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APEC nhất trí tăng cường hợp tác đẩy nhanh sự
phục hồi ngành du lịch
Kết thúc Hội nghị Bộ trưởng Du lịch lần thứ 11 (TMM11) Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á – Thái
Bình Dương (APEC) tối 19/8, các bộ trưởng du lịch của các nền kinh tế thành viên APEC nhất trí
tăng cường hợp tác nhằm củng cố sự phục hồi ngành du lịch cho dù vẫn còn những lo ngại về
tác động của đại dịch COVID-19 đối với ngành công nghiệp quan trọng này.

Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan Phiphat Ratchakitprakarn cho biết các thành viên đã
nhất trí đưa APEC hướng tới một kỷ nguyên hậu đại dịch cân bằng và bền vững thông qua khái
niệm mô hình kinh tế sinh học, tuần hoàn và xanh (BCG), đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng
của việc triển khai Kế hoạch Kết nối APEC 2015-2025, trong đó vạch ra chiến lược “Kết nối con
người với con người” và giảm thiểu “những bất ổn liên quan tới du lịch”.

Liên quan tới những điều kiện kinh doanh đang thay đổi nhanh chóng, chính phủ các thành viên
APEC sẽ ủng hộ sự chuyển đổi vững chắc, đặc biệt là khả năng thích ứng với các phương thức
kinh tế kỹ thuật số, những phương thức làm việc mới và các khoản đầu tư thông qua các dự án
của APEC.

Trong khi đó, Nhóm Công tác du lịch APEC sẽ tiếp tục kế hoạch chiến lược 2020-2024, tập trung
vào 4 trụ cột chính là chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực, tạo thuận lợi cho du lịch và phát
triển kinh tế - du lịch bền vững.

Những tín hiệu tích cực đối với kinh tế Canada
Báo cáo của Cơ quan Thống kê Canada (StatsCan)
cho biết lạm phát trong tháng 7/2022 là 7,6%, giảm từ
8,1% của tháng 5. Dự kiến, lạm phát trong năm tới sẽ
giảm xuống khoảng 3%, không xa so với mức 2%
trong ba thập kỷ qua.

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Canada ước sẽ
mạnh lên trong nửa cuối năm và vượt xa các nước
tương đồng trong Nhóm các nước công nghiệp phát
triển hàng đầu thế giới (G7) trong năm 2022. Với lạm

phát đang giảm dần, Ngân hàng trung ương Canada (BoC) và các ngân hàng trung ương khác
sẽ có thể giảm bớt việc tăng lãi suất như đầu năm nay.

Chiến dịch kiềm chế lạm phát của các ngân hàng trung ương đã khiến chi phí đi vay của
Canada tăng gấp 10 lần trong năm nay. Nhưng chiến dịch đã thành công trong việc phá vỡ quỹ
đạo đi lên của mọi thứ, từ giá dầu thế giới đến giá nhà ở khu vực Đại đô thị Toronto (GTA), lần
lượt giảm hơn 20% trong những tháng gần đây.

Các nhà kinh tế ghi nhận khả năng phục hồi đáng ngạc nhiên về chi tiêu của người tiêu dùng, hỗ
trợ tăng trưởng GDP của Canada. Nhu cầu gia tăng sau đại dịch và tiết kiệm khá lớn của các hộ
gia đình Canada (khoảng 300 tỷ CAD) sẽ thúc đẩy sự phục hồi kinh tế.
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Ba nguyên nhân lý giải cho việc IPO toàn cầu kém
nhất trong gần 30 năm

Thị trường IPO toàn cầu đang hướng đến khả
năng có một năm tệ hại nhất trong nhiều thập kỷ,
như vậy các doanh nghiệp không có nhiều lựa
chọn ngoài việc phải đốt tiền chờ đợi trong lúc
chờ thị trường chứng khoán bình ổn trở lại.

Theo Wall Street Journal, vào cuối năm ngoái,
hàng trăm doanh nghiệp trên thế giới đang trong
những giai đoạn cuối cùng chuẩn bị cho việc
chào bán cổ phiếu ra công chúng, họ được khích
lệ bởi 18 tháng tốt chưa từng có của hoạt động

IPO tại Mỹ. Sau đó, quá nhiều biến cố bất ngờ đã xảy đến bao gồm lạm phát cao, lãi suất tăng
mạnh và căng thẳng Nga – Ukraine leo thang, các thị trường chứng khoán toàn cầu vì vậy đón
cú sốc tệ hại.

Thị trường IPO toàn cầu đóng băng. Tính từ đầu năm 2022 cho đến nay, các hoạt động IPO
truyền thống chỉ kêu gọi được 5,1 tỷ USD, số liệu của Dealogic tính toán từ năm 1995 cho hay.
Nhìn chung cùng thời điểm này vào các năm, IPO đã thu về 33 tỷ USD. Bằng thời điểm này năm
ngoái, hơn 100 tỷ USD đã đổ vào các đợt IPO trên toàn cầu.

Lần gần nhất hoạt động IPO trầm lắng như vậy là vào năm 2009 khi mà nước Mỹ hồi phục từ
khoảng thời gian rất khó khăn của khủng hoảng tài chính, thị trường IPO sôi động trở lại khi
khoảng thời gian cuối năm dần đến.

Theo các chuyên gia tư vấn về IPO, họ không cho rằng năm 2022 sẽ đi theo xu hướng đó, như
vậy kết quả năm 2022 sẽ có thể trở thành năm tệ hại nhất với hoạt động IPO trong gần 30 năm
qua.

Hoạt động IPO, đặc biệt khi công ty còn non trẻ và có nhiều dư địa tăng trưởng, sẽ có thể giúp
cho nhiều nhà đầu tư nhỏ có cơ hội hưởng lợi từ việc giá trị của doanh nghiệp tăng trong tương
lai. Các doanh nghiệp đại chúng sẽ cần phải đăng ký với cơ quan quản lý và minh bạch hơn về
tình hình tài chính của họ. Những tên tuổi doanh nghiệp IPO lớn thường thuộc nhóm những
doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng cao và có thể mang đến đợt tăng trưởng kéo dài cả thập kỷ
cho thị trường.

Những ngân hàng và công ty luật cùng tư vấn IPO cho rằng những doanh nghiệp có kế hoạch
chào bán cổ phiếu trong năm nay sẽ có thể phải giảm một nửa định giá bởi trong hai năm qua,
nhà đầu tư đã đổ quá nhiều tiền vào các doanh nghiệp có giá trị thổi phồng quá cao.

Nhiều luật sư tư vấn IPO cho biết họ đã giảm kỳ vọng với phần lớn các đợt IPO lớn trong năm
nay, nhiều doanh nghiệp đang tính lùi sang năm 2023 mới IPO, chính vì vậy họ hoãn tuyển dụng
ngân hàng tư vấn.
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Bộ Công Thương xây dựng kịch bản tăng trưởng
những tháng cuối năm
Kịch bản tăng trưởng quý III, quý IV/2022 và những
giải pháp trọng tâm cần thực hiện trong những tháng
cuối năm vừa được Bộ Công Thương xây dựng và
ban hành.

Cụ thể, theo kịch bản tăng trưởng, nếu chỉ số sản
xuất công nghiệp quý III đạt 9,8%, quý IV đạt 10,3%
thì dự kiến cả năm chỉ số sản xuất công nghiệp sẽ
đạt được con số 9,5%.

Về xuất nhập khẩu, với tốc độ tăng trưởng xuất khẩu quý III dự kiến đạt 9,3%, dự kiến 9 tháng
đạt 14,6%, quý IV âm 3,5% thì dự kiến cả năm tốc độ tăng trưởng xuất khẩu đạt 9,5%; Về tốc
độ tăng trưởng nhập khẩu nếu quý III đạt 7,3%, dự kiến 9 tháng 12,7%, quý IV đạt 3,6% thì dự
kiến cả năm tốc độ tăng trưởng nhập khẩu đạt 10,3%; về cán cân thương mại, dự kiến 9 tháng
xuất siêu đạt 0,74 tỷ USD, quý IV xuất siêu đạt 0,25 tỷ USD, cả năm sẽ đạt 1 tỷ USD.

Về thị trường trong nước, mức độ tăng trưởng tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng
theo giá hiện hành quý III dự kiến đạt 42,7%, 9 tháng đạt 20,2%, quý IV đạt 13,4% thì dự kiến cả
năm sẽ đạt con số 18,3%; mức độ tăng trưởng thương mại điện tử B2C quý III đạt 20%, 9 tháng
đạt 19%, quý IV đạt 22% thì dự kiến cả năm sẽ đạt 20%.

Cục Xúc tiến thương mại, Cục Xuất nhập khẩu, các Vụ Thị trường ngoài nước cần đẩy mạnh
xuất khẩu, kiểm soát chặt chẽ nhập khẩu; triển khai các giải pháp cụ thể hỗ trợ các doanh
nghiệp tận dụng cam kết trong các Hiệp định thương mại tự do đã ký kết để mở rộng thị trường
xuất khẩu. Bên cạnh đó, xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể hỗ trợ hiệp hội, doanh
nghiệp về thông tin thị trường, xúc tiến xuất khẩu, tận dụng các cam kết trong các hiệp định
thương mại tự do để mở rộng, tìm kiếm thị trường mới; tăng cường quản lý nhập khẩu, bảo đảm
cán cân thương mại hài hòa, bền vững. Tăng cường nắm bắt thông tin, nhu cầu, quy định mới
của thị trường sở tại để kịp thời kiến nghị, tham mưu Chính phủ, Thủ tướng các giải pháp điều
hành ngoại thương và phổ biến, hướng dẫn cho các hiệp hội, doanh nghiệp khai thác hiệu quả
các cơ hội thị trường nước ngoài….

Bộ Công Thương cũng đã giao các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần thực hiện cho các đơn vị
thuộc Bộ. Cụ thể, Tổng cục Quản lý thị trường cần tăng cường quản lý thị trường, kiểm soát
chặt chẽ, xử lý nghiêm theo quy định đối với các hành vi đầu cơ, găm hàng chờ tăng giá hàng
hóa dịch vụ bất hợp pháp trên thị trường, nhất là các mặt hàng thiết yếu. Triển khai đồng bộ,
hiệu quả các giải pháp tăng cường công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, nhất là
trên các tuyến, địa bàn và đối với các mặt hàng trọng điểm; kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm
các vi phạm theo đúng quy định.
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Việt Nam tăng cường hợp tác kinh tế với Bỉ và EU
Tiếp theo chuyến thăm và làm việc tại Anh, đồng chí Trần Tuấn Anh, Trưởng Ban Kinh tế Trung
ương đã dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng ta thăm và làm việc tại Bỉ và Liên minh châu Âu (EU) từ
ngày 16 đến 19/8.

Tại các cuộc làm việc, đồng chí Trần Tuấn Anh nhấn mạnh mục đích của chuyến thăm là nhằm
củng cố hơn nữa quan hệ đối tác và hợp tác toàn diện Việt Nam - EU và quan hệ hữu nghị và
hợp tác nhiều mặt, đối tác chiến lược trong lĩnh vực nông nghiệp Việt Nam - Bỉ, nhất là cụ thể
hóa những nội dung đã được thống nhất giữa các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam và Bỉ/EU,
được thể hiện thông qua những khuôn khổ, cơ chế hợp tác và các cam kết chính trị của hai bên.

Đoàn chú trọng trao đổi sâu về nhu cầu và các yêu cầu phát triển của Việt Nam theo các mục
tiêu phát triển có tính chiến lược được Đại hội XIII của Đảng đề ra và nhận được sự hưởng ứng
tích cực của Bỉ và EU trong việc tham gia vào việc hiện thực hóa các chủ trương, chính sách
lớn của Đảng trên lĩnh vực kinh tế nhằm phục vụ xây dựng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất
nước, nhất là trên các vấn đề cốt lõi như chuyển đổi năng lượng, tăng trưởng xanh, chuyển đổi
số, kinh tế biển, thị trường tài chính, dịch vụ, phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu,
đảm bảo tính tự chủ của nền kinh tế.

