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Hàn Quốc, Trung Quốc lần đầu tiên ký MoU về hợp
tác chuỗi cung ứng
Bộ Tài chính Hàn Quốc ngày 27/8 thông báo Hàn Quốc và Trung Quốc nhất trí thúc đẩy hợp tác
và truyền thông về chuỗi cung ứng bằng cách thành lập một cơ quan tham vấn cấp cao mới.

Thỏa thuận được thực hiện theo Biên bản ghi nhớ (MoU) ký trong Cuộc họp Hàn-Trung lần thứ
17 về Hợp tác kinh tế. Đây là MoU đầu tiên về hợp tác theo hình thức này giữa hai quốc gia láng
giềng.

Theo Bộ Tài chính Hàn Quốc, biên bản MoU trên kêu gọi thành lập nhóm điều hành mới về
chuỗi cung ứng để thảo luận các vấn đề liên quan "kịp thời" khi bất kỳ sự gián đoạn nguồn cung
nào diễn ra và tăng cường tham vấn chính sách.

Ngoài ra tại cuộc họp, hai bên cũng ký một MoU riêng với mục đích thúc đẩy hợp tác kinh tế và
cùng ứng phó với những bất ổn toàn cầu thông qua hoạt động trao đổi và hợp tác tích cực giữa
chính quyền trung ương và địa phương cũng như giữa các công ty hai nước.

APEC cam kết tăng cường hợp tác đảm bảo an ninh
lương thực trong khu vực
Tại Hội nghị cấp bộ trưởng về an ninh lương thực lần thứ bảy của
Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) ngày
26/8, Bộ trưởng Nông nghiệp các nền kinh tế thành viên và các
quan chức cấp cao của APEC đã cam kết tăng cường hợp tác
đảm bảo an ninh lương thực trong khu vực.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan Chalermchai
Srion, người chủ trì cuộc họp, nhận định những thách thức về y tế, những thách thức về y tế,
kinh tế và môi trường đã gây áp lực lớn đến hoạt động đảm bảo an ninh lương thực toàn cầu.

Nhấn mạnh rằng các nền kinh tế thành viên APEC là những nhà sản xuất và xuất khẩu nông
sản, thực phẩm lớn, ông Chalermchai đề nghị "cần phải định hình lại các công việc và mục tiêu
của APEC nhằm hướng tới xây dựng một cộng đồng vững mạnh, bao trùm và có khả năng
chống chịu những cú sốc trong tương lai".

Cũng tại cuộc họp, các đại biểu đã nhất trí tăng cường hỗ trợ an ninh lương thực và tạo điều
kiện thuận lợi cho thương mại, cải thiện sinh kế và phúc lợi, thúc đẩy tính bền vững của tài
nguyên và môi trường, tăng cường đổi mới và công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp, cũng như
thúc đẩy cân bằng kinh tế, xã hội và môi trường.

Ngoài ra, các quan chức cũng tán thành kế hoạch thực hiện Lộ trình An ninh lương thực đến
năm 2030, trong đó xác định những hành động và sáng kiến cụ thể mà các nền kinh tế APEC có
thể lựa chọn để thực hiện theo lộ trình trong các lĩnh vực số hóa và đổi mới, năng suất, toàn
diện, bền vững, quan hệ đối tác công tư.
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Sức ép ngày càng lớn lên ECB
Lạm phát tại Khu vực đồng euro (Eurozone) đã xác lập
mức cao kỷ lục mới và có thể sớm chạm ngưỡng hai
con số trong thời gian tới. Tình hình này đang đánh đi
tín hiệu về đợt tăng mạnh lãi suất của Ngân hàng
Trung ương châu Âu (ECB), bất chấp khả năng suy
thoái kinh tế ngày càng chắc chắn xảy ra.

Chỉ số giá tiêu dùng tại Eurozone trong tháng 8/2022
tăng 9,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Trước đó, chỉ số
này trong tháng 7/2022 đã tăng 8,9% so với cùng kỳ

năm trước và là mức tăng cao nhất kể từ khi Cơ quan Thống kê Liên minh châu Âu (Eurostat)
thực hiện thống kê về lạm phát. Các nhà quan sát nhận định trước đà tăng của lạm phát, nhiều
hộ gia đình và doanh nghiệp đang gặp khó khăn và phải dùng đến lượng tiền dự trữ.

Sự song hành của lạm phát cao và tăng trưởng thấp, thường được gọi là lạm phát đình trệ, sẽ
khiến ECB rơi vào những lựa chọn “gây thêm đau đớn” cho 340 triệu người dân Eurozone.

