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Tăng trưởng kinh tế quý I/2021 của Hàn Quốc sẽ phục 
hồi như trước đại dịch

Theo đó, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hàn
Quốc sẽ đạt 468,8 nghìn tỷ won (419 tỷ USD)
trong quý IV/2019, khoảng một tháng trước khi đại
dịch COVID-19 tấn công nền kinh tế lớn thứ 4
châu Á này.

Trong giai đoạn tháng 10-12/2020, GDP của quốc
gia này đã giảm xuống 463,4 nghìn tỷ won.

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK) dự kiến
GDP sẽ tăng 1,3% trong quý I/2021 có nghĩa là

tăng trưởng kinh tế của đất nước đã phục hồi trở lại mức trước khi đại dịch COVID-19 bùng
phát.

BoK dự kiến sẽ công bố tăng trưởng kinh tế quý I/2021 của đất nước vào ngày 27/4.

Khủng hoảng thiếu chip trên toàn cầu sẽ trở nên tồi 
tệ hơn do Đài Loan hạn hán?
Cho đến nay, tác động của đợt hạn hán lên các công ty sản xuất chip vốn khá hạn chế bởi
chính quyền địa phương ưu tiên nguồn nước cho các công ty này. Tuy nhiên, bản thân các
doanh nghiệp cũng đang phải có những sự điều chỉnh, giới chức địa phương trong khi đó cảnh
báo rằng tình trạng thiếu nước sẽ có thể trở nên tồi tệ hơn.

Các nhà máy sản xuất chip tại Đài Loan, hiện đang sản xuất khoảng 65% tổng lượng chip trên
toàn cầu, theo tính toán của công ty TrendForce. Phần lớn hoạt động sản xuất chip tập trung
vào công ty TSMC, hãng sản xuất chip lớn nhất thế giới.

Thông thường, các cơn bão sẽ giúp cho Đài Loan có đủ dự trữ nước cần thiết. Tuy nhiên trong
năm ngoái, Đài Loan không có bão, chính vì vậy nguồn cung nước trở nên hạn chế hơn, chính
quyền địa phương buộc phải điều chỉnh nguồn nước cung cấp cho hơn một triệu doanh nghiệp
và cư dân địa phương.

Rủi ro tăng cao khi mà cuộc khủng hoảng cung cấp chip trên toàn cầu chịu ảnh hưởng nặng nề
bởi nhiều thảm họa thiên nhiên, nhu cầu đối với các sản phẩm bán dẫn của nhóm các doanh
nghiệp ngành ô tô và hàng điện tử tăng chóng mặt trên khắp thế giới.

Giới chức và học giả Đài Loan đã cảnh báo rằng tình trạng thiếu nước sẽ có thể trở thành vấn
đề dai dẳng trong những năm tới bởi vấn đề biến đổi khí hậu, đây là khả năng đáng lo ngại mà
ngành bán dẫn toàn cầu phải đương đầu bởi xét đến tỷ lệ tập trung cao của ngành sản xuất
chip tại Đài Loan.
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Bất bình đẳng kinh tế ở châu Âu thêm trầm trọng do 
COVID-19
Nguy cơ gia tăng bất bình đẳng hiện diện dưới nhiều hình thức khác nhau trên thị trường lao
động châu Âu và ảnh hưởng đến một số lĩnh vực và các tầng lớp người lao động.

Đây là kết luận chính được rút ra từ phân tích mới nhất của bộ phận nghiên cứu kinh tế thuộc
Tập đoàn ING (Hà Lan) về sự khác biệt trong diễn biến thị trường lao động giữa các nước châu
Âu.

Theo nghiên cứu, số giờ làm việc giảm 17% trong quý II/2020 so với cùng kỳ năm 2019. Tác
động kinh tế tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực bị đình trệ do các biện pháp phong tỏa như
ngành giao thông hoặc các ngành nghề có tiếp xúc với con người.

Như vậy, so với trước khủng hoảng (cuối năm 2019), tỷ lệ giảm số giờ làm việc được giới hạn ở
mức 7,5% ở Hà Lan. Trong khi con số này lên tới 26% ở Hy Lạp. Với mức giảm 15%, Bỉ gần với
mức trung bình của châu Âu. Khi bắt đầu cuộc khủng hoảng y tế, tình trạng mất việc làm đặc
biệt rõ rệt ở những người lao động trẻ tuổi.

Điều đáng lo ngại là tình trạng trì trệ trong các ngành nghề dễ bị tổn thương này sẽ cần nhiều
thời gian mới có thể cải thiện, trong bối cảnh nhiều quốc gia vẫn duy trì các biện pháp hạn chế
và phong tỏa.

Các tác giả của nghiên cứu đề xuất, các biện pháp được thực hiện khi đại dịch bùng phát không
phải lúc nào cũng phù hợp. Để tránh cho những người lao động trong các ngành chịu tác động
mạnh của cuộc khủng hoảng rơi vào cảnh nghèo đói, các kế hoạch phục hồi sắp tới cần bao
hàm các biện pháp cụ thể và có mục tiêu, đặc biệt là để phục hồi thị trường lao động.

Hơn 1.200 tỷ USD chảy khỏi Vương quốc Anh vì 
Brexit
Theo Business Insider, nhiều ngân hàng và công ty đã chuyển văn phòng và tài sản từ Vương
quốc Anh tới các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU). Trong số 440 hãng, khoảng 420 lập trụ
sở mới ở EU. Ngoài ra, các công ty bảo hiểm và quản lý tài sản cũng chuyển khoảng 100 tỷ
bảng (138 tỷ USD) ra khỏi Vương quốc Anh.

New Financials cho biết những con số này không phản ánh đầy đủ bức tranh ảm đạm của thị
trường tài chính Anh sau Brexit. Nhiều khả năng dòng tài sản chảy khỏi Anh còn lớn hơn nhiều
so với những thống kê gần đây. New Financials cũng dự báo xu hướng dịch chuyển tài sản khỏi
Anh sẽ tiếp diễn.

Báo cáo của New Financials cho biết 25% trong số 440 ngân hàng và công ty trên chuyển sang
Dublin (Cộng hòa Ireland), 19% đến Paris (Pháp) và 17% tới Luxembourg.

Báo cáo cho rằng sự chuyển đổi này sẽ tước đi ảnh hưởng của Vương quốc Anh trong ngành
công nghiệp ngân hàng - tài chính châu Âu và toàn cầu trong những năm tới. Dù vậy, London
vẫn sẽ duy trì vị thế là trung tâm tài chính quan trọng của châu Âu.
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Nhật chọn Việt Nam là nước Đông Nam Á đầu tiên để 
cùng chia sẻ nguồn năng lượng
Nhật có kế hoạch đưa Việt Nam vào thỏa thuận chia sẻ
dầu đầu tiên với một nước Đông Nam Á, theo nguồn tin
chính phủ chia sẻ với Nikkei. Tokyo đang cố gắng đảm
bảo nguồn cung xăng dầu không gián đoạn cho chuỗi
cung ứng ở bên ngoài nước Nhật để phòng trừ cho
trường hợp bị gián đoạn.

Thỏa thuận này là một phần trong những nỗ lực của Nhật

Báo Anh: Việt Nam ngày càng được các doanh 
nghiệp Âu - Mỹ quan tâm

The Loadstar (Anh) đưa tin, theo một cuộc khảo sát mới, Việt Nam, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ là
những quốc gia đang dẫn đầu trong việc đa dạng hóa nguồn cung so với Trung Quốc.

Qima, một công ty kiểm tra chất lượng và kiểm soát chuỗi cung ứng có trụ sở tại Hong Kong
(Trung Quốc) đã khảo sát 700 công ty có chuỗi cung ứng quốc tế trong quý đầu tiên và khẳng
định, mặc dù nguồn cung ở Trung Quốc đang "phục hồi mạnh mẽ", song vẫn chưa trở lại mức
trước Covid-19.

"Các khu vực có nguồn cung thay thế như Việt Nam, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ đang có mức tăng
trưởng bền vững", báo cáo viết.

Lý giải về điều này, báo cáo nhấn mạnh: "Đây là quý thứ 3 liên tiếp tăng trưởng, cho thấy đợt
phục hồi bắt đầu từ sau đợt giãn cách cuối giữa năm 2020". Đáng chú ý, nhu cầu kiểm tra đã
tăng gấp đôi kể từ quý 1/2019, đồng thời 43% doanh nghiệp có trụ sở tại Hoa Kỳ đã nêu tên Việt
Nam trong số top 3 nguồn hàng của họ.

Ngoài ra, dư địa về nguồn cung tại Việt Nam vẫn còn nhiều và sẽ còn nhiều thay đổi trong cơ
cấu vào năm 2021. "Khoảng 1/3 người mua trên toàn cầu và 38% tại Hoa Kỳ đề cập Việt Nam là
một trong những quốc gia họ dự định mua hàng nhiều hơn trong năm nay".

trong việc phát triển những thỏa thuận chia sẻ dầu với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Theo
thỏa thuận này, mỗi nước tham gia sẽ xây dựng dự trữ dầu thô, xăng, dầu diesel và nhiều sản
phẩm xăng dầu khác nhằm chuẩn bị sẵn sàng ứng phó cho khả năng bị gián đoạn nguồn cung.