Lãnh đạo Bỉ và EU bày tỏ sẽ thúc đẩy Quốc hội các nước thành viên EU sớm phê chuẩn Hiệp
định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA), đề nghị hai bên phối hợp triển khai hiệu quả EVFTA
và các khung khổ hợp tác đa dạng nhiều mặt giữa hai bên.

Quy mô GDP Việt Nam năm 2022 và 2023 thay đổi
như thế nào theo dự báo của các tổ chức quốc tế?
Theo Báo cáo Dự báo Kinh tế Toàn cầu mới nhất của Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ
Wales (ICAEW) và Oxford Economics được công bố vào tháng 6/2022, Việt Nam được dự báo
là quốc gia có triển vọng tăng trưởng cao trong khu vực, ở mức trên 6,5% trong năm 2022.
Đồng thời, Việt Nam là nước có dự báo tăng trưởng cao nhất trong khối ASEAN-6 vào năm
2023, đạt 8,3%.

Theo đó, quy mô GDP của Việt Nam năm 2022 đạt khoảng 391,92 tỷ USD (GDP Việt Nam năm
2021 đạt 368 tỷ USD). Năm 2023, quy mô GDP của Việt Nam đạt khoảng 424,45 tỷ USD, tăng
32,53 tỷ USD so với năm 2022.

Cùng với đó, theo Báo cáo Điểm lại cập nhật tình hình kinh tế Việt Nam ấn phẩm tháng 8/2022
của Ngân hàng Thế giới (WB), tăng trưởng GDP của Việt Nam được dự báo đạt 7,5% trong
năm 2022 và 6,7% trong năm 2023.

GDP Việt Nam năm 2022 sẽ đạt khoảng 395,6 tỷ USD và năm 2023 đạt khoảng 422,11 tỷ USD
(tăng 26,51 tỷ USD so với năm 2022) theo dự báo mới nhất của WB.

Với mức dự báo tăng trưởng GDP này, quy mô GDP Việt Nam năm 2022 đạt khoảng 391,92 tỷ
USD và năm 2023, GDP Việt Nam đạt khoảng 418,18 tỷ USD, tăng 26,26 tỷ USD so với 2022.
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33,706.74 điểm 4,228.48 điểm 12,705.22 điểm

0.86 % 1.29 % 2.01 %

S&P 500 đứt mạch 4 tuần tăng liên tiếp

Thị trường chứng khoán thế giới

Thị trường chứng khoán Việt Nam

Nhịp đập Thị trường tuần 15-19/08/2022: VN-Index
tiếp tục giằng co

Trong phiên cuối tuần, VN-Index giảm 4.48 điểm, kết phiên ở mức 1,269.18 điểm; HNX-
Index giảm 3.25 điểm, dừng chân ở mức 297.94 điểm. Xét cho cả tuần, VN-Index tăng 6.85
điểm (+0.54%); HNX-Index giảm 5.48 điểm (-1.81%).
Khối lượng khớp lệnh trung bình trên sàn HOSE đạt hơn 599 triệu cổ phiếu/phiên, giảm 4.8% so
với tuần giao dịch trước. Sàn HNX đạt trung bình hơn 80 triệu cổ phiếu/phiên, giảm 16.31% so
với tuần giao dịch trước.
Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng gần 624 tỷ đồng trên cả hai sàn. Khối ngoại mua ròng
hơn 576 tỷ đồng trên sàn HOSE và mua ròng gần 48 tỷ đồng trên sàn HNX.
Cổ phiếu tăng tiêu biểu trong tuần qua là S99 và HDC
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Thị trườngvàng

Thị trường ngoại hối

Thị trườngdầu

Tỷ giá ngoại tệ ngày 24/8: Đồng USD quay đầu giảm nhẹ
Sáng 24/8, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của
đồng Việt Nam với USD ở mức: 23.237 đồng.
Tỷ giá USD hôm nay tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà
nước mua vào - bán ra: 22.550 đồng - 23.400 đồng.
Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như
sau:
Vietcombank mua vào 23.290 đồng, bán ra 23.570 đồng;
VietinBank mua vào 23.220 đồng, bán ra 23.660 đồng.

Dầu tăng hơn 3% khi Ả-rập Xê-út gợi ý khả năng cắt giảm sản
lượng
Giá dầu tăng hon 3% vào ngày thứ Ba (23/8), sau khi Ả-rập Xê-út
đưa ra ý tưởng cắt giảm sản lượng của OPEC+ để hỗ trợ giá dầu
và với triển vọng dự trữ dầu thô tại Mỹ giảm.
Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Ba, hợp đồng dầu Brent tiến
3.88% lên 100.22 USD/thùng. Hợp đồng dầu WTI cộng
3.38 USD (tương đương 3.7%) lên 93.74 USD/thùng.

Giá vàng trong nước
Giá vàng SJC sáng 24/8 tiếp tục có phiên đi ngang so với chốt
phiên trước. Cụ thể, giá vàng SJC tại TP Hồ Chí Minh giao dịch
mua - bán quanh mức 66,25 – 67,05 triệu đồng/lượng. Giá vàng
SJC tại Tập đoàn Doji niêm yết trên thị trường mua - bán quanh
mức 66 – 67 triệu đồng/lượng. Giá vàng SJC tại Công ty Phú Quý
66,2 – 67,07 triệu đồng/lượng.
Giá vàng ngoài nước
Trên thị trường quốc tế, sáng 24/8 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới
tại thị trường châu Á giao dịch quanh ngưỡng 1.746 USD/ounce,
tăng hơn 8 USD/ounce so với giao dịch cùng thời điểm này sáng
qua. Trước đó, chốt phiên tại thị trường Mỹ đêm qua - rạng sáng
nay (giờ Hà Nội), giá vàng thế giới giao ngay đứng tại mức 1.748
USD, tăng gần 12 USD/ounce so với chốt phiên trước tại thị
trường này.
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Thống nhất phương án đầu tư tuyến đường sắt Biên 
Hoà - Vũng Tàu và Thủ Thiêm - Long Thành
Tuyến đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu có chiều dài khoảng 65km với mức đầu tư dự kiến
50.822 tỷ đồng.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành về
việc giao cơ quan có thẩm quyền đầu tư tuyến đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu và Thủ Thiêm -
Long Thành.

Tuyến đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu có chiều dài khoảng 65km. Điểm đầu tại ga Trảng Bom,
huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai; điểm cuối tại cảng quốc tế Cái Mép - Thị Vải. Quy mô đề xuất
thực hiện khổ 1.435mm, trong đó, đoạn Biên Hòa - Thị Vải là đường đôi, đoạn Thị Vải - Vũng
Tàu đường đơn. Tổng mức đầu tư khoảng 50.822 tỷ đồng, theo phương thức đối tác công tư
(PPP).

Tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, chiều dài khoảng 37,5km. Điểm đầu tại ga Thủ
Thiêm, Thủ Đức, TP HCM; điểm cuối tại cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Quy mô đề xuất thực hiện dự án là đường đôi, khổ 1.435mm, chỉ phục vụ hành khách. Tổng
mức đầu tư khoảng 40.566 tỷ đồng, theo phương thức PPP.

Đầu tư 1.000 tỷ đồng làm nút giao QL51 với cao tốc
Bến Lức - Long Thành
Việc đầu tư hoàn thiện nút giao QL51 nhằm nâng cao hiệu quả khai thác giữa cao tốc
Bến Lức - Long Thành với dự án CHK quốc tế Long Thành.

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC)
vừa có văn bản gửi Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh
nghiệp xin chấp thuận chủ trương sử dụng nguồn vốn để thực
hiện đầu tư hoàn thiện nút giao QL51, trong giai đoạn 1 của
Dự án xây dựng đường cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Theo VEC, dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành có

chiều dài 57,7 km có điểm đầu tại vị trí giao giữa đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương và dự
án đường Vành đai 3 (tại khoảng Km12+100 - Lý trình đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương).
Điểm cuối dự án là điểm giao với dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Theo thông tin của Báo Giao thông, tổng chi phí dự kiến thực hiện các hạng mục nêu trên ước
tính khoảng 1.000 tỷ đồng.

Theo lộ trình đề xuất, công tác thi công đầu tư hoàn thiện nút giao QL51, trong giai đoạn 1 của
Dự án xây dựng đường cao tốc Bến Lức - Long Thành sẽ được bắt đầu từ ngày 31/12/2023 và
hoàn thiện sau 18 tháng kể từ ngày khởi công.
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Quy hoạch giao thông TP HCM phải gắn với phát triển
kinh tế
Theo Giám đốc sở GTVT, TP HCM cần nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh quy hoạch sao cho
phù hợp với quy mô, tầm nhìn phát triển của thành phố, ví dụ như bổ sung quy hoạch hệ
thống đường bên sông Sài Gòn...

Sáng 20/8, UBND TP HCM tổ chức Hội thảo chuyên đề về quy hoạch giao thông vận tải TP
HCM. Tham dự hội thảo có ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP HCM; ông Lê Anh Tuấn, Thứ
trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) cùng đại diện các tỉnh, thành trong khu vực và chuyên gia
trong ngành Giao thông.

Kết nối giao thông chưa đồng bộ
Báo cáo tại hội thảo, ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở GTVT TP cho biết, đến nay, tình hình
thực hiện các công trình giao thông kết nối vùng theo Quy hoạch phát triển giao thông vận tải TP
HCM đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020 còn chậm, chưa đồng bộ với quy mô dân số và
tương xứng với vị trí, vai trò đầu tàu về phát triển kinh tế của thành phố.

Theo ông Lâm, trong tương lai thành phố sẽ cần nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh sao cho phù
hợp với quy mô, tầm nhìn phát triển của thành phố. Chẳng hạn như bổ sung quy hoạch hệ thống
đường bên sông Sài Gòn, tuyến nối vào trung tâm thành phố với khu vực phía Tây Bắc thành
phố...

Hệ thống đường sắt đô thị, quy hoạch đô thị theo hình thức TOD, các tuyến đường sắt đô thị kết
nối với các sân bay, cảng biển... tạo tiền đề phát triển kinh tế xã hội Vùng kinh tế trọng điểm phía
Nam.

Giao thông đi trước mở đường, phát triển kinh tế
Theo ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM, để quy hoạch giao thông đạt kết quả cao nhất
cần đặt TP HCM với các mối quan hệ vùng như Đông Nam bộ, Đồng bằng sông Cửu Long. Do
đó, TP HCM đang tập trung triển khai quy hoạch chung của thành phố. Thành phố sẽ rà soát các
lĩnh vực, trong đó có ngành Giao thông. Bởi giao thông đi trước sẽ mở đường cho các ngành
nghề được phát triển, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội..

Ông Mãi cho rằng, nhu cầu phát triển hệ thống
giao thông về đường bộ, đường thủy, đường sắt,
đường hàng không của thành phố là rất lớn. Nếu
chỉ dựa vào ngân sách thì không đủ và kéo dài rất
lâu, làm chậm sự phát triển của thành phố, vùng,
đất nước nên việc tìm kiếm các mô hình, cơ chế
tài chính để giải quyết vấn đề là rất cần thiết. Vì
vậy, chúng tôi rất mong muốn được lắng nghe ý
kiến chuyên gia để giúp thành phố quy hoạch,
nhận diện giao thông thành phố”, Chủ tịch UBND
TP Phan Văn Mãi nhấn mạnh
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Hải Phòng cần gì để thành cảng trung chuyển quốc tế?
Cảng biển Hải Phòng được định hướng và quy hoạch phát triển cảng cửa ngõ, trung
chuyển quốc tế. Tuy nhiên, hạ tầng GT hiện vẫn là “điểm nghẽn".

Áp lực lên hạ tầng đường bộ
Theo thống kê của Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng, lượng
hàng hóa thông qua cảng biển Hải Phòng liên tục tăng
cao qua các năm. Tàu có tải trọng và kích thước lớn đến
cảng ngày càng tăng.

Theo ông Nguyễn Anh Vũ, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải
Hải Phòng, 5 năm gần đây, hàng hóa tăng trưởng bình
quân đạt 3,94%/năm, với container đạt 5,2%.

