2 trang).

Căn cứ khoản 1, khoản 4 Điều 23 Luật Nhà ở, Bộ Kế hoạch & Đầu tư cho rằng, trường hợp nhà
đầu tư sử dụng đất có nguồn gốc nhận chuyển nhượng để thực hiện dự án nhà ở thương mại thì
chỉ được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư khi toàn bộ đất
nhận chuyển nhượng là đất ở.

Trường hợp đất nhận chuyển nhượng chỉ có một phần đất ở hoặc là đất khác không phải đất ở
thì không thuộc diện được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư.

Xem chi tiết văn bản tại đây
(Nguồn: luatvietnam.net)
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Dự án nhà ở xã hội phải xác định 20% quỹ đất dành cho nhà ở thương mại

trước khi đấu thầu

Công văn số 1444/BXD-QLN ngày 26/4/2022 của Bộ Xây dựng về nguyên tắc 
lựa chọn chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội (2 trang).

Bộ Xây dựng lưu ý, việc dành 20% tổng diện tích đất ở trong dự án nhà ở xã hội để đầu tư nhà ở
thương mại theo quy định tại khoản 8 Điều 1 Nghị định 49/2021/NĐ-CP phải được xác định trong
đồ án quy hoạch chi tiết đã phê duyệt trước khi tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Về tiêu chuẩn thiết kế bãi xe ô tô trong dự án nhà ở xã hội, thực hiện theo quy định tại QCVN
04:2021/BXD ban hành kèm Thông tư 03/2021/TT-BXD.

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

Các địa phương sẽ điều chỉnh Bảng giá đất sát với giá thị trường để chống thất thu thuế

Công văn số 3849/BTC-TCT ngày 28/4/2022 của Bộ Tài chính về việc
chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản 

(3 trang).

Bộ Tài chính vừa tiếp tục đề nghị UBND các tỉnh, thành phố phối hợp triển khai một số biện pháp
chống thất thu thuế từ các giao dịch chuyển nhượng BĐS.

Đáng lưu ý, Bộ này đã yêu cầu UBND các địa phương rà soát, sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất kịp
thời, đầy đủ, sát với giá giao dịch trên thị trường, bao gồm cả hệ số điều chỉnh giá đất để làm căn
cứ tính đủ thuế trong trường hợp trên hợp đồng không kê khai hoặc kê khai giá chuyển nhượng
thấp.

Đối với các vị trí đất, đoạn đường... chưa ban hành Bảng giá đất thì bắt buộc chủ đầu tư công khai
giá bán và thông báo cho các tổ chức, cá nhân có liên quan khi thực hiện các giao dịch về BĐS
hình thành trong tương lai cũng như khi kê khai nghĩa vụ tài chính.

Xem chi tiết văn bản tại đây
(Nguồn: luatvietnam.net)
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Tăng cường giám sát bệnh viêm gan không rõ nguyên nhân ở trẻ em

Ngày 04/5/2022, Cục Y tế dự phòng đã ban hành Công văn 460/DP-DT về việc 
tăng cường giám sát bệnh viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân.

Theo Công văn, tính đến ngày 03/5/2022 trên thế giới đã ghi nhận 228 trường hợp trẻ bị viêm gan
cấp tính không rõ nguyên nhân tại 20 quốc gia thuộc khu vực châu Âu, Đông Nam Á, Tây Thái
Bình Dương, trong đó đã có 04 trường hợp tử vong.

Bệnh này xảy ra ở trẻ từ 01 tháng tuổi đến 16 tuổi, hầu hết bệnh nhi hồi phục hoàn toàn, tuy nhiên
có một số trường hợp chuyển nặng, gần 10% phải ghép gan.

Các trường hợp được xác định là viêm gan cấp tính nêu trên có biểu hiện đau bụng, tiêu chảy,
nôn mửa và men gan tăng cao rõ rệt. Đa số trường hợp được báo cáo đều không bị sốt và không
phát hiện nhiễm các loại vi rút phổ biến gây viêm gan vi rút cấp tính (vi rút viêm gan A, B, C, D và
E).

Tổ chức Y tế Thế giới và Trung tâm Phòng chống và kiểm soát dịch bệnh Châu Âu cho biết hiện
nguyên nhân chính xác gây viêm gan ở những bệnh nhi này vẫn chưa được tìm ra và các cuộc
điều tra đang được diễn ra. Tuy nhiên các trường hợp mắc xảy ra tại những nơi lưu hành cao vi
rút Adeno.

