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Lạm phát tháng 5 của Nga đã giảm

Ngày 8/6, Cơ quan Thống kê LB Nga (Rosstat) thông báo
lạm phát hàng năm đã giảm xuống 17,1% trong tháng 5 so
với mức cao kỷ lục trong 2 thập kỷ qua là 17,8% ghi nhận
một tháng trước đó.

Trong một tuyên bố, Rosstat cho biết mặc dù tỷ lệ lạm phát
giảm trong tháng 5, song giá lương thực tăng tới 21,5% so
với 20,5% trong tháng 4, giá đường tăng 61,4%, mỳ sợi tăng
29,2% và rau quả tăng 26,3%.

Mỹ xem xét điều chỉnh thuế nhập khẩu đối với hàng
hóa Trung Quốc
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen ngày 8/6 cho biết Washington đang xem xét dỡ bỏ một số
loại thuế trừng phạt được áp đặt từ thời cựu Tổng thống Donald Trump đối với hàng nhập khẩu
Trung Quốc, trong nỗ lực làm giảm tỉ lệ lạm phát leo thang ở nước này.

Phát biểu tại cuộc điều trần trước Ủy ban Tài chính và thuế vụ Hạ viện Mỹ, bà Yellen cho biết
chính quyền của Tổng thống Joe Biden sẽ cung cấp thêm thông tin về kế hoạch dỡ bỏ các loại
thuế nhập khẩu đối với hàng hóa Trung Quốc trong “những tuần tới”.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ vẫn bảo lưu quan điểm cho rằng Trung Quốc có những “hành xử
thương mại không công bằng”, nhưng cũng thừa nhận các biện pháp trừng phạt của chính
quyền tiền nhiệm Mỹ “không được thiết kế để phục vụ lợi ích chiến lược” của Washington. Bà
Yellen cho biết chính quyền của Tổng thống Biden đang tìm cách điều chỉnh mức thuế trừng
phạt theo cách mang tính chiến lược hơn, đồng thời cho rằng một số thuế quan gây phương hại
tới người tiêu dùng và doanh nghiệp Mỹ và do vậy cần được dỡ bỏ.

Các mức thuế đánh vào hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc lần đầu tiên được Mỹ áp đặt vào
năm 2018, và tăng dần để áp đặt với khoảng 350 tỷ USD hàng nhập khẩu từ Trung Quốc mỗi
năm, nhằm trả đũa các cáo buộc nhằm vào Trung Quốc liên quan vấn đề quyền sở hữu trí tuệ
và chuyển giao công nghệ.

Ngân hàng Trung ương Nga dự báo tỷ lệ lạm phát trong cả năm nay có thể lên tới 23% trước khi
giảm dần vào năm tới và trở lại mục tiêu lạm phát mà nước này đề ra là 4% vào năm 2024.

Giá cả tăng cao đã ảnh hưởng đáng kể tới sức mua của người dân Nga. Doanh số bán lẻ trong
tháng 4 đã giảm 9,7% so với tháng 4/2021.

Cuối tháng 5 vừa qua, Ngân hàng Trung ương Nga đã giảm lãi suất chủ chốt sau khi tiến hành
họp khẩn cấp nhằm tìm cách kiềm chế đà tăng giá của đồng ruble. Dự kiến, giới chức ngân
hàng trung ương sẽ nhóm họp vào ngày 10/6 để ấn định mức lãi suất tiếp theo.
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WB hạ dự báo tăng trưởng Trung Quốc

Australia cân nhắc hạn chế xuất khẩu khí đốt

Trong báo cáo mới nhất ngày 8/6, Ngân hàng Thế giới (WB) đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế
Trung Quốc trong năm 2022 còn 4,3%, tức giảm 0,8 điểm phần trăm so với dự báo đưa ra hồi
tháng 12/2021.

WB cho biết, cơ sở để hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc là do biện pháp
phong tỏa phòng dịch COVID-19 trong thời gian từ tháng 3-5/2022 đã ảnh hưởng đến hoạt động
sản xuất, sinh hoạt và tiêu dùng nội địa.

Giám đốc của WB phụ trách khu vực Trung Quốc, Mông Cổ và Hàn Quốc, ông Martin Raiser cho
biết trong ngắn hạn, Trung Quốc sẽ phải giải quyết "bộ đôi thách thức" gồm phòng chống dịch
COVID-19 và thúc đẩy kinh tế tăng trưởng.

Do xuất hiện nhiều ổ dịch, từ tháng 3-5/2022, Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, đã
triển khai áp đặt lệnh phong tỏa tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, khiến hoạt động sản xuất đình
trệ và làm trầm trọng thêm tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng, kéo theo các chỉ số kinh tế của
nước này giảm xuống mức thấp nhất trong hai năm.

WB dự báo hoạt động kinh tế của Trung Quốc sẽ dần phục hồi vào nửa cuối năm 2022 nhờ các
các gói kích thích kinh tế của chính phủ cũng như các biện pháp phòng dịch được nới lỏng hơn.
Nhu cầu tiêu dùng trong nước sẽ dần hồi phục, song chỉ bù đắp được phần nào những thiệt hại
trong thời gian dịch bệnh trước đó.

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Chính phủ
Australia đang cân nhắc các biện pháp thích hợp để
đảm bảo duy trì đủ lượng khí đốt dành cho thị trường
nội địa, không loại trừ việc thắt chặt xuất khẩu và thiết
lập một kho dự trữ khí đốt ở bờ biển phía Đông của
nước này.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh tình trạng
thiếu hụt năng lượng ngày càng lan rộng trên toàn

cầu, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng giá sinh hoạt.

Bộ trưởng Bowen tiết lộ rất có thể Chính phủ Australia sẽ tính toán thắt chặt nguồn cung khí đốt,
cụ thể là giảm lượng xuất khẩu để buộc các nhà sản xuất phải cung cấp nhiều khí đốt hơn cho
thị trường nội địa. Đây được xem là giải pháp tối ưu nhất trong ngắn hạn, nhằm giữ lượng khí
đốt ở mức an toàn, với mức giá hợp lý, cho người dân Australia.

Liên minh Công nhân Australia (AWU) đã lên tiếng thúc giục chính phủ khẩn trương hơn nữa
trong các quyết định liên quan tới an ninh năng lượng, vì về cơ bản sản xuất không thể tồn tại
trong điều kiện giá khí đốt tăng vọt kéo dài. Nhiều nhà sản xuất lớn của Australia cảnh báo hàng
nghìn việc làm tại địa phương đang bị đe dọa, khi giá năng lượng tăng “phi mã”.
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Việt Nam dẫn đầu Đông Nam Á về chuyển đổi sang
năng lượng sạch
Tạp chí The Economist của Anh số ra ngày 4/6 đã có bài viết nhận định Việt Nam là một điểm
sáng trong khu vực.

Theo phóng viên TTXVN tại London, bài viết cho hay, trong 4 năm tính đến 2021, tỷ trọng điện
lượng mặt trời tại Việt Nam đã tăng từ mức thực tế gần như bằng 0 lên gần 11%.

Đây không chỉ là tốc độ tăng nhanh hơn hầu hết mọi nơi trên thế giới, mà tỷ trọng này còn cao
hơn so với các nền kinh tế lớn như Pháp hay Nhật Bản. Đến năm ngoái, Việt Nam đã trở thành
nhà sản xuất điện mặt trời lớn thứ 10 thế giới.

Các quốc gia Đông Nam Á khác muốn nâng cao cuộc chơi của mình có thể rút ra một vài kinh
nghiệm từ Việt Nam. Theo đó, Việt Nam đã tăng gấp 4 lần công suất điện gió và điện mặt trời so
với năm 2019. Bài viết khẳng định "thành tích phi thường" này chủ yếu nhờ ý chí chính trị và các
động lực thị trường.

Cải cách giúp các nhà đầu tư nước ngoài dễ dàng kinh doanh tại Việt Nam hơn cũng đã giúp ích.
Tuy nhiên, theo bài viết, nếu hy vọng đạt được mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, Việt
Nam sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa.

Khuyến cáo doanh nghiệp khi Mỹ xem xét miễn thuế
với pin năng lượng mặt trời

Liên quan tới việc Mỹ xem xét miễn thuế tạm thời với pin
năng lượng mặt trời nhập khẩu từ Việt Nam, Cục Phòng vệ
Thương mại (Bộ Công Thương) vừa đưa ra khuyến cáo các
doanh nghiệp cần tiếp tục rà soát hoạt động xuất khẩu các
sản phẩm bị điều tra chống lẩn tránh sang Mỹ; nắm vững quy
định, trình tự thủ tục điều tra chống lẩn tránh thuế của Mỹ.

Trước đó, ngày 6 tháng 6 năm 2022, Tổng thống Mỹ Joe
Biden tuyên bố tình trạng khẩn cấp liên quan đến thiếu hụt nguồn cung tế bào và mô-đun pin
năng lượng mặt trời trong nước để phục vụ sản xuất điện mặt trời. Đáng lưu ý, Tổng thống Mỹ
giao Bộ trưởng Thương mại Mỹ xem xét có hành động phù hợp cho phép miễn thuế chống bán
phá giá, chống trợ cấp và thuế chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp (nếu có)
đối với các sản phẩm tế bào và mô-đun pin năng lượng mặt trời nhập khẩu từ 4 nước Đông Nam
Á.

Vụ việc điều tra chống lẩn tránh thuế phòng vệ thương mại đối với các sản phẩm tế bào và mô-
đun pin năng lượng mặt trời nhập khẩu từ 4 quốc gia Đông Nam Á; trong đó, có Việt Nam vẫn
đang được Bộ Thương mại Mỹ tiến hành và chưa có kết luận chính thức về vụ việc. Sản phẩm
nhập khẩu từ Việt Nam hiện không bị Mỹ điều tra, áp dụng biện pháp chống bán phá giá và
chống trợ cấp.
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Thị trường chứng khoán thế giới
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32,899.70 điểm 4,108.54 điểm 12,012.73 điểm

1.1 % 1.5 % 2.5 %

Dow Jones giảm 350 điểm, Nasdaq sụt 2% sau báo
cáo việc làm tháng 5

Thị trường chứng khoán Việt Nam

Nhịp đập Thị trường tuần 30/05-03/06/2022: VN-Index
chưa thể vượt ngưỡng tâm lý 1,300 điểm

Trong phiên cuối tuần, VN-Index gần như không có biến động khi giảm nhẹ 0.64 điểm, kết phiên
ở mức 1,287.98 điểm; HNX-Index giảm 1.29 điểm, dừng chân ở mức 310.48 điểm. Xét cho cả
tuần, VN-Index tăng 2.53 điểm (+0.2%); HNX-Index giảm 0.69 điểm (-0.22%).
Khối lượng khớp lệnh trung bình trên sàn HOSE đạt hơn 494 triệu cổ phiếu/phiên, giảm 7.75%
so với tuần giao dịch trước. Sàn HNX đạt trung bình gần 78 triệu cổ phiếu/phiên, giảm 1.03% so
với tuần giao dịch trước.
Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng gần 2,089 tỷ đồng trên cả hai sàn. Khối ngoại mua ròng
hơn 1,985 tỷ đồng trên sàn HOSE và mua ròng gần 104 tỷ đồng trên sàn HNX.
Cổ phiếu tăng tiêu biểu trong tuần qua là ANV và YEG
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Thị trườngvàng

Thị trường ngoại hối

Thị trườngdầu

Tỷ giá ngoại tệ ngày 10/5: Đô la Mỹ tiếp tục đi lên
Ngày 10/6, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của
đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 23.065 đồng.
Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức
22.550 đồng và bán ra ở mức 23.250 đồng.
Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như
sau:
Vietcombank mua vào 22.990 đồng, bán ra 23.300 đồng đồng;
Vietinbank mua vào 22.995 đồng, bán ra 23.295 đồng;.

