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Liên hợp quốc chỉ trích các nước giàu tích trữ 

vaccine phòng COVID-19
Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio

Guterres lên tiếng chỉ trích việc các nước giàu

tích trữ vaccine phòng COVID-19, đồng thời kêu

gọi các nước này chia sẻ vaccine để giúp chấm

dứt đại dịch.

TTK LHQ cho biết hệ thống quốc tế viện trợ

vaccine cho các nước nghèo (COVA) đang gặp
khó khăn vì có nhiều hoạt động tích trữ.

Theo ông Guterres, việc chấm dứt đại dịch phụ

thuộc rất nhiều vào khả năng tiêm chủng càng

nhanh càng tốt cho người dân trên toàn thế giới. Ông kêu gọi ủng hộ cơ chế do Nhóm các nền

kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) hỗ trợ để triển khai kế hoạch tiêm chủng
toàn cầu.

Khi được hỏi về khả năng thông qua hộ chiếu vaccine, ông Guterres tỏ ra thận trọng khi nói rằng

trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào, phải nghiêm túc thảo luận để đảm bảo công bằng và hợp

tác hiệu quả trên quy mô toàn cầu.

Cạnh tranh kinh tế Mỹ - Trung sẽ xuất hiện đột biến

trong năm 2021?

Nhiều tổ chức tài chính kinh tế ngân hàng dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế Mỹ năm 2021 có

thể vượt Trung Quốc nhờ việc tăng tốc thực hiện chiến dịch tiêm chủng COVID-19 cộng thêm

việc Chính quyền tân Tổng thống Joe Biden mới đây tung ra gói cứu trợ trị giá 1.900 tỷ USD.

Nếu điều này xảy ra, đây là lần đầu tiên kể từ năm 1976, Trung Quốc bị Mỹ “vượt mặt” trên

phương diện tốc độ tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, các tổ chức cũng cảnh báo giới đầu tư cần

chuẩn bị tâm lý vì cuộc cạnh tranh kinh tế giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ ngày một gay gắt.

Tờ Business Insider dẫn lời các nhà kinh tế thuộc Morgan Stanley cho biết thêm, Tổng sản

phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ sẽ trở lại mức trước đại dịch vào cuối quý I/2021. Trước đó vào

ngày 1/12/2020, Morgan Stanley đã đưa ra báo cáo về triển vọng kinh tế toàn cầu năm 2021 với

dự báo rằng tăng trưởng GDP toàn cầu năm 2021 có thể đạt 6,4%, còn kinh tế Mỹ tăng trưởng

thấp hơn, ở mức 5,9%.

Điều đáng chú ý là, so với mức tăng trưởng 8,4% của Trung Quốc như dự báo của các nhà kinh

tế được hãng cung cấp dữ liệu thị trường tài chính Refinitiv phỏng vấn, nhận định về kinh tế Mỹ

của các “cá kình phố Wall” cho thấy Mỹ không còn bị Trung Quốc bỏ lại quá xa về tốc độ tăng

trưởng GDP.

Trong trường hợp những nhận định lạc quan nêu trên trở thành hiện thực thì sau khi trải qua

một năm ảm đạm do tác động của đại dịch COVID-19, Mỹ sẽ đón nhận triển vọng kinh tế phồn

vinh hơn cùng sự khởi sắc trên thị trường lao động.
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Trung Quốc đang xuất khẩu lạm phát ra toàn thế

giới?

Hàng loạt hãng ô tô lớn phải tạm ngừng sản xuất vì

thiếu chất bán dẫn

Giá cả hàng hóa nguyên liệu thô tăng và nhiều hạn

chế trong chuỗi cung ứng toàn cầu đang khiến cho

nhiều nhà xuất khẩu Trung Quốc phải tăng giá bán

hàng hóa ra nước ngoài, thực tế này khiến nhiều

người dự báo về khả năng áp lực lạm phát trên toàn

cầu sẽ tăng cao, theo nhận định được đưa ra mới

đây trên Wall Street Journal.

Giám đốc công ty Resysta AV chuyên sản xuất nội

thất ngoài trời tại thành phố Phật Sơn miền Nam Trung Quốc, ông Rene de Jong, cho biết ông

có kế hoặc nâng giá sản phẩm khoảng 7% đối với các đơn hàng mới trong mùa hè này. Một số

công ty xuất khẩu hàng hóa khác của Trung Quốc cũng đã nâng giá bán hàng hóa, cụ thể là

nhiều công ty may mặc và sản xuất đồ chơi. Giá bán sản phẩm từ đầu tháng 3/2021 đã được

tăng khoảng từ 10 đến 15%.

Tất nhiên, chỉ riêng yếu tố giá bán hàng hóa từ Trung Quốc tăng sẽ không đủ để đẩy lạm phát

tại Mỹ và nhiều nơi khác tăng cao. Thậm chí nếu như các nhà nhập khẩu phương Tây lựa chọn

chịu chi trả mức tăng chi phí này mà không đẩy nó sang phía người tiêu dùng, tác động về lạm

phát từ việc Trung Quốc tăng giá bán hàng hóa sẽ giảm đi đáng kể. Dù vậy việc làm này sẽ

khiến cho lợi nhuận của họ sụt giảm nghiêm trọng.

Nhiều hãng xe ô tô lớn nhất thế giới đang buộc phải tạm ngưng sản xuất tại các nhà máy của

họ tại châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ do tình trạng thiếu nguồn cung các sản phẩm bán dẫn.

Nhiều hãng xe lớn của thế giới bao gồm Ford, Toyota, Volkswagen và Honda đều bị ảnh hưởng

nghiêm trọng. Các sản phẩm chất bán dẫn được sử dụng trong các thiết bị để kiểm soát hoạt

động của động cơ, vận hành xe cho đến điều hòa nhiệt độ hay hệ thống giải trí.

Thị trường hàng điện tử tiêu dùng như khi các sản phẩm điện tử như máy tính xách tay,

webcam hay máy chơi trò chơi tăng trưởng bùng nổ do đại dịch Covid-19 đã khiến cho nguồn

cung chip bị điều hướng khỏi ngành ô tô bởi ngành ô tô trước đó buộc phải cắt giảm nhiều đơn

hàng trong thời kỳ đại dịch Covid-19.

Các cơn bão mùa đông tại Mỹ cũng ảnh hưởng đến nguồn cung các sản phẩm chất bán dẫn.

Trong tuần vừa rồi, mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn sau khi một nhà máy thuộc Renesas

Electronics bị hỏa hoạn. Renesas Electronics là nhà máy cung cấp các sản phẩm chất bán dẫn

hàng đầu thế giới.

Theo chuyên gia phân tích tại công ty chứng khoán Mitsubishi UFJ Morgan Stanley, tình trạng

thiếu hụt nguồn cung chip sẽ có thể khiến cho sản lượng xe trên toàn cầu giảm 1,5 triệu, trong

đó các hãng xe Nhật chiếm khoảng 1/3 trong tổng lượng thiếu hụt trên.
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CPI quý I tăng 0,29%, mức thấp nhất trong 20 năm

qua

Theo kết quả tình hình kinh tế xã hội quý I vừa được

Tổng cục Thống kê công bố, chỉ số giá tiêu dùng (CPI)

tháng 3 giảm 0,27% so với tháng trước và tăng 1,31%

so với tháng 12/2020.