Trước đây, chính phủ Nhật từng có cuộc đối thoại với Việt Nam để bàn về đề xuất chia sẻ dầu.
Sau này khi mà đại dịch Covid-19 bớt căng thẳng hơn, Tokyo đã có các cuộc đối thoại tích cực
với các bên liên quan nhằm mục tiêu sớm đạt được thỏa thuận.

Giới chức Nhật cũng đang có các cuộc đối thoại với Indonesia, Thái Lan, Malaysia và nhiều
nước ASEAN để có thể có được thỏa thuận hợp tác tương tự. Đối với Philippines, Nhật đang
cân nhắc về một thỏa thuận hợp tác năng lượng khác.
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WB nhận xét gì về kinh tế Việt Nam trong quý đầu
năm?
Việt Nam tăng trưởng 4,5% trong quý 1 năm
2021 (so cùng kỳ năm trước), là kết quả mạnh
mẽ, mặc dù phục hồi giữa các ngành còn
chưa đồng đều.

Sản xuất công nghiệp phục hồi khi các nhà
máy quay lại hoạt động kinh tế bình thường,
trong khi doanh số bán lẻ vẫn yếu sau khi
giảm sâu vào tháng 2.

Máy tính, hàng điện tử và máy móc tiếp tục đóng góp chính vào kết quả xuất khẩu hàng hóa
mạnh mẽ, trong khi vốn FDI đăng ký tiếp tục tăng trưởng vững chắc trong tháng thứ hai liên tiếp.

Giá cả tăng do tăng giá nhiên liệu trên thị trường thế giới, trong khi tăng trưởng tín dụng được
nâng lên do các hoạt động kinh tế được đẩy mạnh sau kỳ nghỉ Tết.

Trong thời gian tới, vấn đề công bằng cần được quan tâm đặc biệt trong quá trình hồi phục kinh
tế của Việt Nam. Cần có thêm biện pháp chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động
ở những lĩnh vực như du lịch, vì họ có thể bị bỏ lại phía sau trong quá trình khôi phục kinh tế sau
cú sốc COVID-19.

Tăng trưởng GDP đạt 4,5% (so cùng kỳ năm trước) trong quý I năm 2021, tương đương với quý
4/2020. Tuy vẫn thấp hơn so với các mức trước đại dịch, nhưng tốc độ tăng trưởng này đã phản
ánh quá trình phục hồi đang diễn ra trong nền kinh tế, dù dịch bùng phát trong cộng đồng đã dẫn
đến lây nhiễm đợt ba ở miền Bắc Việt Nam trong tháng 2.

Sau khi chững lại vào tháng 2, các hoạt động đi lại tăng lên trong tháng 3, cho thấy hoạt động
kinh tế đang quay lại. Tình hình đi lại ở các chợ tạp hóa và nơi làm việc đã phục hồi lại mức như
trước COVID-19 vào đầu tháng 02/2020.

Mặc dù vậy, tình hình đi lại ở các đầu mối giao thông công cộng và quán ăn nhà hàng vẫn thấp
hơn so với trước đại dịch, thể hiện vết sẹo lâu dài do khủng hoảng gây ra cho ngành du lịch.

Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 6,1% (so cùng kỳ năm trước) vào tháng 03/2021. Lĩnh vực
năng động nhất bao gồm đồ uống do các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất để phục vụ nhu cầu
trong nước vào mùa hè. Các ngành chế tạo kim loại, linh kiện điện tử, thiết bị điện, máy móc và
xe cơ giới cũng tăng trưởng nhờ sức cầu mạnh từ khu vực kinh tế đối ngoại. Chỉ số PMI tăng từ
51,3 vào tháng 2 lên 51,6 trong tháng 3, một lần nữa khẳng định các ngành chế biến, chế tạo
tiếp tục mở rộng.
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Đà Nẵng chi hơn 15.500 tỷ đồng để làm thành phố 
môi trường
Ngày 19/4, Sở Tài nguyên và Môi trường TP Đà Nẵng
họp báo, thông tin về đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành
phố môi trường” giai đoạn 2021-2030.

Ông Tô Văn Hùng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi
trường, cho biết kinh phí thực hiện đề án là 15.546 tỷ
đồng. Trong đó, ngân sách Nhà nước hơn 5.400 tỷ; vốn
ODA 3.200 tỷ đồng; nguồn xã hội hóa gần 7.000 tỷ đồng.

Mục tiêu của đề án gồm 4 nhóm: Phòng ngừa và kiểm

Ninh Thuận có tổ hợp năng lượng tái tạo 10.000 tỷ

soát ô nhiễm môi trường; cải thiện môi trường, giải quyết các vấn đề môi trường trọng tâm, trọng
điểm; bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; tăng cường năng lực, nâng cao nhận thức về
bảo vệ môi trường.

Đề án đặt mục tiêu 100% doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, sản xuất thuộc đối tượng được cấp
chứng nhận đạt hệ thống quản lý môi trường ISO 14000 theo quy định. 100% các nguồn phát
thải (khí thải, nước thải, chất thải rắn) được kiểm soát tự động.

Đến năm 2025, Đà Nẵng hoàn thành mô hình khu công nghiệp sinh thái và đến năm 2030 có ít
nhất 3 khu công nghiệp sinh thái. Đồng thời, thành phố đặt mục tiêu đến năm 2025, 100%
phương tiện vận tải công cộng bằng xe buýt mới đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4. Năm 2030, 25%
xe buýt công cộng chạy bằng động cơ điện trên tổng số xe buýt đang hoạt động trên địa bàn.

Cùng với đó, đến năm 2030 Đà Nẵng sẽ có diện tích cây xanh công cộng ở khu vực nội thành là 
9 m2/người. Đề án cũng đặt ra mục tiêu đến năm 2030, 100% rác thải được phân loại tại nguồn.

Ngày 16/4, tại xã Lợi Hải và xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận, Trungnam
Group đã tổ chức Lễ khánh thành Nhà máy Điện gió Trung Nam.

Đến thời điểm hiện tại, đây được xem nhà máy điện gió lớn nhất Việt Nam kết hợp với nhà máy
điện mặt trời 204 MW hình thành tổ hợp năng lượng tái tạo (NLTT) Điện mặt trời và Điện gió
lớn nhất và duy nhất tại Việt Nam và Đông Nam Á. Dự án nằm tại tỉnh Ninh Thuận.

Tổ hợp NLTT Trung Nam gồm trang trại điện gió và trang trại điện mặt trời Trung Nam có tổng
vốn đầu tư lên tới 10.000 tỷ đồng, được đấu nối trực tiếp với hệ thống lưới điện quốc gia thông
qua Trạm Biến áp 220 kV Tháp Chàm. Tổng sản lượng khai thác hàng năm của tổ hợp năng
lượng Điện gió – Điện mặt trời Trung Nam đạt 950 triệu kWh – 1 tỷ kWh điện mỗi năm.

Dự án được thực hiện với mục tiêu quán triệt Nghị quyết 55 của Bộ Chính Trị đó là đẩy mạnh
phát triển NLTT, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư tư nhân tham gia phát triển nguồn và xây
dựng hạ tầng truyền tải.
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PHẦN TIN THỊ TRƯỜNG



THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

Thị trường chứng khoán thế giới

34,200.67 điểm 4,185.47 điểm 14,052.34 điểm

0.5% 0.4% 0.5%

Thị trường chứng khoán Việt Nam

Nhịp đập Thị trường tuần 12-16/04: Thanh khoản bùng
nổ
Các chỉ số thị trường kết thúc tuần biến động ngược chiều. VN-Index tăng 0.57% đạt mức
1,238.71 điểm; HNX-Index đóng cửa tuần giảm 0.23% dừng tại 293.11 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 gần 874 triệu cổ phiếu/phiên, tăng 34.13% so với tuần giao dịch trước.
Sàn HNX đạt trung bình hơn 188 triệu cổ phiếu/phiên, tăng 12.76%.
Nhà đầu tư nước ngoài: Bán ròng hơn 2,193 tỷ đồng trên cả hai sàn. Khối ngoại bán ròng gần
2,425 tỷ đồng trên sàn HOSE và mua ròng gần 232 tỷ đồng trên sàn HNX.
Cổ phiếu tăng giá mạnh trong tuần qua là HQC trên sàn HOSE và KLF trên sàn HNX

Bản tin thịtrường 7

Dow Jones lại lập kỷ lục mới, tăng 4 tuần liên tiếp



Tỷ giá ngoại tệ ngày 21/4: USD tăng giá, Nhân dân tệ
suy yếu
Đầu giờ sáng 21/4, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá
trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 23.246
đồng (tăng 8 đồng). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch
NHNN hiện mua vào ở mức 23.175 đồng (không đổi) và
bán ra ở mức 23.650 đồng (không đổi).
Các ngân hàng thương mại giữ tỷ giá ngoại tệ đồng đô la
Mỹ phổ biến ở mức 23.370 đồng (mua) và 23.550 đồng
(bán).
Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức: 23.370 đồng/USD và
23.550 đồng/USD. BIDV: 23.360 đồng/USD và 23.540
đồng/USD. Vietinbank: 23.375 đồng/USD và 23.555
đồng/USD. ACB: 23.390 đồng/USD và 23.540 đồng/USD.