Dầu suy giảm khi Trung Quốc áp đặt lệnh phong tỏa mới vì
Covid-19
Giá dầu giảm vào ngày thứ Năm (09/6) nhưng vẫn dao động gần
mức đỉnh 3 tháng sau khi các khu vực ở Thượng Hải áp đặt các
biện pháp phong tỏa mới vì Covid-19, mặc dù kim ngạch xuất khẩu
trong tháng 5 mạnh hơn dự báo của Trung Quốc đã thúc đẩy triển
vọng nhu cầu.
Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Năm, hợp đồng dầu Brent lùi 33
xu (tương đương 0.2%) xuống 123.25 USD/thùng. Hợp đồng dầu
WTI mất 48 xu (tương đương 0.3%) còn 121.63 USD/thùng.

Giá vàng trong nước
Sáng ngày 10.6, giá vàng miếng trong nước đồng loạt đi xuống. Cụ
thể, tại ngân hàng Eximbank, vàng miếng SJC được mua vào là
68,5 triệu đồng/lượng và bán ra 69,4 triệu đồng/lượng, giảm
100.000 đồng so với hôm qua. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn
(SJC) cũng giảm 100.000 đồng, đưa giá mua vào xuống 68,7 triệu
đồng/lượng và bán ra 69,6 triệu đồng/lượng.
Giá vàng ngoài nước
Giá vàng thế giới giảm xuống 1.847,2 USD/ounce, sụt gần
6 USD so với hôm qua. Quy đổi tương đương, hiện vàng thế giới
có giá 51,9 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí).



THỊ TRƯỜNG VẬN TẢI

8

PHẦN TIN THỊ TRƯỜNG

KINH TẾ VĨ MÔ – Kinh tế Việt Nam

4 dự án giao thông lớn khởi công trong tháng 6
Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng công trình giao thông cho biết theo kế hoạch, trong
tháng 6, 4 dự án sẽ được hoàn tất thủ tục khởi công xây dựng.

Cụ thể, dự án đường Vành đai 3 TP HCM đoạn Tân Vạn -
Nhơn Trạch chuyển kế hoạch khởi công từ tháng 5/2022
sang tháng 6 do công tác đấu thầu bị chậm và phải xin ý
kiến nhà tài trợ.

Sau khi Bộ Giao thông vận tải, Ban QLDA Mỹ Thuận đã có
văn bản đôn đốc nhà tài trợ, đến nay, hai gói thầu xây lắp dự
kiến khởi công đã có ý kiến chấp thuận đề xuất kỹ thuật và
hoàn toàn có thể khởi công trong tháng này.

Quảng Ngãi đề xuất chi 600 tỷ mở rộng QL24B nối
cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi
Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi vừa thông tin UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có văn
bản gửi Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) về việc đầu tư
nâng cấp, mở rộng đoạn Km23+300-Km 29+200 tuyến QL24B để kết nối với cao tốc Đà
Nẵng-Quảng Ngãi.

Theo ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, tuyến cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi
hoàn thành đưa vào khai thác đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Quảng
Ngãi nói riêng và khu vực duyên hải miền Trung nói chung, tạo điều kiện thuận lợi trong việc đi
lại của nhân dân trong khu vực.

Tuy nhiên, để đảm bảo khai thác an toàn, phát huy hiệu quả của toàn bộ tuyến đường, việc đầu
tư nâng cấp, mở rộng các tuyến đường kết nối hết sức cấp thiết. Mặt khác, các tuyến đường kết
nối sau khi đưa vào khai thác sẽ góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông, bảo đảm giao thông
thuận lợi, đặc biệt là trong mùa mưa bão. Kết hợp cùng với tuyến QL1 sẽ thực hiện tốt việc vận
chuyển hàng hóa, hành khách cho khu vực và cả nước.

Vì vậy, tỉnh Quảng Ngãi đề nghị VEC quan tâm, báo cáo Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại
doanh nghiệp cho phép sử dụng nguồn vốn kết dư của Dự án đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng
Ngãi để đầu tư nâng cấp, mở rộng đoạn tuyến QL24B, với quy mô đường cấp III đồng bằng và
kinh phí thực hiện khoảng 600 tỷ đồng .

“Ba dự án còn lại được khởi công trong tháng 6, gồm dự án đầu tư hoàn chỉnh tuyến QL32C
đoạn qua thành phố Việt Trì, Phú Thọ; Dự án cải tạo, nâng cấp QL31 qua Bắc Giang và dự án
cải tạo, nâng cấp QL12A đoạn tránh Ba Đồn và đoạn tránh nhà máy xi măng Sông Giang qua
địa phận tỉnh Quảng Bình”, đại diện Cục Quản lý Xây dựng & Chất lượng giao thông công trình
thông tin..

Nguồn vốn đầu tư nâng cấp ba dự án quốc lộ nêu trên đều được lấy từ nguồn vốn ngân sách
Nhà nước, bố trí kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025.
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Khách quốc tế qua cảng hàng không tăng hơn 900%
Cục Hàng không Việt Nam vừa cho biết từ đầu năm đến nay, khách qua cảng hàng không
đạt 40,7 triệu lượt, tăng gần 57% so với cùng kỳ 2021. Trong đó, khách quốc tế đạt 1,8
triệu lượt, tăng gần 905%, khách nội địa đạt 38,9 triệu lượt, tăng gần 53%.

Trong đó, các hãng hàng không nội địa vận chuyển
20,1 triệu lượt, tăng hơn 56% so với cùng kỳ năm
trước. Cụ thể, số lượng khách quốc tế đạt 667.000
lượt, tăng 1.033% và khách nội địa đạt 19,5 triệu lượt,
tăng gần 52%.

Cục Hàng không dự kiến năm nay, các cảng hàng
không trên cả nước sẽ đón khoảng 87,8 triệu lượt
khách, tăng 190% so với 2021. Riêng khách quốc tế dự

Kiến nghị Thủ tướng chấp thuận đầu tư nhà ga T2
sân bay Cát Bi từ nguồn vốn ACV

Sau khi đầu tư, dự án nhà ga T2 có công suất khai thác 5 triệu hành khách/năm, các hạng mục
phụ trợ được xây dựng đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển của sân bay Cát Bi trong hiện tại và
tương lai, nâng cao chất lượng phục vụ hành khách, cũng như hiệu quả khai thác tại sân bay.

Tổng mức đầu tư của dự án là hơn 2.405 tỷ đồng bằng nguồn vốn góp của ACV và không sử
dụng vốn vay. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm.

Tiến độ thực hiện dự án là 18 tháng kể từ khi hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, việc
giao đất và bàn giao đầy đủ mặt bằng để thi công.

Sau khi được đầu tư xây dựng, nhà ga hành khách T2 sẽ là nhà ga khai thác quốc nội và nhà ga
T1 đóng vai trò là nhà ga khai thác quốc tế chủ yếu của sân bay Cát Bi.

Bộ Kế hoạch & Đầu tư kiến nghị Thủ tướng giao UBND thành phố Hải Phòng chịu trách nhiệm
thực hiện đầy đủ các thủ tục giải phóng mặt bằng dự án, đáp ứng tiến độ triển khai các hạng
mục, đảm bảo hiệu quả việc sử dụng đất sau khi thực hiện giải phóng mặt bằng, tránh việc lãng
phí tài nguyên.

Bộ Kế hoạch & Đầu tư vừa kiến nghị Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây
dựng nhà ga hành khách T2, cảng hàng không quốc tế Cát Bi với tổng mức đầu tư 2.405
tỷ đồng từ nguồn vốn của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV).

kiến đạt khoảng 5 triệu lượt, tăng 844% và khách nội địa đạt khoảng 82,8 triệu lượt, tăng hơn
178%.

Ngoài ra, sản lượng hàng hóa thông qua các cảng hàng không từ đầu năm đến nay đạt 765.000
tấn, tăng gần 31% so với cùng kỳ 2021. Dự kiến năm nay, số lượng hàng hóa qua cảng hàng
không sẽ đạt khoảng 1,5 triệu tấn, tăng 5% so với năm 2021.
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Chính phủ yêu cầu TP HCM xem xét, điều chỉnh thu
phí hạ tầng cảng biển trong tháng 7
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị UBND TP HCM sớm trình HĐND xem xét, điều chỉnh
hoạt động thu phí hạ tầng cảng biển trên địa bàn trong tháng 7.

Sau 2 lần lùi thời điểm thực hiện, 1/4 vừa qua, hoạt động thu phí cảng biển trên địa bàn thành
phố mới được triển khai. Tuy nhiên, hiện hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đang
gặp nhiều khó khăn, do ảnh hưởng dịch Covid-19 và tác động bởi nhiều yếu tố khác xuất phát từ
trong nước và thế giới. Vì vậy, nhiều doanh nghiệp, hiệp hội có kiến nghị về việc thu phí hạ tầng
cảng biển của TP HCM.

Đồng thời, các cơ quan có liên quan đã đề nghị TP HCM xem lại mức thu có sự khác nhau giữa
việc mở tờ khai trên địa bàn thành phố với các địa phương khác, đảm bảo nguyên tắc công
bằng, minh bạch, bình đẳng về quyền và nghĩa vụ công dân theo quy định Luật Phí và Lệ phí;

Việc rà soát mức thu của hàng tạm nhập tái xuất, hàng quá cảnh, hàng chuyển khẩu; việc điều
chỉnh mức thu phí hợp lý đối với hàng hóa nhập khẩu, hàng hóa xuất khẩu được vận chuyển
bằng đường thủy nội địa theo Chỉ thị số 37/2020 của Thủ tướng về thúc đẩy phát triển vận tải
thủy nội địa và vận tải ven biển bằng phương tiện thủy nội địa cũng được các Bộ, ngành góp ý
cần phải xem xét.

Chính vì vậy, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị UBND TP HCM nghiên cứu tiếp thu ý kiến
của các Bộ, các cơ quan, sớm trình HĐND xem xét điều chỉnh trong tháng 7, cũng như tăng
cường công tác thông tin, tuyên truyền, giải thích đến doanh nghiệp, hiệp hội, tạo sự đồng thuận
khi thực hiện thu phí hạ tầng cảng biển TP HCM.

Cân nhắc lựa chọn hình thức đầu tư luồng Vạn Gia
đón tàu 20.000 DWT
Cục Hàng hải VN đang rà soát các thông số kỹ thuật để thiết lập tuyến luồng Vạn Gia
(Quảng Ninh).

Hồi tháng 4, Công ty CP Cảng quốc tế Vạn Ninh có công văn gửi Bộ GTVT, UBND tỉnh Quảng
Ninh và Cục Hàng hải VN đề xuất thực hiện Dự án nâng cấp luồng hàng hải Vạn Gia tiếp nhận
tàu có trọng tải 20.000 DWT, gồm: Luồng hàng hải Vạn Gia, sắp xếp lại các điểm neo đậu tàu
hiện hữu, vùng đón trả hoa tiêu, neo chờ và kiểm dịch.

Nguồn kinh phí thực hiện dự án sẽ do chủ đầu tư chi trả. Vật liệu nạo vét sẽ được tận dụng để
san lấp mặt bằng bến cảng.

Theo Giám đốc Vũ Minh Tuấn, luồng hàng hải Vạn Gia hiện có chiều dài 9,5km từ vị trí cảng ra
đến cửa Tán (luồng Vĩnh Thực), chiều rộng luồng 120m. Trên toàn tuyến luồng, hầu hết độ sâu
tự nhiên đạt - 9m đến -13m. Riêng đoạn luồng từ phao P1 (đầu luồng) kéo dài vào phía trong
(đến khu vực phao P5A) dài khoảng 2,3km với độ sâu đạt từ -6 đến -9,5m.
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Đội tàu container Việt Nam đang ở đâu so với thế
giới?
Trong khi quốc tế phát triển các tàu container có dung tích và trọng tải ngày càng lớn,
các đội tàu container của Việt Nam còn khá nhỏ.