Hoạt động cảng biển đem lại nhiều kết quả, song ông Vũ cũng cho rằng, so với vị trí, vai trò và
tiềm năng, thế mạnh của cảng lại chưa tương xứng.

Hạ tầng logistics chưa đồng bộ
Ông Nguyễn Anh Vũ thông tin, cảng biển Hải Phòng đang hướng tới các tàu mẹ chạy tuyến viễn
dương trên hành trình châu Á - châu Âu - châu Mỹ sẽ ghé Việt Nam.

Khi đó, hàng hóa từ Việt Nam sẽ không phải trung chuyển qua Hồng Kông, Cao Hùng mà sẽ
được vận chuyển trực tiếp bằng tàu mẹ.

Để làm được điều đó, thời gian tới, cấp có thẩm quyền cần sớm phê duyệt các quy hoạch phát
triển cảng biển liên quan đến khu vực Hải Phòng để tạo cơ sở pháp lý, định hướng, xây dựng kế 
hoạch đầu tư phát triển.

Theo ông Vũ, việc quy hoạch, định hướng Hải Phòng là cảng cửa ngõ quốc tế kết hợp trung
chuyển quốc tế sẽ giúp việc đầu tư phát triển cảng biển có trọng tâm, tránh lãng phí nguồn lực.
Tuy nhiên hiện kết cấu hạ tầng logistics chưa đồng bộ, năng lực cạnh tranh hạn chế, thiếu các
trung tâm logistics...

Hệ thống cảng nằm sâu trong sông, phụ thuộc nhiều vào độ sâu hệ thống tuyến luồng hảng hải,
gây khó khăn cho việc lập kế hoạch điều động tàu ra, vào cảng. Điều này còn hạn chế thu hút
tàu có trọng tải lớn có mớn nước sâu vào cảng, làm tăng chi phí khi các tàu đến phải chuyển tải
trước khi vào cảng làm hàng...

Theo các chuyên gia, mục tiêu Hải Phòng thành cảng trung chuyển quốc tế trong 5 năm tới khó
thực hiện. Để thành cảng trung chuyển quốc tế, buộc phải có hàng trung chuyển quốc tế. Trong
khi, sản lượng hàng hóa qua cảng Hải Phòng đang chủ yếu là hàng xuất, nhập khẩu trong nước.

Về điều này, ông Vũ Thanh Hải đánh giá, với vị trí địa lý, cảng biển Hải Phòng có thể “hứng”
được hàng trung chuyển từ phía Tây Nam Trung Quốc hoặc hàng qua Lào.
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Việt Nam học được gì từ việc xây dựng "cảng xanh"
trên thế giới?
Cục Hàng hải VN đang lấy ý kiến cho dự thảo Tiêu chuẩn cơ sở về tiêu chí cảng xanh để
áp dụng cho các cảng biển tại Việt Nam.

Thế giới làm cảng xanh thế nào?
Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương
(APEC) vừa qua có kế hoạch riêng khi thực hiện giải
thưởng cảng xanh. APEC đưa ra những tiêu chuẩn và
có các tiêu chí, thang điểm để các cảng biển áp dụng,
tự chấm điểm.

Cụ thể, APEC đặt ra những tiêu chí về Năng lượng
sạch (sử dụng năng lượng tái chế, LNG, điện bờ); Tiết
kiệm năng lượng (Sử dụng thiết bị và công nghệ tiết kiệm năng lượng, tối ưu hóa hệ thống cung
cấp điện); Bảo vệ môi trường (Ngăn ngừa ô nhiễm không khí, Kiểm soát tiếng ồn, xử lý chất
thải); Quản lý xanh (Hệ thống quản lý môi trường xanh, Đánh giá hiệu suất xanh).

Việt Nam học được gì?
Tại Việt Nam, Cục Hàng hải VN đang lấy ý kiến cho dự thảo Tiêu chuẩn cơ sở về tiêu chí cảng
xanh để áp dụng cho các cảng biển tại Việt Nam.

Đại diện Cục Hàng hải VN cho biết, các tiêu chuẩn đưa ra được tham khảo từ Kế hoạch thực
hiện cho hệ thống giải thưởng cảng xanh - Ban thư ký APSN 2020, hướng dẫn cảng xanh của
Cảng vụ New South Wales 2000 và hướng dẫn xanh của Tổ chức cảng biển châu Âu 2021.

“Việt Nam phải học hỏi nhiều trong kinh nghiệm quản lý cảng, các tiêu chuẩn tự động hóa, tiết
kiệm năng lượng, năng lượng sạch, ứng dụng công nghệ thông tin… của các nước khác”, đại
diện Cục Hàng hải VN cho biết và nhấn mạnh: Cách chấm điểm cho tiêu chí cảng xanh dựa
theo cách làm của APEC.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp cảng biển của Việt Nam hiện chưa có đủ nguồn lực để đáp ứng
được ngay các tiêu chí cảng xanh như của quốc tế đưa ra. Bởi thế, việc xây dựng tiêu chuẩn cơ
sở về tiêu chí cảng xanh cũng phải căn cứ vào những đặc thù của hoạt động cảng biển, hiện
trạng hoạt động và các quy định của pháp luật đối với cảng biển của Việt Nam.

Cụ thể, các tiêu chí mà Việt Nam xây dựng tập trung nhiều vào các tiêu chí về môi trường,
phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường, những yêu cầu về sử dụng năng lượng được lồng
ghép vào các tiêu chí khác. Bao gồm: Cam kết và sẵn sàng (Nhận thức và sự sẵn sàng về cảng
xanh; Thúc đẩy cảng xanh); Hành động và thực hiện (Năng lượng sạch; Tiết kiệm năng lượng;
Ứng dụng CNTT; Sử dụng tài nguyên; Bảo vệ môi trường; Quản lý xanh); Hiệu lực và hiệu quả
(Tiết kiệm năng lượng; Bảo vệ môi trường).

Theo Cục Hàng hải VN, các tiêu chí này phù hợp với năng lực của các doanh nghiệp cảng biển
Việt Nam, cũng như với sự phát triển của quốc.
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Lợi nhuận của ZIM vượt hơn 3 tỷ USD trong nửa đầu
năm 2022
ZIM - Hãng tàu container của Israel - đã công bố tổng doanh thu 7,15 tỷ USD trong nửa
đầu năm 2022, tăng khoảng 3 tỷ USD so với doanh thu trong nửa đầu năm ngoái.

Hãng vận tải container của Israel ZIM đã công bố tổng doanh thu 7,15 tỷ USD trong nửa đầu
năm 2022, tăng khoảng 3 tỷ USD so với doanh thu trong nửa đầu năm ngoái.

Sự tăng trưởng mạnh này có được là do giá cước vận chuyển container cao, theo ZIM, công ty
cũng báo cáo lợi nhuận hoạt động nửa đầu năm EBIT (thu nhập trước lãi vay và thuế) là 4,01 tỷ
USD, so với 1,84 tỷ USD trong sáu tháng đầu năm 2021.

Ngoài ra, ZIM đã tăng gần gấp đôi lợi nhuận ròng của mình trong cùng kỳ, đạt 3,05 tỷ USD.

Đồng thời, EBITDA điều chỉnh của ZIM (thu nhập trước lãi vay, thuế và khấu hao) là 4,63 tỷ
USD và EBIT điều chỉnh là 4,01 tỷ USD, trong khi tiền mặt ròng của hãng tạo ra từ hoạt động
kinh doanh đạt 3,37 tỷ USD trong nửa đầu năm 2022.

Hàng hóa chuyển từ đường hàng không sang đường 
biển khi giá cước giảm và các vấn đề được cải thiện
Khối lượng lớn hàng hóa đang dịch chuyển từ vận tải đường hàng không sang đường 
biển khi giá cước đường biển giảm mạnh và các vấn đề tắt nghẽn được cải thiện tốt
hơn.

Trong hai năm qua, ngành vận tải hàng không đã được
hưởng lợi từ sự chuyển đổi phương thức từ đường biển
sang đường hàng không nhưng các công ty giao nhận
hàng đầu đã chỉ ra rằng xu hướng đã bắt đầu đảo ngược
trong quý 2 năm nay.

CH Robinson và DHL Global Forwarding cho biết trong

quý 2 đã có sự dịch chuyển trở lại đường biển do chi phí vận chuyển container giảm và tắc
nghẽn tại các cảng cũng giảm bớt.

Trong thời kỳ cao điểm của đại dịch, ngành vận tải hàng không đã tăng sản lượng do giá cước
đường biển tăng cao và sự gián đoạn trong vận chuyển đường biển.

CH Robinson cho biết sự gián đoạn này đang giảm bớt do nhu cầu trên biển giảm bớt.. Sự khác
biệt về chi phí giữa hai phương thức vận chuyển này cũng đang tăng trở lại.

Thống kê từ báo cáo của Drewry Sea & Air Freight Shipper Insight cho thấy giá cước container
trung bình năm ngoái cao hơn 225% so với năm 2020 ở mức 7.379 USD/FEU (đơn vị tương
đương container 40ft), tiếp theo là mức tăng 31,4% so với cùng kỳ năm 2020.
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KINH TẾ VĨ MÔ – Kinh tế Việt Nam

EBIT của HMM giảm so với quý trước

Hãng vận tải Hàn Quốc HMM đã chứng kiến thu nhập từ hoạt động vận tải container (EBIT)

giảm trong quý 2 của năm.

Mặc dù doanh thu từ container cao hơn, ở mức 4,7 tỷ KRW, HMM báo cáo EBIT từ hoạt động

khai thác container là 2,89 triệu KRW (2,2 tỷ USD), giảm so với mức 3,13 tỷ KRW được công bố

vào Q.1.

Lợi nhuận ròng của tập đoàn cũng giảm theo quý xuống còn 2,9 tỷ KRW so với 3,1 tỷ KRW

trong Q1.

Việc này kết thúc bảy lần tăng liên tiếp trong thu nhập hoạt động của HMM kể từ khi hãng có lãi

trở lại từ hai năm trước.

Chiến lược của công ty hiện nay là ký thêm nhiều hợp đồng từ trung hạn đến dài hạn với các

chủ hàng lớn, tăng lợi nhuận từ hàng nội địa, hàng đặc biệt và hàng đông lạnh, đồng thời quản

lý linh hoạt các tàu tạm thời của mình.

Hapag-Lloyd đạt kỷ lục EBIT 4,8 tỷ EUR

Hapag-Lloyd đã công bố lợi nhuận kỷ lục ‘trên mức kỳ vọng’ trong Q.2, nhưng cảnh báo rằng

chi phí gia tăng trong tất cả các hạng mục đang gây áp lực lên chi phí đơn vị.

Hãng vận tải Đức đã báo EBIT đạt 4,8 tỷ EUR (4,9 tỷ USD) trong Q.2, cao nhất trong kỷ lục, so

với 9,0 tỷ EUR, chủ yếu nhờ các hợp đồng hàng năm và nhiều năm có hiệu lực trong Q1 và

Q2.

Trong nửa đầu năm, tổng doanh thu tăng 76% lên 16,9 tỷ EUR trong khi EBIT tăng gần gấp ba

lần lên 9,1 tỷ EUR.

Hãng tàu cho biết kết quả sẽ tốt hơn nữa nếu không phải tăng chi phí nhiên liệu, xếp dỡ

container và thuê tàu. Chi phí bunker tăng 67% so với cùng kỳ năm ngoái lên 703 USD/tấn, so

với 421 USD / tấn trong nửa đầu năm 2021.

Giá cước trung bình đạt 2.855 USD trong 6 tháng đầu năm trong khi khối lượng vận tải vẫn ở

mức của năm trước. Trên cơ sở hàng quý, Hapag-Lloyd đã tăng cả số lượng bốc dỡ hàng và tỷ

lệ trung bình trên mỗi teu trong quý thứ hai so với quý đầu tiên. Hãng cho biết họ dự kiến sẽ

tiếp tục tăng trưởng về khối lượng vận tải trong tương lai.