CPI bình quân quý I so với quý I/2020, CPI tăng

0,29%, mức thấp nhất trong 20 năm qua.

Trong 11 nhóm hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng chính

tháng 3 có 7 nhóm giảm giá so với tháng trước và 4

nhóm tăng giá. Trong đó, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống có mức giảm nhiều nhất, giảm

1,46% so với tháng trước, (làm CPI giảm chung 0,49 điểm phần trăm) do giá thịt lợn, giá súc, gia

cầm, thủy sản và rau tươi giảm mạnh nhờ nguồn cung dồi dào.

Trong 4 nhóm hàng tăng giá, nhóm giao thông có mức tăng cao nhất so với tháng trước, với

mức tăng 2,29%, (làm CPI chung tăng 0,22 điểm phần trăm) do ảnh hưởng của đợt điều chỉnh

giá, xăng dầu 3 lần.

Để hoàn thành mục tiêu kiểm soát CPI dưới 4%, Tổng cục Thống kê khuyến nghị việc điều chỉnh

giá những mặt hàng do Nhà nước quản lý cần đúng thời điểm và đúng liều lượng

UKVFTA sẽ có hiệu lực từ 1/5

Thông tin từ Bộ Ngoại Giao, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Vương Quốc Anh và Bắc

Ireland (UKVFTA) sẽ có hiệu lực từ ngày 1/5.

UKVFTA được ký kết vào 29/12/2020 tại London, Vương quốc Anh. Việt Nam và Vương quốc

Anh đã hoàn tất thủ tục trong nước cho phép áp dụng tạm thời hiệp định từ 1/1/2021.

Trong bối cảnh Vương quốc Anh đã chính thức rời khỏi EU và giai đoạn chuyển tiếp chuẩn bị kết

thúc (31/12/2020), việc áp dụng tạm thời hiệp định sẽ đảm bảo thương mại song phương giữa

Việt Nam và Vương quốc Anh không bị gián đoạn sau khi kết thúc giai đoạn chuyển tiếp trong

khi hai bên tiếp tục hoàn thành thủ tục trong nước phù hợp với quy định pháp luật mỗi bên.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, 2 tháng đầu năm, kim ngạch thương mại hai chiều giữa

Việt Nam và Vương quốc Anh đạt 1,024 tỷ USD, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

“Điều này cho thấy Hiệp định UKVFTA đã tạo ra động lực quan trọng trong việc phục hồi trao đổi

thương mại giữa Việt Nam và Vương quốc Anh trong năm nay. Bộ Công Thương sẽ tiếp tục

phối hợp với các bộ, ngành xây dựng kế hoạch thực thi nhằm bảo đảm tận dụng tối đa cơ hội

mang lại UKVFTA, đem lại lợi ích cho người dân và doanh nghiệp”, Bộ Công Thương nhận định.
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GDP quý I tăng 4,48%

Theo số liệu được Tổng cục Thống kê công bố tại họp báo sáng nay (29/3), tăng trưởng tổng

sản phẩm quốc nội (GDP) toàn nền kinh tế ước đạt 4,48% trong quý I/2021, cao hơn 0,8 điểm

phần trăm so với quý I năm ngoái.

Trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,16%

so với cùng kỳ năm trước, đóng góp 8,34% vào mức tăng trưởng chung, tiếp tục đóng vai trò

động lực dẫn dắt tăng trưởng của nền kinh tế.. Khu vực công nghiệp và xây dụng tăng 6,3%,

đóng góp gần 56%, trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục đóng vai trò động lực dẫn

dắt tăng trưởng của nền kinh tế với mức tăng 9,45%. Khu vực dịch vụ tăng 3,34%, đóng góp

gần 36% vào mức tăng chung, trong đó các ngành dịch vụ thị trường như bán buôn và bán lẻ

tăng gần 6,5%, hoạt động tài chính, ngân hàng bảo hiểm tăng gần 7,4%.

Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cho biết kết quả tăng trưởng quý I

cho thấy bức tranh kinh tế năm nay có nhiều điểm sáng hơn dù chịu ảnh hưởng dài hơn từ dịch

Covid-19 so với quý I/2020. Kết quả này có được nhờ việc áp dụng biện pháp phòng chống dịch

Covid-19 của Chính phủ linh hoạt, mềm dẻo, nhanh chóng khoanh vùng và dập được dịch. Hàng

hóa dồi dào không có tình trạng găm hàng. Hoạt động giao thông, đi lại vẫn được duy trì, ngoại

trừ những vùng có dịch Covid-19 và phải áp dụng biện pháp phong tỏa.

Cũng theo bà Hương, dựa trên những tín hiệu tốt mà tình hình kinh tế xã hội quý I có được,

Tổng cục Thống kê sẽ cập nhật và điều chỉnh kịch bản tăng trưởng kinh tế năm nay.

Quy hoạch Hải Dương sớm trở thành tỉnh công 

nghiệp hiện đại và thành phố trực thuộc Trung ương
Thủ tướng vừa phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn

đến 2050. Trong đó, Hải Dương được định hướng trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại vào 2030,

sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, có quy mô kinh tế lớn và cơ cấu lại kinh tế theo

hướng tăng trưởng xanh.

Việc lập quy hoạch phải đảm bảo khai thác và phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế để Hải Dương

phát triển kinh tế, xã hội và sớm trở thành hạt nhân quan trọng phát triển kinh tế vùng.

Quy hoạch Hải Dương trong thời gian tới phải đánh giá được khả năng liên kết vùng, hợp tác

với những địa phương khác trong nước. Trước tiên là kết nối giữa tỉnh Hải Dương với các tỉnh

đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, vùng thủ đô Hà Nội, vùng duyên hải Bắc

Bộ với với vùng Đông Bắc. Trong đó, chú trọng kết nối hạ tầng liên vùng, quản lý tài nguyên, bảo

vệ môi trường và cân đối thị trường hàng hóa, dịch vụ thiết yếu.

Cũng theo nhiệm vụ lập quy hoạch, Hải Dương phải tập trung phát triển một số nhóm ngành

trọng điểm mà tỉnh có tiềm năng, lợi thế như công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ;

Xây dựng đô thị và kinh doanh bất động sản, phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật; Nông nghiệp

hữu cơ, giá trị gia tăng cao và xây dựng nông thôn mới.

UBND tỉnh Hải Dương được giao lập quy hoạch đảm bảo phù hợp với Luật Quy hoạch và những 

quy định khác. 
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THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

Thị trường chứng khoán thế giới

33,072.88 điểm 3,974.54 điểm 13,138.72 điểm

1.4% 1.7% 1.2%

Thị trường chứng khoán Việt Nam

Nhịp đập Thị trường tuần 22 - 26/03: Tuần giao dịch

đầy cảm xúc

Các chỉ số thị trường kết thúc tuần với sắc đỏ. VN-Index giảm 2.67% đạt mức 1,162.21

điểm; HNX-Index đóng cửa tuần giảm 2.43% dừng tại 270.96 điểm.