Đề án phát triển đội tàu vận tải biển quốc tế Việt Nam của Cục Hàng hải VN chỉ ra, đội tàu
container của Việt Nam không chỉ ít về số lượng, các yếu tố khác cũng kém so với quốc tế.
Chính điều đó khiến vận tải biển quốc tế của Việt Nam phụ thuộc chủ yếu vào các hãng tàu
nước ngoài.

Cụ thể, trong tổng số 1.032 tàu vận tải hàng hóa, chủ yếu là hàng tàu tổng hợp và hàng rời với
số lượng 724 tàu (chiếm 77%). Các tàu này có độ tuổi trung bình khoảng 16,8 tuổi. Tàu chở
hàng dầu, hóa chất có 186 tàu (chiếm 18%). Trong khi, đội tàu container chỉ có 39 tàu (chiếm
3,77%).

Đối với cỡ tàu trên 30.000 GT, chỉ có 14 tàu hàng rời, 27 tàu chở dầu và hóa chất, 1 tàu chở
khách, không có tàu container. Theo nhận định, nhóm tàu container của Việt Nam chỉ có 0,43
triệu DWT, chiếm 4,1% trên tổng trọng tải và gần như không có tăng trưởng trong giai đoạn
2016 - 2021.

Có thể thấy, đội tàu container Việt Nam hiện nay đang lạc hậu so với nhu cầu cũng như xu
hướng phát triển của thế giới. Trên thế giới, các hãng tàu hiện khai thác cỡ tàu phổ biến là 3.000
TEUs trở lên đến 24.000 TEUs.

Vì sao chưa đầu tư luồng hàng hải vào cảng Tiên Sa?
Hiện Chính phủ đang ưu tiên nguồn lực để đầu tư nâng cấp các công trình giao thông 
trọng yếu.

Chưa cân đối được nguồn vốn đầu tư
Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang nhấn mạnh, do nguồn vốn ngân sách
còn hạn chế nên trước mắt, Chính phủ ưu tiên nguồn lực để đầu tư
nâng cấp các công trình giao thông trọng yếu.

Với lĩnh vực hàng hải, nguồn vốn Bộ GTVT được bố trí giai đoạn 2021-2025 chỉ đủ tiếp tục thực
hiện, hoàn thành các dự án chuyển tiếp, đầu tư một số các dự án mang tính động lực, cấp bách
như dự án Luồng vào khu bến cảng Cái Mép, Luồng vào khu bến Nam Nghi Sơn, v.v

“Do vậy, nhiều công trình hàng hải phục vụ phát triển kinh tế - xã hội các địa phương như dự án
đầu tư nâng cấp luồng hàng hải Đà Nẵng vào khu bến cảng Tiên Sa chưa cân đối được nguồn
vốn để đầu tư trong giai đoạn trung hạn này”, Thứ trưởng cho biết.

Bộ cũng thông tin thêm, tuyến luồng hàng hải Đà Nẵng hàng năm đều được Bộ GTVT đưa vào
danh mục kế hoạch nạo vét duy tu hàng năm. Tuy nhiên, do chưa có vị trí đổ đất nạo vét nên
việc duy tu luồng đến nay chưa thực hiện được.
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10,5% công suất đội tàu container toàn cầu bị ảnh 
hưởng do tắc nghẽn cảng
Số lượng tàu container bị chậm trễ tại các cảng bắt đầu được cải thiện, tuy nhiên, vẫn 
còn đến 10,5% công suất đội tàu trên thế giới bị ảnh hưởng do tắc nghẽn cảng.

Theo phân tích của Sea-Intelligence, khi sự gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu vẫn đang diễn
ra, đã có sự cải thiện đáng kể về số lượng tàu container chờ cập cảng.

Kể từ giữa tháng Giêng và tháng Tư, tỷ lệ đội tàu container toàn cầu bị ảnh hưởng hoạt động
do chậm trễ đã giảm từ 13,8% xuống 10,5%.

Mặc dù một sự cải thiện rõ rệt nhưng nó vẫn tương đương với việc cắt giảm 10% công suất
toàn cầu một cách hiệu quả vào thời điểm nhu cầu vẫn còn rất cao.

Đối với vận tải đường bộ kết nối với cảng, một chỉ số tắc nghẽn đầu cuối do Sea-Intelligence
tính toán cho thấy sự cải thiện đáng kể. Chỉ số này đã giảm từ 95% vào đầu năm nay xuống
dưới 50%, mặc dù phần lớn sự cải thiện đã được nhìn thấy ở khu vực Địa Trung Hải chứ không
phải là các cảng lớn ở Bắc Âu.

MSC ra mắt dịch vụ mới kết nối Trung Quốc, Hàn 
Quốc với Đông Nam Á
MSC thông báo về việc ra mắt dịch vụ Pertiwi, phục vụ vận chuyển thương mại Nội Á, dự
kiến sẽ bắt đầu vào đầu tháng Bảy.

Dịch vụ mới sẽ cung cấp kết nối trực tiếp từ Bắc Trung Quốc và Hàn Quốc đến Đông Nam Á. 
Hãng tàu MSC cho biết dịch vụ mới này sẽ giúp "thời gian vận chuyển được cải thiện và cung
cấp nhiều dịch vụ hơn".

Hải trình của dịch vụ Pertiwi như sau:
Busan - Qingdao - Incheon - Dalian - Tianjin Xingang - Vũng Tàu - Laem Chabang -
Singapore - Tanjung Pelepas - Jakarta - Panjang - Singapore - Tanjung Pelepas - Busan

Tàu container Cardiff Trader 2.500 TEU sẽ được triển khai cho chuyến đầu tiên của dịch vụ mới
Pertiwi với thời gian dự kiến cập cảng Busan vào ngày 8 tháng 7 năm 2022.
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Zim mở rộng tuyến dịch vụ 'Bắc Trung Quốc - Hàn

Quốc - Úc’ đến miền Nam Việt Nam

Năm tháng sau khi ra mắt tuyến ‘North China - Australia Express’ (hay còn gọi là ‘C3A’) vào

tháng 2, ZIM đã quyết định đưa cả miền Nam Việt Nam vào dịch vụ này.

Dịch vụ 'C3A’ sau khi sửa đổi sẽ cải thiện phạm vi phủ sóng trực tiếp của ZIM giữa Việt Nam và

Úc. Trước đây Zim đã có hai tuyến dịch vụ đi vùng Viễn Đông - Úc: 'CAX', liên kết Trung và Nam

Trung Quốc, Bắc Việt Nam và Úc, và, 'C2A', kết nối Nam Trung Quốc, Thái Lan, Nam Việt Nam,

Malaysia và Úc

Vào ngày 8 tháng 6, tàu 1.756 teu TZINI đã bắt đầu di chuyển trên tuyến 'C3A’ mới đã sửa đổi.

Tuyến mới bao gồm Thành phố Hồ Chí Minh (SP-ITC), Xingang, Dalian, Qingdao, Busan,

Ningbo, Sydney, Melbourne, Brisbane Thành phố Hồ Chí Minh. Tuyến được sửa đổi tiếp tục

hoạt động trong bảy tuần, sử dụng sáu tàu từ 1.700 - 2.600 teu.

PIL bắt đầu tuyến Tây Nam Trung Quốc - Thái Lan -
Việt Nam
Tuần trước PIL đã giới thiệu một dịch vụ mới hai tuần một lần giữa Tây Nam Trung Quốc, Thái
Lan và Việt Nam và đã tiếp thị với cái tên là 'TVC’. Vào ngày 3 tháng 6, hãng vận tải có trụ sở
tại Singapore này đã bắt đầu hoạt động dịch vụ với tàu 777 teu KOTA RATNA trên tuyến từ
Laem Chabang.

Hải trình của tuyến dịch vụ này sẽ kéo dài trong hai tuần, ghé Qinzhou, Hải Phòng, Thành phố
Hồ Chí Minh (SP-ITC), Laem Chabang, Qinzhou.

Tuyến 'TVC' cung cấp cho PIL một tuyến đường trực tiếp mới giữa Tây Nam Trung Quốc và
miền Nam Việt Nam. Tuyến cũng bổ sung cho dịch vụ 'SQS' hiện có của PIL liên kết Singapore,
Qinzhou và Thái Lan, và dịch vụ 'VCS' kết nối Singapore, miền Bắc và miền Trung Việt Nam với
Qinzhou.
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ESG và những tác động tích cực lên thị trường bất
động sản Việt Nam

Trong thị trường bất động sản thương mại và công nghiệp, chỉ mới cách đây vài năm,
các yếu tố bảo vệ môi trường, xã hội, quản trị (ESG) thường ít được nhắc tới trên bàn
đàm phán thì hiện nay, điều này đã bắt đầu trở thành yêu cầu phải có và được coi là một
cơ hội đầu tư giảm thiểu rủi ro lớn cho các doanh nghiệp thức thời.

Tại Hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc
năm 2021 (COP26), Việt Nam đã thể hiện cam kết
đạt được mức phát thải carbon ròng bằng 0 (Net
Zero) vào năm 2050. Theo báo cáo của Cushman &
Wakefield, khoảng 40% lượng khí thải ra môi
trường đến từ các loại bất động sản. Theo Hội đồng
công trình xanh Việt Nam (VGBC), tính đến cuối
năm 2021, nước ta có khoảng 200 tòa nhà xanh
trên khắp cả nước. Vì vậy, để đạt được mục tiêu

môi trường đã đặt ra, Việt Nam cần nhiều hơn nữa những tòa nhà có thể tiết kiệm năng lượng,
chất lượng cao và vững bền để giảm thiểu tác hại môi trường và chi phí sửa chữa, sử dụng
năng lượng trong tương lai.

ESG từng bước phát triển ở Việt Nam
Với thị trường bất động sản Việt Nam, đã có một số hệ thống Chứng nhận Công trình xanh
khác bên cạnh Green Mark như LOTUS, LEED giúp đánh giá hiệu năng công trình về mặt sử
dụng năng lượng, khí thải, thiết kế, độ an toàn và môi trường làm việc. Tại TP.HCM, một số tòa
nhà văn phòng đã được đánh giá chứng nhận LEED có thể kể đến như Deutsches Haus,
Friendship Tower và President’s Place, Phú Mỹ Hưng Tower, Saigon Centre 2. Tất cả đều tọa
lạc giữa trung tâm quận 1. Ở khu vực Hà Nội, một số ví dụ tiêu biểu chính là tòa nhà
Techcombank Tower, Capital Place và Landcaster Luminaire.

Đáng chú ý, thị trường bất động sản công nghiệp cũng rất cần nhiều nổ lực để đạt được mục
tiêu “xanh”. Thời gian qua, nhu cầu cho tài sản công nghiệp như đất, nhà xưởng và kho bãi
tăng ‘phi mã’, chủ yếu đến từ lĩnh vực sản xuất, thương mại điện tử, 3PL và bán lẻ. Vốn là lĩnh
vực có tác động lớn về môi trường, nhà đầu tư công nghiệp càng phải chú trọng đến việc quy
hoạch khu công nghiệp để có thể giảm thiểu khí thải, đảm bảo môi trường làm việc tốt và gìn
giữ môi trường sống cho cư dân địa phương xung quanh. Tăng trưởng xanh trong các ngành
công nghiệp cũng sẽ góp phần nâng cấp và hợp lý hóa chuỗi giá trị, giúp tăng cường khả năng
phục hồi, chống sự gián đoạn chuỗi cung ứng.