Các gói kích thích kinh tế đối với Eurozone sẽ chỉ làm tăng thêm lạm phát và làm tổn hại đến uy
tín của ECB và đe dọa nhiệm vụ chống lạm phát của ngân hàng này.Trong khi đó, việc thắt chặt
chính sách tiền tệ sẽ làm chậm hơn nữa tăng trưởng kinh tế và gia tăng nguy cơ suy thoái.

Giới chuyên gia cho rằng các nhà hoạch định chính sách ECB sẽ chọn chống lại lạm phát và
tăng lãi suất tại mỗi cuộc họp từ nay đến cuối năm. Chính sách này sẽ đẩy chi phí đi vay của các
chính phủ, doanh nghiệp và hộ gia đình lên cao hơn giữa bối cảnh nguồn tài chính đang trở nên
eo hẹp hơn.

Giới chức FED: Cần "vài năm" để đưa lạm phát ở Mỹ
trở lại mức 2%
Trong năm nay, FED đã liên tục tăng lãi suất nhằm kiềm chế giá cả tăng cao. Các quan chức của
FED, đặc biệt là Chủ tịch Jerome Powell, đã đưa ra những phát biểu cho thấy ngân hàng trung
ương này sẽ không sớm chấm dứt chiều hướng tăng lãi suất.

Chủ tịch chi nhánh New York của FED John Williams đã nhắc lại những phát biểu cứng rắn của
ông Powell, khẳng định lãi suất cho vay sẽ buộc phải duy trì ở mức cao trong một thời gian để
đưa nhu cầu cân bằng trở lại với nguồn cung.

Tỷ lệ lạm phát hằng năm của Mỹ trong tháng 7 vừa qua dù đã giảm song vẫn ở mức cao là
8,5%. Ông Williams khẳng định FED sẽ theo đuổi mục tiêu đưa lạm phát về 2%.

Lạm phát đã ở mức cao từ đầu năm và tăng vọt trên phạm vi toàn cầu sau khi xảy ra xung đột
giữa Nga và Ukraine. Tuy nhiên, trong những tuần gần đây, giá khí đốt tại Mỹ "hạ nhiệt", giúp
giảm bớt áp lực đối với người tiêu dùng.
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CPI 8 tháng tăng 2,58%
Báo cáo kinh tế - xã hội vừa công bố của Tổng cục Thống kê cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI)
tháng 8 tăng 0,005% so với tháng trước. Nguyên nhân là giá hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng thiết
yếu tăng theo giá nguyên liệu đầu vào và học phí giáo dục tại một số địa phương tăng trở lại khi
bước vào năm học mới. Tuy nhiên giá xăng dầu trong nước liên tục được điều chỉnh giảm từ
tháng 7 vừa qua khiến chỉ số giá tiêu dùng ở mức thấp.

Trong mức tăng 0,005% của chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 so với tháng trước có 9 nhóm hàng hóa
và dịch vụ có chỉ số giá tăng, trong đó giáo dục; hàng ăn và dịch vụ ăn uống; văn hóa, giải trí và
du lịch tăng cao nhất. Trong khi đó, 2 nhóm hàng hóa dịch vụ ghi nhận chỉ số giá giảm trong
tháng 8 là bưu chính viễn thông và giao thông.

Cũng theo Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 tăng 3,6% so với tháng 12/2021 và
tăng 2,89% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 8 tháng, CPI tăng 2,58% so với cùng kỳ năm
trước.

Dự báo lạm phát năm nay dưới 4%

Tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo điều hành giá do Phó Thủ
tướng Lê Minh Khái chủ trì, đại diện Bộ Tài chính đã đưa ra
dự báo CPI bình quân năm nay sẽ tăng 3,37-3,87%, cho
thấy mặt bằng giá cơ bản được kiểm soát tốt.

Điển hình như xăng dầu, theo dự báo của Bộ Công
Thương, giá bình quân cả năm sẽ ở mức 115 - 125
USD/thùng, đã giảm so với mức dự báo đưa ra tại cuộc họp
vào tháng trước. Nguồn cung lương thực, thực phẩm dồi

dào, giá điện bình quân và giá dịch vụ y tế được giữ ổn định. Trong khi các chính sách về miễn,
giảm thuế, lệ phí cũng sẽ góp phần quan trọng trong việc bình ổn giá.

