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Vương quốc Anh dự kiến mở cửa lại nền kinh tế vào 

ngày 5/4

Đây được coi là một bước tiến lớn đối với một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất

trong đại dịch COVID-19.

Theo dự kiến, ông Johnson sẽ xác nhận rằng các cửa hàng bán lẻ không thiết yếu, dịch vụ nghỉ

dưỡng có hoạt động ngoài trời và tiệm làm tóc có thể mở cửa trở lại vào ngày 12/4 tại Anh.

Đồng thời, ông cũng sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết về chương trình "hộ chiếu vaccine" và

du lịch quốc tế.

Theo kế hoạch hiện tại, các chuyến du lịch quốc tế sẽ không được nối lại cho đến ngày 17/5. Tờ

Financial Times cho biết Thủ tướng Johnson có thể không đưa ra khung thời gian cụ thể cho vấn

đề này.

Scotland, xứ Wales và Bắc Ireland cũng đang đi theo con đường riêng có phần tương tự để

thoát khỏi lệnh phong tỏa nghiêm ngặt được áp dụng vào đầu năm nay.

Giới quan sát cho biết nước Anh đang trên đà phục hồi sau khi triển khai tiêm chủng vaccine

ngừa COVID-19 của AstraZeneca và Pfizer cho hơn một nửa dân số trưởng thành của nước

này.

IMF: Anh có thể tăng trưởng nhanh hơn Mỹ và châu 

Âu vào năm 2022
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày 7/4 đã đưa ra dự báo nền

kinh tế của Vương quốc Anh sẽ khởi sắc trong năm 2022,

đạt tốc độ tăng trưởng nhanh hơn Mỹ và châu Âu trong năm
tới.

Trong báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới, IMF nhận định

trong số các nền kinh tế phát triển, Anh sẽ ghi nhận mức

tăng trưởng nhanh nhất vào năm 2022, đạt 5,3% trong năm

nay và 5,1% vào năm 2022. Đây là mức tăng trưởng mạnh nhất kể từ năm 1988, nhưng nước

này sẽ không đạt được mức tăng trước đại dịch cho tới năm sau.

IMF đã nâng mức dự báo tăng trưởng kinh tế Anh sau khi hàng triệu người dân nước này được

tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19 và Bộ trưởng Tài chính Anh công bố gói cứu trợ kinh tế bổ

sung vào tháng Ba.

IMF dự kiến tăng trưởng toàn cầu sẽ phục hồi trở lại mức 6% trong năm nay và tăng trưởng

GDP đạt mức 4,4% vào năm sau, cao hơn mức dự báo hồi tháng Một.

Mỹ, nền kinh tế lớn nhất thế giới, dự báo đạt mức tăng trưởng 6,4% trong năm nay trong khi

Liên minh châu Âu (EU) dự kiến sẽ tăng ở mức khiêm tốn hơn, 4,4% trong năm 2021 nhờ vào

sự phục hồi nhanh của Italy.
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Chênh lệch tăng trưởng kinh tế thế giới sẽ ngày một 

lớn
Trong năm nay, kinh tế thế giới đang hướng đến mức tăng trưởng cao nhất trong hơn nửa thế

kỷ, tuy nhiên những khác biệt và thiếu hụt sẽ có thể cản trở kinh tế thế giới đạt được mức tăng

trưởng cao từng có được trước thời kỳ đại dịch Covid-19.

Theo Bloomberg, kinh tế Mỹ đang có những thành công nhất định khi mà chính phủ Mỹ đã bơm

ra gói kích cầu quy mô hàng nghìn tỷ USD và như vậy kinh tế Mỹ giữ được vị thế bảo hộ kinh tế

toàn cầu sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo thay đổi định hướng chính sách “nước Mỹ

là số 1” của người tiền nhiệm Donald Trump.

Kinh tế Trung Quốc cũng tăng trưởng tốt. Trung Quốc là một trong những nước đầu tiên áp

dụng biện pháp kiểm soát đại dịch Covid-19 cứng rắn nhất và kinh tế Trung Quốc cũng hồi phục

nhanh sau đại dịch Covid-19.

Tuy nhiên, không giống thời kỳ khủng hoảng tài chính năm 2008, các nền kinh tế trên thế giới

đang không phục hồi chung một tốc độ, một phần bởi hoạt động tiêm vắc xin Covid-19 và hỗ trợ

tài khóa của các nước khác nhau. Nhóm các nước mới nổi và các nền kinh tế thuộc khu vực

đồng tiền chung châu Âu tụt lại phía sau, giới chức Pháp và Italy đã bị buộc phải rút đi các biện

pháp kiểm soát đại dịch Covid-19.

Kết quả, các chuyên gia kinh tế dự báo phần đông của thế giới sẽ phải mất nhiều năm mới có

thể theo kịp Mỹ và châu Âu trong quá trình hồi phục từ đại dịch Covid-19. Đến năm 2024, sản

lượng kinh tế thế giới sẽ vẫn thấp hơn 3% so với dự báo từ trước đại dịch Covid-19, những nền

kinh tế phụ thuộc vào du lịch và dịch vụ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, theo tính toán của IMF.

Trong nhóm các nền kinh tế phát triển, trong khi kinh tế Mỹ đang phục hồi, kinh tế Pháp, Đức,

Italy, Anh và Nhật đang suy giảm. Trong nhóm các nền kinh tế mới nổi, kinh tế Brazil, Nga và Ấn

Độ tụt lại so với Trung Quốc.

Tính trong cả năm nay, Bloomberg Economics tính toán rằng kinh tế thế giới sẽ tăng trưởng

6,9%, tốc độ tăng trưởng nhanh nhất tính từ thập niên 1960. Đằng sau triển vọng kinh tế sáng

sủa có nhiều yếu tố hỗ rợ bao gồm: rủi ro virus lây nhiễm giảm đi, gói kích cầu của Mỹ ngày một

lớn hơn và hàng nghìn tỷ USD tiết kiệm.
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Vốn FDI đổ mạnh vào Việt Nam

Điểm sáng trong đại dịch

Theo Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

tính đến ngày 20-3, tổng vốn FDI đạt 10,13 tỉ USD, tăng

18,5% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó có 234 dự án

mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng

vốn đăng ký đạt 7,2 tỉ USD, tăng 30,6% so cùng kỳ năm

2020. Ước tính các dự án đã giải ngân được 4,1 tỉ USD,

tăng 6,5%.

Cục Đầu tư nước ngoài cho biết dòng vốn FDI đã "chảy" vào 17 ngành, lĩnh vực. Công nghiệp

chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt gần 5 tỉ USD, chiếm 49,6% tổng vốn đầu tư

đăng ký. Lĩnh vực sản xuất, phân phối điện đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư 3,9 tỉ USD, chiếm

38,9%. Việc các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục đăng ký đầu tư thêm các dự án mới, quy mô lớn

càng khẳng định Việt Nam là một điểm đến an toàn và hấp dẫn.

Dù vậy, các chuyên gia cũng bày tỏ lo lắng khi tính cạnh tranh thu hút dòng vốn này trong khu

vực và trên thế giới ngày càng mạnh. Đặc biệt, thời kỳ hậu Covid-19, khả năng cạnh tranh sẽ

gay gắt hơn vì sau khi kinh tế rơi vào suy thoái, nước nào cũng muốn nhanh chóng phục hồi, khi

đó FDI là một trong những động lực quan trọng.

Tiếp tục đón làn sóng dịch chuyển

Làn sóng đầu tư trực tiếp nước ngoài đang và sẽ "đổ" vào Việt Nam nhờ những yếu tố như kiểm

soát tốt dịch Covid-19, kinh tế vĩ mô ổn định, môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, nguồn

nhân lực dồi dào… Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng Chính phủ, các bộ - ngành, địa

phương cũng cần chủ động để đón dòng vốn FDI chất lượng cao.

Bàn về việc thu hút FDI trong thời gian sắp tới, ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và

Công nghiệp Việt Nam (VCCI), khuyến nghị chọn dự án đầu tư có giá trị gia tăng cao hơn, tập

trung vào "chất" thay vì "lượng". Bên cạnh đó, để tận dụng xu thế dịch chuyển dòng vốn FDI,

Việt Nam cần có chính sách dài hạn trong phát triển công nghiệp phụ trợ. Đây là bước đi cần

thiết để giảm tình trạng gia công đã kéo dài từ rất lâu trong nền sản xuất, đồng thời tạo ra giá trị

gia tăng cao hơn.