Thị trường ngoại hối

Dầu giảm 2 phiên liên tiếp xuống thấp nhất trong 1
tuần
Giá dầu giảm phiên thứ 2 liên tiếp vào ngày thứ Tư (21/4)
xuống mức thấp nhất trong 1 tuần, do sự gia tăng bất ngờ
dự trữ dầu thô tại Mỹ và lo ngại về sự tăng vọt số ca
nhiễm Covid-19 ở Ấn Độ sẽ làm giảm nhu cầu nhiên liệu
ở quốc gia nhập khẩu dầu lớn thứ 3 thế giới.
Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Tư, hợp đồng dầu
Brent lùi 1.30 USD (tương đương 2.0%) xuống 65.27
USD/thùng. Hợp đồng dầu WTI mất 1.32 USD (tương
đương 2.11%) còn 61.35 USD/thùng. Cả 2 hợp đồng này
đều ghi nhận mức đóng cửa thấp nhất kể từ ngày 13/4.

Giá vàng trong nước
Sáng 21.4, giá vàng miếng SJC trên thị trường tăng
100.000 - 150.000 đồng/lượng, Công ty vàng bạc đá quý
Mi Hồng (TP.HCM) mua vào lên 55,6 triệu đồng/lượng và
bán ra 55,9 triệu đồng/lượng; Công ty vàng bạc đá quý
Doji mua vào lên 55,45 triệu đồng/lượng và bán ra 55,95
triệu đồng/lượng… Thị trường vàng giao dịch ảm đạm khi
nhiều đơn vị lớn như ngân hàng, Công ty SJC nghỉ lễ Giỗ
tổ Hùng Vương.
Giá vàng ngoài nước
Giá vàng thế giới sáng 21.4 tăng 10 USD/ounce, lên
1.779 USD/ounce. Trong phiên giao dịch Mỹ (đêm 20.4),
vàng biến động lên xuống liên tục trong biên độ hẹp 15
USD/ounce, từ 1.767 - 1.782 USD/ounce. Có dấu hiệu
cho thấy lạm phát có thể trở thành vấn đề trong những
tháng tới, hoặc sớm hơn.

Thị trườngvàng

8Bản tin thịtrường

Thị trường dầu

THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH TIỀN TỆ
Vàng – Ngoại hối – Dầu

PHẦN TIN THỊ TRƯỜNG
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Lập hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư BOT sân 
bay Phan Thiết

Hội đồng thẩm định liên ngành chủ trương đầu
tư sân bay Phan Thiết theo hình thức BOT do
Bộ trưởng Bộ KH&ĐT làm chủ tịch.

Trước đó, UBND tỉnh Bình Thuận có Tờ trình về
việc thẩm định điều chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền
khả thi (NCTKT) dự án Cảng hàng không Phan
Thiết, hạng mục hàng không dân dụng theo hình
thức hợp đồng BOT.

Sau khi công bố danh mục dự án, lập thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, năm
2016, UBND tỉnh Bình Thuận đã lựa chọn và ký hợp đồng với nhà đầu tư (Công ty Cổ phần
Rạng Đông) về việc xây dựng dự án theo hình thức BOT.

Cảng hàng không Phan Thiết được thiết kế cấp 4E, với tổng diện tích 546 ha, với một đường
băng 3.050m (cấp 4C chỉ 2.400m) và nay thêm một đường băng dự phòng. Cảng hàng không
Phan Thiết được thiết kế lưỡng dụng vừa bay dịch vụ phục vụ phát triển kinh tế, nhưng một
phần phục vụ an ninh, quốc phòng.

Nhân rộng cân xe tự động, "hết cửa chống lưng" cho 
xe quá tải
Khi hệ thống cân tự động được áp dụng sẽ loại bỏ được tiêu cực trong xử lý xe quá tải,
nhất là việc "chống lưng" cho loại xe này hoành hành.

Sáng ngày 14/4, Tổng cục Đường bộ VN tổ chức sơ kết 6 tháng đưa 2 bộ cân kiểm tra tải trọng
xe tự động tại Km78+830 trên QL5 vào hoạt động thí điểm kiểm soát tải trọng xe trên QL5.

Ông Đặng Văn Chung, Phó Vụ trưởng Vụ ATGT (Tổng cục Đường bộ VN) cho biết, sau 6 tháng
đưa 2 bộ cân kiểm tra tải trọng xe tự động vào hoạt động thí điểm đã mang lại hiệu quả tích cực
trong công tác kiểm soát xe quá tải trên QL5. Số lượt xe vi phạm mức bị xử phạt đã giảm hơn
hơn 49 lần (từ 6,9% của 7 tháng đầu năm 2020 xuống còn 0,14%). Số lượt xe vi phạm theo
ngày đã giảm bình quân gần 50 lần, từ 176 lượt xe/ngày xuống còn 3,6 lượt xe/ngày.

Hệ thống cân này sẽ loại bỏ được tình trạng “chống lưng” cho xe quá tải hoành hành do được
áp dụng xử phạt “nguội”. Hệ thống cân tự động giúp loại bỏ hoàn toàn tiêu cực. Lái xe, chủ xe
không gặp được người trực tiếp xử lý do không có lực lượng chức năng không phải trực tiếp ra
đường để dừng xe, kiểm tra và xử phạt vi phạm, tránh được tiếp xúc và va trạm với tổ chức, cá
nhân vi phạm., lái xe muốn gặp lực lượng chức năng để xin cũng không thực hiện được. Hơn
nữa, phần mềm do nhiều đơn vị kiểm soát, không thể can thiệp nên không có chuyện can thiệp
vào kết quả xử lý”, ông Chung cho hay.
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Đường thủy tăng kết nối, tận dụng lợi thế vận tải giá 
rẻ
Theo Hiệp hội DN dịch vụ logistics VN, hệ thống đường thủy có tiềm năng lớn, thế mạnh
về vận chuyển container giá rẻ so với đường bộ, đường sắt.

Đến năm 2030, khi hệ thống giao thông đường thuỷ hiện thực hóa liên kết theo vùng và kết
nối đường bộ - cảng thủy - cảng biển hiệu quả sẽ khơi dậy được thế mạnh vận tải giá rẻ, thân
thiện với môi trường.

Thêm hành lang phía Nam
Sông Tiền và sông Hậu là hai trục đường thủy quan trọng bậc nhất ở phía Nam, đều dài hơn
210km và nối thông từ cửa biến đến cảng cửa khẩu biên giới Campuchia. Các phương tiện
muốn từ tuyến này sang tuyến kia phải đi vài tuyến nối, cắt ngang song ngắn nhất là kênh
Mương Khai - Đốc Phủ Hiền (tỉnh Đồng Tháp) cũng dài gần 21km.

Đây cũng là hành trình ngắn nhất từ biên giới Campuchia về khu vực TP HCM. Tuy nhiên, kênh
Mương Khai - Đốc Phủ Hiền hiện vẫn là tuyến đường thủy địa phương, chiều rộng và sâu bị hạn
chế (rộng 30-35m, sâu2m), nhiều đoạn bị bồi lắng, lại thêm các cầu giao thông nông thôn bắc
qua có tĩnh không thấp nên tàu thuyền trọng tải lớn không thể lưu thông. Vì thế, các DN vận tải
thủy rất trông ngóng tuyến kênh sớm được nâng cấp để việc lưu thông thuận lợi, rút ngắn hành
trình, chi phí.

Ông Bùi Thiên Thu, Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa VN cho biết, trong Quy hoạch kết cấu
hạ tầng ĐTNĐ giai đoạn 2021-2030 đang được xây dựng, tuyến kênh Mương Khai - Đốc Phủ
Hiền được đề xuất đưa vào danh mục ưu tiên dùng vốn ngân sách nhà nước để đầu tư nâng
cấp thành tuyến đường thủy cấp III.

Quy hoạch tới đây cũng đề xuất nâng cấp hạ tầng luồng các tuyến sông, kênh nằm trên 2 hàng
lang đường thủy: Bắc - Nam (hai điểm đầu là sông Hậu và sông Thị Vải) để đáp ứng tàu trọng
tải 3.000- 5.000 tấn, tàu container 4 lớp; Đông - Tây (từ sông Đồng Nai - Thị Vải) đồng bộ thành
tuyến cấp 2, đáp ứng tàu tự hành trọng tải 1.500 tấn, đội sà lan 2x500 tấn, tàu container 3 lớp.
Nguồn vốn để hoàn chỉnh hai hành lang trên khoảng 5.800 tỷ đồng, được đề xuất dùng vốn vay
Ngân hàng thế giới và vốn tài trợ của Chính phủ Úc.