Thanh khoản trung bình trên cả hai sàn biến động cùng chiều trong tuần qua. Khối lượng khớp

lệnh trung bình trên sàn HOSE đạt gần 633 triệu cổ phiếu/phiên, tăng 2.61% so với tuần giao dịch

trước. Sàn HNX đạt trung bình hơn 157 triệu cổ phiếu/phiên, tăng 8.07%.

Nhà đầu tư nước ngoài: Bán ròng hơn 1,216 tỷ đồng trên cả hai sàn. Khối ngoại bán ròng hơn

1,244 tỷ đồng trên sàn HOSE và mua ròng gần 28 tỷ đồng trên sàn HNX.

Cổ phiếu tăng giá mạnh trong tuần qua là FLC và HAP trên sàn HOSE
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Dow Jones vọt 450 điểm, S&P 500 lập kỷ lục mới



Tỷ giá ngoại tệ ngày 30/3: Tiền ra nhiều, USD giảm giá

Ngày 30/3, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm

của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 23.230 đồng (giảm

5 đồng so với ngày hôm qua). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao

dịch NHNN hiện mua vào ở mức 23.175 đồng (không đổi)

và bán ra ở mức 23.9265 đồng.

Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại như sau: Vietcombank

niêm yết tỷ giá ở mức: 23.520 đồng (mua) và 23.550 đồng

(bán). Eximbank: 23.530 đồng (mua) và 23.550 đồng (bán).

Dầu tăng gần 1% trước thềm cuộc họp quan trọng của

OPEC

Giá dầu tăng gần 1% vào ngày thứ Hai (29/3), sau khi Reuters

đưa tin rằng Nga sẽ ủng hộ sản lượng dầu ổn định từ OPEC+

trước khi cuộc họp của nhóm các nhà sản xuất dầu diễn ra vào

cuối tuần này.

Các hợp đồng dầu tương lai đã giảm hồi đầu phiên do thông

tin rằng chiếc tàu container làm tắc nghẽn giao thông kênh đào

Suez gần 1 tuần nay đã nổi lên lại.

Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Hai, hợp đồng dầu Brent tiến

41 xu lên 64.98 USD/thùng. Hợp đồng dầu WTI cộng 59 xu lên

61.56 USD/thùng.

Giá vàng trong nước

Ngày 30.3, giá vàng miếng SJC giảm từ 150.000 – 230.000

đồng/lượng so với giá chiều 29.3, Eximbank mua vào còn

54,67 triệu đồng/lượng, bán ra 54,92 triệu đồng/lượng. Công ty

vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC giảm giá mua xuống 54,55

triệu đồng/lượng và bán ra còn 54,95 triệu đồng/lượng

Giá vàng ngoài nước

Vàng thế giới sáng ngày 30.3 giảm 16 USD/ounce, xuống còn

1.709 USD/ounce (tương đương 47,7 triệu đồng/lượng, tính

theo giá USD ngân hàng, chưa tính thuế phí). Lợi tức trái phiếu

Mỹ tăng lại trên 1,7% làm kim loại quý giảm mạnh.

7Bản tin thị trường
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Giao thông cửa ngõ TPHCM quá tải
Nhiều năm qua, giao thông tại khu vực cửa ngõ TPHCM luôn trong tình trạng quá tải.

Danh mục dự án đầu tư cải tạo hệ thống giao thông ở trung tâm kinh tế lớn nhất nước

không ít, nhưng số dự án được triển khai trên thực tế không nhiều, chủ yếu vì thiếu kinh

phí.

Cửa ngõ ken đặc phương tiện

Nhiều năm qua, TPHCM đã đầu tư nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hàng loạt cầu vượt, hầm

chui tại 4 khu vực cửa ngõ ra vào. Tuy nhiên, tình trạng ùn tắc giao thông vẫn chưa giảm, nhất

là vào những ngày cuối tuần hay dịp lễ, tết.

Có thể thấy rõ điều này tại khu vực cầu vượt Nguyễn Văn Linh - quốc lộ (QL) 1A. Hầu hết

phương tiện lưu thông về các tỉnh thành miền Tây đều qua nút giao này để vào đường cao tốc

TPHCM - Trung Lương, hoặc đi tiếp theo hướng QL1A về ĐBSCL. Mỗi ngày có hàng chục ngàn

phương tiện qua đây, thế nhưng mặt đường QL1A, đoạn từ nút giao An Lạc đến vòng xoay cầu

vượt Nguyễn Văn Linh lại quá nhỏ, khiến giao thông khu vực thường ách tắc cục bộ. Bất kể vào

giờ cao điểm hay thấp điểm, phương tiện lưu thông qua đây phải nhích từng chút trên đường.

Về phía Đông, tình trạng kẹt xe trên đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây xảy ra như

“cơm bữa”, báo động đến mức TPHCM nhiều lần kiến nghị khẩn trương mở rộng cao tốc này.

Trong khi đó, tình trạng giao thông trên các trục đường chính ra vào cảng Cát Lái như: Xa lộ Hà

Nội, Mai Chí Thọ, Đồng Văn Cống, Nguyễn Thị Định, Vành đai 2 (từ cầu Phú Mỹ đến vòng xoay

Mỹ Thủy)… cũng “ngộp” phương tiện.

Dự án có, khó thực hiện

Sở GTVT TPHCM nhận định, một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng ùn tắc giao

thông là quỹ đất dành cho giao thông trên địa bàn thành phố quá thấp. Bên cạnh đó, hệ thống hạ

tầng giao thông hiện hữu chủ yếu do lịch sử để lại, nhiều tuyến đường nhỏ hẹp, xuống cấp

nhưng chưa được nâng cấp, mở rộng.

Theo Phó Giám đốc Sở GTVT TPHCM Phan Công Bằng, nhiều dự án cần được ưu tiên đầu tư

trước nhằm giải quyết tình trạng kẹt xe trên các tuyến đường có mật độ xe lưu thông rất cao.

Cụ thể, tại khu vực cửa ngõ phía Đông có các dự án: xây dựng đường Vành đai 2 (đoạn từ

đường Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa); mở rộng các tuyến đường Xa lộ Hà Nội, Lương

Định Của, Đồng Văn Cống; xây dựng nút giao Mỹ Thủy; xây dựng cầu Tăng Long, cầu Nam Lý;

mở rộng đường song hành cao tốc Đỗ Xuân Hợp - An Phú; các công trình trọng điểm khép kín

hai đoạn Vành đai 2 (từ cầu Phú Hữu đến ngã tư Bình Thái và từ Bình Thái đến đường Phạm

Văn Đồng); xây dựng nút giao thông An Phú nhằm giải tỏa ùn tắc trên tuyến đường ra vào cao

tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây… Ngoài ra còn có Dự án mở rộng QL50 nhằm giải tỏa tình

trạng ùn tắc giao thông cửa ngõ từ TPHCM đi Long An, Tiền Giang; Dự án cao tốc TPHCM -

Mộc Bài nhằm giải quyết tình trạng quá tải trên tuyến QL22, từ TPHCM đi Tây Ninh.