TS Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế trung ương, cho rằng

địa phương nào có sự chủ động về hạ tầng, nhanh nhạy trong việc giải quyết vướng mắc cho

nhà đầu tư, tích cực tháo gỡ những điểm nghẽn về cơ chế, thủ tục thì sẽ mời gọi được các "ông

lớn". "Chính phủ đã rất nỗ lực trong việc cải thiện môi trường kinh doanh. Các địa phương cũng

phải nỗ lực hơn nữa, pháp lý cần minh bạch, rõ ràng hơn, bảo đảm tính dài hạn nhằm tạo sự an

tâm cho nhà đầu tư" - ông Doanh góp ý.

Về giải pháp nâng cao hiệu quả thu hút FDI, GS-TSKH Nguyễn Mại, Chủ tịch Hiệp hội Doanh

nghiệp đầu tư nước ngoài, lưu ý trong bối cảnh cạnh tranh thu hút dòng vốn FDI, Việt Nam cần

chủ động nắm tình hình để có những cơ chế, chính sách hợp lý, qua đó đáp ứng các yêu cầu

trong phạm vi cho phép của nhà đầu tư nước ngoài. Những cơ chế đó cùng với những thuận lợi

sẵn có của nước ta như kinh tế vĩ mô ổn định, môi trường kinh doanh an toàn, nhân lực dồi dào

sẽ giúp các địa phương đón làn sóng dịch chuyển vốn FDI trong thời gian tới.
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Sản xuất công nghiệp quý 1 tăng 5,7%

Theo thống kê của Bộ Công thương, chỉ số sản xuất

toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 3/2021 ước tính

tăng 22,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo đó, chỉ số

chung của cả quý 1/2021 ước tăng 5,7% so với cùng kỳ

năm 2020.

Cụ thể, một số ngành công nghiệp có tốc độ tăng trưởng

ấn tượng trong tháng 3, bao gồm: ngành khai khoáng

tăng 17,1% so với tháng trước và giảm 8,6% so với

cùng kỳ; ngành chế biến, chế tạo lần lượt tăng 22,5% và

5,5%; sản xuất và phân phối điện tăng 26,4% và 3,4%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử

lý rác thải, nước thải tăng 3,8% và tăng 8,7%.

Quý đầu năm, ngành chế biến, chế tạo tăng 8%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 2,5%;

ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,3%; riêng ngành

khai khoáng giảm 8,2%.

Ngoài ra, chỉ số sản xuất quý 1/2021 một số ngành trọng điểm thuộc các ngành công nghiệp cấp

II tăng cao so với cùng kỳ năm trước: sản xuất kim loại tăng 30,9%; đồ uống tăng 16,9%; sản

xuất thiết bị điện và khai thác quặng kim loại cùng tăng 12,5%; sản phẩm điện tử, máy vi tính và

sản phẩm quang học tăng 12,3%; sản xuất xe có động cơ tăng 11,2%; sản phẩm từ cao su và

plastic tăng 9,4%; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 7,9%.

HSBC hạ dự báo tăng trưởng của Việt Nam năm 2021

Trong báo cáo vừa công bố, HSBC dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng 6,6% năm nay, giảm

0,4 điểm phần trăm so với dự báo trước đó do tăng trưởng quý I thấp hơn so với kỳ vọng. Tuy

vậy, Việt Nam vẫn tiếp tục hưởng lợi từ chu trình công nghệ, dòng vốn FDI ổn định và những

hiệp định thương mại đã tham gia. Theo đó, Việt Nam sẽ vẫn là một trong những điểm sáng

tăng trưởng tại châu Á.

Triển vọng kinh tế Việt Nam năm sau được dự báo tăng trưởng 8,5%, cao hơn 2 điểm phần

trăm so với dự báo gần nhất. Đây là mức điều chỉnh dự báo tăng trưởng kinh tế mạnh nhất

trong số 16 nền kinh tế châu Á được khảo sát lần này.

Ngoài ra, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trung bình năm nay được dự báo tăng 3%, thấp hơn 1 điểm

phần trăm so với mục tiêu mà Ngân hàng Nhà nước đề ra. CPI quý I chỉ tăng bình quân gần

0,3% so với quý I/2020, do giá lợn được điều chỉnh giảm bù đắp phần tăng của giá xăng.

Kinh tế Việt Nam đã chứng tỏ được khả năng chống chịu vững vàng trước những ảnh hưởng

của dịch Covid-19 với kết quả tăng trưởng GDP 2,9% trong năm vừa rồi và trở thành số ít nền

kinh tế tăng trưởng dương trên thế giới. Quý I, kinh tế Việt Nam tăng trưởng 4,5% là nhờ xuất

khẩu tăng trưởng tốt. Kim ngạch xuất khẩu 3 tháng đầu năm tăng 20% so với cùng kỳ năm

ngoái nhờ xuất khẩu hàng điện tử và trang thiết bị tăng mạnh.
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THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

Thị trường chứng khoán thế giới

33,153.21 điểm 4,019.87 điểm 13,480.11 điểm

0.5% 1.2% 1.8%

Thị trường chứng khoán Việt Nam

Nhịp đập Thị trường tuần 29/3 - 02/04: Bứt phá ấn

tượng

Các chỉ số thị trường kết thúc tuần với sắc xanh. VN-Index tăng 5.36% đạt mức 1,224.45

điểm; HNX-Index đóng cửa tuần tăng 8.83% dừng tại 294.89 điểm.

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

bình trên sàn HOSE đạt hơn 643 triệu cổ phiếu/phiên, tăng 1.65% so với tuần giao dịch trước.

Sàn HNX đạt trung bình hơn 181 triệu cổ phiếu/phiên, tăng 15.27%.

Nhà đầu tư nước ngoài: Mua ròng hơn 135 tỷ đồng trên cả hai sàn. Khối ngoại mua ròng gần

101 tỷ đồng trên sàn HOSE và mua ròng hơn 34 tỷ đồng trên sàn HNX.

Cổ phiếu tăng giá mạnh trong tuần qua là SSB trên sàn HOSE và SHB trên sàn HNX
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S&P 500 tăng hơn 1% và vượt ngưỡng 4,000 điểm 

lần đầu tiên



Tỷ giá ngoại tệ ngày 6/4: USD giảm mạnh

Đầu giờ sáng 6/4 (giờ Việt Nam), Ngân hàng Nhà nước công

bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD ở mức: 23.237

đồng. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở

mức 23.125 đồng và bán ra ở mức 23.883 đồng.

Các ngân hàng thương mại giữ tỷ giá ngoại tệ đồng USD phổ

biến ở mức 23.000 đồng (mua) và 23.180 đồng (bán).

Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức: 23.000 đồng/USD và

23.180 đồng/USD. Vietinbank: 22.985 đồng/USD và 23.185

đồng/USD. ACB: 23.010 đồng/USD và 23.170 đồng/USD.

Dầu sụt hơn 4% khi sản lượng OPEC+ tăng

Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng

minh, được gọi chung là nhóm OPEC+, đã đồng thuận vào ngày

01/4 về việc tăng sản lượng hàng tháng từ tháng 5 đến tháng 7.

Thành viên thuộc OPEC là Iran, vốn được miễn thực hiện cắt

giảm tự nguyện, cũng đang thúc đẩy nguồn cung.

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

3.08 USD (tương đương 4.8%) xuống 61.78 USD/thùng. Hợp

đồng dầu WTI mất 2.80 USD (tương đương 4.56%) còn 58.65

USD/thùng.

Giá vàng trong nước

Ngày 6.4, giá vàng miếng SJC tăng 130.000 đồng/lượng so với

giá chiều 5.4, Eximbank mua vào lên 54,88 triệu đồng/lượng và

bán ra 55,13 triệu đồng/lượng; Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn

- SJC mua vào với giá 54,8 triệu đồng/lượng và bán ra 55,2 triệu

đồng/lượng…

Giá vàng ngoài nước

Giá vàng thế giới ngày 6.4 tăng 6 USD/ounce, lên 1.735

USD/ounce. Sự giảm giá nhẹ và ổn định của lợi tức trái phiếu Mỹ

đã “chặn” đà giảm của vàng. Đề xuất kế hoạch cơ sở hạ tầng trị

giá hơn 2.000 tỷ USD của Tổng thống Mỹ Joe Biden vẫn đang

nhận nhiều sự phản đổi từ đảng Cộng hòa và chính nội bộ của

đảng Dân chủ.

7Bản tin thị trường

Thị trườngvàng

Thị trường ngoại hối

Thị trường dầu

THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH TIỀN TỆ

Vàng – Ngoại hối – Dầu

PHẦN TIN THỊ TRƯỜNG
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Sắp tổng kiểm tra doanh nghiệp vận tải không truyền

dữ liệu GSHT

Cao điểm kiểm tra doanh nghiệp vận tải không truyền dữ liệu từ thiết bị giám sát hành

trình (GSHT) sẽ diễn ra trong 3 tháng.