Theo nghiên cứu tiền khả thi của Ban Quản lý các dự án đường thủy (Bộ GTVT), thời gian thực
hiện các dự án trên từ tháng 1/2022 đến tháng 6/2025.

Nối thông trục vận tải phía Bắc
Lãnh đạo Cục Đường thủy nội địa VN cho biết, quy hoạch phát triển đường thủy đến năm 2030
thực hiện theo hướng tận dụng tối đa điều kiện tự nhiên và đầu tư có trọng điểm để hoàn thiện
hệ thống kết cấu hạ tầng tại các vùng có lợi thế, tiềm năng như ĐBSCL và sông Hồng. Tiêu chí
ưu tiên đầu tư là giải quyết các điểm nghẽn, nút thắt để hoàn chỉnh, thông suốt các hàng lang
vận tải thủy.
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Đường thủy tăng kết nối, tận dụng lợi thế vận tải giá 
rẻ (Tiếp theo)
Trên tuyến vận tải từ Hải Phòng đến Bắc Ninh, theo một số đơn vị vận tải đường bộ, giá vận
chuyển mỗi container 20-40ft từ 3,7-4,3 triệu đồng. Trong khi đó, theo đơn vị cung cấp cảng
thủy, giá vận chuyển bằng sà lan rẻ hơn khoảng 20%, song thời gian để hàng đến kho nhiều
hơn 3 lần và áp dụng với lô hàng lớn, thời gian lưu container dài ngày.

Tại khu vực phía Bắc, hành lang vận tải thủy Việt Trì - Hải Phòng - Quảng Ninh (hành lang số 1)
được thiết lập và giai đoạn 2015 đầu tư, nâng cấp, song khả năng khai thác vẫn bị hạn chế do
“điểm nghẽn” lớn nhất là cầu Đuống (sông Đuống) có tĩnh không thấp.

Trong khi đó, hành lang Hà Nội - Biển Đông qua cửa Lạch Giang (sông Ninh Cơ, hành lang số
3) lại chưa hoàn chỉnh do chưa triển khai được tuyến kênh đào khoảng 1km nối sông Đáy - Ninh
Cơ, khiến phương tiện trọng tải lớn từ khu vực Ninh Bình, Nam Định muốn ra ven biển không
qua được cửa Lạch Giang mà phải đi vòng.

Vì vậy, quy hoạch đề xuất dùng nguồn vốn ngân sách khoảng 2.300 tỷ đồng để nâng tĩnh không
cầu Đuống; còn tuyến kênh đào nối sông Đáy với cửa Lạch Giang đang được triển khai để hành
lang được thông suốt. Cùng đó, đề xuất quy hoạch và ưu tiên đầu tư hành lang đường thủy số 2
(Quảng Ninh - Ninh Bình qua sông Luộc.

Đối với miền Trung, hai tuyến trọng điểm đưa được vào quy hoạch và ưu tiên đầu tư bằng vốn
ngân sách trong 10 năm tới là Ninh Bình - Thanh Hóa và sông Gianh (giai đoạn 2).

Mở hơn chục tuyến vận tải container
Theo Hiệp hội DN dịch vụ logistics VN, hệ thống đường thủy có tiềm năng lớn và thế mạnh về
vận chuyển container giá rẻ so với đường bộ, đường sắt. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa khai thác
được tiềm năng này, chưa tạo được sự cạnh tranh so với đường bộ do thời gian vận chuyển dài
và chi phí mới rẻ được hơn khoảng 20%.

Do đó, đường thủy cần có các giải pháp để thúc đẩy, tăng thị phần vận tải bằng container.
Tương tự, đại diện Hiệp hội Đại lý và môi giới Hàng hải VN cho biết, cũng đã đề xuất mở thêm
các tuyến kết nối đường thủy khu vực đồng bằng sông Hồng với cảng biển Hải Phòng, đường
thủy khu vực ĐBSCL với cụm cảng Cái Mép - Thị Vải để thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa
xuất nhập khẩu bằng đường thủy.

Giải quyết vấn đề trên, ông Bùi Thiên Thu, Cục trưởng Cục ĐTNĐ Việt Nam cho biết, trong quy
hoạch đường thủy đến năm 2030 đề xuất hơn chục tuyến vận tải container phía Nam kết nối
cảng biển Cái Mép - Thị Vải theo ven biển với cảng thủy ở Cà Mau, Kiên Giang và các cụm
cảng container trên các hành lang vận tải thủy khu vực Tây và Đông Nam Bộ, cũng như nối với
tuyến vận tải thủy xuyên biên giới Campuchia.

Còn tại phía Bắc, quy hoạch các tuyến vận tải và cảng thủy container kết nối cảng biển Quảng
Ninh, Hải Phòng đi theo ven viển để nối với cảng thủy tại Nam Định, Ninh Bình; kết nối với các
cảng thủy contaier theo hành lang vận tải số 1 tại khu vực Bắc Ninh, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hưng
Yên.
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Tàu "ngoại" qua cảng biển Việt Nam tăng hai con số

Thay đổi cơ chế duy tu luồng Soài Rạp sau thí điểm 
giao về địa phương
Luồng Soài Rạp sẽ được duy tu bằng ngân sách nhà nước sau thời gian giao địa
phương nạo vét qua việc thu phí bảo đảm hàng hải.

Đại diện Cục Hàng hải VN cho biết, sau khi Thủ tướng Chính phủ có chỉ đạo về việc kết thúc thí
điểm thu, sử dụng phí bảo đảm hàng hải để duy tu luồng hàng hải Soài Rạp, công tác nạo vét
tuyến luồng này sẽ được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 159/2018 của Chính phủ về
về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa.

“Cụ thể, công tác nạo vét luồng sẽ được lập kế hoạch bảo trì theo từng năm giống như các
luồng hàng hải khác”, vị này nói và cho biết, sau khi được chuyển giao về Bộ GTVT, Cục Hàng
hải VN đã làm văn bản gửi đơn vị bảo đảm hàng hải và cảng vụ liên quan đề xuất chuẩn tắc
nạo vét phù hợp. Ngoài ra, Cục Hàng hải cũng dự tính xin bổ sung luồng Soài Rạp vào danh
mục bảo trì kết cấu hạ tầng hàng hải năm 2021.

Theo đánh giá của UBND TP.HCM, cơ chế thí điểm đã giúp thành phố tiếp nhận nguồn thu phí
đảm bảo hàng hải luồng Soài Rạp và chủ động bố trí ngân sách bổ sung để thực hiện việc duy
tu, nạo vét luồng Soài Rạp nhằm duy trì cao độ đáy luồng -9m, đảm bảo cho tàu 30.000 DWT
đầy tải và 50.000 DWT giảm tải hành hải an toàn.

Cảng biển Việt Nam tiếp nhận hơn 13.900 lượt tàu
ngoại trong quý đầu tiên của năm 2021, tăng tới
13% so với cùng kỳ năm trước.

Đại diện Cục Hàng hải VN cho biết, trong 3 tháng đầu
năm 2020, cảng biển Việt Nam tiếp nhận hơn 28.700
lượt tàu biển. Trong đó, có hơn 13.900 lượt tàu ngoại,
tăng 13% và hơn 14.800 lượt tàu nội, giảm 4% so với
cùng kỳ năm 2020.

Đối với phương tiện thủy nội địa, trong quý 1/2020, tổng số lượt phương tiện ra, vào cảng biển
Việt Nam đạt hơn 80.900 lượt, tăng 1% so với cùng kỳ. Trong đó, số lượt tàu thông qua bằng
phương tiện VR-SB đạt hơn 8.700 lượt (tăng 15%).

Theo đại diện Cục Hàng hải VN, với số lượng tàu biển nước ngoài tăng mạnh, tổng khối lượng
hàng hóa thông qua cảng biển trong những tháng đầu năm tiếp tục duy trì được mức tăng
trưởng hai con số với hơn 119,7 triệu tấn, tăng 10%.

Khối lượng hàng hóa thông qua bằng phương tiện VR-SB lại tiếp tục có mức tăng ấn tượng với
hơn 13 triệu tấn, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2020 và chiếm 25% tổng lượng hàng hóa thông
qua bằng phương tiện thủy nội địa.
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Kế hoạch dỡ hàng hóa xuống khỏi tàu Ever Given 
của Evergreen bị thất bại
Tàu Ever Given 20.000 teu (IMO: 9811000) đã bị chính quyền Ai Cập bắt giữ, đang chờ giải
quyết yêu cầu bồi thường gần 1 tỷ USD của Cơ quan quản lý kênh đào Suez (Suez Canal
Authority – SCA), sau khi tàu làm gián đoạn tuyến đường thủy quan trọng trong sáu ngày vào
tháng trước. Tòa án Ai Cập xác nhận cả tàu và hàng đều bị bắt giữ.