Tuy nhiên, những chứng nhận kể trên vẫn nghiêng nhiều về yếu tố E – môi trường trong cả
cụm ESG. Để đạt được cả hai yếu tố còn lại, nhà đầu tư bất động sản phải mang đến các sáng
kiến có tác động đến cộng đồng trong tòa nhà như không gian cây xanh, công viên, hoặc thư
viện, phòng giữ trẻ cho nhân viên bận rộn, bên cạnh đó cần tôn trọng cốt lõi đạo đức kinh
doanh và tầm nhìn quản trị.
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Những điểm giống và khác nhau của chính sách ân hạn thuế năm 2022 so với 2021

Thư ngỏ của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, 
thuế TNCN và tiền thuê đất trong năm 2022 (2 trang)

Xem chi tiết văn bản tại đây

(Nguồn: luatvietnam.net)

THUẾ - KẾ TOÁN

PHẦN TIN THỊ TRƯỜNG

Ban hành Quy chế mẫu về việc trao đổi thông tin hóa đơn điện tử

Tổng cục Thuế có Công văn 1727/TCT-QLRR ngày 23/5/2022 hướng dẫn Quy chế mẫu trao đổi 
thông tin hóa đơn điện tử

Tại Luật Quản lý thuế và Nghị định hướng dẫn Luật đã có quy định về việc Cơ quan thuế có trách
nhiệm tổ chức việc thực hiện nhiệm vụ thu thập thông tin quản lý cơ sở dữ liệu hóa đơn điện tử;

CSDL này phục vụ công tác quản lý thuế và được cung cấp cho các cơ quan quản lý nhà nước
có thẩm quyền để thay thế hóa đơn giấy trong công tác quản lý.

Trên cơ sở đó, Tổng cục Thuế ban hành kèm theo Công văn 1727/TCT-QLRR ngày 23/5/2022
Quy chế mẫu về việc trao đổi thông tin Hóa đơn điện tử giữa Tổng cục Thuế/Cục Thuế/Chi cục
Thuế/Chi cục Thuế khu vực và Cơ quan/Tổ chức bên ngoài.

Mục đích ban hành Quy chế mẫu nhằm hướng dẫn cơ quan thuế các cấp thực hiện thống nhất
việc cung cấp thông tin hóa đơn điện tử theo quy định;

Đồng thời, tổ chức triển khai công tác thu thập thông tin về sai phạm liên quan đến hóa đơn điện
tử từ các cơ quan/tổ chức bên ngoài phục vụ công tác quản lý rủi ro trong quản lý thuế.

Xem chi tiết nội dung Quy chế mẫu trao đổi thông tin hóa đơn điện tử được ban hành kèm theo
Công văn 1727/TCT-QLRR ngày 23/5/2022.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: thuvienphapluat.vn)

Cục thuế TP. Hà Nội đã có những lưu ý về điểm giống và khác của chính sách ân hạn nộp thuế
năm 2022 (Nghị định 34/2022/NĐ-CP) so với năm 2021 (Nghị định 52/2021/NĐ-CP) để các
doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh tiện theo dõi.

Theo đó, về đối tượng (các ngành, lĩnh vực được ân hạn) và thời gian ân hạn nộp thuế năm
2022 cơ bản giống như năm 2021, chỉ khác là năm 2022 doanh nghiệp sẽ được tăng thời gian
ân hạn (từ 5 lên 6 tháng) đối với số thuế GTGT của tháng 3 - tháng 5 và quý I/2022.

Còn lại, số thuế GTGT của tháng 6 và quý II/2022 được gia hạn 5 tháng; số thuế của tháng
7/2022 được gia hạn 4 tháng và số thuế của tháng 8 được gia hạn 3 tháng (tương tự năm
2021).

Số thuế TNDN tạm nộp của quý I và quý II/2022 cũng sẽ được ân hạn nộp 3 tháng (giống như
năm 2021).

Đối với tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2022 (tức 50% số tiền thuê năm 2022) thì được gia
hạn 6 tháng (từ 31/5 đến 30/11/2022).
Giấy đề nghị ân hạn nộp thuế năm 2022 phải nộp chậm nhất vào ngày 30/9/2022.
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Sửa đổi hàng loạt chính sách về thuế XNK

Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (166 trang)

Hàng loạt chính sách thuế xuất nhập khẩu (XNK) đã được sửa đổi tại Nghị định này, gồm: áp
dụng thuế MFN, FTA đối với hàng XNK tại chỗ; miễn thuế đối với hàng gia công, SXXK; miễn
thuế hàng tạo TSCĐ cho dự án ưu đãi đầu tư; miễn thuế 05 năm cho nguyên vật liệu trong nước
chưa sản xuất được; định mức miễn thuế quà biếu tặng; ...

Một trong những sửa đổi đáng lưu ý là Nghị định này bổ sung quy định cách áp dụng thuế suất
đối với hàng XNK tại chỗ (Khoản 1 Điều 1). Theo đó, hàng xuất khẩu tại chỗ được áp dụng thuế
suất xuất khẩu ban hành tại các Nghị định số 122/2016/NĐ-CP và 57/2020/NĐ-CP . Đối với hàng
nhập khẩu tại chỗ, nếu nhập khẩu ngay trong nội địa thì áp dụng mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi
(tức thuế MFN ban hành tại 125/2017/NĐ-CP và 57/2020/NĐ-CP ); nếu nhập khẩu từ khu phi
thuế quan thì được áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt (tức thuế FTA theo Hiệp định thương mại
mà lô hàng đó đáp ứng được tiêu chí xuất xứ)

Hàng gia công xuất khẩu nếu xuất khẩu sản phẩm tại chỗ (tức giao - nhận ngay trong lãnh thổ
Việt Nam) thì cũng được miễn thuế xuất khẩu (khoản 4 Điều 1).

Hàng SXXK được miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu ngay cả khi thuê gia công lại (khoản 6 Điều
1).

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/4/2021.

Bãi bỏ các điểm, điều, khoản sau của Nghị định 134/2016/NĐ-CP : điểm c khoản 3 Điều 78, điểm
b khoản 4 Điều 20, khoản 1 Điều 29; cụm từ "(đối với trường hợp miễn thuế trước khi làm thủ tục
hải quan) hoặc Mẫu số 03b tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định này (đối với trường hợp
đề nghị miễn thuế sau khi làm thủ tục hải quan" tại điểm a khoản 3 Điều 20; cụm từ "Trường hợp
đề nghị miễn thuế trước khi làm thủ tục hải quan" tại điểm a khoản 4 Điều 20; cụm từ "khoản 2
Điều 8" tại khoản 4 Điều 31; cụm từ "Trường hợp hàng hóa thuộc diện được hoàn thuế nhưng
chưa nộp thuế hoặc không phải nộp thuế theo quy định tại Điều 19 Luật Thuế xuất khẩu, thuế
nhập khẩu, hồ sơ, thủ tục thực hiện như hồ sơ, thủ tục hoàn thuế" tại khoản 3 Điều 33, khoản 3
Điều 34, khoản 3 Điều 35, khoản 6 Điều 36, khoản 4 Điều 37.

Bãi bỏ các Thông tư: số 90/2011/TT-BTC ngày 20/6/2011; số 201/2012/TT-BTC ngày 16/11/2012;
số 81/2013/TT-BTC ngày 19/6/2013; số 116/2013/TT-BTC ngày 20/8/2013.

Bãi bỏ Điều 5 Thông tư số 83/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016.

Thay thế toàn bộ biểu mẫu về miễn, giảm, hoàn thuế, không thu thuế tại Phụ lục VII của Nghị
định số 134/2016/NĐ-CP bằng Phụ lục VII tại Nghị định này.

Bổ sung Phụ lục VIIa về các chỉ tiêu khai báo đối với hàng XNK và Phụ lục VIII về danh mục sản
phẩm nông sản chưa qua chế biến.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.net)
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Ngành Thuế sắp triển khai nhiều biện pháp đôn đốc, thu hồi nợ thuế

Công văn số 1843/TCT-QLN ngày 30/5/2022 của Tổng cục Thuế về việc triển khai

biện pháp thu hồi nợ và xử lý nợ (9 trang)

Do dữ liệu nợ thuế đang có xu hướng tăng cao vào cuối tháng 4/2022, Tổng cục Thuế đã yêu cầu
Cục thuế các tỉnh triển khai ngay một số biện pháp sau:

- Đối với trường hợp nợ thuế chưa quá 90 ngày, đôn đốc nộp thuế bằng các hình thức: gọi điện
thoại, nhắn tin, gửi thư điện tử, mời lên làm việc, ban hành thông báo đôn đốc nộp thuế....

- Đối với trường hợp nợ thuế quá 90 ngày, áp dụng ngay các biện pháp cưỡng chế thuế và công
khai thông tin nợ thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế.

- Đối với trường hợp đang chờ điều chỉnh số tiền thuế, phối hợp ngay với các bộ phận liên quan
và người nộp thuế để đối chiếu, chuẩn hóa dữ liệu nợ.

- Đối với nợ thuế khó thu, hoàn thiện hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền xem xét xử lý khoanh nợ,
xóa nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 hoặc Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 .

- Đối với người nộp thuế thuộc diện được miễn tiền chậm nộp do phát sinh lỗ trong kỳ tính thuế
năm 2020, kịp thời giải quyết hồ sơ theo đúng quy định tại Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 và
Nghị định 92/2021/NĐ-CP .

- Đối với trường hợp được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo Nghị định 41/2020/NĐ-CP và Nghị
định 52/2021/NĐ-CP, triển khai ngay các biện pháp đôn đốc nộp thuế nếu đã hết thời gian ân
hạn.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.net)

Rà soát việc cấp giấy phép nhập khẩu xe dưới dạng quà biếu, tặng

Ngày 30/5/2022, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1949/TCHQ-GSQL về việc tăng cường 
công tác quản lý đối với xe ô tô nhập khẩu dưới dạng quà biếu tặng

Theo đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tiến hành kiểm tra hình
hoạt động của các tổ chức nhận quà biếu, tặng và xác minh tại địa chỉ ghi trên đơn đề nghị (đối
với cá nhân) hoặc địa chỉ đăng ký kinh doanh (đối với tổ chức) khi cấp giấy phép nhập khẩu với
các trường hợp bất thường.

Các Cục Hải quan cấp giấy phép nhập khẩu rà soát các hồ sơ đã được cấp giấy phép nhập khẩu
xe ô tô dưới dạng quà biếu, tặng từ năm 2016 đến hết tháng 5 năm 2022.

Trường hợp có nghi vấn về giấy đăng ký kinh doanh (đối với tổ chức) hoặc về nhân thân (đối với
cá nhân) thì thực hiện trao đổi với cơ quan thuế/cơ quan cấp giấy đăng ký kinh doanh/cơ quan
công an để xác minh.

Nếu phát hiện có dấu hiệu bất thường như công ty không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, công
ty giải thể, phá sản, bỏ trốn hoặc người đại diện doanh nghiệp, người đứng tên trên đơn đề nghị
phủ nhận việc nhập khẩu xe thì chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra xử lý.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.vn)

HẢI QUAN – XUẤT NHẬP KHẨU – VẬN TẢI
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Bãi bỏ một số quy định liên quan đến vận tải đường bộ quốc tế

Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Thông tư 05/2022/TT-BGTVT ngày 25/5/2022 bãi bỏ

một số quy định liên quan đến cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép của Thông tư về vận tải

đường bộ quốc tế

Đơn cử, bãi bỏ một số quy định tại Thông tư 29/2009/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện một số
điều của Hiệp định tạo thuận lợi vận tải người và hàng hóa qua lại biên giới giữa các nước Tiểu
vùng Mê Công như:

- Bãi bỏ khoản 4 Điều 4 về quy định đối với phương tiện;

Nội dung bãi bỏ: “Mỗi chuyến đi, phương tiện được phép ở lại lãnh thổ của nước đến không quá
30 ngày kể từ ngày nhập cảnh. Trường hợp có lý do chính đáng (như thiên tai, tai nạn, hỏng hóc
không sửa chữa kịp) sẽ được gia hạn 01 lần với thời gian không quá 10 ngày kể từ ngày hết hạn
xuất cảnh”.