Theo đó, kế hoạch sẽ được thực hiện từ ngày

15/4 - 15/7/2021. Đối tượng kiểm tra là toàn bộ xe

ô tô kinh doanh vận tải hành khách, hàng hoá trên

phạm vi toàn quốc.

Tổng cục Đường bộ VN cho biết, thời gian gần

đây, liên tục xảy ra các vụ TNGT đặc biệt nghiêm

trọng liên quan đến xe ô tô kinh doanh vận tải, làm

chết và bị thương nhiều người.

Trong thời gian 3 tháng, các hành vi sẽ được tập trung kiểm tra, xử lý là các vi phạm về lắp đặt,

duy trì hoạt động; vi phạm về cung cấp, cập nhật, truyền các thông tin từ thiết bị GSHT; các

hành vi sử dụng các biện pháp kỹ thuật, trang thiết bị ngoại vi, các biện pháp khác để can thiệp

vào quá trình hoạt động, phá (hoặc làm nhiễu) sóng GPS, GSM hoặc làm sai lệch dữ liệu của

thiết bị và các hành vi vi phạm khác.

Tổng cục Đường bộ VN cho biết, mục đích của đợt cao điểm kiểm tra lần này nhằm chủ động

phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi vi phạm về lắp đặt, khai thác, sử

dụng dữ liệu từ thiết bị GSHT đối với đơn vị kinh doanh vận tải; lái xe kinh doanh vận tải nhằm

mục tiêu nâng cao hiệu quả khai thác dữ liệu từ thiết bị GSHT, quản lý chặt chẽ hoạt động kinh

doanh vận tải nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

Chuẩn bị mặt bằng và triển khai dự án Sân bay Phan 

Thiết

Sân bay Phan Thiết khi đưa vào khai thác sẽ đáp ứng công suất 2 triệu hành khách tạo

động lực phát triển kinh tế xã hội ở tỉnh Bình Thuận.

Ngày 5/4, tại thành phố Phan Thiết (Bình Thuận), Bộ Quốc phòng phối hợp với UBND tỉnh Bình

Thuận tổ chức lễ chuẩn bị mặt bằng và triển khai dự án đầu tư xây dựng sân bay Phan Thiết.

Theo quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không giai đoạn đến năm 2020, định hướng

đến năm 2030, sân bay Phan Thiết là cảng hàng không cấp 4E, với chức năng là sân bay lưỡng

dụng dùng chung quân sự và dân dụng, có hoạt động bay quốc tế, với một đường cất hạ cánh

có chiều dài 3.050m.

Hạng mục hàng không dân dụng được đầu tư bằng hình thức BOT công suất 2 triệu khách/năm.

Dự án BOT sẽ hoàn thiện các khu dân dụng để tạo ra sân bay lưỡng dụng hoàn chỉnh với các

hạng mục: Khu bay, khu hàng không dân dụng, khu phục vụ kỹ thuật và thương mại, hệ thống

giao thông, hệ thống cấp điện, cấp, thoát nước kết hợp quốc phòng.
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Chủ hàng khóc ròng vì cước vận chuyển container 

lạnh tăng phi mã

Các doanh nghiệp (DN) xuất nhập khẩu Việt Nam đang đứng ngồi không yên vì giá cước

vận chuyển container lạnh bằng đường biển đi Mỹ tăng phi mã.

Cước tăng 3 lần cũng không có tàu để đặt chỗ

Đầu tháng 4/2021, phản ánh tới Báo Giao thông, đại diện Công ty Chế biến thủy sản xuất khẩu

Minh Hải cho biết: “Nếu tháng 11/2020, cước tàu đi Mỹ khoảng 3.600 USD/container, đến tháng

3/2021 đã tăng đến 7.000 USD. Hiện đã chạm ngưỡng 11.500 USD/container. Dù giá cao nhưng

việc đặt tàu cũng vô cùng khó khăn”.

Hiện công ty này còn 1 container cần xuất khẩu sang Mỹ nhưng lại chưa có container đóng hàng

ngay và chỉ có một hãng tàu duy nhất (Zim) nhận vận chuyển. Một số hãng tàu lớn khác như:

Hapag Lloyd, Wan Lines từ chối nhận.

Theo ông Trương Đình Hòe, Tổng thư ký Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam

(VASEP), xuất khẩu hàng thủy sản đi Mỹ còn căng thẳng hơn khi hãng tàu MSC cho biết, từ

tháng 4/2021 sẽ cắt toàn bộ tuyến hàng đông lạnh đi Mỹ.

Hãng tàu Maersk Line cũng vừa ra thông báo dừng vận chuyển hàng đến các cảng bờ Đông

nước Mỹ. Doanh nghiệp muốn giao hàng ở các cảng này phải tìm kiếm các đơn vị vận chuyển

hàng từ bờ Tây sang bờ Đông.

“Một số chủ hàng chọn giải pháp an toàn là đặt chỗ trước một thời gian dài, nhưng đến ngày tàu

chạy, có thể do hàng sản xuất chưa kịp nên phải hủy chuyến và rơi vào cảnh “dở khóc dở cười”

khi hãng tàu yêu cầu trả phí khoảng 1.500 USD/container”, đại diện VASEP cho hay.

Vì sao giá cước bất ổn?

Nhận định về nguyên nhân khiến giá cước container đi Mỹ tăng mạnh, ông Hoàng Hồng Giang,

Phó cục trưởng Cục Hàng hải VN cho biết, do tác động của dịch Covid-19 tại Mỹ vẫn phức tạp,

việc giãn cách xã hội dẫn đến tình trạng thiếu nhân lực xử lý hàng hóa tại các cảng.

Điều này vừa khiến lượng container rỗng tồn đọng tại các cảng tăng lên, container quay vòng

của hãng tàu giảm đi, vừa đẩy chi phí làm hàng tại cảng lên cao. Do đó, các hãng vận tải phải

tăng giá cước để bù đắp chi phí.

Ông Bùi Việt Hoài, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải VN cho biết, lý do các hãng tàu

tăng giá cước hoặc không nhận các đơn đặt hàng vận chuyển bằng container lạnh vì loại

container này đang tắc ở châu Âu và Mỹ.

“Sau vụ tàu Ever Given mắc cạn trên kênh đào Suez khiến hàng trăm tàu tắc nghẽn, dự báo tình 

trạng thiếu container sẽ còn diễn ra trong ít nhất 3 tháng tới do sau khi kênh đào Suez được 

khơi thông, các tàu lớn sẽ dồn dập tới cảng dẫn đến sự quá tải, thời gian tàu vào làm hàng bị 

kéo dài hơn, tốc độ rút hàng, giải phóng container vì thế cũng chậm hơn rất nhiều.” Ông Bùi Việt

Hoài nói. 
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Chủ hàng khóc ròng vì cước vận chuyển container 

lạnh tăng phi mã (Tiếp theo)

Đề xuất buộc hãng tàu công khai thông tin chuyến đi

Ông Hoàng Hồng Giang cho biết, việc tăng/giảm giá cước vận chuyển hiện nay là quyền của DN

vận tải dựa trên sự điều tiết của thị trường.

Kết quả kiểm tra ban đầu việc chấp hành quy định niêm yết giá, phụ thu ngoài giá dịch vụ vận

chuyển hàng hóa container bằng đường biển theo quy định tại Nghị định số 146/2016 được tổ

công tác liên ngành giữa Cục Hàng hải VN và cơ quan liên quan đang thực hiện cho thấy, các

hãng tàu nước ngoài chấp hành tương đối tốt việc niêm yết giá

“Tuy vậy, hiện chúng ta chưa có quy định buộc hãng tàu công khai các thông tin như: Khi đến

Việt Nam, hãng tàu cung cấp được bao nhiêu container rỗng, số lượng chỗ trống để xếp

container dành cho chủ hàng Việt Nam khi tàu vào cảng, số lượng chuyến định kỳ… khiến DN

xuất nhập khẩu có thể rơi vào thế bị động bất cứ lúc nào, như việc xuất khẩu hàng hóa đi châu

Âu và Mỹ như thời gian qua”, ông Giang nói.