Trong một tuyên bố đưa ra hôm thứ Sáu tuần trước, hãng tàu Evergreen cho biết họ đang kiểm
tra khả năng mà con tàu và hàng hóa của nó được xử lý riêng biệt, để có thể chuyển hàng hóa
sang các tàu khác, cho phép hàng hóa tiếp tục đến cảng đích. Nhưng theo phát ngôn viên
của Evergreen, các tòa án Ai Cập kể từ đó đã làm rõ rằng cả con tàu và hàng hóa của nó đều
đang bị bắt giữ và yêu cầu của hãng đã bị từ chối.

Người phát ngôn cho biết: “Evergreen đã kiểm tra khả năng chuyển hàng đi, nhưng kế hoạch
này đã không vượt qua được rào cản pháp lý đầu tiên”.
Chủ tịch danh dự của Evergreen Marine UK – Maurice Storey – xác nhận với Lloyd’s List rằng
hãng tàu Evergreen đã chính thức yêu cầu SCA cho phép dỡ các container hàng hóa xuống và
hỏi liệu chúng có thể được chuyển sang một con tàu khác hay không.

Hiện vẫn chưa rõ Evergreen sẽ xử lý việc dỡ hàng như thế nào khi con tàu đang ở trong vùng
biển Ai Cập. Cả Port Suez và Port Said đều không có đủ mớn nước cho con tàu chất đầy hàng
khi vận chuyển.

Các hãng tàu cần xây dựng niềm tin vào vận tải biển 
để giành được ngành hàng dược phẩm
Niềm tin vào chuỗi cung ứng đường biển còn thấp, đặc biệt đối với việc vận chuyển vắc
xin, các hãng tàu cần phải cải thiện độ tin cậy và khả năng đáp ứng của hệ thống
logistics.

Phát biểu tại hội nghị Contoring Covid-19, do Container News và Cool Logistics đồng tổ chức,
Michael Culme-Seymour - Chuyên gia tư vấn - Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) và Giám đốc
điều hành APAC - Roambee - tin rằng Covax và UNICEF đang tung ra hàng triệu liều lượng vắc
xin, và trong khi họ đang làm rất tốt thì vẫn chỉ cung cấp được từ 0,5-3% dân số của nhiều quốc
gia.

Điều đó có nghĩa là đối với nhiều nơi trên thế giới, chẳng hạn như châu Á, vận tải biển có cơ hội
và với 65% vắc-xin trên thế giới được sản xuất tại Ấn Độ, việc vận chuyển chỉ mất 10 ngày tới
Đông Nam Á, rất có khả năng sử dụng chuỗi cung ứng đường biển (ocean supply chain), công
nghệ ở đó, thiết bị có, một số cảng đã được tăng tốc trong khi những cảng khác sẽ cần được
xem xét có một hệ thống phân phối tích hợp hay không.

Theo Culme-Seymour, các hãng vận tải phải “thuyết phục các công ty dược phẩm chuyển
sang vận tải biển”. Miễn là có tiền để vận chuyển bằng đường hàng không, vắc-xin sẽ được vận
chuyển bằng đường hàng không, nhưng mục tiêu của vai trò vắc-xin là giảm chi phí xuống còn
một USD, từ 3-5 USD cho mỗi liều, vì vậy nếu thêm chi phí vận chuyển giá cả tăng lên đáng kể.
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CMA CGM và NileDutch sẽ chấm dứ tuyến hàng tuần ECSA – Nam Phi –Tây Phi tên

‘SAMWAF/SA1’ vào tháng sau, với chuyến cuối cùng khởi hành từ Paranagua vào ngày 10

tháng 5 bằng tàu 3.421 teu STRALSUND theo lịch trình của CMA-CGM.

Tuyến ‘SAMWAF/SA1’ ghé tại Paranagua, Itajai, Santos, Cape Town, Durban, Luanda, Tema,

Paranagua. Hải trình của tuyến kéo dài 7 tuần và hiện đang sử dùng sáu tàu từ 3.000 đến

3.500 teu.

Hai tàu được cung cấp bởi NileDutch, 3.091 teu POLONIA và 3.421 teu STRALSUND và bốn

tàu còn lại là của CMA CGM, 3,091 teu BARRY, TRF PARTICI 3,534 teu, GH LESTE 3,426 teu

và NAVIOS SPRING 3,461 teu, tàu cuối này vừa được bỏ khỏi dịch vụ.

Cả CMA CGM và NileDutch, cũng như Hapag-Lloyd và Maersk, những bên có tham gia vào

dịch vụ này đều không công bố cách họ sẽ xử lý với tuyến này trong tương lai.

Không rõ điều gì có thể đã thúc đẩy việc đóng tuyến 'SAMWAF / SA 1' mặc dù việc bán

NileDutch cho hãng vận tải Đức Hapag-Lloyd vào tháng 3 vừa qua cũng như hậu quả kinh tế

của đại dịch COVID-19 đang diễn ra ở Brazil có thể đã đóng vai trò quan trọng vai trò. Trong

việc này.

CMA CGM và NileDutch sẽ kết thúc dịch vụ chung

ECSA – WAF 

CMA CGM đánh bại kỷ lục thế giới của chính mình ở mức

21.433 teu

Khi khởi hành từ Singapore vào tuần trước, tàu megamax (MGX) chạy bằng LNG CMA CGM
JACQUES SAADE đã lập kỷ lục mới về số lượng container nhiều nhất từng được chở trên một
con tàu.

Theo CMA GGM, con tàu 23.112 teu đã rời cảng Pasir Panjang, nơi CMA CGM đồng sở hữu
một đơn vị phụ, với lượng hàng hóa nặng 21.433 teu.

Kỷ lục về số hàng hóa mới cho thấy rõ sức mạnh của thị trường hàng hóa mà các hãng vận tải
hiện đang được hưởng, nhưng nó cũng nêu lên một số thách thức khi khai thác mà các hãng
vận tải phải đối mặt:

CMA CGM JACQUES SAADE rời Trung Quốc đại lục vào ngày 31 tháng 3, chỉ hai ngày trước
tàu CMA CGM MONTMARTRE - hoạt động trên cùng một tuyến hàng tuần. Sau thời gian lưu
trú lâu hơn bình thường của con tàu kỷ lục tại khu neo đậu của Singapore, CMA CGM
MONTMARTRE cuối cùng đã vượt qua và hiện dẫn đầu đội tàu khoảng một ngày, buộc CMA
CGM phải cải tổ lại một số chuyến ghé cảng FAL1 của Châu Âu.

CMA CGM hoàn toàn không phải là hãng vận tải duy nhất bị ảnh hưởng bởi những bất thường
như vậy: Kỷ lục về khối lượng hàng hóa, tắc nghẽn bến và không kém phần quan trọng, sự cố
tắc nghẽn một tuần gần đây của Kênh đào Suez, đã ảnh hưởng đến lịch trình tàu và nhiều hãng
vận tải đã để 'ứng biến’ với việc sắp xếp lại thời gian và các dịch vụ thông thường.
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THUẾ

THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Giấy đề nghị ân hạn thuế năm 2021 phải nộp trước 31/7/2021

Tổng cục Thuế lưu ý thời gian ân hạn thuế năm 2021 theo Nghị định 52/2021/NĐ-CP dành cho
các doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch như sau:

-Thuế GTGT: ân hạn 5 tháng cho số thuế GTGT của tháng 3 đến tháng 6/2021 và quý 1, quý
2/2021; 4 tháng cho số thuế của tháng 7 và 3 tháng cho số thuế của tháng 8.
-Thuế TNDN: ân hạn 3 tháng cho số thuế TNDN tạm nộp của quý 1, quý 2 năm 2021.
-Tiền thuê đất: ân hạn 6 tháng số tiền thuê phải nộp kỳ đầu năm 2021.
-Thuế GTGT và thuế TNCN của hộ, cá nhân kinh doanh: ân hạn đến 31/12/2021 cho số thuế của
năm 2021.

Giấy đề nghị ân hạn thuế được nộp một lần cho toàn bộ các kỳ của các sắc thuế cùng với thời
điểm nộp hồ sơ khai thuế, tuy nhiên phải nộp trước 31/7/2021.

(Nguồn: vietlawonline.com)

Công điện số 05/CĐ-TCT ngày 20/4/2021 của Tổng cục Thuế về việc triển khai Nghị
định số 52/2021/NĐ-CP của Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế

thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021.

THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Bán điện mặt trời phải nộp 10% thuế GTGT

Công văn số 10772/CTHN-TTHT ngày 9/4/2021 của Cục Thuế TP. 
Hà Nội về việc xuất hóa đơn bán điện mặt trời.

Theo Công văn số 1534/BTC-CST ngày 31/1/2019, doanh nghiệp có dự án điện mặt trời nếu nộp
thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì khi bán điện phải xuất hóa đơn và áp dụng thuế suất
GTGT theo Điều 11 Thông tư 219/2013/TT-BTC (tức 10%).