- Bãi bỏ Điều 6 về cấp phép vận tải đường bộ quốc tế cho doanh nghiệp, hợp tác xã;

- Bãi bỏ Điều 7 về cấp Giấy phép vận tải đường bộ GMS cho phương tiện;

- Bỏ cụm từ “Mẫu ký hiệu phân biệt quốc gia của Việt Nam được quy định tại Phụ lục 2 ban hành
kèm theo Thông tư này” tại khoản 2 Điều 4;…

Xem thêm tại Thông tư 05/2022/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: thuvienphapluat.vn)

Cách xử lý tờ khai xuất khẩu tại chỗ không có tờ khai nhập khẩu đối ứng

Công văn số 2011/TCHQ-GSQL ngày 1/6/2022 của Tổng cục Hải quan về việc xử lý tờ khai

xuất khẩu tại chỗ chưa có tờ khai nhập khẩu tại chỗ đối ứng (2 trang)

Theo Công văn này, đối với hàng xuất khẩu tại chỗ chưa có tờ khai nhập khẩu đối ứng đăng ký
trước ngày 25/4/2021 theo hướng dẫn tại gạch đầu dòng thứ 2 điểm 2c Công văn số
2411/TCHQ-GSQL ngày 24/4/2019, nếu Chi cục Hải quan kiểm tra xác định giao dịch giữa các
bên là có thật, đã hoàn thành việc giao nhận nhưng hàng hóa chưa đưa vào sản xuất hoặc tiêu
dùng thì Hải quan vẫn cho bên nhập khẩu đăng ký tờ khai đối ứng kèm theo việc xử phạt hành
chính.

Tuy nhiên, nếu hàng hóa đã được đưa vào sản xuất hoặc tiêu dùng tại thời điểm kiểm tra thì Chi
cục Hải quan nơi nhập khẩu và xuất khẩu tại chỗ sẽ phối hợp xử phạt thuế kèm xử phạt hành
chính đối với bên vi phạm, đồng thời không cho đăng ký tờ khai nhập khẩu đối ứng.

Đối với các tờ khai xuất khẩu tại chỗ chưa có tờ khai nhập khẩu đối ứng đăng ký từ sau ngày
25/4/2021, Hải quan sẽ theo dõi, xử lý theo quy định tại Điều 10, Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-
CP và Công văn số 2687/TCHQ-TXNK ngày 1/6/2021.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.net)
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Quy định về thời điểm dừng cấp C/O mẫu D cũ

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư 10/2022/TT-BCT ngày 01/6/2022 sửa đổi Thông 
tư quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN, 

trong đó có quy định về thời điểm dừng cấp C/O mẫu D cũ

Theo đó, C/O mẫu D theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 19/2020/TT-BCT
(mẫu cũ) được cấp đến hết ngày 31/10/2022.

C/O mẫu D này được cơ quan hải quan chấp nhận trong thời hạn quy định tại Điều 15 Phụ lục I
ban hành kèm theo Thông tư 19/2020/TT-BCT .

Trước đó, Tổng cục Hải quan Công văn 1683/TCHQ-GSQL ngày 12/5/2022 về thời gian chuyển
đổi thực hiện C/O mẫu D mới.

Trong đó, hướng dẫn thực hiện đối với C/O mẫu D (bao gồm C/O truyền qua hệ thống một cửa
quốc gia (C/O điện tử) và C/O bản giấy) cụ thể như sau:

- Đối với C/O được cấp trong giai đoạn chuyển tiếp từ ngày 01/5/2022 đến hết ngày 31/10/2022,
cơ quan hải quan chấp nhận C/O mẫu D mẫu cũ và C/O mẫu D mới.

- Đối với C/O mẫu D được cấp kể từ ngày 01/11/2022, cơ quan hải quan chỉ chấp nhận C/O mẫu
D được cấp theo mẫu mới.

Thông tư 10/2022/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 16/7/2022.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: thuvienphapluat.vn)

[Dự thảo] Điều kiện vay nước ngoài của doanh nghiệp

Dự thảo Thông tư số 12/2014/TT-NHNN quy định về điều kiện vay nước ngoài

của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh (12 trang)

Điều kiện vay nước ngoài theo quy định mới sẽ giới hạn trong 2 mục đích sau (Khoản 1 Điều 12):

1. Bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh

2. Cơ cấu lại khoản vay nước ngoài hiện hữu.

So với quy định hiện hành tại Thông tư số 12/2014/TT-NHNN , các nhà đầu tư sẽ không còn
được vay nước ngoài để góp vốn đầu tư trực tiếp tại Việt Nam.
Nếu được ban hành, Thông tư số 12/2014/TT-NHNN sẽ bị bãi bỏ.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.net)

DOANH NGHIỆP – ĐẦU TƯ
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Chính phủ ban hành Nghị định mới về quản lý khu công nghiệp

Nghị định gồm 08 Chương với 76 Điều, quy định những vấn đề chung về: 
Phương hướng xây dựng, phương án phát triển hệ thống khu công nghiệp, khu 
kinh tế; đầu tư hạ tầng, thành lập, hoạt động, chính sách phát triển và quản lý 

nhà nước đối với khu công nghiệp, khu kinh tế.

So với quy định trước đây, Nghị định mới đã lược bỏ nhiều thủ tục về thành lập khu công nghiệp.
Trong đó, Điều 6 Nghị định 35 quy định, khu công nghiệp được xác định là đã được thành lập kể
từ ngày cấp có thẩm quyền:

- Quyết định chủ trương đầu tư dự án hạ tầng khu công nghiệp sử dụng vốn đầu tư công theo quy
định của pháp luật về đầu tư công;

- Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư hoặc
cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ
tầng khu công nghiệp theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Ngoài ra, nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công
nghiệp phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 10:

- Điều kiện kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản.

- Điều kiện để được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện
dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp theo quy định của pháp
luật về đất đai, pháp luật về lâm nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/7/2022.

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

Cho phép doanh nghiệp đầu tư thành lập khu du lịch quốc gia

Nghị định số 30/2022/NĐ-CP ngày 19/5/2022 của Chính phủ quy định mô hình 
quản lý khu du lịch quốc gia (11 trang).

Nghị định quy định về mô hình quản lý khu du lịch quốc gia bao gồm: các hình thức tổ chức quản
lý khu du lịch quốc gia; nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức quản lý khu du lịch quốc gia; trách nhiệm
của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trong công tác quản lý khu du lịch quốc gia.

Theo đó, khu du lịch quốc gia có thể được quản lý theo các loại hình sau:

1. Đơn vị quản lý khu du lịch quốc gia thuộc phạm vi quản lý của bộ, cơ quan ngang bộ.

2. Ban quản lý khu du lịch quốc gia thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh, thành phố.

3. Doanh nghiệp đầu tư hình thành khu du lịch quốc gia.

Trong đó, cơ cấu tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp đầu tư hình thành khu du lịch quốc gia
được thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2022.

Xem chi tiết văn bản tại đây
(Nguồn: luatvietnam.net)
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Đẩy nhanh cổ phần hóa, cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước

Ngày 27/5/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện 478/CĐ-TTg về 
đẩy mạnh công tác sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn và cơ cấu lại 

doanh nghiệp Nhà nước

Theo Công điện, trong thời gian qua Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều văn bản chỉ
đạo đẩy mạnh sắp xếp, cổ phần hoá, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước. Tuy nhiên,
việc tổ chức thực hiện chưa đạt kế hoạch đề ra.

Để đẩy mạnh công tác này, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước, góp phần
thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan chú
trọng một số nội dung trọng tâm như sau:

- Các Bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao nghiêm túc thực hiện Nghị
quyết 68/NQ-CP ngày 12/5/2022; Quyết định 22/2021/QĐ-TTg; Quyết định 360/QĐ-TTg ngày
17/3/2022.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương rà soát và hoàn thiện Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp
Nhà nước giai đoạn 2021 - 2025, trình Thủ tướng trước ngày 31/5/2022.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp các đơn vị khác liên quan đôn thực hiện nghiêm túc các kế hoạch sắp
xếp, cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; báo cáo Thủ tướng Chính phủ xử lý
nghiêm các trường hợp làm chậm, vi phạm quy định…

- Bộ Tài chính đôn đốc, kiểm tra các Bộ, ngành, địa phương trong xây dựng, phê duyệt, triển khai
Đề án cơ cấu lại của tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước, doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn
2021 - 2025...

- Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát, sửa đổi các quy định về đất đai trong cổ phần hóa, thoái
vốn để có hướng dẫn theo thẩm quyền hoặc kịp thời đề xuất, báo cáo cấp có thẩm quyền sửa đổi,
bổ sung các quy định có liên quan nhằm tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong công tác cổ phần
hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước.

- Các cơ quan đại diện chủ sở hữu triển khai cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp
thuộc phạm vi quản lý đúng quy định, bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả và thu hồi cao nhất
phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp..

Xem chi tiết văn bản tại đây
(Nguồn: luatvietnam.vn)
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Mức phạt mới trong lĩnh vực kinh doanh đặt cược và trò chơi có thưởng

Nghị định số 137/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định xử 
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh đặt cược và trò chơi có 

thưởng (37 trang).

- Kinh doanh trò chơi có thưởng trong thời gian bị thu hồi hoặc tước quyền sử dụng Giấy chứng
nhận, phạt từ 180 - 200 triệu.

Ngoài ra, nhiều vi phạm cũng bị tăng mức phạt kể từ 1/1/2022.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022.

Bãi bỏ Chương VII Nghị định số 06/2017/NĐ-CP ngày 24/01/2017; Chương VII Nghị định số
03/2017/NĐ-CP ngày 16/01/2017; Chương VII Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013;
Khoản 13, khoản 14 và khoản 15 Điều 1 Nghị định số 175/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016

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

Nghị định ban hành mới mức xử phạt trong lĩnh vực kinh
doanh đặt cược và trò chơi có thưởng, áp dụng kể từ
1/1/2022.

Theo đó, một số vi phạm sẽ bị xử phạt kể từ 1/1/2022,
gồm:

- Tự ý sửa chữa, tẩy xóa các tài liệu trong hồ sơ đề nghị
cấp, gia hạn Giấy chứng nhận kinh doanh đặt cược, phạt
từ 40 - 60 triệu.

- Lập, xác nhận hồ sơ, tài liệu giả mạo hoặc có thông tin sai
sự thật trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận kinh
doanh đặt cược, phạt từ 80 - 100 triệu.

- Kinh doanh đặt cược, casino trong thời gian bị thu hồi
hoặc tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận, phạt từ 180 -
200 triệu.
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Hướng dẫn sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

Ngày 31/5/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 
05/2022/TT-BKHCN hướng dẫn sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 

của doanh nghiệp.

Theo Điều 4, Quỹ này được chi cho các hoạt động hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ của
doanh nghiệp bao gồm:

- Trang bị cơ sở vật chất, kỹ thuật: Xây dựng các tổ chức nghiên cứu phát triển, trung tâm kiểm
nghiệm, phân tích, kiểm định; duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa cơ sở vật chất - kỹ thuật và trang thiết
bị phục vụ hoạt động khoa học và công nghệ...