Một danh sách công trình giao thông rất dài nói trên rất cần được triển khai thực hiện nhanh,

đồng bộ, nhưng nguồn vốn để đầu tư đang là vấn đề khó đối với TPHCM. Những năm trước,

TPHCM thường linh hoạt sử dụng phương thức “đổi đất lấy hạ tầng”, nhưng đến nay, nhiều quy

định mới đã không cho phép.
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Hơn 1.500 tỷ nâng cấp sân bay Điện Biên, khởi công 

cuối năm 2021
Chậm nhất 34 tháng nữa, TCT Cảng hàng không VN sẽ phải hoàn thành nâng cấp sân

bay Điện Biên, đảm bảo khai thác máy bay A320, A321...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa chấp thuận chủ

trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng mở rộng CHK

Điện Biên.

Cụ thể, ACV sẽ đầu tư mới công trình khu bay đáp ứng

khai thác máy bay A320, A321 và tương đương; cải tạo

nhà ga hiện hữu đáp ứng công suất 500.000 hành

khách/năm; cùng các công trình hạ tầng kỹ thuật được

xây dựng đồng bộ. Tổng vốn đầu tư hơn 1.547 tỷ đồng, thời hạn hoạt động 50 năm.

Đáng chú ý, theo quyết định của Thủ tướng, 34 tháng kể từ khi chấp thuận chủ trương, ACV

phải hoàn thành việc đầu tư dự án.

Bộ GTVT có trách nhiệm phối hợp và hướng dẫn ACV trong việc rà soát, hoàn thiện hồ sơ dự án

trong bước lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, bảo đảm phương thức bay an toàn, phát huy

tối đa vai trò, hiệu quả đầu tư dự án và phù hợp Đề án giao, quản lý, sử dụng và khai thác tài

sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý…

Đường sắt cần cơ chế gì để đột phá phát triển hạ 

tầng?

Nhiều chuyên gia cho rằng cần ưu tiên bố trí vốn và các cơ chế mở để đầu tư hệ thống

kết cấu hạ tầng đường sắt...

Tại cuộc tọa đàm “Thách thức và cơ hội phát triển ngành Đường sắt VN” tổ chức tại Hà Nội vào

ngày 25/3, ông Vũ Anh Minh, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đường sắt VN cho rằng hạ tầng

đường sắt có hơn 100 năm như vậy nhưng không xây dựng tuyến mới, không cải tạo nâng cấp

nhiều mà chủ yếu duy tu, bảo trì để đảm bảo an toàn nên rất cũ kĩ, lạc hậu. Cùng đó, năng lực

thông qua thấp nên không đáp ứng được yêu cầu của sự phát triển kinh tế - xã hội. So với

đường bộ, hàng không, sự quan tâm của các cấp, các ngành đối với đầu tư đường sắt còn ít.

Theo ông Lê Hồng, chuyên viên cao cấp Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc

hội, Luật Đường sắt đã quy định rõ ưu tiên chính sách đầu tư phát triển đường sắt, ưu tiên phân

bổ nguồn vốn trung hạn hàng năm cho phát triển kết cấu hạ tầng đường sắt theo quy hoạch.

Nhưng từ 2015-2020, trong 5 lĩnh vực giao thông, vốn cho đường sắt chỉ được khoảng 4%. Do

đó, cần cụ thể các quy định về ưu tiên đầu tư, phát triển đường sắt.

Liên quan đến cơ chế đầu tư, theo ông Tiến, cần xác định rõ phần nào thuộc trách nhiệm của

Nhà nước, phần nào thuộc trách nhiệm của doanh nghiệp để phân định các nguồn lực. Như hạ

tầng của Nhà nước thì Nhà nước phải đảm bảo ngân sách đầu tư hạ tầng, không chỉ cải tạo,

duy trì như hiện nay. Có như vậy mới có giải pháp căn cơ để phát triển đường sắt.
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Rà soát các dự án chậm tiến độ, gỡ vướng cho hệ 

thống cảng bến ở Đồng Nai

Ngày 29/3, nguồn tin từ Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai cho biết, Thứ trưởng Bộ GTVT

Nguyễn Nhật vừa có buổi làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai về phát triển hàng hải, đường

thủy nội địa trên địa bàn.

Theo Thứ trưởng Bộ GTVT, việc rà soát các dự án cảng biển, cảng cạn chậm tiến độ; quy hoạch

các khu bến tổng hợp, container tập trung tại Nhơn Trạch (sông Đồng Nai), Phước An gắn với

các trung tâm logistics sau cảng và hệ thống giao thông kết nối đồng bộ.

Cần lựa chọn nhà đầu tư có năng lực, khai thác cảng biển, logistics tương xứng, phù hợp với dự

báo nhu cầu hàng hóa thông qua. Triển khai đầu tư tuyến đường liên cảng Nhơn Trạch, Phước

An đồng bộ với tiến trình xây dựng cảng. Cải tạo luồng hàng hải phù hợp quy hoạch: luồng hàng

hải Cái Mép-Thị Vải (trong đó khu Phước An, Mỹ Xuân đáp ứng cho tàu đến 60,000 DWT, khu

Gò Dầu, Phước Thái đáp ứng cho tàu 30.000 DWT).

Cùng đó, việc thanh thải dải cạn thuộc Cù lao Ba Xang; nâng tĩnh không cầu Đồng Nai đáp ứng

nhu cầu vận tải container từ Đồng Nai, Bình Dương về Cái Mép - Thị Vải, khu vực TP.HCM và

quy hoạch, công bố khu vực đổ thải phục vụ triển khai các dự án xây dựng cảng, duy tu nạo vét

khu nước trước bến cảng và luồng hàng hải theo quy hoạch.

Đón nhiều tàu mẹ "khủng", hàng container qua cảng

biển Vũng Tàu tăng mạnh
Với khả năng tiếp nhận tàu mẹ ngày càng lớn, cảng biển Bà Rịa - Vũng Tàu giữ được đà

tăng mạnh hàng container, kể cả trong mùa dịch.

Đại diện Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu cho biết, theo thống kê, 3 tháng đầu năm 2021, tổng khối

lượng hàng hóa thông qua cảng biển Bà Rịa - Vũng Tàu ước đạt hơn 25 triệu tấn. Trong đó,

hàng container xuất nhập khẩu tăng mạnh, đạt gần 887.000 TEUs, tăng tới 28% so với cùng kỳ

năm 2020.

Theo đại diện Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu, lý do hàng container qua cảng biển khu vực này

tăng mạnh trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn tác động tiêu cực vào thị trường vận tải bằng

đường biển là do kích cỡ tàu mẹ đến Vũng Tàu, đặc biệt là cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị

Vải ngày càng lớn, lượng hàng chở được nhiều hơn.

“Trong tháng 1/2021, Cái Mép - Thị Vải có thêm bến cảng Gemalink đi vào hoạt động nên hàng

hóa container tăng lên, giúp tổng sản lượng hàng container qua Bà Rịa - Vũng Tàu giữ được đà

tăng trưởng tốt”, vị này nói.

Đại diện Hiệp hội Cảng biển Việt Nam cho rằng để tiếp tục nâng cao hiệu quả khai thác cảng

biển Bà Rịa - Vũng Tàu, đặc biệt là cụm cảng Cái Mép - Thị Vải, các cấp chức năng cần sớm

bắt tay vào thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với tỉnh Bà Rịa - Vũng

Tàu mới đây.
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Siêu tàu mắc kẹt ở kênh đào Suez đã được giải cứu 

thành công

Con tàu chở hàng khổng lồ mắc kẹt ở kênh đào

Suez cuối cùng cũng đã được giải cứu thành

công.