Hapag-Lloyd đã tăng dự báo cho cả năm. Hãng dự đoán EBIT sẽ rơi vào trong khoảng 16,3 -

18,2 tỷ EUR, cao hơn đáng kể so với khoảng 11,7 - 13,6 tỷ EUR trước đó.
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Nộp thuế khấu trừ, DNCX được sử dụng hóa đơn GTGT

cho hàng bán vào nội địa và hàng xuất khẩu

Công văn số 40742/CTHN-TTHT ngày 18/8/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội

về việc áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP (4 trang)

Theo quy định tại khoản 5 Điều 30 Nghị định 82/2018/NĐ-CP , đối với hàng hóa của DNCX bán
thanh lý vào thị trường nội địa thì không phải áp dụng chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu,
nhập khẩu trừ trường hợp thuộc diện phải kiểm tra chất lượng, kiểm tra chuyên ngành nhưng
chưa thực hiện khi nhập khẩu; hoặc thuộc diện quản lý bằng giấy phép thì phải được cơ quan
cấp phép nhập khẩu đồng ý.

Về thuế, khi bán thanh lý hàng hóa vào nội địa, DNCX phải khai báo thuế GTGT theo quy định tại
Điều 44 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và khoản 1 Điều 8, khoản 1 Điều 9 Nghị định
126/2020/NĐ-CP .

Về hóa đơn, trường hợp DNCX đăng ký khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì được sử
dụng hóa đơn GTGT cho hoạt động thanh lý tài sản vào nội địa và hoạt động xuất khẩu hàng hóa
ra nước ngoài hoặc xuất vào khu phi thuế quan (khoản 1 Điều 8 Nghị định 123/2020/NĐ-CP ).

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.net)

Điều kiện khai bổ sung thuế GTGT đề nghị hoàn

Công văn số 3059/TCT-KK ngày 18/8/2022 của Tổng cục Thuế

về việc kê khai thuế GTGT (1 trang)

Liên quan đến việc kê khai bổ sung hóa đơn GTGT đầu vào, Tổng cục Thuế đã yêu cầu thực hiện
theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP .

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp kê khai bổ sung hóa đơn đầu vào làm tăng số thuế GTGT còn
được khấu trừ chuyển kỳ sau thì phải kê khai vào kỳ tính thuế hiện tại và chỉ được kê khai bổ
sung số thuế đề nghị hoàn khi chưa nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế tiếp theo và chưa nộp
hồ sơ đề nghị hoàn thuế.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.net)

Cho thuê phần mềm không được miễn thuế GTGT

Công văn số 4315/CTTPHCM-TTHT ngày 5/5/2021 của Cục Thuế TP. HCM

về chính sách thuế (2 trang)

Cục thuế TP. HCM lưu ý, hoạt động cung cấp sản phẩm phần mềm, dịch vụ phần mềm thuộc đối
tượng không chịu thuế GTGT theo quy định tại khoản 21 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC
không áp dụng với hoạt động cho thuê phần mềm.

Theo đó, khi cho thuê phần mềm với hình thức thu phí thuê bao hàng năm, doanh nghiệp phải
lập hóa đơn, tính thuế GTGT với thuế suất 10%.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.net)
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Chi thưởng cho từng người lao động phải khấu trừ thuế

Công văn số 40747/CTHN-TTHT ngày 18/8/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội

về hóa đơn chi phí tại đơn vị (4 trang)

Xem chi tiết văn bản tại đây

(Nguồn: luatvietnam.net)

PHẦN TIN THỊ TRƯỜNG

Đơn vị sự nghiệp vi phạm pháp luật kế toán bị xử phạt theo quy định nào?

Công văn số 7952/BTC-QLKT ngày 10/8/2022 của Bộ Tài chính

về việc hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán (2 trang)

Bộ Tài chính lưu ý, trường hợp đơn vị sự nghiệp có hành vi vi phạm trong lĩnh vực kế toán thì
cũng bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (hiện nay là Nghị định
41/2018/NĐ-CP ).

Đối với các cơ quan nhà nước, cán bộ, công viên chức nhà nước nếu có hành vi vi phạm thuộc
công vụ, nhiệm vụ được giao thì không bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm
hành chính mà bị xử lý theo quy định của pháp luật có liên quan.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.net)

Cục thuế TP. Hà Nội lưu ý, trường hợp Công ty chi thưởng cho người lao động để khuyến khích
sản xuất kinh doanh, nếu chi chung cho tập thể thì được miễn khấu trừ thuế; tuy nhiên, nếu chi
cho đích danh cá nhân người lao động thì phải khấu trừ thuế (điểm đ.7 khoản 2 Điều 2 Thông tư
111/2013/TT-BTC ).

Khoản chi thưởng cho người lao động để khuyến khích sản xuất kinh doanh nếu đáp ứng các
điều kiện tại khoản 1 Điều 4 và không thuộc các khoản loại trừ nêu tại khoản 2 Điều 4 Thông tư
96/2015/TT-BTC thì được chấp nhận hạch toán.

Về chi phí mua hộp quà nếu để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh chịu thuế GTGT và đáp
ứng các điều kiện tại khoản 10 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC thì được khấu trừ toàn bộ.

Hàng xuất khẩu ra nước ngoài được miễn thuế TTĐB

Công văn số 3373/CTTPHCM-TTHT ngày 9/4/2021 của Cục Thuế TP. HCM

về thuế tiêu thụ đặc biệt (2 trang)

Theo quy định tại khoản 1.3 Điều 3 Thông tư 195/2015/TT-BTC, hàng hóa do cơ sở sản xuất bán
cho cơ sở xuất khẩu được miễn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB).

Theo đó, trường hợp Công ty sản xuất rượu và bán cho các cơ sở xuất khẩu thì chỉ phải khai nộp
thuế GTGT (10%), miễn nộp thuế TTĐB.

Tuy nhiên, Công ty phải xuất trình đầy đủ hồ sơ chứng minh là hàng hóa đã thực tế xuất khẩu
theo quy định tại khoản 1.3 Điều 3 Thông tư 195/2015/TT-BTC nêu trên.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.net)
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Chi nhánh phụ thuộc không bắt buộc phải có kế toán trưởng

Công văn số 8025/BTC-QLKT ngày 12/8/2022 của Bộ Tài chính về việc bố trí kế toán trưởng, 
người phụ trách kế toán tại đơn vị hạch toán phụ thuộc (2 trang)

Xem chi tiết văn bản tại đây

(Nguồn: luatvietnam.net)

PHẦN TIN THỊ TRƯỜNG

Lại sửa quy định về hoàn thuế dự án đầu tư và giá đất được trừ khi tính thuế GTGT

Nghị định số 49/2022/NĐ-CP ngày 29/7/2022 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung

một số điều của Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi,

bổ sung một số điều theo Nghị định số 12/2015/NĐ-CP , Nghị định số 100/2016/NĐ-CP

và Nghị định số 146/2017/NĐ-CP (5 trang)

Nghị định này lần nữa sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến giá đất được trừ khi tính thuế
chuyển nhượng BĐS và chính sách hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư.

Theo đó, đối với trường hợp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất sau đó bán lại thì giá đất
được trừ khi tính thuế GTGT là giá đất tại thời điểm nhận chuyển nhượng KHÔNG bao gồm giá
trị cơ sở hạ tầng, thay vì quy định cũ tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP cho phép giảm trừ cả giá trị
cơ sở hạ tầng.

Trường hợp không tách được giá trị quyền sử dụng đất và giá trị cơ sở hạ tầng thì giá đất được
trừ được căn cứ theo giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành tại thời điểm nhận chuyển nhượng.

Tuy nhiên, đổi lại, cơ sở kinh doanh sẽ được kê khai khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của của cơ
sở hạ tầng (nếu có).

Đối với trường hợp chuyển nhượng nhà, cơ sở hạ tầng thu tiền theo tiến độ, Thông tư quy định
rõ giá tính thuế GTGT là số tiền thu được theo tiến độ trừ (-) giá đất được trừ tương ứng với tỷ lệ
% số tiền thu được trên tổng giá trị hợp đồng.

Về chính sách hoàn thuế dự án đầu tư, theo quy định mới, đối với dự án đầu tư của cơ sở kinh
doanh ngành, nghề có điều kiện sẽ được xét hoàn thuế GTGT khi có số thuế GTGT chưa khấu
trừ từ 300 triệu đồng và thuộc một trong các trường hợp sau:

(i) Dự án trong giai đoạn đầu tư, đã được cấp giấy kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có
điều kiện theo một trong các hình thức: giấy phép hoặc giấy chứng nhận hoặc văn bản xác nhận,
chấp thuận.

(ii) Dự án trong giai đoạn đầu tư, theo pháp luật đầu tư và pháp luật chuyên ngành chưa phải đề
nghị cấp giấy kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện;

(iii) Dự án theo quy định của pháp luật đầu tư, pháp luật chuyên ngành không phải xin cấp giấy
kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/9/2022.

Bãi bỏ quy định tại Điều 2 Nghị định số 10/2017/NĐ-CP ngày 09/2/2017.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.net)

Bộ Tài chính cho rằng chi nhánh hạch toán phụ thuộc của doanh nghiệp không phải là một đơn
vị kế toán nên chi nhánh không bắt buộc phải tổ chức bộ máy kế toán và bố trí kế toán trưởng
theo quy định tại khoản 2 Điều 18, khoản 1 Điều 20 Nghị định 174/2016/NĐ-CP .

Việc tổ chức bộ máy kế toán và bố trí kế toán trưởng tại chi nhánh hạch toán phụ thuộc sẽ do
người đại diện pháp luật của doanh nghiệp tự quyết định căn cứ vào đặc điểm hoạt động và yêu
cầu quản lý của doanh nghiệp.
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Thủ tục khai hải quan và nộp thuế khi DNCX chuyển đổi thành doanh nghiệp thường

Công văn số 3292/TCHQ-TXNK ngày 9/8/2022 của Tổng cục Hải quan

về việc kê khai nộp thuế khi chuyển đổi từ DNCX sang doanh nghiệp không hưởng

chính sách của DNCX (3 trang)

Công văn lưu ý về thủ tục hải quan và kê khai nộp thuế trong trường hợp doanh nghiệp chế xuất
(DNCX) chuyển đổi thành doanh nghiệp thông thường.

Theo đó, đối với số hàng đã mua từ nội địa, DNCX phải kê khai tờ khai hải quan mới, nộp đủ thuế
trước khi chuyển đổi thành doanh nghiệp thường và không được xét hoàn lại tiền thuế nhập khẩu
nộp thừa.
Đối với hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài làm tài sản cố định (TSCĐ), nếu doanh nghiệp sau
chuyển đổi vẫn đáp ứng điều kiện ưu đãi theo pháp luật đầu tư, pháp luật thuế XNK thì được tiếp
tục kế thừa ưu đãi miễn thuế.

Trường hợp này, DNCX thực hiện thủ tục khai thay đổi mục đích sử dụng đối với TSCĐ đã nhập
khẩu miễn thuế tương tự trường hợp thay đổi mục đích sử dụng bằng hình thức chuyển nhượng
cho đối tượng cũng thuộc diện ưu đãi (Điều 21 Thông tư 38/2015/TT-BTC, sửa đổi tại Thông tư
39/2018/TT-BTC).

Doanh nghiệp sau chuyển đổi không phải thông báo Danh mục miễn thuế đối với các TSCĐ đã
nhập khẩu miễn thuế trước đây, chỉ cần báo cáo định kỳ tình hình sử dụng hàng nhập khẩu miễn
thuế hàng năm theo quy định.

Riêng các TSCĐ nhập khẩu sau thời điểm chuyển đổi, doanh nghiệp chỉ được miễn thuế nếu có
thông báo danh mục miễn thuế trước khi nhập khẩu (Điều 30 Nghị định 134/2016/NĐ-CP).

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.net)

Nhập khẩu phương tiện chứa hàng, khai mã loại hình thế nào?

Công văn số 3402/TCHQ-GSQL ngày 16/8/2022 của Tổng cục Hải quan

về mã loại hình đối với khung thép hỗ trợ vận chuyển cánh quạt điện gió (1 trang)

Theo Tổng cục Hải quan, Bảng mã loại hình XNK ban hành kèm Quyết định số 1357/QĐ-TCHQ
ngày 18/5/2022 được phân loại và sắp xếp tùy theo mục đích xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa.