- Mua quyền sử dụng, quyền sở hữu về: Bí quyết công nghệ; kiến thức kỹ thuật về công nghệ
được chuyển giao; giải pháp hợp lý sản xuất, đổi mới công nghệ; bằng độc quyền sáng chế, giải
pháp hữu ích; giống cây trồng; kiểu dáng công nghiệp; sáng kiến...

- Mua máy móc, thiết bị cho đổi mới nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hoặc cải tiến
phát triển sản phẩm mới của doanh nghiệp.

- Chi đào tạo nhân lực về khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.

- Chi cho các hoạt động sáng kiến.

- Chi cho hợp tác về khoa học và công nghệ với tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong nước và
nước ngoài.

- Chi cho đánh giá, thử nghiệm, kiểm định, quảng bá, thương mại sản phẩm, công nghệ mới; đăng
ký quyền sở hữu trí tuệ.

- Chi tài trợ, hỗ trợ kinh phí thực hiện Đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc
gia...

Thông tư 05/2022/TT-BKHCN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2022 và áp dụng cho việc sử
dụng Quỹ tại doanh nghiệp từ kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022

Xem chi tiết văn bản tại đây
(Nguồn: luatvietnam.vn)
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Những lưu ý khi đăng ký thay đổi thành viên công ty theo quyết định
sáp nhập ở nước ngoài

Công văn số 291/ĐKKD-NV ngày 2/12/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về 
việc đăng ký thay đổi thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên (1 trang).

Đối với trường hợp đăng ký thay đổi thành viên công ty TNHH theo quyết định sáp nhập công ty
tại nước ngoài, Bộ Kế hoạch & Đầu tư cho biết vẫn căn cứ quy định về hồ sơ, thủ tục tại khoản 7
Điều 52 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP để giải quyết.

Tuy nhiên, cần lưu ý, trong quá trình làm thủ tục, doanh nghiệp có thể sẽ phải báo cáo cho Phòng
ĐKKD các thông tin theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 216 Luật Doanh nghiệp, bao gồm cả
thông tin về áp dụng pháp luật nước ngoài đối với việc chuyển giao, kế thừa quyền, nghĩa vụ của
thành viên Công ty bị sáp nhập sang Công ty nhận sáp nhập.

Ngoài ra, doanh nghiệp đồng thời phải cam kết giao dịch nêu trên đã được thực hiện hợp pháp,
theo đúng quy định của pháp luật nước ngoài; các bên liên quan chịu trách nhiệm về tính trung
thực của thông tin cung cấp và sẽ không có khiếu nại liên quan đến việc đăng ký thay đổi thành
viên công ty tại Việt Nam.

Đối với các giấy tờ, tài liệu của nước ngoài sử dụng trong quá trình làm thủ tục thay đổi thành viên
công ty, việc chứng nhận, hợp pháp hóa lãnh sự được thực hiện theo quy định tại Nghị định số
111/2021/NĐ-CP.

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

LAO ĐỘNG – BẢO HIỂM

HĐLĐ không "chính chủ" sẽ bị vô hiệu toàn bộ

Công văn số 767/LĐTBXH-BHXH ngày 31/5/2022 của Bộ Lao động Thương 
binh và Xã hội về việc người lao động mượn hồ sơ của người khác để giao kết 

hợp đồng lao động (2 trang).

Bộ Lao động TB&XH cho rằng, trường hợp mượn hồ sơ của người khác để giao kết hợp đồng lao
đồng (HĐLĐ) và tham gia BHXH là vi phạm nguyên tắc "trung thực" đồng thời vi phạm nghĩa vụ
cung cấp thông tin khi giao kết HĐLĐ theo quy định tại khoản 1 Điều 15, khoản 2 Điều 16 Bộ luật
lao động và sẽ dẫn đến HĐLĐ bị vô hiệu toàn bộ theo điểm b khoản 1 Điều 49.

Trường hợp này, Tòa án sẽ giữ thẩm quyền tuyên bố HĐLĐ vô hiệu và việc xử lý HĐLĐ vô hiệu
toàn bộ được căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật lao động và Điều 10 Nghị định
145/2020/NĐ-CP .

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



25

PHẦN TIN THỊ TRƯỜNG

Báo cáo định kỳ tình hình sử dụng LĐNN sẽ phải nộp ngay trong tháng 6/2022

Công văn số 18502/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 30/5/2022 của Sở Lao động, 
Thương binh và Xã hội TP. HCM về việc thực hiện báo cáo tình hình sử dụng 

người lao động nước ngoài (2 trang).

Do đã gần đến thời gian phải nộp báo cáo định kỳ về tình hình sử dụng lao động nước ngoài
(LĐNN) theo Nghị định 152/2020/NĐ-CP, Sở Lao động TB&XH TP. HCM nhắc nhở doanh nghiệp
nộp đầy đủ, kịp thời các báo cáo 6 tháng và báo cáo cả năm như sau:

- Biểu mẫu: Mẫu số 07/PLI ban hành tại Phụ lục I Nghị định 152/2020/NĐ-CP ;

- Thời gian nộp: từ ngày 15/6 - 4/7 (với báo cáo 6 tháng); từ ngày 15/12 - 5/1 năm sau (với báo
cáo cả năm).

- Mốc thời gian tổng hợp số liệu: từ ngày 15/12 năm trước - 14/6 của kỳ báo cáo (với báo cáo 6
tháng); từ ngày 15/12 năm trước - 14/12 của kỳ báo cáo (với báo cáo cả năm).

- Hình thức nộp: trực tuyến, bằng cách truy cập vào link: https://forms.gle/JKW4gGgKUQfsrJYcA
hoặc quét mã QR code tại Công văn này để truy cập.

Ngoài ra, người lao động nước ngoài còn phải nộp (hoặc nhờ doanh nghiệp nộp thay) Phiếu cung
cấp thông tin tình trạng làm việc theo Mẫu số 03 ban hành tại Thông tư 01/2022/TT-BLĐTBXH.
Thời gian nộp kể từ ngày 1/6 - 30/6/2022. Link nộp: https://forms.gle/haXiymPeuKLeGQPx8 hoặc
quét mã QR code đính kèm văn bản này để nộp.

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

Người lao động được tạm trú trong khu công nghiệp từ 15/7/2022

Đây là nội dung mới tại Nghị định 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính 
phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế.

Trước đây, trong khu công nghiệp, khu chế xuất không cho phép dân cư sinh sống. Chỉ trong một
số trường hợp cần thiết thì người nước ngoài là quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia mới
được phép tạm trú tại doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Tuy nhiên, với quy định mới tại Điều 25 Nghị định 35, các chuyên gia và cả người lao động sẽ
được phép tạm trú, lưu trú ở cơ sở lưu trú tại khu công nghiệp để phục vụ hoạt động sản xuất,
kinh doanh.

Cơ sở lưu trú của chuyên gia, người lao động được xây dựng tại phần diện tích đất dịch vụ của
khu công nghiệp.

Trong đó, cơ sở lưu trú phải bảo đảm khoảng cách an toàn về môi trường theo quy định của pháp
luật, bảo đảm an ninh, trật tự và không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh
nghiệp.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/7/2022.

Xem chi tiết văn bản tại đây
(Nguồn: luatvietnam.vn)
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Kiểm tra, xử lý việc mượn hồ sơ người khác để ký hợp đồng lao động

Ngày 31/5/2022, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Công văn số 
1767/LĐTBXH-BHXH về việc người lao động mượn hồ sơ người khác để giao 

kết hợp đồng lao động.

Theo Công văn, thời gian qua Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã nhận được phản ánh của
một số địa phương về tình trạng người lao động mượn hồ sơ người khác để giao kết hợp đồng
lao động và tham gia bảo hiểm xã hội

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho rằng, việc người lao động mượn hồ sơ người khác để
giao kết hợp đồng lao động là vi phạm nguyên tắc "trung thực" tại khoản 1 Điều 15 của Bộ luật
Lao động 2019 và vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin khi giao kết hợp đồng lao động tại khoản 2
Điều 16 của Bộ luật Lao động.

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 49 của Bộ luật Lao động, đây là trường hợp hợp đồng vô hiệu toàn
bộ.

Tòa án nhân dân là cơ quan có quyền tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu. Việc xử lý hợp đồng
vô hiệu toàn bộ do người giao kết không đúng thẩm quyền hoặc vi phạm nguyên tắc giao kết thực
hiện theo khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Lao động và Điều 10 Nghị định 145/2020/NĐ-CP.

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở
Lao động, Thương binh và Xã hội, cơ quan bảo hiểm xã hội và các cơ quan có liên quan thông tin,
tuyên truyền để người lao động, sử dụng lao động thực hiện đúng quy định của pháp luật lao
động.

Ngoài ra, các cơ quan cần thường xuyên kiểm tra, thanh tra để kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm
các trường hợp cố tình vi phạm.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo cơ quan bảo hiểm các tỉnh, thành phố rà soát, kịp thời phát hiện
và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Xem chi tiết văn bản tại đây
(Nguồn: luatvietnam.vn)
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Tổng mức hỗ trợ lãi suất khoản vay tại ngân hàng chính sách đến 3000 tỷ

Ngày 30/5/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 36/2022/NĐ-CP về hỗ trợ lãi 
suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo Nghị quyết 

43/2022/QH15.

không nằm ngoài thời gian thực hiện hỗ trợ lãi suất.

Khách hàng vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội được ngân sách Nhà nước hỗ trợ lãi suất
khi đáp ứng đủ các điều kiện:

- Thuộc các chương trình tín dụng chính sách do Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay;

- Có lãi suất vay vốn trên 6%/năm;

- Được Ngân hàng Chính sách giải ngân và có phát sinh dư nợ trong thời gian thực hiện hỗ trợ lãi
suất (từ 01/01/2022 đến 31/12/2023).

- Khách hàng vay vốn đúng đối tượng vay vốn và sử dụng vốn vay đúng mục đích theo quy định.

Nếu được hỗ trợ, hằng tháng Ngân hàng Chính sách sẽ thực hiện tính số tiền lãi được hỗ trợ và
giảm trừ vào số tiền lãi phải trả của khách hàng vay vốn.

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

TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG – CHỨNG KHOÁN

Theo Nghị định 36, Ngân hàng Chính
sách xã hội sẽ hỗ trợ hỗ trợ lãi suất
2%/năm đối với các khách hàng có khoản
vay và giải ngân trong khoảng thời gian từ
01/01/2022 đến 31/12/2023 (hoặc đến khi
Ngân hàng Chính sách xã hội thông báo
kết thúc thực hiện hỗ trợ, tùy theo thời
điểm nào đến trước).

Tổng nguồn vốn hỗ trợ lãi suất tối đa của
chính sách này là 3.000 tỷ đồng. Thời
gian vay được hỗ trợ lãi suất xác định từ
thời điểm giải ngân khoản vay đến thời
điểm khách hàng trả hết nợ gốc nhưng
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Điều kiện và mức hỗ trợ lãi suất vay vốn để phục hồi sản xuất kinh doanh

Nghị định số 36/2022/NĐ-CP ngày 30/5/2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất 
đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội, nguồn vốn cho vay, 
cấp bù lãi suất và phí quản lý để Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay theo 

Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài 
khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (10 

trang).

(ii) có lãi suất vay vốn trên 6%/năm;

(iii) được Ngân hàng Chính sách giải ngân và có phát sinh dư nợ trong thời gian thực hiện hỗ trợ
lãi suất.

Thời gian thực hiện hỗ trợ lãi suất là từ ngày 1/1/2022 - 31/12/2023 hoặc đến khi Ngân hàng
Chính sách thông báo kết thúc hỗ trợ.

Mức hỗ trợ lãi suất cho mỗi khách hàng là 2%/năm, tính trên số dư nợ vay của các khoản vay
được giải ngân trong thời gian thực hiện hỗ trợ lãi suất.