Sputnik đưa tin, tàu chở hàng Ever Given mắc kẹt ở

kênh đào Suez từ ngày 23.3 vừa được giải cứu.

Hiện chưa rõ khi nào giao thông hàng hải được khai

thông tại kênh đào Suez - một trong những tuyến

đường thủy bận rộn nhất thế giới.

Tàu Ever Given đã được các đội cứu hộ giải cứu thành công hôm 29.3.

Nhà cung cấp dịch vụ hàng hải Inchcape Shipping cho biết, tàu Ever Given chặn kênh đào Suez

từ đầu tuần đã được các đội cứu hộ giải phóng vào lúc 04h30 theo giờ địa phương.

Ngày 23.3, tàu container Ever Given cắm cờ Panama - một trong những tàu container lớn nhất

thế giới - đột nhiên mắc cạn và quay ngang án ngữ ở kênh đào Suez của Ai Cập, làm tắc nghẽn

một trong những tuyến hàng hải thương mại quan trọng nhất của thế giới.

Maersk, Zim và MSC ra mắt dịch vụ mới kết nối Việt 

Nam và Trung Quốc với Bờ Đông Hoa Kỳ

Trong tháng 5, các hãng tàu gồm Maersk, Zim và MSC sẽ ra mắt dịch vụ mới với tên gọi

TP23 để kết nối Việt Nam và Trung Quốc với Bờ Đông Hoa Kỳ.

Từ tháng 5 năm nay, các hãng vận tải từ Đan Mạch và Israel sẽ triển khai 10 tàu, 8 tàu từ hãng

tàu Maersk và Zim sẽ cung cấp 2 tàu, tất cả tàu đều có sức chở khoảng 6.500TEU cho dịch vụ

này. Trong khi đó, hãng tàu MSC sẽ là đối tác khai thác mà không đưa tàu vào.

Được đặt tên là TP23, dịch vụ chung này sẽ kết nối Việt Nam và Trung Quốc với Bờ Đông Hoa

Kỳ.

“Hải trình của dịch vụ TP23 dự kiến là Vũng Tàu, Việt Nam / Yantian, Nam Trung Quốc / Kênh

đào Panama / Savannah / Charleston / Newark", Maersk cho biết.

Maersk chỉ ra rằng dịch vụ TP23 mới này nhằm cải thiện tốc độ, độ tin cậy và phạm vi bao

phủ và tích hợp vào mạng lưới dịch vụ logistics trên đất liền ở Bờ Đông Hoa Kỳ.

Thời gian vận chuyển từ Yantian đến Savannah sẽ ngắn hơn ba đến bốn ngày, ở mức 28-29

ngày, trong khi Yantian đến Charleston cũng sẽ là 28-29 ngày, tổng cộng tiết kiệm được 7 đến 8

ngày so với các dịch vụ hiện có.

Maersk cho biết thêm: “Các chuyến tàu sẽ ghé Việt Nam để cung cấp thêm công suất cho thị

trường đang phát triển nhanh chóng này, đã đạt mức tăng 52% và 25% trong hai năm qua”.



THỊ TRƯỜNG VẬN TẢI

12Bản tin thị trường

Các hãng vận tải và đóng tàu “ăn nên làm ra” lúc

kênh đào Suez tắc nghẽn
Hãng vận tải tàu lớn nhất của Hàn Quốc HMM Co., có cổ phiếu tăng 15,96% lên gần mức

cao kỷ lục thiết lập phiên cuối tuần qua là 34.150 won (0,3 USD)/cổ phiếu.

Cổ phiếu các hãng đóng tàu và vận tải tàu biển của Hàn

Quốc tăng khá mạnh trong những tuần qua, và vẫn có xu

hướng tăng hơn nữa do kỳ vọng giá cước vận tải và nhu

cầu tàu biển sẽ tăng cao, giữa bối cảnh kênh đào Suez

vẫn đang bị tắc nghẽn.

Cổ phiếu của HMM và các hãng vận tải tàu biển khác

của Hàn Quốc tăng mạnh trong bối cảnh giá cước vận

chuyển tăng vọt xuất phát từ nhu cầu tăng cao trong đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-

19.

Ngoài ra, các hãng đóng tàu Hàn Quốc cũng được coi là được hưởng lợi từ vụ mắc kẹt ở kênh

đào Suez, trong bối cảnh càng có nhiều đồn đoán rằng vụ mắc cạn tàu Ever Given là do lõi của

con tàu được đóng tại Nhật Bản.

Hãng đóng tàu Samsung Heavy Industries đã nhận được đơn đặt đóng 20 tàu chở hàng

container với trị giá 2,8 nghìn tỷ won (2,5 tỷ USD) vào cuối tuần qua từ một công ty Panama.

Trước đó, đầu tháng này, hãng đóng tàu Daewoo cũng đạt được một thỏa thuận trị giá 265 tỷ

won để đóng ba tàu chở khí đốt hóa lỏng cho một công ty châu Âu, và một loạt đơn đặt hàng

khác với tổng trị giá 1,1 nghìn tỷ won từ các khách hàng châu Mỹ, châu Âu và châu Á để đóng

10 tàu chở dầu thô loại lớn.

Khả năng đáp ứng container rỗng tại các cảng Trung 

Quốc được cải thiện

Theo Container xChange, tình trạng khan hiếm container rỗng kéo dài ở Trung Quốc

đang có dấu hiệu giảm bớt.

Tại Thượng Hải, chỉ số CAx tăng lần lượt 64% và 112% cho các loại container 20 feet và 40 feet

từ trước Tết Nguyên đán đến sau kỳ nghỉ lễ.

Tiến sĩ Johannes Schlingmeier, Người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của sàn giao dịch và

cho thuê container Container xChange cho biết, sự sụt giảm sản lượng của Trung Quốc trong

thời điểm năm mới vừa qua là ít hơn so với thông thường, nó cho phép cải thiện cán cân cung /

cầu về container.

Theo Container xChange, giá container vẫn cao bất thường, nhưng đã phản ánh nguồn cung cải

thiện, giảm từ mức đỉnh 5.593 USD vào tháng Giêng xuống còn 3.750 USD vào tháng Hai.
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Zhonggu Logistics, một hãng vận tải nội địa lớn ở Trung Quốc, đang mở rộng phạm vi kinh

doanh ra quốc tế bằng cách khai thác tuyến Trung Quốc – Nam Việt Nam. Tuyến này sẽ kết nối

Shanghai và Ningbo ở miền Trung Trung Quốc với Thành phố Hồ Chí Minh ở miền Nam Việt

Nam.

Dịch vụ này được quảng cáo là ‘CV1’ và dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 20 tháng 3 từ Shanghai.

Hai tàu nặng 1,912 teu tên ZHONG GU DONG HAI và ZHONG GU HUANG HAI sẽ được sử

dụng trong tuyến mới này.