Để khắc phục bất cập này, Cục Hàng hải VN sẽ phối hợp cùng các cơ quan liên quan công khai

tất cả các thông tin trên khi đến cảng biển Việt Nam cung cấp dịch vụ, tránh tình trạng thiếu

minh bạch thông tin; Đồng thời, phối hợp xác minh việc có hay không tình trạng nâng giá cước

vận chuyển khi “qua tay” các đại lý hàng hải (môi giới giữa hãng tàu và chủ hàng) gây bất lợi

cho thị trường xuất khẩu hàng hóa từ Việt Nam ra thị trường nước ngoài.
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Những dự án nạo vét luồng hàng hải nào sắp khởi

công?

Nhiều dự án duy tu nạo vét luồng hàng hải được Bộ GTVT phê duyệt thi công trong năm

2021 đã hoàn thiện thủ tục để khởi công.

Trao đổi với Báo Giao thông, ông Đồng Trung Kiên, Tổng giám đốc Tổng công ty bảo đảm an

toàn hàng hải (ATHH) miền Bắc cho biết, hiện đơn vị này đang thực hiện các thủ tục khởi công

nhiều dự án được cấp phép nhận chìm chất nạo vét ngoài biển.

Trong đó, hai tuyến luồng: Cửa Hội - Bến Thủy và Cửa Lò đã được khởi công trong tháng

3/2021. Luồng hàng hải Nghi Sơn đang thực hiện chấm thầu, dự kiến khởi công vào cuối tháng

4/2020.

Cũng theo lãnh đạo Tổng công ty bảo đảm ATHH miền Bắc, ngoài các tuyến luồng kể trên, đơn

vị cũng đang triển khai làm thủ tục thiết kế dự toán của các tuyến luồng: Diêm Điền, Hải Thịnh

để trình Cục Hàng hải VN phê duyệt, có thể khởi công trong tháng 5-6/2021.

Luồng hàng hải Đà Nẵng sau khi được địa phương chấp thuận chủ trương nhận chìm vật liệu

nạo vét tại khu vực biển có diện tích 100ha cũng đang được đẩy nhanh tiến độ, dự kiến khởi

công vào tháng 8/2021.

Đối với các tuyến luồng như: Vũng Tàu - Thị Vải, luồng Hải Phòng (đoạn kênh Hà Nam, Bạch

Đằng, sông Cấm) mới được nạo vét vào cuối năm 2020, các đơn vị bảo đảm hàng hải đang

thực hiện các thủ tục đầu tư, khởi công trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 12, đảm

bảo tiến độ hoàn thành trong năm 2021 đúng theo kế hoạch được Bộ GTVT phê duyệt

Hàng hóa qua cảng biển Hải Phòng tăng mạnh hai

con số

Trong quý đầu tiên năm 2021, sản lượng hàng hóa qua khu vực cảng biển Hải Phòng ghi

nhận mức tăng trưởng hai con số…

Đại diện Cảng vụ hàng hải Hải Phòng cho biết, trong 3 tháng đầu năm 2021, tổng sản lượng

hàng hóa thông qua khu vực cảng biển Hải Phòng ước đạt hơn 22,7 triệu tấn, tăng 12% so với

cùng kỳ năm 2020. Trong đó, hàng container ước đạt gần 1,4 triệu Teus, tăng 15% so với cùng

kỳ năm trước.

Riêng tháng 3/2021, lượng hàng hóa thông qua cảng biển Hải Phòng ước đạt hơn 8,2 triệu tấn,

tăng 8%. Trong đó, hàng container đạt gần 500.000 Teus, tăng 10% so với năm 2020.

“Về số lượt tàu, trong quý đầu tiên của năm 2021, cảng biển khu vực Hải Phòng đã tiếp nhận

tổng số hơn 9.700 lượt. Trong đó, tàu biển đạt gần 4.400 lượt (tăng 8%), phương tiện thủy nội

địa đạt hơn 5.300 lượt (tăng 21%)”, vị này thông tin.
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Ai Cập có thể yêu cầu bồi thường 1 tỷ USD từ sự cố

kênh đào Suez

Ai Cập có thể sẽ yêu cầu bồi thường thiệt hại trị giá 1 tỷ USD sau khi con tàu container

khổng lồ Ever Given 20.388 teu gây tắc nghẽn giao thông ở Kênh đào Suez trong gần

một tuần.

Ossama Rabei, người đứng đầu Cơ quan quản lý kênh đào Suez (Suez Canal Authority), nói

với kênh tin tức Sada ElBalad của Ai Cập, ông ước tính con số 1 tỷ USD sẽ bù đắp cho những

thiệt hại liên quan đến phí vận chuyển, thiệt hại đối với đường thủy trong nỗ lực nạo vét và trục

vớt, cũng như chi phí thiết bị và nhân công.

Hãng tàu Evergreen của Đài Loan, đơn vị thuê con tàu Ever Given được chế tạo năm 2018, cho

biết họ không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ của bất kỳ hàng hóa nào mà hãng vận chuyển

và hãng dự kiến   sẽ phải trả một khoản chi phí nhỏ cho những tổn thất và thiệt hại phát sinh do

tắc nghẽn đường thủy.

Evergreen đã nói rằng chủ tàu Nhật Bản, Shoei Kisen Kaisha, sẽ chịu trách nhiệm cho bất kỳ

chi phí nào bao gồm các yêu cầu bồi thường từ Ai Cập và các trách nhiệm pháp lý của bên thứ

ba dựa trên thỏa thuận thuê tàu của họ.

Trong khi đó, Shoei Kisen đã tuyên bố Tổn thất chung. Các báo cáo nói rằng công ty tư vấn bảo

hiểm Richard Hogg Lindley đã được chỉ định làm người tính toán tổn thất.

Evergreen tiếp tục đặt mua thêm tàu và thiết bị

container
Hãng tàu Evergreen đã bắt tay vào một đợt đặt mua thêm container mới và cho biết rằng

20 tàu được đặt mua gần đây đều sẽ được đóng tại nhà máy Samsung Heavy Industries

(SHI).

Gần 40.000 container đã được đặt mua với trị giá

khoảng 209 triệu USD, Evergreen đã xác nhận trong

hồ sơ đăng ký trên Sở giao dịch chứng khoán Đài

Loan vào ngày 30 tháng 3 rằng các công ty con của

hãng được thành lập tại Panama và Hồng Kông

là Greencompass Marine SA và Evergreen Marine

(Hong Kong), đã đặt mua tổng cộng 28.000 container

từ công ty COSCO Dong Fang International

Container (Hong Kong) với tổng trị giá 141,17 triệu USD.

Evergreen Marine (Hồng Kông) cũng đã đặt mua 11.500 container khác từ công ty Singamas

Management Services, một đơn vị trực thuộc tập đoàn sản xuất container Singamas Container

Holdings của Pacific International Lines, với giá 68,24 triệu USD.

Đầu tháng này, công ty con của Evergreen là Evergreen International Storage & Transport

Corporation (EITC), đã đặt mua 18.000 container từ nhà máy ở Malaysia.
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Ocean Network Express (ONE) sẽ bắt đầu dịch vụ Nội Á mới vào đầu tháng 4, kết nối Trung

Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Việt Nam và Phillippines.

Ocean Network Express: Tuyến mới Trung Quốc –

Hàn Quốc – Thái Lan – Việt Nam – Philippines sẽ

được triển khai trong tháng 4

Hãng Asean Seas Line ký hai đơn hàng 1.930 teu với

GWS
Asean Seas Line (ASL), một hãng vận tải đường biển ngắn Nội Á có trụ sở tại Hồng Kông, đã

đặt hai đơn hàng cho các tàu container 1.930 teu tại Nhà máy đóng tàu Guangzhou Wenchong

của Trung Quốc.

Dịch vụ mới này sẽ được quảng cáo dưới cái tên dịch vụ ‘China – Thailand – Philippines’ (CTP)

Tuyến mới sẽ được kết hợp với tuyến dịch vụ ‘TPV’ sắp đóng của ONE. Tuyến ‘TPV’ là tuyến

chuyên kết nối giữa Thái Lan, Philippines và Việt Nam.

‘CTP’ sẽ ghé các cảng tại Laem Chabang, Cái Mép, Manila (phía Bắc), Qingdao, Busan,

Shanghai, Laem Chabang, nhưng sẽ bỏ qua Batangas hiện đang có trong dịch vụ ‘TPV’.

Hải trình của tuyến kéo dài 4 tuần và sử dụng 4 tàu có trọng tải 2,500 – 2,700 teu.

Được thành lập vào năm 2011, ASL hiện đang vận hành một đội tàu nhỏ với trọng tải từ 400 –

1.600 teu. Tất cả tàu của hãng đều là thuê và hai tàu mới này sẽ là những tàu đóng mới đầu

tiên của ASL.