Hàng tháng, Ngân hàng Chính sách sẽ tự động tính số tiền lãi được hỗ trợ và giảm trừ trực tiếp
vào số tiền lãi phải trả của khách hàng.

Nghị định có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

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

Nghị định quy định chi tiết các chính sách
hỗ trợ lãi suất vay vốn để phục hồi và
phát triển KT-XH nêu tại Nghị quyết số
43/2022/QH15 và Nghị quyết số 11/NQ-
CP ngày 30/1/2022.

Theo đó, các khoản vay đáp ứng điều
kiện sau đây sẽ được nhà nước hỗ trợ lãi
suất vay thông qua Ngân hàng Chính
sách xã hội:

(i) thuộc các chương trình tín dụng chính
sách do Ngân hàng Chính sách xã hội
cho vay;
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Kế hoạch giảm phát thải khí nhà kính giai đoạn 2022-2030 của ngành Xây dựng

Quyết định số 385/QĐ-BXD ngày 12/5/2022 của Bộ Xây dựng về việc phê 
duyệt kế hoạch hành động của ngành xây dựng ứng phó với biến đổi khí hậu 

giai đoạn 2022 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 thực hiện cam kết của Việt 
Nam tại hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia công ước khung của liên hợp 

quốc về biến đổi khí hậu (COP26) (17 trang).

Quyết định ban hành Kế hoạch giảm phát thải khí nhà kính của ngành Xây dựng trong giai đoạn từ
năm 2022 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, giai đoạn từ năm 2022 - 2030, 100% các đô thị từ loại III trở lên khi lập quy hoạch đô thị
mới hoặc điều chỉnh quy hoạch đô thị phải lồng ghép nội dung giảm phát thải khí nhà kính.

Đến năm 2030, ít nhất 25% khu đô thị mới áp dụng tiêu chí khu đô thị xanh, phát thải các-bon
thấp.

Cũng đến năm 2030, lĩnh vực đầu tư xây dựng, vận hành nhà ở chung cư giảm ít nhất 25% lượng
phát thải khí nhà kính so với năm 2020; 100% công trình đầu tư mới, sửa chữa cải tạo phải tuân
thủ Quy chuẩn kỹ thuật về công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả.

Giai đoạn sau năm 2030, 100% các công trình xây dựng mới phải kiểm kê khí nhà kính và áp
dụng các giải pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; đến năm 2050, ít nhất 50% khu đô thị mới,
10% đô thị đạt tiêu chí đô thị xanh; 100% các tòa nhà thương mại, chung cư có mức tiêu thụ năng
lượng trên 1.000TOE tương đương được chứng nhận tòa nhà phát thải các-bon thấp.

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

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

XÂY DỰNG – BẤT ĐỘNG SẢN
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Đặc biệt chú ý về hô hấp, tim mạch, sức khỏe tâm thần khi khám hậu Covid-19

Ngày 27/5/2022, Bộ Y tế ban hành Công văn 2758/BYT-KCB về việc tăng 
cường khám, chữa bệnh thường quy và cho người sau khi mắc Covid-19.

Theo Công văn của Bộ Y tế, một số người dân sau mắc Covid-19 xuất hiện các dấu hiệu, triệu
chứng kéo dài, ảnh hưởng đến sức khỏe, khả năng lao động và có nhu cầu đi kiểm tra sức khỏe.

Để thực hiện hiệu quả công tác khám, chữa bệnh cho người dân nói chung và người sau khi mắc
Covid-19, Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện tiếp tục thực hiện công tác khám chữa bệnh, phục hồi
chức năng cho người mắc và sau mắc Covid-19 bằng việc:

- Thực hiện các hướng dẫn chuyên môn do Bộ Y tế đã ban hành;

- Khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng cho người có dấu hiệu, triệu chứng sau khi mắc Covid-19
theo phạm vi hoạt động chuyên môn của cơ sở, theo cách tiếp cận đa khoa, chuyên khoa.

Trong đó, cần đặc biệt chú ý về lĩnh vực hô hấp, tim mạch, sức khỏe tâm thần, phục hồi chức
năng... Bảo đảm các chỉ định phù hợp, tránh tình trạng lạm dụng chỉ định hoặc chỉ định không phù
hợp, không cần thiết.

Các bệnh viện tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức của người dân và nhân viên y tế về
các dấu hiệu, triệu chứng sau mắc Covid-19, thời điểm người dân cần đi khám, chữa bệnh, tránh
để người dân lo lắng, hoang mang quá mức, tránh lạm dụng chỉ định ở các cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh.

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

Hướng dẫn làm hộ chiếu online, nhận tận tay tại nhà từ 01/6/2022

Theo thông tin từ Cục Quản lý xuất nhập cảnh thuộc Bộ Công an, Thành phố 
Hà Nội bắt đầu thí điểm cấp hộ chiếu online, nhận kết quả tại nhà từ ngày 

15/5/2022. Sau đó đến 01/6/2022, dịch vụ này sẽ được triển khai rộng rãi trên 
toàn quốc.

Thí điểm cấp hộ chiếu mức độ 4 tại Hà Nội từ 15/5, triển khai toàn quốc từ 01/6

Hiện nay, dịch vụ cấp hộ chiếu trực tuyến đang được triển khai ở mức độ 3. Tuy người dân đã
được tiết kiệm hơn về thời gian, công sức hơn trong việc điền tờ khai yêu cầu cấp hộ chiếu phổ
thông nhưng vẫn phải đến cơ quan xuất nhập cảnh để chụp ảnh chân dung, nộp lệ phí và nhận
kết quả trực tiếp.

Thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử tại Quyết
định 06/QĐ-TTg và Quyết định 10695 ngày 25/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an, Cục Quản lý
xuất nhập cảnh phối hợp với các đơn vị tiếp tục nghiên cứu thực hiện dịch vụ cấp hộ chiếu phổ
thông trực tuyến mức độ 4 cho công dân Việt Nam

Theo thông tin từ Cục Quản lý xuất nhập cảnh, trong khoảng thời gian từ ngày 04 -14/5/2022, Cục
Quản lý xuất nhập cảnh cùng với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Hà Nội và các đơn vị
liên quan đã chạy thử nghiệm, hoàn thiện hệ thống cấp hộ chiếu trực tuyến mức độ 4.
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Hướng dẫn làm hộ chiếu online, nhận tận tay tại nhà từ 01/6/2022 (tiếp theo)

tuyến mức độ 4 so với các mức độ khác là người dân có thể tiến hành toàn bộ quy trình thực hiện
thủ tục hành chính từ nộp hồ sơ, thanh toán lệ phí và nhận kết quả tại nhà mà không cần đến cơ
quan đăng ký.

Quy trình làm hộ chiếu online, nhận tận tay tại nhà thực hiện thế nào?

Theo Cục Quản lý xuất nhập cảnh, đối tượng áp dụng thủ tục làm hộ chiếu online trên Cổng dịch
vụ công là:

- Công dân Việt Nam trong nước có Căn cước công dân gắn chip hoặc Căn cước công dân 12 số
còn giá trị;

- Có tài khoản hợp lệ trên Cổng dịch vụ công Chính phủ;

- Có khả năng thanh toán lệ phí trực tuyến qua hệ thống thanh toán của Chính phủ.

Quy trình cấp hộ chiếu phổ thông trực tuyến mức độ 4 qua Cổng dịch vụ công bao gồm các bước:

Bước 1: Truy cập Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công an tại địa chỉ
https://dichvucong.bocongan.gov.vn/bocongan/bothutuc?malv=QL_XUAT_NHAP_CANH.

Đăng nhập vào hệ thống, sau đó chọn thủ tục bạn muốn thực hiện (cấp hộ chiếu tại Trung ương
hay các tỉnh).

Bước 2: Điền đầy đủ các thông tin đề nghị cấp hộ chiếu theo mẫu X01, bao gồm cả địa chỉ email
và upload ảnh chân dung (để in trên hộ chiếu).

Bước 3: Lựa chọn hình thức nhận hộ chiếu và thanh toán lệ phí trực tuyến

Công dân có thể lựa chọn nhận qua dịch vụ bưu chính hoặc đến trực tiếp cơ quan xuất nhập cảnh

Lưu ý: Trường hợp không đủ điều kiện sử dụng dịch vụ công mức độ 4 hoặc có nhu cầu nộp hồ sơ 
trực tiếp thì vẫn được áp dụng quy trình đăng ký, tiếp nhận, xử lý hồ sơ cấp hộ chiếu hiện hành.

(Nguồn: thuvienphapluat.vn)

Ngày 15/5/2022, Thành phố Hà Nội là
địa phương đầu tiên triển khai thí điểm
thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông mức
độ 4. Sau đó từ 01/6/2022, dịch vụ này
sẽ chính thức triển khai trên toàn
quốc.

Căn cứ theo các quy định tại Thông tư
32/2017/TT-BTTTT, có thể đánh giá
dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là
mức dịch vụ công trực tuyến hoàn
chỉnh nhất

Điểm nổi trội của dịch vụ công trực
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3 thay đổi đáng chú ý về học bằng lái xe ô tô từ 15/6/2022

Mới đây, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Thông tư 04/2022/TT-BGTVT sửa 
đổi, bổ sung một số điều khoản của Thông tư 12/2017/TT-BGTVT với nhiều 

thay đổi về việc học bằng lái xe ô tô từ ngày 15/6/2022. Dưới đây là thông tin 
chi tiết.

1. Tăng thời gian học thực hành lái xe ô tô trên đường

Có hiệu lực từ ngày 15/6/2022, Thông tư 04/2022/TT-BGTVT đã điều chỉnh lại thời gian học thực
hành lái xe trong chương trình đào tạo lái xe ô tô đối với hạng B1, B2 và C như sau:

Từ bảng trên, có thể thấy chương trình đào tạo tạo lái xe ô tô hạng B1, B2 và C đều được điều
chỉnh tăng thời gian học thực hành trên đường giao thông nhưng đồng thời cũng giảm thời gian
học thực hành trên sân tập lái để đảm bảo tổng số giờ học vẫn như trước đây.

Việc tăng thời gian học lái xe trên đường trường như trên được kỳ vọng sẽ giúp nâng cao chất
lượng lái xe, giúp tài xế làm quen nhiều hơn đối với việc lái xe trên đường.

2. Lùi thời điểm học lái xe ô tô trên ca bin mô phỏng

Trước đó, Thông tư 01/2021/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 12/2017/TT-BGTVT đã yêu cầu các cơ
sở đào tạo 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, Thông tư 04/2022/TT-BGTVT đã lùi thời hạn này đến trước ngày
31/12/2022.

Lý do được đưa ra cho việc lùi thời điểm sử dụng ca bin mô phỏng trong chương trình đào tạo lái
xe ô tô là do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, các cơ sở đào tạo lái xe gặp khó khăn về tài
chính; từ đó, ảnh hưởng đến việc sản xuất, lắp ráp thiết bị và thử nghiệm, chứng nhận sự phù hợp
của sản phẩm theo quy chuẩn kỹ thuật của Bộ Giao thông Vận tải.

PHẦN TIN THỊ TRƯỜNG

Nội dung học

Thời gian 

học trước 

15/6/2022

Thời gian

học từ

15/6/2022

Trường hợp học lái

xe ô tô hạng B1 (xe

số tự động)

Thực hành trên sân 

tập lái
45 giờ 41 giờ

Thực hành trên 

đường giao thông
20 giờ 24 giờ

Trường hợp học lái

xe ô tô hạng B1 (xe

số cơ khí) và hạng

B2

Thực hành trên sân

tập lái
45 giờ 41 giờ

Thực hành trên

đường giao thông
36 giờ 40 giờ

Trường hợp học lái

xe ô tô hạng C

Thực hành trên sân 

tập lái
46 giờ 43 giờ

Thực hành trên

đường giao thông
45 giờ 48 giờ
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3 thay đổi đáng chú ý về học bằng lái xe ô tô từ 15/6/2022

Mới đây, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Thông tư 04/2022/TT-BGTVT sửa 
đổi, bổ sung một số điều khoản của Thông tư 12/2017/TT-BGTVT với nhiều 

thay đổi về việc học bằng lái xe ô tô từ ngày 15/6/2022. Dưới đây là thông tin 
chi tiết.