(Nguồn: vietlawonline.com)

HẢI QUAN – XUẤT NHẬP KHẨU

Cơ quan hải quan không giữ quyền cấp giấy phép khai thác khoáng sản

Công văn số 1795/TCHQ-GSQL ngày 14/4/2021 của Tổng cục Hải 
quan về giấy phép thu hồi đá vôi, đôlômit.

Theo quy định hiện hành, khoáng sản xuất khẩu phải có giấy phép khai thác và đảm bảo nguồn
gốc hợp pháp.
Giấy phép khai thác khoáng sản hiện nay do Bộ Tài nguyên & Môi trường hoặc UBND tỉnh cấp;
cơ quan hải quan chỉ kiểm tra tính hợp lệ, không có thẩm quyền cấp giấy phép này (Điều 82
Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12).

(Nguồn: vietlawonline.com)

PHẦN TIN PHÁP LUẬT
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Phế liệu tồn đọng bắt buộc phải tiêu hủy nếu không đủ điều kiện nhập khẩu

Công văn số 1783/TCHQ-GSQL ngày 14/4/2021 của Tổng cục Hải 
quan về việc xử lý hàng hóa là phế liệu tồn đọng tại cảng biển.

Công văn đôn đốc Hải quan các tỉnh khẩn trương lập biên bản vi phạm hành chính đối với các 
hãng tàu để tồn đọng phế liệu tại cảng, đảm bảo hoàn thành trước ngày 20/4/2021.

Nếu hãng tàu không đến làm việc, không chịu ký biên bản vi phạm hành chính thì tiến hành xử lý 
theo quy định tại khoản 2 Điều 58 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Đối với phế liệu tồn đọng không đủ điều kiện nhập khẩu, bắt buộc phải xử lý theo hình thức "tiêu
hủy", kể cả các lô hàng đã có quyết định buộc tái xuất nhưng chưa tái xuất. Thời hạn ra quyết
định buộc tiêu hủy chậm nhất là ngày 24/4/2021.

(Nguồn: vietlawonline.com)

16 thủ tục mới trong lĩnh vực hải quan

Quyết định số 764/QĐ-BTC ngày 5/4/2021 của Bộ Tài chính về 
việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/được sửa đổi, bổ 
sung/bị bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Tài chính.

Hiệu lực thi hành: 25/4/2021

Quyết định công bố kèm hướng dẫn 08 thủ tục
mới và 08 thủ tục sửa đổi trong lĩnh vực hải
quan theo Nghị định 18/2021/NĐ-CP, gồm:

1.Đề nghị xác nhận miễn thuế rượu, bia, 
thuốc lá nhập khẩu vượt định lượng

2. Đề nghị xác nhận chủng loại và định lượng hàng
hóa nhập khẩu phục vụ nhu cầu công tác được miễn thuế

3.Đề nghị xác nhận chủng loại và định lượng hàng hóa miễn thuế nhập khẩu của cán bộ ngoại 
giao

4.Xác nhận chủng loại, định lượng hàng hóa miễn thuế trong trường hợp điều ước quốc tế
không quy định chủng loại, chất lượng

5. Không thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

6. Kiểm tra, xác nhận khả năng đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan đối với DNCX.

7. Kiểm tra thực tế điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan đối với DNCX

8. Kiểm tra thực tế điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan đối với DNCX đã hoạt động trước ngày
Nghị định số 18/2021/NĐ-CP có hiệu lực

PHẦN TIN PHÁP LUẬT
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7.Miễn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để phục vụ an sinh xã hội, khắc phục thiên 
tai, dịch bệnh

8.Cấp Sổ định mức miễn thuế đối với hàng hóa của tổ chức, cá nhân hưởng quyền ưu đãi, miễn 
trừ

9. Giảm thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu sau thông quan thuộc thẩm quyền của Cục Hải quan

10.Thông báo danh mục hàng hóa miễn thuế dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu

11.Miễn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

12.Giảm thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu trong thông quan thuộc thẩm quyền của Chi cục Hải 
quan

13.Hoàn thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

14.Miễn thuế đối với tài sản di chuyển vượt định mức miễn thuế 
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/4/2021.

(Nguồn: vietlawonline.com)

Thuế GTGT nộp thừa khâu nhập khẩu được hoàn đồng thời với thuế NK

Công văn số 1551/TCHQ-TXNK ngày 5/4/2021 của Tổng cục Hải 
quan về việc xử lý tiền thuế nộp thừa.

Theo quy định tại khoản 64 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC, số thuế GTGT nộp thừa khâu nhập 
khẩu sẽ được xử lý đồng thời với tiền thuế nhập khẩu (nếu có).

Theo đó, trường hợp sau khi bổ sung C/O, nếu doanh nghiệp phát sinh tiền thuế nhập khẩu và
thuế GTGT nộp thừa thì số thuế GTGT nộp thừa cũng được đề nghị hoàn đồng thời với thuế nhập
khẩu.

(Nguồn: vietlawonline.com)

Hàng nhập khẩu trước khi đăng ký danh mục miễn thuế phải chịu thuế

Công văn số 1803/TCHQ-TXNK ngày 15/4/2021 của Tổng cục Hải 
quan về việc miễn thuế nhập khẩu theo Danh mục miễn thuế.

Theo quy định tại khoản 11 Điều 16 Luật thuế XNK số 107/2016/QH13, dự án ưu đãi đầu tư được
miễn thuế nhập khẩu hàng hóa tạo tài sản cố định.

Tuy nhiên, chủ dự án phải thông báo Danh mục hàng hóa miễn thuế cho cơ quan hải quan trước
khi đăng ký tờ khai đầu tiên, tức hàng nhập khẩu sau khi đăng ký Danh mục mới được miễn thuế
(khoản 4 Điều 30 Nghị định 134/2016/NĐ-CP).

Theo đó, đối với hàng hóa đã nhập khẩu trước khi đăng ký Danh mục miễn thuế thì chủ dự án sẽ
không được miễn thuế theo khoản 11 Điều 16 Luật thuế XNK nêu trên.

(Nguồn: vietlawonline.com)
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Một số thông báo mới về C/O Form D

Công văn số 1793/TCHQ-GSQL ngày 14/4/2021 của Tổng cục Hải 
quan về C/O mẫu D.

Công văn thông báo một số hướng dẫn mới về C/O Form D đã được Tiểu ban Quy tắc xuất xứ
(SC-AROO) thông qua tại phiên họp lần thứ 35, diễn ra từ ngày 16/3 - 18/3/2021.

Theo đó, C/O Form D chỉ phải đánh dấu vào ô "Issued Retroactively" theo quy định tại Điều 10
Phụ lục I Thông tư 19/2020/TT-BCT nếu được cấp sau ngày xuất khẩu quá 03 ngày.

Ví dụ, ngày xuất khẩu là 1/12/2020 thì chỉ các C/O được cấp từ ngày 5/12/2020 mới phải đánh
vào ô "Issued Retroactively". Đối với C/O được cấp vào ngày 4/12/2020 chưa bị xem là muộn
quá 03 ngày nên không bắt buộc phải đánh vào

ô "Issued Retroactively".

Về C/O giáp lưng, các nước đã thống nhất
chấp nhận cả trường hợp C/O giáp lưng
được cấp căn cứ trên nhiều C/O gốc ban đầu
thuộc các lô hàng khác nhau. Tuy nhiên, C/O
giáp lưng phải được xuất trình cho hải quan
nước nhập khẩu trong thời hạn hiệu lực của
C/O gốc.

Đối với C/O cấp thay thế cho C/O lỗi, sẽ không bị từ chối vì lý do trên C/O không thể hiện việc
cấp thay thế và số tham chiếu, ngày cấp của C/O gốc. Thay vào đó, cơ quan hải quan sẽ tiến
hành xác minh nếu cần thiết.

(Nguồn: vietlawonline.com)

Không đánh dấu "Third Party Invoicing" khi mua qua bên thứ ba, C/O Form E
sẽ bất hợp lệ

Công văn số 587/GSQL-GQ4 ngày 2/4/2021 của Tổng cục Hải 
quan về vướng mắc C/O mẫu E.

Theo quy định tại Điều 33 và Điểm 10 Phụ lục 2 Thông tư 12/2019/TT-BCT, C/O Form E phải
đánh dấu vào mục "Third Party Invoicing" tại ô số 13 nếu thuộc trường hợp mua bán qua bên thứ
ba.

C/O Form E nếu không đánh dấu theo quy định nêu trên sẽ bị cho là không hợp lệ đồng thời bị
cơ quan hải quan từ chối.

(Nguồn: vietlawonline.com)
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06 Giấy kiểm dịch được miễn nộp khi làm thủ tục XNK

Công văn số 1641/TCHQ-CNTT ngày 9/4/2021 của Tổng cục Hải 
quan về việc triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia.