Trước đó để ổn định mặt bằng giá hàng hoá, Thủ tướng đã có Công điện số 679 về việc tăng
cường các biện pháp quản lý, điều hành giá. Ngay sau công điện, Chính phủ, Ban chỉ đạo điều
hành giá đã triển khai nhiều giải pháp để giữ ổn định giá hàng hoá, dịch vụ.

Tại công điện 679 của Thủ tướng có chỉ đạo rất rõ về việc đối với nguyên vật liệu xây dựng Bộ
trưởng Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Xây dựng phối hợp với Chủ tịch UBND các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương quản lý hiệu quả nguồn cung; xử lý kịp thời các trường hợp
găm hàng, giữ hàng, làm đứt gãy chuỗi cung ứng, đẩy giá tăng cao bất hợp lý ảnh hưởng đến
tiến độ xây dựng của các công trình, dự án đầu tư, nhất là các dự án trọng điểm quốc gia.

Sau những chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, mặt bằng giá tiếp tục có dấu hiệu "hạ nhiệt". Theo
đó, vài ngày gần đây, giá thép nội địa tiếp tục được điều chỉnh giảm lần thứ 15 liên tiếp kể từ đầu
tháng 5. Theo đó, giá thép đã giảm thêm 200.000-400.000 đồng/tấn. Giá thịt lợn hơi cũng đã hạ
nhiệt, và đến thời điểm này tiếp tục duy trì bình ổn.
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Các vùng kinh tế thu hút bao nhiêu FDI 8 tháng đầu
năm 2022?
Hiện nay, các nhà ĐTNN đã đầu tư vào 53 tỉnh, thành trên cả nước trong 8 tháng đầu năm
2022. Trong đó, TP. HCM dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 2,7 tỷ USD, chiếm 16,1%
tổng vốn đầu tư đăng ký và tăng 24,4% so với cùng kỳ năm 2021.

Sau TP. HCM, Bình Dương đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư gần 2,64 tỷ USD, chiếm 15,7%
tổng vốn, tăng 57,9% so với cùng kỳ. Bắc Ninh xếp thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 1,75
tỷ USD, chiếm 10,4% tổng vốn và tăng gấp gần 2,4 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Top 10 tỉnh, thành thu hút dòng vốn FDI nhiều nhất trong 8 tháng đầu năm 2022 gồm có: TP.
HCM (2,71 tỷ USD), Bình Dương (2,64 tỷ USD), Bắc Ninh (1,75 tỷ USD), Thái Nguyên (1,53 tỷ
USD), Hải Phòng (1,21 tỷ USD), Bắc Giang (0,85 tỷ USD), Hà Nội (0,81 tỷ USD), Đồng Nai (0,72
tỷ USD), Long An (0,61 tỷ USD) và Nghệ An (0,55 tỷ USD).

Quảng Nam tiếp tục thu hút đầu tư lĩnh vực logictics
Nhiều thuận lợi
Với những thuận lợi về cảng biển, cảng hàng không, cơ sở hạ tầng giao thông hoàn thiện,... tỉnh
Quảng Nam đang dần trở thành trung tâm vận tải hàng hải lớn, đầu mối logistics quan trọng
trong khu vực. Đặc biệt, khi cửa khẩu Nam Giang – Đắc Tà Oọc đã được đưa vào hoạt động
cũng đã mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới về kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước Việt
Nam, Lào, Campuchia.

Cùng với đó, cảng Chu Lai hiện nay đã đạt công suất 4 triệu tấn/năm, là cảng tổng hợp phục vụ
đa dạng các nguồn hàng là yếu tố thuận lợi cho hoạt động logistics của tỉnh. Cùng với cảng
biển là hệ thống cảng hàng không, cảng hàng không Chu Lai được quy hoạch cùng với Đà
Nẵng trở thành cặp cảng hàng không đầu mối khu vực miền Trung nhằm khai thác, hỗ trợ nhau
phục vụ nhu cầu vận tải hàng không của khu vực và phục vụ hàng hóa trên Hành lang kinh tế
Đông Tây.

Để tiếp tục phát triển lĩnh vực logictics, tỉnh Quảng Nam đã ưu tiên phát triển hạ tầng, kết nối
các tuyến giao thông chính giữa đường cao tốc với quốc lộ và tỉnh lộ, đường huyện và đường
tỉnh, và các tuyến ven biển.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư
Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho hay tỉnh cũng sẽ đầu tư Khu
Kinh tế cửa khẩu Nam Giang với Cửa khẩu Quốc tế Nam Giang – Đắc Tà Ooc là cửa ngõ giao
lưu, giao thương vào Lào, đông Bắc Thái Lan, Myama phát triển hành lang kinh tế Đông - Tây.