Đây là một nội dung học mới đối tất cả học viên. Việc học lái xe ô tô trên ca bin mô phỏng sẽ bắt
đầu bằng những bài tập cơ bản như cách vận hành xe, thực hành lên dốc, đường vuông góc,
đường quanh co giống như bài sa hình thi sát hạch.

Tiếp đến học viên sẽ được thực hành bài tập nâng cao với kỹ năng lái xe trên các địa hình phức
tạp hơn như đường đồi núi, đường cao tốc, đường trong thành phố.

Trong quá trình thực hành, phần mềm mô phỏng sẽ đưa ra các cảnh báo khi lái xe điều khiển
phương tiện sai làn, đi vào phần đường dành cho người đi bộ, khi không thắt dây an toàn, khi xảy
ra tai nạn. Các diễn biến thời tiết như nắng, mưa,… cũng sẽ được tích hợp trong phần mềm này
để người học có thể nâng cao được kỹ năng xử lý tình huống.

3. Học phí học bằng lái xe ô tô nhiều khả năng sẽ tăng

Hiện nay, không có văn bản pháp luật nào quy định cụ thể mức thu học phí đào tạo lái xe ô tô mà
sẽ do các cơ sở đào tạo lái xe xây dựng và quyết định mức thu học phí cụ thể đối với từng hạng
giấy phép lái xe chi tiết theo từng học phần rồi báo cáo Bộ chủ quản hoặc cơ quan được ủy
quyền, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc cơ quan được ủy quyền để theo dõi (theo khoản 4
Điều 2 Thông tư 72/2011/TTLT-BTC-BGTVT).

Sắp tới đây, khi thực hiện yêu cầu đưa phần mềm ca bin mô phỏng vào giảng dạy và học tập, các
trung tâm đào tạo lái xe sẽ phải tự bỏ một khoản chi phí nhất định để đầu tư cho việc mua sắm
trang thiết bị, bố trí lại phòng học, đào tạo chuyên môn, tập huấn nghiệp vụ cho giáo viên giảng
dạy…

Chính bởi nguyên nhân này, nhiều khả năng học phí học bằng lái xe trong thời gian tới sẽ tăng.
Mức tăng cụ thể sẽ tùy thuộc vào từng trung tâm đào tạo lái xe.

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

PHẦN TIN THỊ TRƯỜNG

Như vậy, chậm nhất là đến ngày 31/12/2022, các trung
tâm đào tạo lái xe đều phải đưa nội dung học lái ô tô
trên ca bin mô phỏng vào chương trình đào tạo.

Mỗi học viên học bằng B1, B2 và C sẽ được thực hành
3 giờ trên ca bin học lái tại trung tâm đào tạo lái xe,
riêng trường hợp học nâng hạng thì chỉ cần học 01 giờ
(nâng hạng từ B1 tự động số lên B1 thì không phải
học).
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Dự thảo sửa đổi lần 3 Luật sở hữu trí tuệ

Dự thảo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ
(54 trang).

Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11có hiệu lực từ 1/7/2006, đã có 2 lần sửa đổi tại Luật số
36/2009/QH12 và Luật số 42/2019/QH14 .

Lân sửa đổi này, dự kiến sẽ sử đổi các điều khoản sau:

1. Quy định về sao chép, tiền bản quyền và biện pháp công nghệ bảo vệ quyền;

2. Quy định về phát sóng, cách thức truyền đạt tới công chúng tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi
âm, ghi hình

3. Quy định về kiểu dáng công nghiệp;

4. Quy định về Nhãn hiệu nổi tiếng, chỉ dẫn địa lý;

5. Các quy định về quyền tác giả, đồng tác giả, quyền nhân thân, quyền tài sản (đối với tác phẩm)

6. Quy định về quyền tác giả đối với phần mềm máy tính

7. Quy định về các trường hợp ngoại lệ được cho là không xâm phạm quyền tác giả

Luật dự kiến sẽ có hiệu lực vào 1/1/2023. Riêng quy định về bảo hộ dữ liệu thử nghiệm dùng cho
nông hóa phẩm có hiệu lực thi hành từ 14/1/2024.

Xem chi tiết văn bản tại đây
(Nguồn: luatvietnam.net)
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Một số thuật ngữ pháp lý dễ gây nhầm lẫn

“Tranh tụng và tranh luận”

Tranh tụng là một thuật ngữ thường xuyên được nhắc đến trong tố tụng, nội hàm của cụm từ
“tranh tụng” bao hàm cả cụm từ “tranh luận”. Hay nói cách khác, tranh tụng là quá trình hỏi đáp,
cung cấp chứng cứ và chứng minh giữa các đương sự.

Tranh luận là một thuật ngữ pháp lý được hiểu theo nghĩa hẹp hơn. Theo đó, tranh luận
thường được hiểu là quá trình đưa ra những luận điểm để bảo vệ quan điểm của mình và phản
bác quan điểm của đối phương.

“Ngoại tệ và ngoại hối”

Ngoại hối là một thuật ngữ pháp lý rộng và bao gồm trong đó cả ngoại tệ. Căn cứ theo Luật
Ngân hàng nhà nước 2010 thì ngoại hối bao gồm: ngoại tệ, phương tiện thanh toán bằng ngoại
tệ, các loại giấy tờ có giá bằng ngoại tệ, Vàng dự trữ ngoại hối của Nhà nước, đồng tiền Việt
Nam (VNĐ) được đưa vào hoặc ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc được sử dụng trong thanh toán
quốc tế.

Ngoại tệ được hiểu với nghĩa hẹp chỉ bao gồm đồng tiên của quốc gia khác (ngoài Việt Nam),
đồng tiên chung Châu Âu hoặc đồng tiền chung của khu vực khác.

“Công chứng và chứng thực”

Công chứng là việc công chứng viên của 1 tổ chức hành nghề công chứng chứng nhận tính
xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch dân sự khác bằng văn bản, tính chính xác, hợp
pháp, không trái đạo đức xã hội của bản dịch giấy tờ, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước
ngoài hoặc ngược lại mà theo quy định pháp luật phải công chứng hoặc cá nhân, tổ chức tự
nguyện yêu cầu công chứng.

Chứng thực là việc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền căn cứ vào bản chính để chứng thực bản
sao là đúng với bản chính.

“Giám đốc thẩm và tái thẩm”

Giám đốc thẩm là việc xem xét lại bản án, quyết định của Tòa đã có hiệu lực do bản án hoặc
quyết định vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng (Lỗi do quá trình tố tụng làm phát sinh)

Tái thẩm là việc xem xét lại bản án, quyết định của Tòa đã có hiệu lực nhưng có tình tiết mới
làm thay đổi cơ bản nội dung của vụ án (sự kiện khách quan).
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“Sáng chế và phát minh”

Phát minh là việc phát hiện ra một sự vật, hiện tượng, quy luật đã có sẵn trong tự nhiên.

Sáng chế là việc con người sáng tạo ra những thứ không có sẵn trong tự nhiên, hoặc có sẵn
trong tự nhiên, nhưng con người tác động để biến đổi cái có sẵn đó phục vụ cho mục đích của
con người.

“Nhãn hiệu và tên thương mại”

Nhãn hiệu là dấu hiệu nhìn thấy được d ưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh… và có
khả năng phân biệt với nhãn hiệu khác.

Tên thương mại là tên gọi của cá nhân tổ chức dùng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

“Khiếu nại và khiếu kiện”

Khiếu nại là một hình thức tài phán hành chính không thông qua con đường tố tụng (con
đường Tòa án) mà thông qua cơ quan hành chính đã ban hành quyết định mà việc khiếu nại đó
nhắm đến.

Khiếu kiện là việc thông qua con đường tố tụng, khởi kiện lên Tòa án để yêu cầu Tòa án bảo
vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

“Miễn nhiệm và bãi nhiệm”

Miễn nhiệm là cho thôi giữ chức vụ do không hoàn thành nhiệm vụ, thiếu trách nhiệm, do yêu
cầu của nhiệm vụ hoặc theo đề nghị của cán bộ, công chức vì lý do sức khỏe hoặc lý do khác.

Bãi nhiệm là buộc thôi giữ chức vụ do bầu cử trước khi hết nhiệm kỳ do vi phạm pháp luật, vi
phạm về phẩm chất, đạo đức, không còn xứng đáng giữ chức vụ được giao ở cơ quan nhà
nước.

“Luật và pháp luật”

Luật là thuật ngữ đề cập đến những văn bản mang tính chất luật hay đơn giản hơn thuật ngữ
này dùng để chỉ những văn bản có “đầu tên” là Luật.

Pháp luật mang nghĩa rộng hơn, thuật ngữ này không chỉ đề cập đến văn bản luật mà còn có
cả các loại văn bản dưới Luật.

“Đầu thú và tự thú”

Đầu thú là có người đã biết mình phạm tội, nhưng biết không thể trốn tránh được nên đến cơ
quan có thẩm quyền trình diện để cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Tự thú là tự mình nhận tội và khai ra hành vi phạm tội của mình, trong khi chưa ai phát hiện
được mình phạm tội. Người nào bị bắt, bị phát hiện về một hành vi phạm tội cụ thể, nhưng
trong quá trình Điều tra đã tự mình nhận tội và khai ra những hành vi phạm tội khác của mình
mà chưa bị phát hiện, thì cũng được coi là tự thú đối với việc tự mình nhận tội và khai ra những
hành vi phạm tội của mình mà chưa bị phát hiện.
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“Công chứng và chứng thực”

Công chứng là việc công chứng viên của một tổ chức hành nghề công chứng chứng nhận tính
xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch, tính chính xác, hợp pháp, không trái đạo đức xã
hội của bản dịch mà theo quy định của pháp luật phải công chứng hoặc cá nhân, tổ chức tự
nguyện yêu cầu công chứng.

Chứng thực là việc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền theo quy định tại Nghị định này căn cứ vào
bản chính để chứng thực bản sao là đúng với bản chính.

“Thời hạn và thời hiệu”

Thời hạn là một khoảng thời gian được xác định từ thời điểm này đến thời điểm khác.Thời hạn
có thể được xác định bằng phút, giờ, ngày, tuần, tháng, năm hoặc bằng một sự kiện có thể sẽ
xảy ra.

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

“Chánh án và Chánh tòa”

Khiếu nại là một hình thức tài phán hành chính không thông qua con đường tố tụng (con
đường Tòa án) mà thông qua cơ quan hành chính đã ban hành quyết định mà việc khiếu nại đó
nhắm đến.

Khiếu kiện là việc thông qua con đường tố tụng, khởi kiện lên Tòa án để yêu cầu Tòa án bảo
vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

“Phạm nhiều tội và phạm tội nhiều lần”

Phạm nhiều tội là trường hợp người phạm tội có nhiều hành vi khác nhau, mỗi hành vi cấu
thành một tội hoặc trường hợp một hành vi phạm tội thoả mãn đồng thời nhiều cấu thành tội
phạm cụ thể khác nhau.

Phạm tội nhiều lần là trường hợp người phạm tội thực hiện nhiều hành vi phạm tội cùng tính
chất và cùng xâm phạm một khách thể và các hành vi có sự cách nhau một khoảng thời gian
nhất định.