Tổng cục Hải quan thông báo doanh nghiệp sẽ được miễn nộp bản giấy các chứng từ sau do
đã được cấp trên Cổng một cửa quốc gia:

1. Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, thủy sản nhập, xuất kho ngoại quan;

2. Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn nhập, xuất kho ngoại quan;

3. Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, thủy sản xuất khẩu không dùng làm thực phẩm;

4.Giấy khai báo trước khi cập cảng đối với tàu vận chuyển thủy sản nhập khẩu, TN-TX, chuyển 
cửa khẩu, quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam;

5.Giấy đăng ký kiểm dịch động vật, thủy sản TN-TX, TX-TN, chuyển cửa khẩu, kho ngoại quan, 
quá cảnh lãnh thổ Việt Nam;

6.Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, thủy sản TN-TX, TX-TN, chuyển cửa khẩu, kho ngoại 
quan, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam.

Trong đó, các loại giấy từ mục 1 - mục 4 được miễn nộp bản giấy từ ngày 15/4/2021, các loại
giấy từ mục 5 - mục 6 được miễn nộp bản giấy từ ngày 25/4/2021.

(Nguồn: vietlawonline.com)

Những điểm mới về phân tích phân loại hàng hóa từ 12/4/2021

Công văn số 1643/TCHQ-TXNK ngày 9/4/2021 của Tổng cục Hải 
quan về việc thực hiện Thông tư số 17/2021/TT-BTC.

Công văn lưu ý một số điểm sửa đổi, bổ sung quan trọng tại Thông tư 17/2021/TT-BTC về
phân tích phân loại hàng hóa sẽ áp dụng từ ngày 12/4/2021, gồm:

- Hồ sơ yêu cầu phân tích để phân loại;

Mẫu hàng hóa gửi phân tích để phân loại;

Thẩm quyền ban hành Thông báo kết quả phân loại và Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng,  
kiểm tra ATTP;

Thời hạn ban hành các thông báo;

Mẫu phiếu yêu cầu và thông báo kết quả phân tích phân loại, kiểm tra chất lượng, kiểm tra 
ATTP;

Hiệu lực thi hành quy định sửa đổi, bổ sung.
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Theo đó, Phiếu yêu cầu phân tích kèm Biên bản lấy mẫu bắt buộc phải lập riêng cho mỗi mặt
hàng.

Số lượng mẫu gửi phân tích để phân loại phải đủ 02 mẫu, tuy nhiên không thực hiện lấy mẫu
nếu doanh nghiệp chỉ nhập khẩu 01 mẫu.

Không cho phép doanh nghiệp tự nộp mẫu, mẫu phân tích phải do cơ quan hải quan trực tiếp
gửi cho cơ quan phân tích.

Thời hạn ban hành Thông báo kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa không quá 05 ngày làm
việc, riêng những hồ sơ phức tạp không quá 10 ngày.

(Nguồn: vietlawonline.com)

Từ 15/4/2021, Bảng kê hàng nhập khẩu bắt buộc nộp trực tuyến

Công văn số 1503/TCHQ-GSQL ngày 2/4/2021 của Tổng cục Hải 
quan về việc triển khai thực hiện khai báo, tiếp nhận, kiểm tra, xác 

nhận Bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu điện tử.

Theo thông báo của Tổng cục Hải quan, kể từ ngày 3/4/2021, doanh nghiệp có thể khai báo
Bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu trên Cổng dịch vụ công trực tuyến HQ36a thay cho hồ
sơ giấy, nhưng chưa bắt buộc.

Tuy nhiên, từ sau ngày 15/04/2021, cơ quan hải quan chỉ tiếp nhận Bản kê hàng hóa nhập
khẩu là bản điện tử nộp trên Cổng dịch vụ công trực tuyến HQ36a, ngừng nhận Bản kê bằng
giấy.

Để khai báo trực tuyến Bản kê hàng hóa nhập khẩu, doanh nghiệp vào địa chỉ
https://pus.customs.gov.vn, khai thông tin theo chỉ dẫn của Hệ thống.

Trường hợp Hệ thống gặp sự cố, doanh nghiệp có thể khai Bản kê hàng hóa nhập khẩu theo
mẫu BKTTHH/2021/NK đính kèm Công văn này. Đây là mẫu Bản kê mới, thay thế cho mẫu
cũ ban hành tại Công văn số 119/TCHQ-GSQL ngày 11/01/2021 và Công văn 330/TCHQ-
GSQL ngày 22/01/2021.

Mục 2 Công văn này có hướng dẫn thêm về việc khai báo "số quản lý hàng hóa" trên tờ khai
nhập khẩu và tờ khai vận chuyển độc lập đối với hàng quá cảnh, chuyển cửa khẩu qua biên
giới đất liền.

Lưu ý, Hải quan sẽ áp dụng tiêu chí phân luồng kiểm tra thực tế (tỷ lệ kiểm tra 100%) đối với
các lô hàng đã khai báo tờ khai nhập khẩu nhưng chưa khai Bản kê hàng hóa nhập khẩu trên
cơ sở mức độ rủi ro.

(Nguồn: vietlawonline.com
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TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG – CHỨNG KHOÁN

104 thủ tục hành chính liên quan đến chứng khoán

Quyết định số 12/QĐ-BTC ngày 7/1/2021 của Bộ Tài chính về việc
công bố thủ tục hành chính mới ban hành/bị bãi bỏ trong lĩnh vực
chứng khoán thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Hiệu lực thi hành: 7/1/2021

Quyết định công bố kèm hướng dẫn 104 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực chứng khoán, gồm:
-Đăng ký chào bán cổ phiếu, trái phiếu, 
chứng khoán
-Đăng ký phát hành cổ phiếu, mua lại cổ phiếu
- Đăng ký công ty đại chúng
-Thông báo thay đổi về tỷ lệ sở hữu nước 
ngoài tối đa
- Đăng ký làm ngân hàng thanh toán
- Cấp giấy phép thành lập công ty chứng khoán
- Đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán

Tuy nhiên, có 184 thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng khoán đã bị bãi bỏ. 
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thay thế Quyết định số 2002/QĐ-BTC= ngày 20/9/2016, Quyết định số 2515/QĐ-BTC ngày 
24/11/2016, Quyết định số 1282/QĐ-BTC= ngày 11/7/2017, Quyết định số 424/QĐ-BTC ngày
29/3/2018, Quyết định số 803/QĐ-BTC= ngày 28/5/2018, Quyết định số 1571/QĐ-BTC ngày
19/8/2019.

(Nguồn: thuvienphapluat.vn)

DOANH NGHIỆP – ĐẦU TƯ

Cơ quan đăng ký đầu tư không tự ý đòi thêm giấy tờ ngoài luật định

Công văn số 2040/BKHĐT-QLKKT ngày 12/4/2021 của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư về thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Biểu mẫu, thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hiện nay được thực hiện theo quy định
tại các Điều 37, 38, 39 Luật Đầu tư 2020 số 61/2020/QH14 và hướng dẫn tại Công văn số
8909/BKHĐT-PC ngày 31/12/2020, số 324/BKHĐT-PC ngày 20/1/2021.

Cần lưu ý, theo điểm b khoản 1 Điều 6 Nghị định 31/2021/NĐ-CP, cơ quan tiếp nhận hồ sơ chỉ
có quyền kiểm tra tính hợp lệ, không được quyền yêu cầu nhà đầu tư phải nộp thêm những
giấy tờ khác không có quy định trong Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn.

Đối với dự án đầu tư trong khu công nghiệp, nếu nhà đầu tư có vướng mắc thì cần liên hệ với
Ban quản lý khu công nghiệp để được xem xét, xử lý theo thẩm quyền (điểm h khoản 2 Điều
63 Nghị định 82/2018/NĐ-CP).

(Nguồn: thuvienphapluat.vn)

PHẦN TIN PHÁP LUẬT



Bản tin thịtrường 22

Việc chấp thuận chủ trương đầu tư không phân biệt dự án sử dụng vốn 
tư nhân hay Nhà nước

Công văn số 779/BKHĐT-PC ngày 9/2/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu
tư về việc hướng dẫn thủ tục đầu tư dự án công nghệ thông tin.

Theo Bộ Kế hoạch và việc chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư không
phân biệt dự án sử dụng nguồn vốn tư nhân hay vốn Nhà nước, đồng thời cũng không phân biệt
dự án đó có cấu phần xây dựng hay không, chỉ loại trừ các trường hợp quy định tại các điểm a,
b, c, d, đ, e khoản 3 Điều 4.
Theo đó, một dự án về công nghệ thông tin vẫn có thể phải xin chấp thuận chủ trương đầu tư
nếu thuộc các trường hợp quy định tại các Điều 30, 31 và 32 Luật Đầu tư 2020.

(Nguồn: thuvienphapluat.vn)

LAO ĐỘNG – BẢO HIỂM

Lễ 30/4 và 1/5 được nghỉ liên tục 4 ngày

Thông báo số 34/TB-UBND ngày 15/4/2021 của UBND TP. HCM về 
việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ Ngày Chiến thắng (30/4) và Ngày

Quốc tế lao động (1/5) năm 2021.