Hãng khai thác các tuyến dịch vụ kết nối các cảng Shanghai, Ningbo, Qingdao, Xiamen, Tianjin-

Xingnag và Nansha của Trung Quốc với trụ sở chính của ASL tại Hồng Kông và các cảng Hải

Phòng của Bắc Việt Nam.. ASL bao phủ các khu vực khác của Đông Á và Đông Nam Á thông

qua các thỏa thuận vị trí với các hãng khác.

Chúng sẽ là những chiếc Bankokmax không hộp số hiện đại với chiều dài 172m, chiều rộng

27,50m và có vận tốc là 18,5 hải lý/giờ. Lịch giao hàng vẫn chưa được chốt nhưng dự kiến các

con tàu này sẽ gia nhập vào đội tàu ASL vào năm 2023.
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THUẾ

THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Có thể ủy quyền dân sự cho Công ty  quyết toán thay khi rời Việt Nam 

Công văn số 2545/CTHN-TTH ngày 20/1/2021 của Cục thuế TP. Hà Nội về việc quyết toán 

thuế TNCN cho người lao động nước ngoài về nước.

Các khoản phụ cấp, trợ cấp khác (ngoài diện được miễn thuế TNCN) cho người lao động

nước ngoài là cá nhân cư trú nếu được chi trả sau khi đã chấm dứt HĐLĐ thì phải khấu trừ

thuế TNCN theo tỷ lệ 10%, không được áp dụng biểu lũy tiến (điểm i khoản 1 Điều 25 Thông

tư 111/2013/TT-BTC).

Về nguyên tắc, người nước ngoài là cá nhân cư trú  phải quyết toán thuế trước khi xuất cảnh.

Tuy nhiên,  trường hợp chưa quyết toán mà đã về nước thì được  ủy quyền theo pháp luật

dân sự cho Công ty quyết toán thay. Thời hạn quyết toán của trường hợp này chậm nhất là 

ngày thứ 45 kể từ ngày xuất cảnh  (điểm a.5 khoản 3 Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC).

(Nguồn: vietlawonline.vn)

Thu nhập chi trả sau khi người lao động qua đời có bị tính thuế TNCN?

Trường hợp người lao động qua đời, nghĩa vụ thuế TNCN của năm 2020 được Cục Thuế Tp.

Hà Nội hướng dẫn như sau:

-Nếu người này thuộc diện được công ty quyết toán thay thì số thuế còn thiếu hay thừa sau

quyết toán sẽ do người thừa kế chịu trách nhiệm. Nếu thiếu thì họ nộp thêm và nếu thừa thì

người thừa kế được hưởng (dĩ nhiên là phải làm thủ tục nhận thừa kế với cơ quan thuế)

-Nếu người quá cố còn các khoản tiền lương, tiền công của năm 2020 chưa trả, bước sang

năm 2021 mới chi trả trong khi họ đã mất thì khoản tiền đó được miễn khấu trừ thuế TNCN

-Riêng thu nhập phát sinh trong năm 2021 (nếu có) có được miễn thuế TNCN sẽ phải chờ

hướng dẫn của Tổng cục Thuế,

(Nguồn: vietlawonline.vn)

Công văn số 9584/CTHN-TTHT ngày 31/3/2021 của Cục Thuế TP.  

Hà Nội về chính sách thuế TNCN.

Đối với người nước ngoài có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam nhưng thực tế có mặt tại Việt

Nam dưới 183 ngày, việc xác định tình trạng cư trú và tính thuế TNCN được Cục thuế TP. Hà

Nội hướng dẫn như sau:

Công văn số 9582/CTHN-TTHT ngày 31/3/2021 của Cục Thuế TP.Hà Nội về thuế 

TNCN đối với các khoản thu nhập thanh toán cho người lao động đã chết.

Người nước ngoài có thuê nhà nhưng không lưu trú có bị xem là  cá nhân cư trú?

PHẦN TIN PHÁP LUẬT
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-Nếu người này có giấy chứng minh là đối tượng cư trú tại nước ngoài thì được xác định là

cá nhân không cư trú tại Việt Nam, theo đó, phải nộp thuế theo thuế suất toàn phần nhưng

chỉ tính nộp cho các khoản thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

-Nếu người này không chứng minh được là cá nhân cư trú ở nước ngoài thì được xác định là

cá nhân cư trú tại Việt Nam, theo đó, được tính thuế theo biểu lũy tiến nhưng phải nộp thuế

cho toàn bộ thu nhập phát sinh ở Việt Nam và nước ngoài.

-Nếu người này đồng thời là đối tượng cư trú của cả hai nước thì thân phận cư trú của người

này sẽ được xác định theo quy định tại Hiệp định tránh đánh thuế.

(Nguồn: vietlawonline.vn)

THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Lưu ý điều kiện hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư mới

Theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTC, dự án đang trong giai đoạn

đầu tư được xét hoàn thuế GTGT đầu vào khi có số thuế chưa khấu trừ từ 300 triệu trở lên.

Riêng số thuế GTGT chưa khấu trừ hết khi kết thúc giai đoạn đầu tư, Tổng cục Thuế lưu ý,

trên tờ khai mẫu 02/GTGT của kỳ kết thúc đầu tư, doanh nghiệp phải khai số thuế chưa

khấu trừ hết vào chỉ tiêu "Thuế GTGT đầu vào còn lại của dự án đầu tư đề nghị hoàn".

Trường hợp chưa kê khai chỉ tiêu nêu trên, doanh nghiệp phải khai bổ sung theo quy định tại

điểm b khoản 4 Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP.

Doanh nghiệp được 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.

(Nguồn: vietlawonline.vn)

THUẾ KHÁC

Lưu ý thời điểm quyết toán thuế nhà thầu từ 5/12/2020

Kể từ ngày 5/12/2020, việc kê khai, quyết toán thuế đã bắt buộc áp dụng theo quy định mới

tại Nghị định 126/2020/NĐ-CP.

Theo đó, nhà thầu nước ngoài nộp thuế (GTGT và TNDN) theo phương pháp trực tiếp tại

Việt Nam sẽ phải quyết toán thuế TNDN ngay khi kết thúc hợp đồng thầu (tiết e khoản 6

Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP).

Riêng trường hợp nộp thuế theo phương pháp kê khai, quyết toán theo từng năm.

(Nguồn: vietlawonline.vn)

Công văn số 944/TCT-CS ngày 1/4/2021 của Tổng cục Thuế về việc 

hoàn thuế GTGT đầu vào đối với dự án đầu tư mới.

Công văn số 9157/CTHN-TTHT ngày 29/3/2021 

của Cục Thuế TP. Hà Nội về quyết toán thuế nhà

thầu.

PHẦN TIN PHÁP LUẬT
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Tiền thuê đất nộp thừa hơn 10 năm sẽ không được hoàn lại

Công văn số 641/TCT-KK ngày 12/3/2021 của Tổng cục Thuế 

về việc hoàn trả tiền thuê đất.

Theo Công văn này, trường hợp Công ty đã nộp tiền thuê đất một lần theo thông báo của cơ

quan thuế nhưng hình thức đất thuê là trả tiền hàng năm thì số tiền đã nộp một lần được xác

định là nộp thừa và được trừ vào tiền thuê đất phải nộp các năm tiếp theo.

Trường hợp sau đó Công ty bị thu hồi đất để giao cho chủ đầu mới tiếp tục thực hiện dự án,

về nguyên tắc số tiền thuê đất nộp thừa (tính đến thời điểm bị thu hồi đất) sẽ được hoàn lại.

Tuy nhiên, lưu ý, nếu tiền thuê đất nộp thừa đã phát sinh trên 10 năm thì không được xét

hoàn (khoản 1, khoản 3 Điều 60 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14).

(Nguồn: vietlawonline.vn)

HẢI QUAN – XUẤT NHẬP KHẨU

Đại lý hải quan sẽ bị buộc dừng hoạt  động nếu không báo cáo định kỳ 3 lần  liên tiếp

Công văn số 642/HQTPHCM-GSQL ngày  25/3/2021 của Cục Hải quan TP. 

HCM về việc đình chỉ hoạt động đại lý Hải quan của doanh nghiệp.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư 12/2015/TT-BTC (sửa đổi tại khoản 5 Điều 1

Thông tư 22/2019/TT-BTC), đại lý hải quan sẽ bị buộc dừng hoạt động nếu không thực hiện

chế độ báo cáo định kỳ 3 lần liên tiếp.

Căn cứ khoản 9 Điều 13 Thông tư 12/2015/TT-BTC (sửa đổi tại khoản 9 Điều 1 Thông tư

22/2019/TT- BTC), đại lý hải quan phải báo cáo tình hình hoạt động định kỳ hàng quý, vào

ngày 05 của tháng đầu quý sau cho Cục Hải quan nơi đăng ký kinh doanh.