Theo đó, trường hợp phương tiện chứa hàng được nhập khẩu với mục đích sử dụng nhiều lần để
chứa hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì đăng ký tờ khai mã loại hình G13.

Nếu nhập khẩu với mục đích phục vụ dự án có thời hạn thì đăng ký tờ khai theo mã loại hình
G12.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.net)

HẢI QUAN – XUẤT NHẬP KHẨU – VẬN TẢI
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Từ 15/8/2022, có thể gia hạn trực tuyến Quyết định công nhận

địa điểm kiểm tra hàng hóa XNK

Công văn số 3338/TCHQ-CNTT ngày 12/8/2022 của Tổng cục Hải quan

về việc bổ sung thủ tục trên Hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến (1 trang)

Tổng cục Hải quan thông báo sẽ bổ sung 02 thủ tục được thực hiện trên Cổng dịch vụ công trực
tuyến kể từ ngày 15/8/2022, bao gồm:

1. Gia hạn thời gian hiệu lực của Quyết định công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa tại chân công
trình hoặc cơ sở sản xuất, nhà máy

2. Chấm dứt hoạt động địa điểm kiểm tra hàng hóa tại chân công trình hoặc cơ sở sản xuất, nhà
máy

Địa chỉ truy cập Cổng dịch vụ công trực tuyến của Hải quan http://pus.customs.gov.vn.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.net)

Những trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh kho ngoại quan

Công văn số 3361/TCHQ-GSQL ngày 12/8/2022 của Tổng cục Hải quan

về việc tăng cường công tác quản lý, giám sát hàng gửi kho ngoại quan (3 trang)

Công văn nhắc nhở Chi cục Hải quan trên cả nước phải kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp kinh
doanh kho ngoại quan thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định tại Luật Hải quan, Nghị định
08/2015/NĐ-CP (sửa đổi tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP) và Thông tư 38/2015/TT-BTC (sửa đổi
tại Thông tư 39/2018/TT-BTC).

Trong đó, lưu ý một số trách nhiệm sau đây:

- Cập nhật thông tin hàng hóa getin kho bãi lên Hệ thống VASSCM ngay sau khi hoàn thành việc
xếp dỡ hàng hóa;

- Cập nhật kịp thời thông tin hàng hóa rút khỏi container đưa vào kho, thông tin getout kho bãi lên
Hệ thống VASSCM;

- Cập nhật cả thông tin getout trên Hệ thống đối với hàng hóa tiêu hủy;

- Kết nối phần mềm quản lý của doanh nghiệp với Hệ thống VASSCM theo đúng quy định tại Nghị
định 68/2016/NĐ-CP và Thông tư 39/2018/TT-BTC .

Các doanh nghiệp kinh doanh kho ngoại quan không thực hiện đầy đủ trách nhiệm hoặc không
đáp ứng điều kiện hoạt động theo quy định sẽ bị xem xét buộc chấm dứt hoạt động kho ngoại
quan.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.net)
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Được phép nhập khẩu sản phẩm hoàn chỉnh để gắn vào hàng hóa sản xuất xuất khẩu

Công văn số 3363/TCHQ-GSQL ngày 12/8/2022 của Tổng cục Hải quan

về việc nhập khẩu hàng hóa làm quà khuyến mại (1 trang)

Theo quy định tại Điều 54 Thông tư 38/2015/TT-BTC (sửa đổi tại khoản 34 Điều 1 Thông tư
39/2018/TT-BTC), doanh nghiệp được phép nhập khẩu sản phẩm hoàn chỉnh để gắn vào hàng
hóa sản xuất xuất khẩu.

Tờ khai nhập khẩu trường hợp này được khai theo mã loại hình E11 (Quyết định số 1357/QĐ-
TCHQ ngày 18/5/2021).

Về chính sách thuế, thực hiện theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 10 và điểm b khoản 1 Điều
12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP (sửa đổi tại Nghị định 18/2021/NĐ-CP).

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.net)

Các quy định cần biết khi doanh nghiệp FDI kinh doanh BĐS

Công văn số 3133/BXD-QLN ngày 11/8/2022 của Bộ Xây dựng

về việc hướng dẫn xác định doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại khoản 3 Điều 11

của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 (2 trang)

Khu vực kinh doanh BĐS phải nằm ngoài phạm vi bảo vệ quốc phòng, an ninh theo quy hoạch và
kế hoạch sử dụng đất được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (khoản 4 Điều 4 Luật số
66/2014/QH13 ).

Riêng về tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài, năng lực, điều kiện tiếp cận thị
trường đối với nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực kinh doanh BĐS, cần liên hệ với Bộ Kế
hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn theo thẩm quyền.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.net)

DOANH NGHIỆP – ĐẦU TƯ

Bộ Xây dựng lưu ý, doanh nghiệp có vốn đầu tư
nước ngoài (FDI) khi kinh doanh bất động sản
(BĐS) tại Việt Nam cần phải đáp ứng điều kiện và
tuân thủ các nguyên tắc, hình thức, phạm vi kinh
doanh theo đúng quy định pháp luật.

Theo đó, doanh nghiệp FDI phải tuân thủ điều kiện
và hình thức kinh doanh BĐS theo quy định tại
khoản 1 Điều 10 (sửa đổi tại điểm a khoản 2 Điều
75 Luật Đầu tư năm 2020), khoản 3 Điều 11 Luật
kinh doanh BĐS số 66/2014/QH13 và Điều 4 Nghị
định 02/2022/NĐ-CP .
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Bên nước ngoài không thường trú tại Việt Nam

vẫn phải nộp thuế chuyển nhượng vốn

Công văn số 39624/CTHN-TTHT ngày 11/8/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội

về thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng vốn (5 trang)

Việc kê khai, nộp thuế TNDN từ chuyển nhượng vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài hiện nay
vẫn thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Thông tư 78/2014/TT-BTC .

Theo đó, nhà đầu tư nước ngoài (kể cả không có cơ sở thường trú tại Việt Nam) nếu phát sinh
thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp tại Việt Nam thì phải nộp thuế.

Trường hợp cả bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng vốn đều là nhà đầu tư ở nước
ngoài thì doanh nghiệp nơi phát sinh vốn góp chuyển nhượng chịu trách nhiệm khấu trừ, nộp thay
thuế.

Về việc áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn của nhà đầu
tư tại Ailen, được thực hiện theo quy định tại Điều 14 của Hiệp định và Điều 27 Thông tư
205/2013/TT-BTC.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.net)

7 tổn thất không được bảo hiểm bồi thường trong đầu tư xây dựng

Đây là nội dung được quy định tại Thông tư 50/2022/TT-BTC ngày 11/8/2022

của Bộ Tài chính về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

Cụ thể, Điều 5 Thông tư này quy định doanh nghiệp bảo hiểm không có trách nhiệm bồi thường
cho các tổn thất sau:

- Tổn thất do chiến tranh, bạo loạn, đình công, hành động của các thế lực thù địch, nổi loạn, hành
động ác ý nhân danh hoặc có liên quan tới các tổ chức chính trị, tịch biên, sung công, trưng dụng,
trưng thu hay phá hủy hoặc bị gây thiệt hại theo lệnh của cơ quan Nhà nước.

- Tổn thất do hành động khủng bố.

- Tổn thất do phóng xạ hạt nhân, phản ứng hạt nhân, nhiễm phóng xạ.

- Tổn thất từ hành vi cố ý vi phạm pháp luật của bên mua bảo hiểm hoặc người được bảo hiểm
(không áp dụng với bảo hiểm bắt buộc cho người lao động thi công trên công trường trong
trường hợp tự vệ, cứu người, cứu tài sản hoặc sử dụng chất kích thích theo chỉ định của bác sĩ).

- Tổn thất trong trường hợp bên mua bảo hiểm không có quyền lợi có thể được bảo hiểm theo
khoản 9 Điều 3 Luật Kinh doanh bảo hiểm.

- Tổn thất do ngừng công việc thi công xây dựng hoặc tổn thất do hậu quả của ngừng công việc
thi công xây dựng.

- Tổn thất đôi với dữ liệu, phần mềm và các chương trình máy tính.

Thông tư này có hiệu lực từ 01/10/2022.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.vn)

LAO ĐỘNG – BẢO HIỂM
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Người lao động được tự khai số lượng người phụ thuộc

Công văn số 40745/CTHN-TTHT ngày 18/8/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội

về việc đăng ký giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc (2 trang)

Trường hợp người lao động đăng ký cha mẹ ruột, cha mẹ vợ, cha mẹ nuôi... là người phụ thuộc
để giảm thuế TNCN thì phải đáp ứng các điều kiện tại điểm đ khoản 1 Điều 9 và có hồ sơ chứng
minh theo quy định tại điểm g.3 khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC .

Người lao động được tự khai, tự chịu trách nhiệm về số lượng người phụ thuộc đã đăng ký
(khoản 5 Điều 12 Nghị định 65/2013/NĐ-CP).

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.net)

Điều kiện đăng ký anh ruột là người phụ thuộc

Công văn số 4276/CTTPHCM-TTHT ngày 5/5/2021 của Cục Thuế TP. HCM

về hồ sơ đăng ký người phụ thuộc (3 trang)

Người lao động nếu muốn đăng ký anh ruột là người phụ thuộc (để giảm trừ thu nhập chịu thuế
TNCN) thì phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC , gồm:

(i) anh ruột không còn nơi nương tựa nào khác;

(ii) người lao động đang phải trực tiếp nuôi dưỡng anh ruột;

(iii) anh ruột đã ngoài độ tuổi lao động hoặc bị mất khả năng lao động do khuyết tật;

(iv) anh ruột không có thu nhập hoặc thu nhập không quá 1 triệu đồng/tháng;

(v) có đủ hồ sơ chứng minh người phụ thuộc theo điểm g.4 khoản 1 Điều 9 Thông tư
111/2013/TT-BTC.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.net)

Những việc cần làm nhằm phòng chống tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp

Công văn số 802/LĐLĐ-CSPL ngày 16/8/2022 của Liên đoàn Lao động TP. HCM

về việc triển khai thực hiện chương trình chăm sóc và nâng cao sức khoẻ người lao động,

phòng chống bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2022 - 2030 (1 trang)

Nhằm nâng cao sức khỏe và phòng chống bệnh nghề nghiệp cho công nhân lao động, Liên đoàn
Lao động TP. HCM đã yêu cầu các cấp công đoàn, nhất là công đoàn cơ sở triển khai thực hiện
một số việc sau:

1. Tiếp tục thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động tại cơ quan, doanh nghiệp, nâng cao
hiệu quả hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên, cải thiện điều kiện lao động, ngăn ngừa
tai nạn lao động và phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

2. Phối hợp cùng các cơ quan chức năng tại địa phương tham gia giám sát việc thực hiện công
tác an toàn vệ sinh lao động, quan trắc môi trường lao động, khám sức khoẻ định kỳ, bữa ăn
ca… tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh.

3. Đẩy mạnh tập huấn kiến thức pháp luật, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho doanh
nghiệp và người lao động.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.net)
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Người lao động tại TP. HCM sẽ nhận được tiền hỗ trợ thuê nhà muộn nhất vào 30/8/2022

Công văn số 2841/UBND-VX ngày 12/8/2022 của UBND TP. HCM

về việc hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg

của Thủ tướng Chính phủ (3 trang)

Chính quyền TP. HCM tiếp tục nhắc nhở các doanh nghiệp nhanh chóng nộp hồ sơ đề nghị hỗ
trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg, chậm nhất vào ngày
15/8/2022.

Phía cơ quan BHXH và UBND các quận/huyện sẽ bố trí nhân sự tăng cường tiếp nhận hồ sơ
trong cả 02 ngày thứ Bảy và Chủ nhật (ngày 13 và ngày 14/8/2022) để doanh nghiệp kịp nộp hồ
sơ đúng hạn.