Song song, tỉnh Quảng Nam sẽ tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, gắn với chuyển đổi số,
kinh tế số, phát triển thương mại điện tử, thương mại điện tử xuyên biên giới. Phát triển nguồn
nhân lực, xúc tiến đầu tư dịch vụ logistics, nhất là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp
ứng được các tiêu chuẩn quốc tế.
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Thị trường chứng khoán thế giớiThị trường chứng khoán thế giới

32,283.40 điểm 4,057.66 điểm 12,141.71 điểm

3.03 % 3.37 % 3.94 %

Phố Wall đỏ lửa, Dow Jones rớt hơn 1,000 điểm, 
Nasdaq sụt 4%

Thị trường chứng khoán Việt Nam

Nhịp đập Thị trường tuần 22-26/08/2022: Khối lượng
giao dịch duy trì ở mức thấp

Trong phiên cuối tuần, VN-Index giảm 6.31 điểm, kết phiên ở mức 1,282.57 điểm; HNX-
Index giảm 2.36 điểm, dừng chân ở mức 299.5 điểm. Xét cho cả tuần, VN-Index tăng 13.39
điểm (+1.06%); HNX-Index tăng 1.56 điểm (+0.52%).
Khối lượng khớp lệnh trung bình trên sàn HOSE đạt gần 557 triệu cổ phiếu/phiên, giảm 7.1% so
với tuần giao dịch trước. Sàn HNX đạt trung bình hơn 88 triệu cổ phiếu/phiên, tăng 14.09% so
với tuần giao dịch trước.
Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng gần 454 tỷ đồng trên cả hai sàn. Khối ngoại bán ròng hơn
436 tỷ đồng trên sàn HOSE và bán ròng gần 18 tỷ đồng trên sàn HNX.
Cổ phiếu tăng tiêu biểu trong tuần qua là DPM và API
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Thị trườngvàng

Thị trường ngoại hối

Thị trườngdầu

Tỷ giá ngoại tệ ngày 31/8: Thị trường đặt cược vào việc tăng
lãi suất của Fed
Sáng 31/8, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của
đồng Việt Nam với USD ở mức: 23.221 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 23.260 đồng, bán ra 23.570 đồng; BIDV
mua vào 23.285 đồng, bán ra 23.565 đồng.

Dầu sụt hơn 5% do lo ngại suy thoái kinh tế
Giá dầu có lúc sụt hơn 7 USD/thùng vào ngày thứ Ba (30/8), mức
giảm mạnh nhất trong 1 tháng, do lo ngại rằng sự suy yếu do lạm
phát của các nền kinh tế thế giới sẽ làm giảm nhu cầu nhiên liệu,
và do tình hình bất ổn ở Iraq đã không làm giảm lượng xuất khẩu
dầu thô của quốc gia OPEC này.
Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Ba, hợp đồng dầu Brent lùi
5.5% xuống 99.31 USD/thùng. Hợp đồng dầu WTI mất
5.37 USD (tương đương 5.5%) còn 91.64 USD/thùng.

Giá vàng trong nước
Giá vàng miếng SJC sáng 31.8 giảm thêm 100.000 đồng mỗi
lượng, Eximbank mua vào còn 65,5 triệu đồng/lượng, bán ra 66,5
triệu đồng; Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào còn
65,8 triệu đồng/lượng, bán ra 66,6 triệu đồng. Tốc độ giảm giá của
vàng trong nước chậm hơn quốc tế khiến vàng SJC cao hơn, lên
mức 17,7 triệu đồng/lượng, còn vàng nữ trang cao hơn gần 3 triệu
đồng/lượng.
Giá vàng ngoài nước
Giá vàng quốc tế giảm 10 USD/ounce vào sáng 31.8, xuống còn
1.723 USD/ounce. Trong phiên giao dịch Mỹ đêm 30.8, vàng có
lúc xuống 1.721 USD/ounce.
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Bộ Giao thông vận tải: Khởi công cao tốc Cần Thơ -
Cà Mau trước 31/3/2023
Bộ Giao thông vận tải cho biết dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau sẽ được khởi công trước
31/3/2023 theo chỉ đạo của Chính phủ.

Liên quan đến tiến độ triển khai dự án đường bộ cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, một trong những
tuyến giao thông quan trọng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, trong văn bản vừa trả lời kiến
nghị của cử tri thành phố Cần Thơ, Bộ Giao thông vận tải cho biết Bộ đang chỉ đạo Ban Quản lý
dự án Mỹ Thuận khẩn trương hoàn tất các thủ tục để có thể khởi công dự án trước ngày
31/3/2023 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ.