Để chủ động giám sát các ca bệnh viêm gan cấp chưa rõ nguyên nhân tại Việt Nam và kịp thời
triển khai các biện pháp phòng chống, hạn chế tối đa số mắc và tử vong; Cục Y tế dự phòng đề
nghị các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur:

- Theo dõi chặt chẽ, tổng hợp tình hình, phân tích dịch tễ bệnh viêm gan cấp tính không rõ nguyên
nhân trên thế giới; phối hợp với địa phương lấy mẫu, xét nghiệm các trường hợp nghi ngờ viêm
gan cấp tính không rõ nguyên nhân..

- Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra giám sát, hỗ trợ các địa phương, đơn vị triển khai giám
sát, phòng chống và xét nghiệm viêm gan vi rút, trong đó tập trung vào hoạt động tiêm chủng vắc
xin viêm gan B cho trẻ sơ sinh, trẻ dưới 01 tuổi và các đối tượng có nguy cơ cao.

- Thường xuyên cập nhật các hướng dẫn chuyên môn và giám sát, phòng chống bệnh viêm gan vi
rút, tổ chức tập huấn đào tạo cho cán bộ y tế tại các địa phương trên địa bàn Viện phụ trách.

- Phối hợp với các tổ chức, đơn vị liên quan thực hiện các nghiên cứu, điều tra về bệnh viêm gan
vi rút để cung cấp thêm thông tin, bằng chứng và tham mưu cho Bộ Y tế trong việc xây dựng
chính sách, hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật phòng chống bệnh viêm gan vi rút.

Xem chi tiết văn bản tại đây
(Nguồn: luatvietnam.vn)
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LĨNH VỰC KHÁC
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Xăng dầu lại đồng loạt tăng giá từ chiều 04/5/2022

Ngày 04/5/2022, Cục Y tế dự phòng đã ban hành Công văn 460/DP-DT về việc 
tăng cường giám sát bệnh viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân.

- Xăng E5RON92: không cao hơn 27.468 đồng/lít (tăng 334 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành),
thấp hơn xăng RON95-III 966 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 28.434 đồng/lít (tăng 442 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành);

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 25.530 đồng/lít (tăng 171 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành);

- Dầu hỏa: không cao hơn 23.828 đồng/lít (ổn định so với giá bán lẻ hiện hành);

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 21.560 đồng/kg (giảm 240 đồng/kg so với giá bán lẻ
hiện hành).

Tính chung trong hơn 04 tháng đầu năm, giá xăng đã có 08 lần tăng, 03 lần giảm giá.

Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách
nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu
và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

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

PHẦN TIN THỊ TRƯỜNG
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TỪ ĐIỂN PHÁP LÝ
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Tổng hợp các thuật ngữ pháp lý trong công bố chất lượng sản phầm

“Công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm”

Công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm là việc tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm
phù hợp với quy định an toàn thực phẩm đối với sản phẩm chưa có quy chuẩn kỹ thuật tương
ứng.

“Công bố hợp quy thực phẩm”

Công bố hợp quy thực phẩm là việc tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm phù hợp với quy
định an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã có quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

“Công bố hợp chuẩn”

Công bố hợp chuẩn là việc tổ chức, cá nhân tự công bố đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực
tiêu chuẩn phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng. Công bố hợp chuẩn là hình thức tự nguyện của
doanh nghiệp.

“Công bố tiêu chuẩn cơ sở”

Công bố tiêu chuẩn cơ sở là yêu cầu kỹ thuật về chất lượng của một số sản phẩm (có chung
tên sản phẩm, nhãn hiệu, tiêu chuẩn chất lượng chủ yếu, tiêu chuẩn vệ sinh) do thương nhân
tự xây dựng, công bố và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và người tiêu dùng. Tiêu chuẩn cơ
sở thương không được thấp hơn tiêu chuẩn Việt Nam và tiêu chuẩn ngành.

“Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm”

Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm là văn bản kỹ thuật quy định các đặc tính, yêu cầu kỹ thuật
đối với sản phẩm, phương pháp thử các đặc tính, yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm, các yêu cầu
về bao gói, ghi nhãn, vận chuyển, bảo quản sản phẩm, các yêu cầu đối với hệ thống quản lý
chất lượng và các vẫn đề khác có liên quan đến chất lượng sản phẩm.