(Nguồn: vietlawonline.vn)

Hàng nhập khẩu phải ghi nhãn theo quy định nào?

Công văn số 546/GSQL-GQ4 ngày 30/3/2021 của Tổng cục Hải  

quan về vướng mắc ghi nhãn hàng hóa.

Trả lời vướng mắc về ghi nhãn hàng hóa nhập khẩu, Tổng cục Hải quan đã yêu cầu doanh

nghiệp căn cứ quy định tại Điều 7, 8, 9 và Điều 15 Nghị định 43/2017/NĐ-CP để thực hiện.

Trường hợp phát sinh vướng mắc về ghi nhãn, doanh nghiệp cần liên hệ với Bộ Khoa học &

Công nghệ và Bộ Công thương để được hướng dẫn theo thẩm quyền.

(Nguồn: vietlawonline.vn)
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Công văn số 467/GSQL-GQ5 ngày 22/3/2021 của Tổng cục Hải

quan về hàng gửi kho ngoại quan xuất sang nước thứ 3.

Theo quy định tại khoản 59 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC, đối với hàng gửi kho ngoại quan

để xuất đi nước thứ ba, nếu là hàng kinh doanh TN-TX phải có giấy phép thì chỉ được gửi vào kho

ngoại quan tại tỉnh nơi có cửa khẩu nhập hoặc cửa khẩu xuất.

Do "thuốc lá" là mặt hàng phải có giấy phép kinh doanh TN-TX (Phụ lục VIII Nghị định

69/2018/NĐ-CP) nên việc gửi kho ngoại quan để xuất sang nước thứ ba phải tuân thủ quy định

nêu trên.

Trường hợp hàng hóa tạm nhập được gửi vào kho ngoại quan sau đó tái xuất qua các tỉnh biên

giới phía Bắc, cần tuân thủ thêm điều kiện, thủ tục quy định tại khoản 4 Điều 26 Nghị định

69/2018/NĐ- CP.

(Nguồn: vietlawonline.vn)

Công văn số 1414/TCHQ-GSQL ngày 26/3/2021 của Tổng cục Hải  

quan về thủ tục hải quan khi tách công ty.

Theo Công văn này, trường hợp Chi nhánh DNCX thực hiện tách thành một DNCX độc lập, nếu

tuân thủ đúng quy định về tách công ty tại Điều 199 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thì hàng

hóa chuyển giao từ DNCX bị tách sang DNCX được tách không phải nộp thuế XK, thuế NK và

thuế GTGT.

Đồng thời, nếu các DNCX này thuộc cùng một khu chế xuất thì hàng hóa luân chuyển khi tách

DNCX được lựa chọn làm hoặc không làm thủ tục hải quan theo khoản 50 Điều 1 Thông tư

39/2018/TT-BTC.

Về báo cáo quyết toán, nếu Chi nhánh (DNCX) bị tách là Chi nhánh hoạt động độc lập và DNCX

mới tách kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ của Chi nhánh cũ thì được miễn nộp báo cáo quyết

toán tại thời điểm tách (khoản 39 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC).

Đối với số hàng hóa mà Chi nhánh đã tạm nhập/tạm xuất, khi tái xuất/tái nhập, DNCX mới tách

phải mở tờ khai giấy và xuất trình tài liệu, hồ sơ chứng minh mình là chủ mới của lô hàng.

(Nguồn: vietlawonline.vn)

Hàng TN-TX theo giấy phép chỉ được gửi kho ngoại quan tạinơi  nhập hoặc xuất

Tờ khai hải quan đăng ký một lần chỉ có giá trị sử dụng 01 năm

Điều kiện đăng ký tờ khai hải quan một lần được quy định tại khoản 8 Điều 25 Nghị định

08/2015/NĐ-CP.

Hàng hóa luân chuyển khi tách DNCX có phải khai hải quan và nộp thuế?

Công văn số 1323/TCHQ-GSQL ngày 22/3/2021 của Tổng cục Hải quan về thủ tục

nhập khẩu tài sản trục vớt và đăng ký tờ khai hải quan một lầ.
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Theo đó, doanh nghiệp được đăng ký tờ khai hải quan một lần để nhập khẩu nhiều lần nếu

thường xuyên nhập khẩu cùng một mặt hàng, trong một thời gian nhất định của cùng một hợp

đồng mua bán với cùng một người mua, người bán và qua cùng cửa khẩu.

Tuy nhiên, lưu ý, tờ khai hải quan đăng ký một lần chỉ được sử dụng trong thời hạn không quá 1

năm và sẽ không còn giá trị làm thủ tục nhập khẩu tiếp nếu có thay đổi chính sách thuế, chính

sách quản lý hàng hóa.

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu đăng ký tờ khai một lần thực hiện theo hướng dẫn

tại khoản 2 Điều 93 Thông tư 38/2015/TT-BTC.

Công văn số 17/HQHCM-GSQL ngày 4/1/2021 của Cục Hải quan

TP. HCM về thủ tục chia tách hàng hóa trong kho ngoại quan.

Theo quy định tại Điều 83 Nghị định 08/2015/NĐ-CP (sửa đổi tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP), chủ

hàng có thể trực tiếp hoặc ủy quyền cho chủ kho ngoại quan/đại lý hải quan thực hiện việc chia

tách hàng hóa gửi trong kho ngoại quan.

Tuy nhiên, tại điểm a khoản 2 Điều 85 Nghị định 08/2015/NĐ-CP không có quy định việc chủ

hàng được ủy quyền ký hợp đồng thuê kho ngoại quan.

(Nguồn: vietlawonline.vn)

C/O có bị từ chối nếu trên bao bì không thể hiện xuấtxứ?

Cục Hải quan TP. HCM cho rằng, trường hợp hàng hóa nhập khẩu không thể hiện xuất xứ trên

sản phẩm là đã vi phạm quy định về ghi nhãn hàng hóa nhập khẩu tại Nghị định 43/2017/NĐ-

CP.

Tuy nhiên, điều này (tức việc trên sản phẩm không thể hiện xuất xứ) không phải là cơ sở để từ

chối chứng từ chứng nhận xuất xứ (C/O).

Liên quan đến việc chậm nộp C/O, được thực hiện theo quy định tại Điều 5, Điều 7 Thông tư

38/2018/TT-BTC.

(Nguồn: vietlawonline.vn)

Lệ phí hải quan cấp sổ tạm quản (ATA) là 1 triệuđồng/sổ

Theo đó, mức thu phí hải quan cấp sổ ATA và phí hải quan cấp lại số ATA như sau:

- Phí hải quan cấp sổ ATA, mức thu 1.000.000 đồng/sổ;

- Phí hải quan cấp lại sổ ATA, mức thu 500.000 đồng/sổ.

Chủ hàng được ủy quyền chia tách hàng hóa gửi trong khongoại quan

Công văn số 677/HQTPHCM-GSQL ngày 30/3/2021 của Cục Hải quan TP. HCM về 

ưu đãi đặc biệt về thuế quan đối với hàng hóa không thể hiện xuất xứ trên bao bì.

Thông tư 14/2021/TT-BTC quy định mức thu,chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện vận tải quá cảnh.
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Ngoài ra, các mức phí khác vẫn được giữ nguyên như phí hải quan đối với hàng hóa xuất

khẩu, nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh là 20.000 đồng/tờ khai; lệ phí

đối với hàng hoá quá cảnh là 200.000 đồng/phương tiện…

(Nguồn: thuvienphapluat.vn)

C/O tự chứng nhận có được trừ lùi nhiều lần?

Theo quy định tại Điều 23 Thông tư 38/2018/TT-BTC, đối với hàng gửi kho ngoại quan để

nhập khẩu vào nội địa nhiều lần, được phép sử dụng C/O để lập Phiếu theo dõi trừ lùi cho

từng lần nhập khẩu, kể cả tại nhiều Chi cục Hải quan khác nhau.

Thủ tục theo dõi, trừ lùi C/O được thực hiện theo quy định tại khoản 2, 3, 4 Điều 23 Thông

tư 38/2018/TT-BTC.

Việc trừ lùi C/O theo các quy định nêu trên được cho là áp dụng với cả chứng từ tự chứng

nhận xuất xứ.

(Nguồn: vietlawonline.vn)

Công văn số 1433/TCHQ-TXNK ngày 29/3/2021 của Tổng cục Hải quan về việc khai bổ 

sung phí  bản quyền.