Zhonggu Logistics vận hành một đội tàu gồm 114 tàu với tổng công suất là 167.635 teu, được

triển khai độc quyền trên các tuyến nội địa Trung Quốc. Hãng hiện đứng thứ 13 về công suốt

khai thác

SITC tăng cường liên kết trực tiếp giữa Nam Trung

Quốc và Thị trường Đông Nam Á

Zhonggu mở rộng phạm vi với tuyến Trung Quốc –

Việt Nam mới

SITC đã tăng cường liên kết trực tiếp giữa hai thị trường Nam Trung Quốc và Đông Nam Á

bằng cách tổ chức hai tuyến hàng tuần mới vào giữa tháng ba.

Tuyến đầu mang tên ‘CMI2’, kết nối Nam Trung Quốc, Nam Việt Nam, Indonesia và Đông

Malaysia. Tuyến thứ hai là tuyến ‘VTX4’ đi đến Nam Trung Quốc, Campuchia và Thái Lan.

Tuyến ‘CMI2’ kết nối Shekou, Nansha, Qinzhou, Thành phố Hồ ChÍ Minh, Jakarta, Semarang,

Surabaya, Bintulu, Shekou.

Hải trình của tuyến kéo dài 3 tuần, sử dụng 3 tàu khoảng 1.800 teu. Tuyến dịch vụ đã bắt đầu

vào ngày 9 tháng 3 từ Nansha với tàu 1.808 teu tên SITC MACAO.

Tuyến ‘VTX4’ sẽ ghé Nansha và Shekou ở Nam Trung Quốc, Sihanoukville, cửa ngõ chính của

Campuchia, sau đó là Bangkok và Laem Chabang ở Thái Lan.

Hải trình của tuyến kéo dài 2 tuần và sử dụng 2 tàu khoảng 900 – 1.000 teu. Tuyến dịch vụ này

sẽ bắt đầu vào ngày 11 tháng 3 từ Nansha với tàu nặng 907 teu tên CSCL OSAKA.
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THUẾ - KẾ TOÁN

THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Nghĩa vụ thuế GTGT của Nhà thầu nước  ngoài khi nhập khẩu máy móc thiết bị

Công văn số 8143/CTHN-TTHT V/v thuế nhà thầu

Theo quy định tại Điều 1,2,11, 13 của Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 của Bộ

Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài

kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam.

Trường hợp Công ty nhập khẩu máy móc thiết bị kèm theo dịch vụ bảo hành được thực hiện tại

Việt Nam thì thu nhập của nhà thầu nước ngoài từ việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ bảo hành

thuộc đối tượng chịu thuế nhà thầu tại Việt Nam. Trường hợp nhà thầu nước ngoài không đáp

ứng được điều kiện về trực tiếp kê khai thuế tại Việt Nam theo quy định tại Điều 8 Mục 2

Chương II Thông tư 103/2014/TT-BTC thì Công ty có trách nhiệm khấu trừ, kê khai và nộp

thuế thay cho nhà thầu nước ngoài, cụ thể:

-Về thuế TNDN: tỷ lệ (%) thuế TNDN đối với giá trị máy móc thiết bị: 1%; đối với giá trị các  dịch 

vụ bảo hành: 5%;

-Về thuế GTGT: Công ty đã thực hiện nộp thuế GTGT đầy đủ tại khâu nhập khẩu máy móc thiết

bị thì nghĩa vụ thuế GTGT của Nhà thầu nước ngoài chỉ tính trên giá trị dịch vụ bảo hành, tỷ lệ

(%) thuế GTGT: 5%;

Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư khi đáp ứng đủ điều kiện  hoàn thuế

Công văn số 944/TCT-CS V/v hoàn thuế GTGT

Đối với cơ sở kinh doanh đã đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu

tư mới, đang trong giai đoạn đầu tư có số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng

cho đầu tư mà chưa được khấu trừ và có số thuế còn lại từ 300 triệu đồng trở lên thì được

hoàn thuế GTGT đầu vào của giai đoạn đầu tư (trừ các trường hợp thuộc đối tượng không

được hoàn thuế theo quy định).

Khi kết thúc giai đoạn đầu tư để chuyển sang giai đoạn sản xuất kinh doanh mà còn số thuế

GTGT đầu vào phát sinh trong giai đoạn đầu tư chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên,

thì trên tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư (mẫu 02/GTGT) tại kỳ tính thuế kết thúc giai

đoạn đầu tư phải thực hiện kê khai vào chỉ tiêu “Thuế GTGT đầu vào còn lại của dự án đầu tư

đề nghị hoàn”. Trường hợp trên tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư (mẫu 02/GTGT) tại

kỳ tính thuế kết thúc giai đoạn đầu tư chưa kê khai chỉ tiêu “Thuế GTGT đầu vào còn lại của

dự án đầu tư đề nghị hoàn” thì thực hiện kê khai bổ sung theo quy định tại điểm b Khoản 4

Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP.

Cơ sở kinh doanh lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư khi đáp ứng đủ điều

kiện hoàn thuế theo quy định.

PHẦN TIN PHÁP LUẬT
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THUẾ KHÁC

Công văn 935/TCT-CS giải đáp vướng mắc chính sách thu Lệ phí  

trước bạ với phương tiện nhập khẩu.

Theo đó, Tổng cục Thuế nhận được phản ánh của Tổng cục Hải quan tại Công văn

8209/TCHQ- GSQL ngày 31/12/2020 về việc bãi bỏ Tờ khai nguồn gốc phương tiện nhập khẩu.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định pháp luật về lệ phí trước bạ và quản lý thuế hiện hành không có quy định khi

kê khai nộp lệ phí trước bạ người nộp thuế phải xuất trình Tờ khai nguồn gốc xe ô tô, xe máy

nhập khẩu.

Căn cứ Công văn 14650/BTC-TCHQ ngày 30/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc khai và

chia sẻ dữ liệu nguồn gốc phương tiện nhập khẩu. Theo đó, cơ quan Hải quan không thực hiện

thủ tục xác nhận tờ khai nguồn gốc đối với các lô hàng phương tiện nhập khẩu có tờ khai Hải

quan đăng ký từ ngày 01/12/2020.

Do đó, khi người nộp thuế kê khai, nộp lệ phí trước bạ đối với phương tiện nhập khẩu thì cơ

quan thuế không yêu cầu người nộp thuế xuất trình Tờ khai nguồn gốc xe ô tô, xe gắn máy

nhập khẩu theo quy định.

Trường hợp cần tra cứu thì truy cập hệ thống điện tử của cơ quan hải quan để kết nối dữ liệu

phương tiện phương tiện nhập khẩu.

Đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ quy định nêu trên và Công

văn 14650/BTC-TCHQ ngày 30/11/2020 để thực hiện.

(Nguồn: thuvienphapluat.vn)

03 cách đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan thuế

Theo đó, người nộp thuế đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan thuế thông qua các cách sau

đây:

-Cách 1: Đăng ký cấp tài khoản giao dịch thuế điện tử với cơ quan thuế qua Cổng thông tin điện  

tử của Tổng cục Thuế.

-Cách 2: Đăng ký giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử thông qua Cổng thông

tin điện tử của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã kết nối với Cổng thông tin điện tử của

Tổng cục Thuế, gồm:

+ Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính;

+ Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác.