Theo thông báo này, lịch nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay sẽ kéo dài liên tục 4 ngày, từ thứ Sáu 30/4 -
thứ Hai 3/5.

Trong đó, ngày thứ Hai 3/5 sẽ tính là ngày nghỉ bù cho lễ 1/5 do trùng vào thứ Bảy ngày nghỉ hằng
tuần.

Tuy nhiên, cần lưu ý là nếu doanh nghiệp làm việc theo chế độ 48 giờ/tuần và ngày nghỉ hằng
tuần là Chủ nhật thì dịp Lễ này chỉ kéo dài 3 ngày, không có ngày nghỉ bù.
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GIAO THÔNG VẬN TẢI

Quy định mới về giám định tư pháp trong lĩnh vực giao thông vận tải

Hiệu lực thi hành: 1/6/2021

Thông tư quy định về tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục bổ nhiệm giám định viên tư pháp; tiêu chuẩn, điều
kiện đối với người hoặc tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc; công nhận và đăng tải danh
sách người giám định tư pháp; lựa chọn cá nhân, tổ chức giám định tư pháp và quy trình giám
định tư pháp... trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Theo Điều 13 Thông tư này, thời hạn giám định tư pháp trong lĩnh vực giao thông vận tải tối đa là
03 tháng hoặc 04 tháng nếu vụ việc giám định có tính chất phức tạp hoặc khối lượng công việc
lớn.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2021 và thay thế Thông tư số 33/2014/TT-BGTVT
ngày 08/8/2014.

Đối với người giám định tư pháp, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc đã được bổ nhiệm,
công bố trước ngày Thông tư này có hiệu lực, nếu còn đủ tiêu chuẩn, điều kiện thì vẫn tiếp tục
được giám định theo các quyết định đã công bố.

(Nguồn: luatvietnam.vn)

Thông tư số 07/2021/TT-BGTVT ngày 8/4/2021 của Bộ Giao thông Vận 
tải quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực giao thông vận tải.

XÂY DỰNG – BẤT ĐỘNG SẢN

Hợp đồng xây dựng không được điều chỉnh giá tương ứng
với phần tạm ứng vượt mức

Công văn số 1138/BXD-KTXD ngày 8/4/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều 
chỉnh giá hợp đồng xây dựng theo Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016.

Theo quy định tại điểm d khoản 5 Điều 18 Nghị định 37/2015/NĐ-CP, trường hợp các bên thỏa
thuận tạm ứng hợp đồng xây dựng cao hơn hạn mức tạm ứng.

tối thiểu thì trị giá hợp đồng tương ứng với phần tạm ứng vượt mức tối thiểu sẽ không được điều
chỉnh giá kể từ thời điểm tạm ứng.

Trị giá hợp đồng không được điều chỉnh giá sẽ được xác định trên cơ sở thỏa thuận của các bên
trong hợp đồng đã ký. Nếu trong hợp đồng chưa có quy định cụ thể về trị giá hợp đồng không
được điều chỉnh giá thì các bên phải thỏa thuận bổ sung để thực hiện.

Về thời điểm xác định giá vật liệu, nhân công... để làm căn cứ điều chỉnh giá hợp đồng được
thực hiện theo quy định tại Phần II Phụ lục ban hành kèm Thông tư 07/2016/TT-BXD và hướng
dẫn tại điểm b mục 2 Công văn này.

(Nguồn: vietlawonline.com)
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Theo Bộ Xây dựng, đối với các dự án đầu tư công có cấu phần xây dựng (trừ dự án quan trọng
quốc gia) được quản lý chi phí theo Nghị định số 10/2021/NĐ-CP thì thẩm quyền thẩm định, phê
duyệt dự toán chi phí chuẩn bị dự án được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định
này.

Trình tự lập, thẩm định dự án có cấu phần xây dựng sử dụng vốn đầu tư công (trừ dự án quan
trọng quốc gia) sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng và các quy định
khác của pháp luật có liên quan (khoản 3 Điều 40 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14).

(Nguồn: vietlawonline.com)

Theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư 30/2016/TT-BXD, tổng khối lượng công việc thuộc
gói thầu EPC mà nhà thầu chính giao thầu phụ không được vượt quá 60% khối lượng trong hợp
đồng.

Tuy nhiên, Bộ Xây dựng đã căn cứ khoản 28 Điều 3 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và cho
rằng, "nhà thầu phụ" là bên tham gia hoạt động xây dựng mà pháp luật quy định phải đáp ứng
điều kiện năng lực cụ thể.

Theo đó, đối với các nhà cung cấp vật tư, thiết bị... cho nhà thầu chính của gói thầu EPC, nếu
pháp luật không có yêu cầu nhà cung cấp phải đáp ứng điều kiện năng lực gì thì không phải là
nhà thầu phụ, tức giá trị hợp đồng cung cấp vật tư, thiết bị không bị tính vào hạn mức giao thầu
phụ nêu trên.

Riêng với nhà thầu phụ là liên danh
nhà thầu, hạn mức giao thầu cũng
áp dụng theo mức 60% và áp
dụng cho toàn bộ khối lượng công
việc của liên danh nhà thầu.
Về việc bên nhận thầu là tập đoàn,
tổng công ty giao cho các đơn vị
thành viên trực tiếp

thực hiện gói thầu, theo khoản 3 Điều 24 Nghị định 37/2015/NĐ-CP thì việc giao cho thành viên
của tập đoàn, tổng công ty thực hiện gói thầu phải đảm bảo phù hợp với năng lực của từng
thành viên.

Ngoài ra, cần lưu ý, nếu quan hệ hợp đồng giữa tập đoàn, tổng công ty với các đơn vị thành viên
là hợp đồng giao khoán nội bộ và pháp luật yêu cầu đơn vị thực hiện công việc phải đáp ứng
điều kiện năng lực thì đơn vị thành viên bắt buộc phải đáp ứng điều kiện đó. Trường hợp quan
hệ hợp đồng giữa tập đoàn với đơn vị thành viên là hợp đồng thầu phụ thì phải thực hiện theo
Thông tư 30/2016/TT-BXD.

(Nguồn: vietlawonline.com)

Về thẩm quyền phê duyệt chi phí chuẩn bị dự án đầu tư công có cấu phần xây dựng

Trị giá hợp đồng cung cấp vật tư thiết bị có bị tính vào hạn mức giao thầu phụ?

Công văn số 1208/BXD-KTXD ngày 12/4/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực
hiện quy định liên quan đến thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị dự án.

Công văn số 1199/BXD-KTXD ngày 12/4/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện quy
định về hạn chế khối lượng công việc giao thầu phụ trong các hợp đồng tổng thầu EPC.
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\LĨNH VỰC KHÁC

Giải thích vì sao phải đặt thêm điều kiện, thủ tục trong nhập khẩu phế liệu

Công văn số 1607/BTNMT-TCMT ngày 27/3/2021 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường về vướng mắc Nghị định số 40/2019/NĐ-

CP.

Công văn phúc đáp một số kiến nghị cho rằng Nghị định 40/2019/NĐ-CP bị lộn xộn về mặt hình
thức và bị trùng lặp, chồng chéo về mặt nội dung.

Theo Bộ Tài nguyên & Môi trường, việc Nghị định 40/2019/NĐ-CP cùng lúc sửa đổi, bổ sung
nhiều Nghị định là phù hợp với kỹ thuật lập pháp hiện hành và để dễ dàng tra cứu, áp dụng, Bộ
này đã ban hành các văn bản hợp nhất theo từng Nghị định được sửa đổi.

Đối với ý kiến cho rằng Nghị định 40/2019/NĐ-CP bị chồng chéo nội dung và áp đặt nhiều thủ
tục phiền hạ cho doanh nghiệp, nhất là thủ tục nhập khẩu phế liệu, Bộ Tài nguyên giải thích việc
đặt thêm điều kiện, thủ tục trong nhập khẩu phế liệu là theo sự chỉ đạo của Thủ tướng (Chỉ thị
số 27/CT-TTg) để khắc phục những bất cập hiện hành và do lĩnh vực này có nguy cơ lớn gây
tác động xấu đến môi trường.

Nghị định 40/2019/NĐ-CP đã bổ sung các điều kiện sau trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên
liệu sản xuất:

-Phải có báo cáo đánh giá tác động môi trường được Bộ Tài nguyên & Môi trường phê duyệt,
trong đó có giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường hoặc giấy phép xử lý chất
thải nguy hại;

-Chỉ được nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho cơ sở mình và theo đúng công suất
thiết kế;

- Không được nhập khẩu phế liệu về chỉ để sơ chế và bán lại;
- Từ 1/1/2025, chỉ cho phép nhập khẩu phế liệu tối đa bằng 80% công suất thiết kế, số phế liệu
còn lại bắt buộc thu mua trong nước.

(Nguồn: vietlawonline.com)
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