Theo quy định tại điểm b Khoản 3 Điều 7 Thông tư số 06/2021/TT-BTC, nếu lô hàng nhập

khẩu có các khoản bổ sung thuộc diện phải cộng vào trị giá hải quan mà tại thời điểm đăng

ký tờ khai chưa xác định được (phí bản quyền chẳng hạn) thì số thuế nhập khẩu tương

ứng với khoản phí bổ sung này sẽ phải khai nộp trong vòng 5 ngày kể từ ngày xác định

được được khoản phí đó.

Thời điểm xác định khoản phí bổ sung căn cứ theo ngày mà nhà nhập khẩu nhận được yêu

cầu thanh toán.

(Nguồn: vietlawonline.vn)

Về cách ghi xuất xứ và nhãn hàng hóa xuất khẩu

Cách thức ghi xuất xứ trên tờ khai xuất khẩu đã được hướng dẫn rõ tại Công văn số

1523/BTC- TCHQ ngày 18/2/2021. Doanh nghiệp có thể tham khảo Công văn này để ghi

xuất xứ.

Riêng việc ghi nhãn hàng hóa xuất khẩu, thuộc thẩm quyền hướng dẫn của Bộ Khoa học &

Công nghệ và Bộ Công thương nên doanh nghiệp cần liên hệ với các Bộ này.

Công văn số 3864/HQHCM-GSQL ngày 31/12/2020 của Cục Hải quan TP. 

HCM về thủ tục trừ lùi chứng từ tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa.

Thuế cộng thêm cho các khoản bổ sung được tính từ thờiđiểm phát sinh

Công văn số 499/GSQL-GQ4 ngày 24/3/2021 của Tổng cục Hải quan về 

thủ tục xuất khẩu và ghi nhãn hàng hóa xuất khẩu.
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TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG – CHỨNG KHOÁN

Thay mới biểu mẫu và thủ tục báo cáo thanh toán vốn đầu tư  công

Hiệu lực thi hành: 5/4/2021

Thông tư thay mới biểu mẫu và thủ tục nộp báo cáo thanh toán vốn đầu tư công trung hạn và

hàng năm theo quy định tại Nghị định 40/2020/NĐ-CP.

Bao gồm: các báo cáo định kỳ, báo cáo chuyên đề và báo cáo đột xuất.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/4/2021 và thay thế Thông tư số 82/2017/TT-BTC

ngày 15/8/2017.

Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 4/2021: 23.194 đồng/USD

Trong tháng 4/2021, tỷ giá hạch toán ngoại tệ giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ sẽ áp dụng theo

mức 23.194 đồng/USD, tăng 52 đồng so với tỷ giá tháng 3/2021 (23.142 đồng/USD, Thông báo

số 888/TB-KBNN ngày 26/2/2021).

Tỷ giá này được sử dụng trong các nghiệp vụ: quy đổi, hạch toán kế toán và hạch toán thu chi

NSNN bằng ngoại tệ.

Thông báo có đính kèm bảng tỷ giá hạch toán các đồng ngoại tệ khác trong tháng 4/2021.

Thông tư số 15/2021/TT-BTC ngày 8/2/2021 của Bộ Tài chính quy định về chế độ 

và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công.

Thông báo số 1495/TB-KBNN ngày 31/3/2021 của Bộ Tài chính về tỷ

giá hạch toán tháng 04 năm 2021.

DOANH NGHIỆP – ĐẦU TƯ

Thay mới danh mục, điều kiện và chính  sách ưu đãi đầu tư

Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành  một số điều của Luật Đầu tư.

Hiệu lực thi hành: 26/3/2021

Nghị định ban hành mới các Danh mục gồm:

-Danh mục ngành nghề cấm và đầu tư có điều kiện  

đối với nhà đầu tư nước ngoài (Phụ lục I)

- Danh mục ngành nghề ưu đãi đầu tư và đặc biệt ưu đãi đầu tư (Phụ lục II)

- Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư và đặc biệt ưu đãi đầu tư (Phụ lục III)

Theo đó, nhà đầu tư nước ngoài bị cấm đầu tư các ngành nghề sau: xuất khẩu lao động; kinh

doanh chuyển khẩu; kinh doanh TN-TX; kiểm định xe; sản xuất vũ khí; lĩnh vực độc quyền nhà

nước; bưu chính công ích; báo chí; khai thác hải sản... (Mục A Phụ lục I).

Đối với các ngành nghề như: bảo hiểm; ngân hàng; kinh doanh chứng khoán; quảng cáo; vận tải;

bất động sản; du lịch; kế toán; kiểm toán; dịch vụ thuế.... thì phải đáp ứng điều kiện đầu tư theo

quy định (Mục B Phụ lục I).
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Theo Nghị định này, trường hợp nhà đầu tư nước ngoài đồng thời kinh doanh nhiều ngành

nghề có điều kiện thì phải đáp ứng toàn bộ điều kiện của các ngành nghề đó.

Ngoài ra, tại khoản 10 Điều 17 cũng quy định rõ cách tính mức tỷ lệ sở hữu vốn trong trường

hợp các nhà đầu tư nước ngoài áp dụng mức tỷ lệ sở hữu khác nhau cùng góp vốn vào một

doanh nghiệp hoặc nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào doanh nghiệp kinh doanh đồng thời

nhiều ngành nghề, áp dụng nhiều mức tỷ lệ sở hữu vốn khác nhau (khoản 10 Điều 17).

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

Thay thế các Nghị định: số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015, số 37/2020/NĐ-CP ngày

30/3/2020, số 83/2015/NĐ-CP ngày 25/9/2015, số 104/2007/NĐ-CP ngày 14/6/2007, số

69/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016, số 79/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 và Điều 2 Nghị định số

100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018.

Sửa đổi, bổ sung các Nghị định: số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014, số 52/2020/NĐ-CP 

ngày  27/4/2020,  số   25/2020/NĐ-CP   ngày   28/02/2020, số   96/2016/NĐ-CP ngày   

01/7/2016,  số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018, số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013, số

99/2003/NĐ-CP ngày 28/8/2003, số 94/2020/NĐ-CP ngày 21/8/2020.

(Nguồn: vietlawonline.vn)

Ban hành 4 mẫu báo cáo tình hình thực hiện vốn đầu tư công

Hiệu lực thi hành: 05/04/2021

Theo đó, ban hành kèm Thông tư này là 03 biểu mẫu gồm:

- Mẫu Báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm... số

01/TTKHN;

-Mẫu Báo cáo kết quả thanh toán vốn đầu tư công giữa kỳ trung hạn, cả giai đoạn trung hạn 

số  02/TTKHTH;

-Mẫu Tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước kế hoạch

năm/giai  đoạn trung hạn số 03/BTC.

Các loại báo cáo này được lập bằng văn bản điện tử gửi qua Hệ thống văn bản và Điều hành,

Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Tài chính hoặc các phương thức khác theo quy định của

pháp luật (đồng thời gửi file văn bản qua hệ thống thư điện tử theo địa chỉ

dautu@mof.gov.vn).

Riêng báo cáo lập bằng văn bản giấy áp dụng với các cơ quan, đơn vị chưa thực hiện tiếp

nhận và gửi văn bản điện tử.

Thông tư 15/2021/TT-BTC chế độ và biểu mẫu báo 

cáo tình hình thanh toán vốn đầu tư công
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Hiệu lực thi hành: 26/3/2021

Nghị định quy định chi tiết về hồ sơ, thủ tục trình thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư,

quyết định đầu tư đối với dự án quan trọng quốc gia, dự án do Quốc hội quyết định đầu tư

hoặc chấp thuận đầu tư và quy chế giám sát, đánh giá dự án đầu tư công.

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

Kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực, các quy định trước đây trái với Nghị định này và các

quy định sau đây hết hiệu lực;

a) Nghị định số 131/2015/NĐ-CP ngày 25/12/2015;

b) Nghị định số 02/2020/NĐ-CP ngày 01/01/2020;

c) Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015;
d) Nghị định số 01/2020/NĐ-CP ngày 01/01/2020.

Đính kèm các biểu mẫu mới:

- Mẫu Kế hoạch thẩm định (Phụ lục I)

- Mẫu Báo cáo dự án phát sinh vấn đề thuộc tiêu chí dự án quan trọng quốc gia (Phụ lục II)

- Mẫu Báo cáo Quốc hội về dự án quan trọng quốc gia (Phụ lục III).

Thay mới thủ tục trình thẩm định chủ trương đầu tư dự án quan  trọng quốc gia

Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục 

thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư.