Việc chi hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động sẽ hoàn thành chậm nhất vào ngày 30/8/2022.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.net)

Hồ sơ báo tăng/giảm đóng BHXH nên nộp ngay khi phát sinh,

không chờ cuối tháng

Công văn số 4246/BHXH-QLT ngày 4/8/2022 của Bảo hiểm xã hội TP. HCM

về việc nộp hồ sơ thu, trích nộp tiền BHXH đảm bảo quyền lợi cho người tham gia (2 trang)

Bảo hiểm xã hội TP. HCM khuyến cáo các doanh nghiệp nên nộp sớm hồ sơ điều chỉnh lương,
báo tăng/giảm lao động ngay khi phát sinh, tránh dồn đến ngày cuối tháng vì có thể dẫn đến nộp
trễ hồ sơ vì những lý do như lỗi mạng, hồ sơ không hợp lệ, hồ sơ khai chưa đúng... và dẫn đến
phát sinh thu BHXH, BHYT trong tháng sau, có thể ảnh hưởng đến quyền lợi KCB BHYT và xác
nhận quá trình đóng BHXH của người lao động.

Riêng hồ sơ báo giảm lao động, doanh nghiệp có thể nộp ngay khi có Quyết định thôi việc, Quyết
định chấm dứt hợp đồng (không cần chờ đến ngày cuối tháng) để cơ quan BHXH sớm chốt sổ
trả cho người lao động kịp thời hưởng các chế độ BHXH, BHTN.

Đối với tiền BHXH, doanh nghiệp phải trích nộp hàng tháng chậm nhất vào ngày cuối cùng của
tháng theo đúng quy định tại khoản 1 Điều 7 Văn bản hợp nhất số 2089/VBHN-BHXH ngày
26/6/2020.

Ngoài ra, Bảo hiểm xã hội TP. HCM cũng lưu ý doanh nghiệp phải tính toán đúng số ngày người
lao động không làm việc trong tháng căn cứ theo lịch làm việc thực tế đang áp dụng (22 ngày, 24
ngày hay 26 ngày/tháng) để nộp đúng hồ sơ giảm đóng BHXH cho những trường hợp nghỉ việc
từ 14 ngày trở lên theo quy định tại khoản 3 Điều 85 Luật BHXH.

Bãi bỏ Khoản 7.1 Mục 7; Mục 10 Công văn số 1734/BHXH-QLT ngày 16/8/2017 hướng dẫn thu
BHXH, BHYT; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.net)
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Sẽ thanh tra đột xuất doanh nghiệp chậm đóng BHXH

số tiền lớn hoặc quá 3 tháng

Công văn số 2243/BHXH-TST ngày 17/8/2022 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

về việc tăng cường đôn đốc thu, giảm số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN (5 trang)

Do hiện nay số tiền doanh nghiệp chậm đóng BHXH khá lớn, BHXH Việt Nam đã yêu cầu BHXH
các tỉnh tăng cường thanh tra đột xuất đối với các doanh nghiệp chậm đóng BHXH quá 3 tháng
và doanh nghiệp chậm đóng số tiền lớn.

Đồng thời, kiên quyết xử phạt hành chính đối với các doanh nghiệp có vi phạm pháp luật về đóng
BHXH được phát hiện qua thanh tra; đặc biệt xem xét chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để
khởi tố hình sự đối với doanh nghiệp có hành vi trốn đóng BHXH, BHYT đủ cơ sở khởi tố theo
Điều 216 BLHS.

Những doanh nghiệp đã bị xử phạt hành chính nhưng chưa thực hiện hoặc cố tình chây ỳ không
thực hiện thì áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành theo quy định tại khoản 44 Điều 1 Luật sửa
đổi Luật xử lý vi phạm hành chính.

Những trường hợp đã hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt nhưng không thực hiện thì tiếp
tục áp dụng biện pháp đôn đốc khắc phục hậu quả theo quy định tại khoản 36 Điều 1 Luật sửa
đổi Luật xử lý vi phạm hành chính, đồng thời lập danh sách báo cáo chính quyền địa phương để
công khai danh tính.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.net)

Hướng dẫn tiếp tục chi hỗ trợ cho người lao động từ quỹ BHTN2

BHXH Việt Nam vừa có Công văn 2216/BHXH-CSXH về tiếp tục chi trả hỗ trợ

đối với người lao động thuộc đối tượng hỗ trợ theo Nghị quyết 03/2021/UBTVQH15

Theo đó, những người sau đây đã nộp hồ sơ đúng thời hạn quy định và đã được BHXH
tỉnh/thành phố tổng hợp, báo cáo BHXH Việt Nam được điếp tục hỗ trợ:

- NLĐ đang tham gia BHTN tại thời điểm ngày 30/9/2021 (không bao gồm NLĐ đang làm việc tại
cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và ĐVSN
công lập do NSNN bảo đảm chi thường xuyên);

- NLĐ đã dừng tham gia BHTN do chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐ làm việc trong khoảng thời gian từ
ngày 01/01/2020 đến ngày 30/9/2021 có thời gian đóng BHTN được bảo lưu theo quy định của
pháp luật về việc làm, không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng.

Thời gian thực hiện chi trả hoàn thành chậm nhất vào ngày 10/9/2022.

Trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 24/2022/UBTVQH15 tiếp tục hỗ
trợ đối với người lao động theo Nghị quyết 03/2021/UBTVQH15 ngày 24/9/2021.

Trong đó, sử dụng khoảng 1.155 tỷ đồng từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp đến hết năm 2021
để tiếp tục chi trả hỗ trợ đối với người lao động thuộc đối tượng hưởng theo Nghị quyết
03/2021/UBTVQH15 đã nộp hồ sơ đúng thời hạn.

Công văn 2216/BHXH-CSXH được ban hành ngày 12/8/2022.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: thuvienphapluat.vn)
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Chuyên gia nước ngoài nhận lương nhiều nơi có được ủy quyền quyết toán thuế?

Công văn số 4929/CTTPHCM-TTHT ngày 19/5/2021 của Cục Thuế TP. HCM

về chính sách thuế TNCN (3 trang)

Theo Cục thuế TP. HCM, đối với chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam và phát sinh thu
nhập nhiều nơi (tại Việt Nam và nước ngoài), nếu đủ điều kiện ủy quyền quyết toán thuế theo quy
định tại điểm d.2 khoản 6 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP thì được ủy quyền cho Công ty
quyết toán thay.

Tuy nhiên, nếu chuyên gia nước ngoài không đủ điều kiện ủy quyền quyết toán thuế theo quy
định thì phải trực tiếp khai thuế theo quý và quyết toán thuế theo quy định tại khoản 3 Điều 21
Thông tư 92/2015/TT-BTC .

Trường hợp Công ty chi trả cho chuyên gia nước ngoài thu nhập không bao gồm thuế thì phải
quy đổi thành thu nhập tính thuế theo hướng dẫn tại khoản 4 Điều 7 Thông tư 111/2013/TT-BTC
(sửa đổi tại khoản 1 Điều 14 Thông tư 92/2015/TT-BTC).

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.net)

TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG – CHỨNG KHOÁN

Quy định mới về quản lý ngoại hối với phát hành trái phiếu quốc tế

và Thủ tục đăng ký khoản phát hành trái phiếu quốc tế từ 15/9/2022

Ngày 29/7/2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 10/2022/TT-NHNN

hướng dẫn về quản lý ngoại hối với việc phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế

của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh

Thông tư này quy định về các thủ tục đăng ký hạn mức phát hành trái phiếu quốc tế của doanh
nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh; thủ tục về đăng ký, thay đổi khoản phát hành trái phiếu
quốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh.

Ngoài ra, Thông tư còn quy định các nội dung khác về quản lý ngoại hối liên quan đến khoản vay
nước ngoài thực hiện dưới hình thức phát hành trái phiếu quốc tế của doanh nghiệp

Theo Thông tư của Ngân hàng Nhà nước, sau khi phương án phát hành trái phiếu quốc tế được
phê duyệt, muộn nhất 20 ngày làm việc trước khi thực hiện chào bán trái phiếu trên thị trường
quốc tế, tổ chức phát hành phải gửi hồ sơ đăng ký hạn mức phát hành trái phiếu quốc tế.

Trong thời hạn 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước có
văn bản xác nhận hoặc từ chối xác nhận hạn mức phát hành. Trường hợp từ chối, Ngân hàng
Nhà nước phải có văn bản nêu rõ lý do.

Theo Điều 7 Thông tư này quy định về trình tự thực hiện thủ tục đăng ký khoản phát hành trái
phiếu quốc tế như sau:

- Trước khi thực hiện chào bán trái phiếu:

Sau khi phương án phát hành trái phiếu quốc tế được phê duyệt, chậm nhất 20 ngày làm việc
trước khi chào bán trái phiếu, tổ chức phát hành gửi 01 bộ hồ sơ đăng ký theo quy định tại Điều 6
Thông tư này (trừ khoản 8, 9, 10) đến Vụ Quản lý ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước.

Trong 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước xác nhận
hoặc từ chối xác nhận hạn mức phát hành.

- Khi thực hiện chào bán trái phiếu: Tổ chức phát hành nộp các thành phần hồ sơ quy định tại
khoản 8, 9 và 10 Điều 6 Thông tư này.
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Vay ngân hàng trên 25% vốn góp có bị coi là giao dịch liên kết?

Công văn số 4927/CTTPHCM-TTHT ngày 19/5/2021 của Cục Thuế TP. HCM

về chính sách thuế (2 trang)

Theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 5 Nghị định 132/2020/NĐ-CP, bên đi vay và bên cho vay
sẽ phát sinh quan hệ liên kết nếu giá trị khoản vay ít nhất bằng 25% vốn góp và chiếm trên 50%
tổng giá trị các khoản nợ trung và dài hạn của bên đi vay.

Tuy nhiên, theo Cục thuế TP. HCM, trường hợp tổng giá trị khoản vay tại các ngân hàng chiếm
trên 25% vốn góp và chiếm trên 50% tổng giá trị các khoản nợ trung, dài hạn của Công ty nhưng
giá trị khoản vay tại mỗi ngân hàng lại nhỏ hơn 25% vốn góp và nhỏ hơn 50% tổng giá trị các
khoản nợ trung, dài hạn thì Công ty không bị coi là phát sinh quan hệ liên kết với các ngân hàng
này và không bị khống chế lãi vay theo hạn mức 30%.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.net)

Quy định mới về quản lý ngoại hối với phát hành trái phiếu quốc tế

và Thủ tục đăng ký khoản phát hành trái phiếu quốc tế từ 15/9/2022 (tiếp theo)

- Về thời gian xử lý thủ tục:

Trong 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ sơ bộ đầy đủ, hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước kiểm
tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ.

Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ chính, Ngân hàng Nhà nước xác nhận đăng
ký khoản phát hành trái phiếu quốc tế.

Hồ sơ đăng ký khoản phát hành trái phiếu quốc tế: Theo đó, Thông tư này quy định về thành
phần hồ sơ đăng ký khoản phát hành trái phiếu quốc tế bao gồm các loại giấy tờ sau:

- Đơn đăng ký khoản phát hành trái phiếu quốc tế theo mẫu tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo
Thông tư này.

- Hồ sơ pháp lý của tổ chức phát hành bao gốm có: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản
sao), Giấy phép thành lập/Giấy chứng nhận đầu tư và các văn bản sửa đổi (nếu có).

- Bản chính/bản sao phương án phát hành trái phiếu quốc tế đã được phê duyệt.

- Bản chính/bản sao của văn bản phê duyệt phương án phát hành trái phiếu quốc tế.

- Bản chính/bản sao của văn bản của cấp có thẩm quyền phê duyệt các chương trình, dự án đầu
tư của tổ chức phát hành; kế hoạch tăng quy mô vốn hoạt động...

- Báo cáo nội dung liên quan đến quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài.

- Báo cáo việc đáp ứng giới hạn vay nước ngoài; đáp ứng tỷ lệ an toàn tài chính...

- Bản sao văn bản chấp thuận chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế của Ủy ban Chứng khoán
Nhà nước.

- Bản sao tiếng nước ngoài, bản dịch tiếng Việt thỏa thuận liên quan đến đợt phát hành.