Cách 3: Đăng ký giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử thông qua tổ chức cung

cấp  dịch vụ T-VAN.

Thông tư 19/2021/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 03/5/2021.
(Nguồn: thuvienphapluat.vn)

Tổng cục Thuế gỡ vướng chính sách thu lệ phí trước bạ với  phương tiện nhập khẩu

Thông tư 19/2021/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh  vực thuế.

PHẦN TIN PHÁP LUẬT
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HẢI QUAN – XUẤT NHẬP KHẨU

Quy trình quản lý nợ thuế đối với hàng hóa xuất nhậpkhẩu

Theo đó, Quy trình này hướng dẫn thực hiện việc phân loại, theo dõi đầy đủ, đôn đốc thu hồi

nợ kịp thời và xử lý các khoản tiền thuế nợ và khoản thu khác của người nộp thuế có nghĩa

vụ phải nộp vào Ngân sách Nhà nước.

Quy trình được áp dụng trong cơ quan Hải quan các cấp: Tổng cục Hải quan; Cục Hải quan

tỉnh, thành phố, Cục Kiểm tra sau thông quan; Chi cục Hải quan, Chi cục Kiểm tra sau thông

quan.

Trong quy trình có một số từ được viết tắt sau đây:

- Tổng cục Hải quan: TCHQ

- Cục Hải quan tỉnh, thành phố, Cục Kiểm tra sau thông quan: Cục HQ

- Chi cục Hải quan, Chi cục Kiểm tra sau thông quan: Chi cục HQ

- Ngân sách nhà nước: NSNN

- Hệ thống kế toán tập trung: Hệ thống KTTT

- Cục Thuế xuất nhập khẩu: Cục Thuế XNK.
Xem Quy trình chi tiết tại Quyết định 1503/QĐ-TCHQ (có hiệu lực kể từ ngày ký).

Xử lý các thủ tục hải quan khi tách công ty

1. Đối với hàng hóa chuyển giao khi tách công ty:

a)Về chính sách thuế:

Theo đó, đối với trường hợp công ty được thực hiện tách theo đúng quy định tại Điều 199 Luật

Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thì hàng hóa chuyển giao từ DNCX bị tách sang DNCX được

tách không thuộc đối tượng chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và thuế GTGT.

b) Về thủ tục hải quan:

Theo đó, đối với trường hợp công ty

được thực hiện tách theo đúng quy

định tại Điều 199 Luật Doanh nghiệp

số 59/2020/QH14 thì hàng hóa

chuyển giao từ DNCX bị tách sang

DNCX được tách trong cùng một khu

chế xuất được lựa chọn thực hiện

hoặc không thực hiện thủ tục hải

quan. Trường hợp không làm thủ tục

Quyết định 1503/QĐ-TCHQ về việc ban hành Quy trình quản lý nợ thuế và khoản

thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (gọi tắt là quản lý nợ thuế).

Công văn số 1414/TCHQ-GSQL V/v thủ tục hải quan khi tách  công ty

PHẦN TIN PHÁP LUẬT
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Hải quan , DNCX lập và lưu trữ chứng từ, sổ chi tiết việc theo dõi hàng hóa chuyển giao theo

các quy định của Bộ Tài chính về tách doanh nghiệp, chế độ kế toán, kiểm toán.

2. Về việc nộp báo cáo quyết toán (BCQT):

Theo đó, trường hợp công ty được tách kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ của Chi nhánh Công

ty là chi nhánh hoạt động độc lập thì không phải làm BCQT tại thời điểm GEHP tách khỏi

Công ty

3. Thủ tục hải quan đối với hàng đã tạm nhập hoặc đã tạm xuất khi tách Công ty:

Căn cứ quy định tại điểm g khoản 2 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/5/2015

được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của

Chính phủ, đối với hàng hóa đã ban đầu do công ty bị tách làm thủ tục tạm nhập, tạm xuất,

sau đó đến thời hạn phải tái xuất, tái nhập, công ty được tách làm thủ tục tái xuất, tái nhập

trên tờ khai hải quan giấy và xuất trình cho cơ quan hải quan tài liệu, hồ sơ chứng minh công

ty được tách là chủ hàng hóa.

4. Sử dụng giấy phép nhập khẩu hàng hóa chuyên ngành:

Công ty được tách khi thực hiện thủ tục nhập khẩu hàng hóa phải có giấy phép nhập khẩu thì

xuất trình giấy phép nhập khẩu do cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền cấp cho công ty

được tách theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại

khoản 5 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC trừ trường hợp xuất trình văn bản của cơ quan

quản lý Nhà nước có thẩm quyền cho phép công ty được tách tiếp tục được sử dụng giấy

phép nhập khẩu đã cấp trước đây cho công ty bị tách.

DOANH NGHIỆP – ĐẦU TƯ

Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư theo Luật Đầu tư 2020

Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành  

Luật Đầu tư 2020.

Cụ thể, ban hành kèm theo Nghị định là Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư tại Phụ lục II,

trong đó, bổ sung thêm 1 số ngành nghề, đơn cử với lĩnh vực Nông nghiệp thuộc nhóm ưu

đãi đầu tư, bổ sung:

- Đầu tư sản xuất các loại thuốc bảo vệ thực vật sinh học;
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-Sản xuất phân bón hữu cơ; Hoạt động nghiên

cứu khoa học và chuyển giao công nghệ để

phát triển phân bố hữu cơ;

-Nuôi trồng, chế biến nông sản, lâm sản, thủy

sản dưới hình thức liên kết theo chuỗi sản

phẩm hoặc dưới hình thức sản xuất nông

nghiệp hữu cơ;

-Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm mây tre đan, gốm sứ, thủy tinh, dệt may, sợi, thêu  

ren, đan lát;

- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học công nghệ;

-Nuôi giữ giống gốc vật nuôi, bảo tồn nguồn gen giống vật nuôi quý, hiếm và giống vật nuôi bản  

địa.

Nghị định 31/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 26/3/2021.

(Nguồn: thuvienphapluat.vn)

Cam kết giải ngân và đấu thầu qua mạng đối với các dự án triển khai năm 2021

Lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng:

Theo Công văn số 17/TANDTC-KHTC ngày 04/02/2020 của Tòa án nhân dân tối cao về việc triển

khai thực hiện Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và đầu tư quy

định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua

mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được

hoàn trả, Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Chủ đầu tư các

dự án thuộc hệ thống Tòa án nhân dân nghiêm túc thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu qua

mạng đối với các gói thầu thực hiện năm 2021, cụ thể như sau:

Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng 100% đối với các gói thầu có hình thức lựa chọn nhà thầu

là đấu thầu rộng rãi và chào hàng cạnh tranh theo lộ trình sau:

Công văn số 46/TANDTC-KHTC V/v thực hiện quy định về cam  kết giải

ngân và đấu thầu qua mạng đối với các dự án triển khai năm 2021.