LAO ĐỘNG – BẢO HIỂM

Công văn yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn TP. HCM tiến hành cài đặt ứng dụng VssID

trên điện thoại cho người lao động của doanh nghiệp. Các bước đăng ký thực hiện theo

hướng dẫn tại địa chỉ https://tphcm.baohiemxahoi.gov.vn .

Đối với doanh nghiệp có số lượng lao động tham gia BHXH lớn, cần nhân viên BHXH đến hỗ

trợ cài đặt thì đăng ký với cơ quan BHXH nơi đóng trụ sở và chuẩn bị sẵn trước:

CMND/CCCD, mã số BHXH và số điện thoại của người lao động.

Trong quá trình cài đặt ứng dụng VssID, nếu có khó khăn về mã số sổ BHXH thì liên hệ trực

tiếp với cơ quan thu BHXH để được cung cấp thông tin.

"VssID" được hiểu là ứng dụng BHXH số do BHXH Việt Nam thiết lập, có thể cài đặt trực tiếp

trên smartphone để tra cứu quá trình tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

(Nguồn: vietlawonline.vn)

BHXH TP. HCM yêu cầu người lao động cài đặt VssID trên  smartphone

Công văn số 849/BHXH-QLT ngày 31/3/2021 của Bảo hiểm xã hội TP. 

HCM hướng dẫn cài đặt sử dụng ứng dụng VssID trên địa bàn.
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Các doanh nghiệp có trụ sở tại Tp. HCM nếu có nhu cầu tuyển dụng lao động người nước 

ngoài  cần lưu ý một số điểm sau:

-Báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động phải nộp trước ít nhất 30 ngày (tính đến ngày

tuyển dụng). Nếu có sự thay đổi thì vẫn phải đảm bảo báo trước ít nhất 30 ngày.

-Nếu người nước ngoài thuộc diện được miễn giấy phép lao động thì Văn bản xác nhận phải

được cấp trước ít nhất 10 ngày

-Giấy phép lao động phải được cấp trước ít nhất 15 ngày. Điều này được hiểu là người nước

ngoài chỉ có thể chính thức làm việc sau 15 ngày kể từ ngày có Giấy phép lao động

-Giấy phép lao động chỉ được xét gia hạn trong thời hạn từ 5 - 45 ngày còn hiệu lực. Trễ hơn

hoặc  sớm hơn đều không được chấp nhận.

-Chỉ sau khi được cấp Giấy phép lao động thì mới được ký hợp đồng lao động. Phía doanh

nghiệp phải gởi 1 bản gốc hoặc bản sao (có chứng thực) của hợp đồng lao động đến cơ quan

cấp giấy phép lao động

Văn bản có hướng dẫn chi tiết thủ tục cấp, gia hạn và thu hồi giấy phép lao động. Đính kèm 

Mẫu  công văn xin xác nhận người nước ngoài thuộc diện được miễn giấy phép lao động.

(Nguồn: vietlawonline.vn)

.GIAO THÔNG VẬN TẢI

Kế hoạch 3 giai đoạn nối lại các chuyến bay thương mại quốc tế

Cục Hàng không Việt Nam đề xuất 3 giai đoạn mở lại đường bay thương mại quốc tê như sau:

-Giai đoạn 1: khôi phục các chuyến bay trọn gói (combo), chỉ dành cho công dân Việt Nam. Gói

cước sẽ bao gồm: vé máy bay, xét nghiệm Covid-19, khách sạn cách ly + ăn trong 15 ngày,

phương tiện mặt đất đón về khách sạn cách ly

-Giai đoạn 2: triển khai các chuyến bay thường lệ chở khách vào Việt Nam có cách ly sau khi

nhập cảnh, mở rộng cho người nước ngoài bay vào Việt Nam, áp dụng đối với các các đường

bay giữa Việt Nam và Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan

Giai đoạn 3: triển khai các chuyến hay thường lệ chở khách vào Việt Nam không yêu cầu cách 

ly  sau nhập cảnh khi áp dụng cơ chế “hộ chiếu vắc- xin”.

(Nguồn: vietlawonline.vn)

Một số lưu ý khi tuyển dụng lao động nước ngoài làm việc tại Tp.HCM

Hướng dẫn số 5756/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 26/2/2021 của Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội TP. HCM về việc thực hiện quy  định về người lao động nước ngoài làm việc tại 

Việt Nam tại Nghị  định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ.

Công văn số 1215/CHK-VTHK ngày 24/3/2021 của Cục Hàng không Việt Nam về 

phương án tổ chức chuyến bay quốc tế thường lệ có chở khách nhập cảnh Việt Nam.
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XÂY DỰNG – BẤT ĐỘNG SẢN

Điều kiện miễn giấy phép xây dựng cho nhà dưới 7 tầng của dự án  nhà ở

Công văn số 916/BXD-HĐXD ngày 19/3/2021 của Bộ Xây dựng  

hướng dẫn về giấy phép xây dựng công trình.

Trước và sau ngày 1/1/2021, điều kiện miễn giấy phép xây dựng đối với dự án nhà ở riêng lẻ

thấp tầng có sự khác nhau.

Theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, đối với dự án nhà ở

riêng lẻ khởi công trước 1/1/2021, chỉ được miễn giấy phép xây dựng khi đáp ứng đồng thời các

điều kiện: có quy mô dưới 7 tầng và tổng diện tích sàn dưới 500 m2/căn.

Tuy nhiên, kể từ 1/1/2021, Luật Xây dựng sửa đổi số 62/2020/QH14 đã gỡ bỏ điều kiện về diện

tích sàn (dưới 500 m2/căn), chỉ yêu cầu đáp ứng quy mô dưới 7 tầng.

Cần lưu ý, ngoài giấy phép thì trước khi khởi công xây dựng, chủ đầu tư cần đảm bảo thực hiện

đầy đủ các thủ tục về lập, thẩm định, phê duyệt dự án, thiết kế xây dựng và điều kiện khởi công

xây dựng quy định tại khoản 39 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 nêu trên.

(Nguồn: vietlawonline.vn)

Công văn số 873/BXD-QLN ngày 16/3/2021 của Bộ Xây dựng về  

chính sách ưu đãi về thuế đối với phần kinh doanh thương mại

trong dự án nhà ở xã hội.

Theo quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều 9 Nghị định 100/2015/NĐ-CP, dự án đầu tư

nhà ở xã hội bằng nguồn vốn tư nhân được dành 20% tổng diện tích đất để xây dựng công

trình kinh doanh thương mại và được miễn giảm thuế GTGT, thuế TNDN.

Theo Bộ Xây dựng, 20% diện tích đất để dành xây dựng công trình kinh doanh thương mại

trong dự án nhà ở xã hội cũng được miễn giảm thuế GTGT, thuế TNDN. Việc miễn giảm thuế

thực hiện theo quy định của pháp luật thuế.

Tuy nhiên, lưu ý, trong phương án cân đối tài chính của toàn bộ dự án, chủ đầu tư phải thể

hiện rõ việc hạch toán phần lợi nhuận từ kinh doanh thương mại để bù đắp nhằm giảm giá

bán, cho thuê nhà ở xã hội và đảm bảo lợi nhuận định mức của toàn bộ dự án không vượt quá

10% tổng chi phí xây dựng theo Điều 21 Nghị định 100/2015/NĐ-CP.

(Nguồn: vietlawonline.vn)

Phần đất xây công trình thương mại trong dự án nhà ở xã hội có  được miễn giảm thuế?
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LĨNH VỰC KHÁC

Sửa đổi quy định về cấp mã số định danh cá nhân

Nghị định số 37/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ về  

việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 137/2015/NĐ-

CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi  

hành Luật Căn cước công dân.

Hiệu lực thi hành: 14/5/2021

Nghị định sửa đổi quy định liên quan đến việc cấp và sử dụng mã số định danh cá nhân.

Theo đó, đối với những người đã đăng ký khai sinh nhưng chưa có mã số định danh cá nhân thì

cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu về dân cư sẽ căn cứ thông tin hiện có để cấp mã số định danh

và thông báo cho cá nhân được biết. Nếu thông tin trong dữ liệu chưa đầy đủ thì kèm theo

thông báo này sẽ có yêu cầu bổ sung.

Cá nhân sẽ đến Công an xã, phường, thị trấn nơi đang cư trú để bổ sung thông tin còn thiếu.

Trường hợp đã có mã số định danh nhưng được xác định lại giới tính hoặc cải chính năm sinh 

thì  sau khi cá nhân làm xong thủ tục đăng ký lại hộ tịch sẽ được cấp lại mã số định danh khác.

Việc cấp thẻ căn cước sẽ căn cứ theo mã số định danh cá nhân.  

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/5/2021.

(Nguồn: vietlawonline.vn)
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