- Bản sao tiếng nước ngoài, bản dịch tiếng Việt các hợp đồng hoặc thỏa thuận khác (nếu có).

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/9/2022.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.vn)



26

PHẦN TIN THỊ TRƯỜNG

Hệ số điều chỉnh giá đất TP HCM 2022 [Mới nhất]

Ngày 15/8/2022, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có Quyết định 28/2022/QĐ-UBND 
ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 

trên địa bàn Thành phố năm 2022

Theo đó, tùy từng quận, huyện hệ số điều chỉnh giá đất TP HCM 2022 được quy định như sau:
Hệ số điều chỉnh giá đất ở giao động từ 02 – 15.

- Đất thương mại, dịch vụ: Tính bằng 80% giá đất ở liền kề.

- Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ; Đất sử dụng
vào các mục đích công cộng có mục đích kinh doanh; Đất xây dựng trụ sở cơ quan, đất công
trình sự nghiệp: Tính bằng 60% giá đất liền kề.

- Đất nghĩa trang, nghĩa địa: Tính bằng 60% giá đất ở liền kề.

- Đất giáo dục, y tế: Tính bằng 60% giá đất ở liền kề.

- Đất tôn giáo, tín ngưỡng dân gian: tính bằng 60% giá đất ở liền kề.

XÂY DỰNG – BẤT ĐỘNG SẢN

STT QUẬN/HUYỆN HỆ SỐ (K)

1 Quận 1 30-35

2 Quận 3 30-35

3 Quận 4 30-35

4 Quận 5 30-35

5 Quận 6 30-35

6 Quận 7 20-25

7 Quận 8 20-25

8 Quận 10 30-35

9 Quận 11 30-35

10 Quận 12 15-20

11 Quận Phú Nhuận 25-30

12 Quận Tân Phú 25-30

13 Quận Tân Bình 25-30

14 Quận Bình Thạnh 20-25

15 Quận Gò Vấp 25-30

16 Quận Bình Tân 15-20

17 Huyện Bình Chánh 10-25

18 Huyện Nhà Bè 10-25

19 Huyện Cần Giờ 5-10

20 Huyện Hóc Môn 10-15

21 Huyện Củ Chi 7-15

22 Thành phố Thủ Đức 15-25
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Hệ số điều chỉnh giá đất TP HCM 2022 [Mới nhất] (tiếp theo)

Vị trí đất ở và đất phi nông nghiệp không phải là đất ở:

- Vị trí 1: Đất có vị trí mặt tiền đường áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có ít nhất một mặt
giáp với đường được quy định trong bảng giá đất.

- Vị trí 2: Áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có ít nhất một mặt tiếp giáp với hẻm có độ rộng từ
5 m trở lên thì tính bằng 0,5 của vị trí 1.

- Vị trí 3: Áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có ít nhất một mặt tiếp giáp với hẻm có độ rộng từ
3 đến dưới 5m thì tính bằng 0,8 của vị trí 2.
- Vị trí 4: Áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có những vị trí còn lại tính bằng 0,8 của vị trí 3.

Đối với đất nông nghiệp, hệ số điều chỉnh giá đất giao động từ 05 - 35.

Quyết định này có hiệu lực từ 25/8/2022.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.vn)

STT QUẬN/HUYỆN HỆ SỐ (K)

1 Quận 1 30-35

2 Quận 3 30-35

3 Quận 4 30-35

4 Quận 5 30-35

5 Quận 6 30-35

6 Quận 7 20-25

7 Quận 8 20-25

8 Quận 10 30-35

9 Quận 11 30-35

10 Quận 12 15-20

11 Quận Phú Nhuận 25-30

12 Quận Tân Phú 25-30

13 Quận Tân Bình 25-30

14 Quận Bình Thạnh 20-25

15 Quận Gò Vấp 25-30

16 Quận Bình Tân 15-20

17 Huyện Bình Chánh 10-25

18 Huyện Nhà Bè 10-25

19 Huyện Cần Giờ 5-10

20 Huyện Hóc Môn 10-15

21 Huyện Củ Chi 7-15

22 Thành phố Thủ Đức 15-25
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Từ 15/8/2022, ô tô, xe máy sẽ được cấp giấy đăng kiểm điện tử

Thông tư số 16/2022/TT-BGTVT ngày 30/6/2022 của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi,

bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm (16 trang)

Thông tư sửa đổi, bổ sung quy định về hồ sơ, thủ tục kiểm định xe, tàu, bao gồm:

1. Thông tư số 30/2011/TT-BGTVT về hồ sơ, thủ tục kiểm định xe ô tô lắp ráp trong nước

2. Thông tư số 31/2011/TT-BGTVT về hồ sơ, thủ tục kiểm định xe ô tô nhập khẩu

3. Thông tư số 33/2011/TT-BGTVT về hồ sơ, thủ tục kiểm định phương tiện vận chuyển dầu khí

4. Thông tư số 45/2012/TT-BGTVT về hồ sơ, thủ tục kiểm định xe mô tô, gắn máy

5. Thông tư số 41/2013/TT-BGTVT về hồ sơ, thủ tục kiểm định xe đạp điện

6. Thông tư số 16/2014/TT-BGTVT về hồ sơ, thủ tục kiểm định xe chở hàng bốn bánh có gắn
động cơ

7. Thông tư số 85/2014/TT-BGTVT về hồ sơ, thủ tục kiểm định xe ô tô, xe tải được cải tạo

8. Thông tư số 86/2014/TT-BGTVT về hồ sơ, thủ tục kiểm định xe chở người bốn bánh có gắn
động cơ

9. Thông tư số 48/2015/TT-BGTVT về hồ sơ, thủ tục kiểm định phương tiện thủy nội địa

10. Thông tư số 40/2016/TT-BGTVT về hồ sơ, thủ tục đăng kiểm tàu biển

Một trong những sửa đổi đáng chú ý của Thông tư này là cho phép nộp hồ sơ và nhận giấy đăng
kiểm xe bằng hình thức trực tuyến.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2022.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.net)

Sửa đổi căn cứ xác định các vi phạm về chuyển nhượng đất dự án

Nghị định số 04/2022/NĐ-CP ngày 6/1/2022 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 
của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước

và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ (57 trang)

Nghị định này sửa đổi, bổ sung các Nghị định gồm:

1. Nghị định số 91/2019/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai

2. Nghị định số 36/2020/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực khoáng sản

3. Nghị định số 173/2013/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đo đạc

4. Nghị định số 18/2020/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bản đồ

Đáng chú ý, Nghị định này có sửa đổi về căn cứ xác định các hành vi vi phạm về chuyển nhượng
đất phân lô, bán nền và chuyển nhượng đất gắn với dự án. Cụ thể, các vi phạm về chuyển
nhượng đất phân lô, bán nền và chuyển nhượng đất gắn với dự án sẽ được xác định theo quy
định mới tại Nghị định 148/2020/NĐ-CP, thay cho Nghị định 43/2014/NĐ-CP .

Riêng mức phạt đối với các vi phạm về chuyển nhượng đất phân lô, bán nền và chuyển nhượng
đất gắn với dự án thì không có thay đổi.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/01/2022.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.net)

THỦ TỤC – HÀNH CHÍNH
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Cụ thể, Điều 26 Nghị định này quy định các dữ
liệu phải lưu trữ tại Việt Nam bao gồm:

- Dữ liệu về thông tin cá nhân người sử dụng dịch
vụ tại Việt Nam;
- Dữ liệu do người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam
tạo ra như: Tên tài khoản, thời gian sử dụng,
thông tin thẻ tín dụng, địa chỉ thư điện tử, địa chỉ
mạng đăng nhập, đăng xuất gần nhất, số điện
thoại đăng ký;.

- Dữ liệu về quan hệ của người sử dụng dịch vụ
tại Việt Nam như: Bạn bè, nhóm mà người sử
dụng kết nối/tương tác.

Từ 01/10/2022, dữ liệu người dùng internet tại Việt Nam sẽ được lưu trữ

và 5 trường hợp bị xóa thông tin trên mạng internet từ 01/10/2022

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Nghị định 53/2022/NĐ-CP do Chính phủ ban hành 
ngày 15/8/2022 về việc quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng

Đối tượng phải lưu trữ các dữ liệu trên bao gồm:

- Các doanh nghiệp trong nước;

- Doanh nghiệp nước ngoài có hoạt động kinh doanh tại Việt Nam thuộc một trong các lĩnh vực
sau: Dịch vụ viễn thông; cung cấp tên miền; thương mại điện tử; thanh toán trực tuyến; mạng xã
hội và truyền thông xã hội; trò chơi điện tử...

Theo đó, Điều 19 Nghị định này quy định các trường hợp áp dụng biện pháp yêu cầu xóa bỏ
thông tin trái pháp luật hoặc thông tin sai sự thật trên không gian mạng như sau:

- Khi thông tin được cơ quan có thẩm quyền xác định là xâm phạm an ninh quốc gia, tuyên truyền
chống Nhà nước; kích động gây bạo loạn, phá rối an ninh và gây rối trật tự công cộng.

- Khi có căn cứ pháp luật xác định thông tin có nội dung làm nhục, vu khống; xâm phạm trật tự
quản lý kinh tế; bịa đặt, sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân hoặc gây thiệt hại nghiêm
trọng cho hoạt động kinh tế - xã hội đến mức phải xóa bỏ thông tin.

- Các thông tin khác có nội dung quy định tại điểm c, đ, e khoản 1 Điều 8 Luật An ninh mạng:

c) Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc
phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới, phân biệt chủng tộc;

đ) Hoạt động mại dâm, tệ nạn xã hội, mua bán người; đăng tải thông tin dâm ô, đồi trụy, tội ác;
phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng;

e) Xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/10/2022.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.vn)
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Nghị định quy định chi tiết Luật An ninh mạng
2018 về:

1. Các biện pháp thẩm định, đánh giá điều kiện
an ninh mạng; kiểm tra giám sát an ninh mạng;
ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng; sử
dụng mật mã để bảo vệ thông tin mạng; yêu cầu
xóa bỏ thông tin trái pháp luật hoặc sai sự thật.

2. Thủ tục thẩm định, đánh giá, kiểm tra, giám
sát, ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng đối
với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc
gia.

Quy định chi tiết về điều kiện đảm bảo an ninh mạng

Nghị định số 53/2022/NĐ-CP ngày 15/8/2022 của Chính phủ quy định chi tiết

một số điều của Luật An ninh mạng (39 trang)

3. Điều kiện an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia..

4. Nội dung triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng trong cơ quan nhà nước.

5. Trình tự, thủ tục kiểm tra an ninh mạng đối với hệ thống thông tin của cơ quan, tổ chức, cá
nhân.

6. Việc lưu trữ dữ liệu và đặt chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam đối với các doanh
nghiệp nước ngoài.

7. Việc phân công, phối hợp thực hiện các biện pháp bảo vệ an ninh mạng, phòng ngừa, xử lý
hành vi xâm phạm an ninh mạng liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước.

Đáng chú ý, theo Điều 26 Nghị định này, các doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam bắt buộc phải
lưu trữ thông tin của người sử dụng dịch vụ gồm: tài khoản định danh; tên tài khoản sử dụng dịch
vụ; thông tin thẻ tín dụng, địa chỉ thư điện tử, địa chỉ mạng (IP) đăng nhập, đăng xuất gần nhất;
số điện thoại đăng ký được gắn với tài khoản hoặc dữ liệu; mối quan hệ của người sử dụng dịch
vụ tại Việt Nam (bạn bè, nhóm kết nối hoặc tương tác...).

Các doanh nghiệp nước ngoài có hoạt động kinh doanh tại Việt Nam thuộc một trong những lĩnh
vực sau cũng phải thực hiện việc lưu trữ thông tin theo quy định nêu trên: dịch vụ viễn thông; lưu
trữ dữ liệu trên không gian mạng; cung cấp tên miền; trung gian thanh toán; dịch vụ kết nối vận
chuyển qua không gian mạng; mạng xã hội; trò chơi điện tử trên mạng; dịch vụ tin nhắn, cuộc gọi
thoại, cuộc gọi video, trò chuyện trực tuyến.