STT Loại gói thầu

Giá gói thầu áp dụng lựa chọn nhà thầu  

qua mạng

2021

1 Các gói thầu thuộc lĩnh vực dịch vụ phi tư vấn, tư vấn, mua sắm hàng hóa ≤ 10 tỷ đồng

2 Các gói thầu xây lắp ≤ 20 tỷ đồng

3 Tỷ lệ tối thiểu số lượng gói thầu thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng 70%

4 Tỷ lệ tối thiểu giá trị gói thầu thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng 35%
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GIAO THÔNG VẬN TẢI

Bộ GTVT công bố danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt  Nam

Cũng theo Quyết định này, Cục Hàng hải Việt Nam có trách nhiệm tổ chức hướng dẫn thực

hiện quản lý, khai thác bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam theo quy định của pháp luật.

Hàng năm tổ chức cập nhật, trình Bộ GTVT công bố

Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt

Nam theo quy định tại Quyết định số

70/2013/QĐ-TTg ngày 19/11/2013 của Thủ

tướng Chính phủ công bố Danh mục phân

loại cảng biển Việt Nam.

Bên cạnh đó, Vụ Kết cấu hạ tầng giao

thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp, tham mưu cho Lãnh đạo Bộ

trong tổ chức quản lý, khai thác và công bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam

theo quy định.

Quyết định số 540/QĐ-BGTVT ngày 10/2/2015 công bố

Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam.

XÂY DỰNG – BẤT ĐỘNG SẢN

Theo đó, so với Nghị định 37/2015 đã quy định mới một số nội dung sau:

-Quy định rõ việc việc điều chỉnh hợp đồng xây dựng được áp dụng trong cả thời gian hợp

đồng được gia hạn.

- Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định, đơn giá hợp đồng được điều chỉnh trong trường hợp

sau:

+ Khi Nhà nước thay đổi các chính sách làm ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện hợp đồng,

trừ trường hợp các bên hợp đồng có thỏa thuận khác;

+ Khi dự án được điều chỉnh có ảnh hưởng đến hợp đồng, trừ trường hợp các bên hợp đồng

có thỏa thuận khác;

+ Các trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật.

- Đối với hợp đồng trọn gói, bổ sung thêm 2 trường hợp được điều chỉnh hợp đồng sau:

+ Khi Nhà nước thay đổi các chính sách làm ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện hợp đồng,

trừ trường hợp các bên hợp đồng có thỏa thuận khác;

Điểm mới về nguyên tắc điều chỉnh hợp đồng xây dựng từ 01/4/2021

Nghị định 50/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 37/2015/NĐ-CP về hợp đồng xây dựng
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+Khi dự án được điều chỉnh có ảnh hưởng đến hợp đồng, trừ trường hợp các bên hợp đồng 

có  thỏa thuận khác.

Xem thêm chi tiết Khoản 12 Điều 1 Nghị định 50/2021/NĐ-CP (có hiệu lực từ 01/4/2021).

Hướng dẫn chung áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM)

Quyết định 348/QĐ-BXD về việc công bố Hướng dẫn chung áp  

dụng Mô hình thông tin công trình (BIM).

Theo đó, Mô hình thông tin công trình (BIM) là việc sử dụng các tiến bộ của công nghệ thông

tin đề số hóa các thông tin của công trình thể hiện thông qua mô hình không gian ba chiều

nhằm hỗ trợ thiết kế, thi công, quản lý vận hành công trình. Hướng dẫn chung áp dụng Mô

hình thông tin công trình (BIM) do Viện Kinh tế xây dựng tổ chức biên soạn, Bộ Xây dựng

công bố trong khuôn khổ Đề án áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động

xây dựng và quản lý vận hành công trình theo Quyết định số 2500/QĐ-TTg.

Bên cạnh đó, mục tiêu áp dụng

BIM cho dự án được xác định từ

lợi ích của việc sử dụng mô

hình BIM, trong giai đoạn hiện

nay, những lợi ích cơ bản của

việc ứng dụng Mô hình thông

tin công trình gồm: Mô hình hóa

để thể hiện trực quan, giúp các

thành viên tham gia dự án hiểu

rõ khi

thảo luận, phân công nhiệm vụ; Hiệu quả của việc chia sẻ thông tin bằng định dạng kỹ thuật

số; Phát hiện, kiểm soát các lỗi xung đột gữa các bộ môn thiết kế;…

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

LĨNH VỰC KHÁC

Xác định thời gian tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

Theo đó, cách xác định thời gian tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước được quy định

như  sau:

-Trường hợp công trình đã vận hành trước ngày 01/9/2017, tính từ ngày 01/9/2017 đến thời

điểm giấy phép hết hiệu lực;

Nghị định 41/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 82/2017/NĐ-CP quy  định 

phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài  nguyên nước.
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(Hiện hành, Nghị định 82/2017/NĐ-CP quy định tính từ thời điểm giấy phép có hiệu lực đến 

thời  điểm giấy phép hết hiệu lực)

-Trường hợp công trình vận hành sau ngày 01/9/2017, tính từ thời điểm công trình vận hành

đến thời điểm giấy phép hết hiệu lực (quy định mới);

-Trường hợp công trình đã vận hành và đã được cấp giấy phép, phê duyệt tiền cấp quyền

khai thác tài nguyên nước mà chủ giấy phép nộp hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn việc khai thác:

Tính từ ngày giấy phép trước đó hết hiệu lực đến thời điểm giấy phép mới hết hiệu lực (quy 

định  mới);

-Trường hợp công trình khai thác tài nguyên nước đã được Chính phủ bảo lãnh trước khi

Nghị định này có hiệu lực, thì thực hiện theo quy định về cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ

và pháp luật về đầu tư (quy định mới).

Nghị định 41/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/5/2021.

Thời gian dự trữ khoáng sản quốc gia tối đa là 50 năm

Cụ thể, thời gian dự trữ khoáng sản quốc gia tối đa là 50 năm theo quyết định phê duyệt của

Thủ tướng Chính phủ. Trường hợp đặc biệt, đối với một số khu vực, một số loại khoáng sản

đặc thù, thời gian dự trữ khoáng sản quốc gia có thể lớn hơn 50 năm nhưng không quá 70 năm,

do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Bên cạnh đó, việc điều chỉnh khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia đã phê duyệt được thực hiện  

một trong các trường hợp sau đây: Bổ sung vào danh mục khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia

khi

có phát hiện mới về khoáng sản đáp ứng quy

định; Đưa ra khỏi danh mục một phần hay toàn

bộ khu vực khoáng sản đã khoanh định là khu

vực dự trữ khoáng sản quốc gia trong trường

hợp để bổ sung vào quy hoạch thăm dò, khai

thác, chế biến và sử dụng khoáng sản có liên

quan theo quy định hoặc để phục vụ cho mục

đích quốc phòng, an ninh.

Ngoài ra, không thực hiện dự án đầu tư tại khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia đối với các dự án

đầu tư có mục đích sử dụng đất đai lâu dài, trừ các công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ lợi ích

quốc gia, cộng đồng; các công trình xây dựng thuộc cấp công trình đặc biệt, cấp I theo quy định

pháp luật về xây dựng, trừ dự án quan trọng quốc gia thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương

đầu tư của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 01/04/2021.

Nghị định 51/2021/NĐ-CP về quản lý khoáng sản tại các khu vực dữ trự khoáng sản quốc gia.
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