“Chất lượng thực phẩm”

Chất lượng thực phẩm là tổng thể các thuộc tính của một sản phẩm thực phẩm có thể xác định
được và cần thiết cho sự kiểm soát của Nhà nước, bao gồm: các chỉ tiêu cảm quan, chỉ tiêu
chất lượng chủ yếu, tiêu chuẩn chỉ điểm chất lượng, tiêu chuẩn vệ sinh về hóa, lý, vi sinh vật;
thành phần nguyên liệu và phụ gia thực phẩm; thời hạn sử dụng; hướng dẫn sử dụng và bảo
quản; quy cách bao gói và chất liệu bao bì; nội dung ghi nhãn.
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“Tiêu chuẩn vệ sinh”

Tiêu chuẩn vệ sinh là các mức giới hạn hoặc quy định cho phép tối đa các yếu tố hóa học, vật
lý và vi sinh vật được phép có trong sản phẩm nhầm bảo đảm chất lượng sản phẩm ổn định và
an toàn cho người sử dụng.

“Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu”

Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu: là mức hoặc định lượng các chất quyết định giá trị dinh dưỡng và
tính chất đặc thù của sản phẩm để nhận biết, phân loại và phân biệt với thực phẩm cùng loại.

“Giấy chứng nhận công bố tiêu chuẩn sản phẩm”

Giấy chứng nhận công bố tiêu chuẩn sản phẩm: là giấy chứng nhận của cơ quan nhà nước có
thẩm quyền cấp cho thương nhân đã thực hiện việc công bố tiêu chuẩn chất lượng, vệ sinh, an
toàn thực phẩm phù hợp với các quy định bắt buộc áp dụng của pháp luật Việt Nam. Giấy
chứng nhận này có giá trị 03 năm kể từ ngày ký và đóng dấu của cơ quan Y tế có thẩm quyền
cấp.

“Thực phẩm đặc biệt”

Thực phẩm đặc biệt: là thuật ngữ chung về nhóm sản phẩm có tính chất đặc biệt hoặc dùng
cho các đối tượng tiêu dùng đặc biệt, có cách sử dụng đặc biệt hoặc có công dụng đặc biệt với
sức khỏe. thực phẩm đặc biệt còn là sản phẩm công nghệ mới, bao gồm các loại sau:

- Sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ;

- Thực phẩm dinh dưỡng qua ống xông;

- Thực phẩm biến đổi gen;

- Thực phẩm chiếu xạ;

- Thực phẩm chức năng.

“Phòng kiểm nghiệm được chỉ định”

Phòng kiểm nghiệm được chỉ định: là phòng kiểm nghiệm được cơ quan có thẩm quyền tại Việt
Nam chỉ định.

“Phòng kiểm nghiệm độc lập được công nhận”

Phòng kiểm nghiệm độc lập được công nhận: là phòng kiểm nghiệm được công nhận bởi tổ
chức công nhận và độc lập với tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm.

“Phòng kiểm nghiệm được thừa nhận”

Phòng kiểm nghiệm được thừa nhận: là phòng kiểm nghiệm của tổ chức, cá nhân sản xuất sản
phẩm được công nhận bởi tổ chức công nhận và phòng kiểm nghiệm được cơ quan có thẩm
quyền tại nước ngoài chỉ định.
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“Thực phẩm chức năng”

Thực phẩm chức năng: Thực phẩm chức năng, tùy theo công dụng, hàm lượng vi chất và
hướng dẫn sử dụng, còn có các tên gọi khác sau:

+ Thực phẩm bổ sung dinh dưỡng (thực phẩm bổ sung) là những thực phẩm được chế biến từ
những nguyên liệu có hoạt tính sinh học cao (thực phẩm bổ sung dinh dưỡng) và/hoặc được
bổ sung thêm vi chất dinh dưỡng (thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng) với mức khuyến
cáo sử dụng phù hợp lứa tuổi, đối tượng sử dụng theo quy định

+ Thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng là thực phẩm thông thường có tăng cường vi
chất dinh dưỡng.

+ Thực phẩm dinh dưỡng y học là một loại thực phẩm đặc biệt đã qua thử nghiệm lâm sàng,
được chứng minh là có công dụng như nhà sản xuất đã công bố và được cơ quan có thẩm
quyền cho phép lưu hành, đồng thời có chỉ định và cách sử dụng với sự giúp đỡ, giám sát của
thầy thuốc

+ Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ là một thuật ngữ chung của Trung Quốc, có ý nghĩa tương
đương như Thực phẩm chức năng.

.