Ngoài ra, các doanh nghiệp nước ngoài có thể bị buộc đặt chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại
Việt Nam theo yêu cầu của Cục An ninh mạng nhằm phối hợp điều tra, xử lý vi phạm về an ninh
mạng trong trường hợp dịch vụ do doanh nghiệp cung cấp bị sử dụng để thực hiện hành vi vi
phạm pháp luật.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2022.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.net)
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Quản lý thị trường sẽ mở đợt cao điểm kiểm tra giá cả đến hết 2022

Công điện số 4624/CĐ-BCT ngày 8/8/2022 của Bộ Công thương

về việc triển khai đợt cao điểm kiểm tra việc chấp hành pháp luật

về giá bảo đảm cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường và an sinh xã hội (2 trang)

Theo yêu cầu của Thủ tướng (Công điện số 679/CĐ-TTg ngày 31/7/2022), ngành Quản lý thị
trường sẽ mở đợt cao điểm kiểm tra trên cả nước về việc chấp hành pháp luật giá của các doanh
nghiệp, tổ chức, cá nhân trong thời gian từ nay đến hết năm 2022.

Đợt kiểm tra này, Quản lý thị trường sẽ xử lý nghiêm các cơ sở có hành vi vi phạm trong kê khai,
niêm yết giá và đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, đặc biệt đối với các mặt hàng lương thực,
thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, xăng dầu, vật liệu xây dựng và trang thiết bị y tế.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.net)

[Tp. HCM] - Lễ 2/9 2022, doanh nghiệp được phép chọn lịch nghỉ trước hoặc sau 2/9

Thông báo số 133/TB-UBND ngày 10/8/2022 của UBND TP. HCM

về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2022 (2 trang)

Theo thông báo của UBND TP. HCM, dịp lễ 2/9 năm 2022, cán bộ công chức nhà nước sẽ được
nghỉ liên tục 2 ngày, vào ngày 1 và ngày 2/9/2022.

Đối với công nhân viên lao động thuộc các doanh nghiệp, sẽ được nghỉ vào ngày 2/9 và một ngày
liền trước (1/9) hoặc liền sau (3/9) tùy sắp xếp của doanh nghiệp.

Riêng các doanh nghiệp không thực hiện lịch nghỉ hàng tuần cố định 02 ngày thứ Bảy và Chủ
Nhật thì được căn cứ vào điều kiện thực tế, chương trình, kế hoạch cụ thể của doanh nghiệp để
bố trí lịch nghỉ phù hợp, đúng quy định.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.net)
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Lịch mở Cổng thanh toán trực tuyến lệ phí tuyển sinh đại học năm 2022 trên cả nước

Công văn số 3966/BGDĐT-CNTT ngày 19/8/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

về việc hỗ trợ thông tin về triển khai thanh toán trực tuyến lệ phí

đăng ký xét tuyển đại học (2 trang)

- Từ ngày 22/8 đến 17h ngày 27/8/2022, Hệ thống thanh toán sẽ mở để phục vụ thí sinh ở các
tỉnh/thành phố gồm: Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An,
Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng
Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Kon Tum.

- Từ ngày 23/8 đến 17h ngày 28/8/2022, Hệ thống thanh toán sẽ mở để phục vụ thí sinh ở các
tỉnh/thành phố còn lại.

Theo Kế hoạch tuyển sinh đại học năm 2022, các thí sinh sẽ phải hoàn thành việc đăng ký, điều
chỉnh nguyện vọng xét tuyển trước 17h ngày 20/8/2022 và thực hiện nộp lệ phí đăng ký xét tuyển
theo hình thức trực tuyến từ ngày 21/8/2022 đến 17h ngày 28/8/2022.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.net)

Ngành Y tế kêu gọi tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho học sinh

Công văn số 5540/SYT-VP ngày 12/8/2022 của Sở Y tế TP. HCM

về việc tăng cường truyền thông về sự cần thiết và hiệu quả của tiêm vắc xin

phòng COVID-19 ở trẻ em (2 trang)

Do tỷ lệ tiêm vắc xin cho trẻ từ 5 đến dưới 18 tuổi tại TP. HCM còn thấp trong khi số ca mắc
Covid-19 đang gia tăng trở lại, Sở Y tế TP. HCM đã yêu cầu các quận, huyện, sở ngành phối hợp
tổ chức truyền thông cho phụ huynh học sinh hiểu sự cần thiết tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ.

Đặc biệt, Sở Y tế sẽ phối hợp với Sở Giáo dục & Đào tạo triển khai hình nhắn tin đến từng phụ
huynh học sinh để kêu gọi tiêm ngừa vắc xin Covid-19 cho trẻ.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.vn)

LĨNH VỰC KHÁC

Để tránh quá tải cho Hệ thống thanh toán trực tuyến lệ
phí tuyển sinh đại học năm 2022, Bộ Giáo dục & Đào
tạo thông báo phân chia lịch thanh toán theo từng nhóm
tỉnh/thành như sau:

- Từ ngày 21/8 đến 17h ngày 26/8/2022, Hệ thống thanh
toán sẽ mở để phục vụ thí sinh ở các tỉnh/thành phố
gồm: Hà Nội, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên
Quang, Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Yên Bái,
Hòa Bình, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc
Giang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải
Phòng.
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“Tầng ô-dôn” được hiểu như sau: Là một lớp trong tầng bình lưu của trái đất, có tác dụng bảo
vệ trái đất khỏi các bức xạ cực tím có hại từ mặt trời.

“Sự cố môi trường” được hiểu như sau: Các tai biến hoặc rủi ro xảy ra trong quá trình hoạt
động của con người hoặc biến đổi bất thường của thiên nhiên, gây suy thoái môi trường
nghiêm trọng.

Sự cố môi trường có thể xảy ra do:

1) Bão, lũ lụt, hạn hán, nứt đất, động đất, trượt đất, sụt lở đất, núi lửa phun, mưa axit, mưa đá,
biến động khí hậu và thiên tai khác;

2) Hoả hoạn, cháy rừng, sự cố kỹ thuật gây nguy hại về môi trường của cơ sở sản xuất, kinh
doanh, công trình thuộc mọi lĩnh vực;

3) Sự cố trong tìm kiếm, thăm dò, khai thác và vận chuyển khoáng sản, dầu khí, sập hầm lò,
phụt dầu, tràn dầu, vỡ đường ống dẫn dầu, dẫn khí, đắm tàu, sự cố tại cơ sở lọc hóa dầu
và các cơ sở công nghiệp khác;

4) Sự cố trong lò phản ứng hạt nhân, nhà máy điện nguyên tử, nhà máy sản xuất, tái chế
nhiên liệu hạt nhân, kho chứa chất phóng xạ.

Sự cố môi trường xảy ra có thể bắt nguồn từ nguyên nhân do con người hoặc do thiên nhiên
gây nên song trong đa số các trường hợp, sự cố môi trường luôn nằm ngoài mong muốn của
con người và hậu quả là để lại những thiệt hại đáng kể cho con người và thiên nhiên.

“Chất ô nhiễm khó phân hủy” được hiểu như sau: Là chất ô nhiễm có độc tính cao, khó
phân hủy, có khả năng tích lũy sinh học và lan truyền trong môi trường, tác động xấu đến môi
trường và sức khỏe con người.

“Cộng đồng dân cư” được hiểu như sau: Bao gồm cộng đồng người Việt Nam sinh sống trên
cùng địa bàn thôn, Làng, ấp, bản, buôn, bon, phum, sóc, tổ dân phố, điểm dân cư tương tự và
có cùng phong tục, tập quán.

“Hiệu ứng nhà kính” được hiểu như sau: Là hiện tượng năng lượng bức xạ của mặt trời
được hấp thụ trong khí quyển, chuyển hóa thành nhiệt lượng gây hiện tượng nóng lên toàn
cầu.

“Vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải” được hiểu như sau: Là việc vận hành
nhằm kiểm tra, đánh giá hiệu quả và sự phù hợp với yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với
công trình xử lý chất thải của chủ dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập
trung, cụm công nghiệp.

“Hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường” được hiểu như sau: Bao gồm hệ thống thu gom, lưu
giữ, vận chuyển, tái chế, tái sử dụng, xử lý chất thải và quan trắc môi trường.
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“Kiểm soát ô nhiễm” được hiểu như sau: Sử dụng các biện pháp kinh tế, kỹ thuật, hành
chính... nhằm kiểm soát và giảm thiểu từng bước ô nhiễm tại các khu vực có nguồn ô nhiễm
xác định, khống chế từng bước các chỉ tiêu môi trường nhằm đạt được yêu cầu quy định trong
tiêu chuẩn môi trường Việt Nam; đưa ra các biện pháp kiểm soát ô nhiễm ngay từ ban đầu cho
các khu vực mà sự phát triển kinh tế, công nghiệp hay đô thị hóa có thể có thể dẫn đến ô
nhiễm tại khu vực đó.

Các hoạt động bao gồm:

1) Kiểm tra về phương diện môi trường của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với cơ
sở sản xuất, kinh doanh kể từ khi chúng đi vào hoạt động cho tới khi chấm dứt hoạt động;
và quá trình tự kiểm tra, tự giám sát của chính cơ sở sản xuất, kinh doanh trong suốt quá
trình hoạt động của mình

2) Quá trình theo dõi, kiểm tra về phương diện môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh
doanh kể từ thời điểm các cơ sở này được cấp quyết định phê chuẩn báo cáo đánh giá tác
động môi trường đến thời điểm được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường.

Kiểm soát ô nhiễm một mặt nhằm bảo đảm việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo
vệ môi trường trong hoạt động của các cơ sở sản xuất kinh doanh kể từ thời điểm các cơ sở
này được cấp quyết định phê chuẩn Báo cáo đánh giá tác động môi trường, mặt khác, cung
cấp kết quả xử lý chất thải của các cơ sở làm căn cứ để cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ
môi trường tiến hành cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường.

“Chất thải” được hiểu như sau: Là vật chất được thải ra từ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh
hoạt hoặc hoạt động khác.

“Chất thải nguy hại” được hiểu như sau: Là chất thải chứa yếu tố độc hại, phóng xạ, lây
nhiễm, dễ cháy, dễ nổ, gây ăn mòn, gây ngộ độc hoặc có đặc tính nguy hại khác.

“Kỹ thuật hiện có tốt nhất” được hiểu như sau: Là giải pháp kỹ thuật tốt nhất được lựa chọn
bảo đảm phù hợp với thực tế, hiệu quả trong phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm, giảm thiểu tác
động xấu đến môi trường.

“Ứng phó với biến đổi khí hậu” được hiểu như sau: Là các hoạt động của con người nhằm
thích ứng và giảm thiểu biến đổi khí hậu.

“Ô nhiễm môi trường” được hiểu như sau: Là sự biến đổi của các thành phần môi trường
không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật môi trường và tiêu chuẩn môi trường gây ảnh hưởng
xấu đến con người và sinh vật.

“Giấy phép môi trường” được hiểu như sau: Là văn bản do cơ quan quản lý nhà nước có
thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được phép
xả chất thải ra môi trường, quản lý chất thải, nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu
sản xuất kèm theo yêu cầu, điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.
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“Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia” được hiểu như sau: Là việc sắp xếp, định hướng
phân bố không gian phân vùng quản lý chất lượng môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng
sinh học, quản lý chất thải, quan trắc và cảnh báo môi trường trên lãnh thổ xác định để bảo vệ
môi trường, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững đất nước cho thời kỳ xác định.

“Đánh giá sơ bộ tác động môi trường” được hiểu như sau: Là việc xem xét, nhận dạng các
vấn đề môi trường chính của dự án đầu tư trong giai đoạn nghiên cứu tiền khả thi hoặc giai
đoạn đề xuất thực hiện dự án đầu tư.

“Hoạt động bảo vệ môi trường” được hiểu như sau: Là hoạt động giữ gìn, phòng ngừa, hạn
chế các tác động xấu đến môi trường; ứng phó sự cố môi trường; khắc phục ô nhiễm, suy
thoái, cải thiện, phục hồi môi trường; khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên nhằm giữ
môi trường trong lành.