Dự án dự kiến được chia làm 2 dự án thành phần là đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang -
Cà Mau. Theo đó, dự án cơ bản hoàn thành vào 2025 và đưa vào khai thác vào 2026, góp phần
tạo thêm nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Để sớm hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, báo cáo các cấp có thẩm quyền về chủ trương
đầu tư dự án, Bộ Giao thông vận tải đề nghị UBND TP Cần Thơ và các địa phương chủ động
phối hợp chặt chẽ với Bộ trong quá trình nghiên cứu, chuẩn bị đầu tư dự án.

Khách tăng cao lịch sử, ACV muốn đầu tư sân bay
thông minh
Khách quốc tế qua cảng hàng không 8 tháng đạt hơn 5 triệu hành khách.

Tin từ TCT Cảng hàng không VN - CTCP (ACV), từ đầu năm
2022 đến nay, hàng không Việt Nam đã hồi phục và bắt đầu
có sự tăng trưởng trở lại.

Nhiều cảng hàng không đã khai thác vượt công suất công bố
tại các nhà ga hành khách nội địa như Côn Đảo, Cát Bi, Phú

Quốc, Liên Khương, Cam Ranh…

Hướng tới sân bay thông minh
Một trong những vấn đề được ACV đặt ra là việc đầu tư nâng cấp CNTT tại các cảng hàng
không thời gian tới như ứng dụng chuyển đổi số tại các cảng hàng không trực thuộc như hệ
thống Kiosk check-in và Bagdrop dùng chung, eGate (Self Boarding Gate), nghiên cứu và ứng
dụng Biometric (IATA One Id), AI & Big Data… nhằm hướng tới sân bay thông minh.

Lãnh đạo ACV cho rằng, công tác chuyển đổi số cần tiếp tục triển khai tích cực với trọng tâm
xây dựng hạ tầng số, phát triển nguồn nhân lực số và số hóa dữ liệu với các dự án trọng điểm
như hạ tầng Private Cloud để phát triển các phần mềm như: ACV Portal, ACDM Portal, ACV
DCS, HRM, TCKT, BlackList; công cụ làm việc từ xa để thích ứng với tình hình mới trên nền
tảng Microsoft Office 365; số hóa các lĩnh vực phục vụ quản trị, điều hành và quản lý khai thác
cảng hàng không nhằm hướng tới sân bay thông minh, chuyển đổi và hệ thống hóa dữ liệu từ
dạng văn bản, giấy tờ sang định dạng hệ thống dữ liệu lưu trữ điện tử…
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Cần triệu tỷ “xanh hóa” đường sắt, huy động thế nào?

Để chuyển đổi năng lượng, “xanh hóa” đường sắt, cần đến hàng triệu tỷ đồng để đầu tư
tuyến mới điện khí hóa, chuyển đổi phương tiện...

Đường sắt vốn đã “xanh” nhất
Việc Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động chuyển đổi năng lượng xanh,
giảm phát thải khí cacbon và khí metan của ngành GTVT, trong đó có lĩnh vực đường sắt nhận
được sự quan tâm của giới chuyên gia và những người làm đường sắt.

Ông Trần Viết Bản, chuyên gia khoa học công nghệ đường sắt cho rằng, phát thải khí lớn nhất
đường sắt hiện nay là hoạt động đầu máy kéo tàu. Nhưng theo quy hoạch đường sắt, chỉ những
tuyến xây mới mới thực hiện điện khí hóa, còn những tuyến hiện hữu nâng cấp.

Theo ông Dương Hồng Anh, Phó Cục trưởng Cục Đường sắt VN, chúng ta cần đặt lộ trình thay
thế các đầu máy đang chạy dầu diesel từ nay cho đến năm 2050, từ việc hạn chế nhập khẩu
đến dừng nhập khẩu, chuyển sang các đầu máy điện, đầu máy sử dụng nhiên liệu không hóa
thạch...

Đối với tuyến mới, phải xây dựng tuyến điện khí hóa, không dùng đầu máy phát thải khí CO2,
dừng sử dụng toa xe phát điện chạy bằng dầu; quy hoạch dải cây xanh hai bên tuyến, làm trong
sạch môi trường, giảm tiếng ồn...

Cần hàng triệu tỷ để “xanh hóa”
Theo ông Hồng Anh, để thực hiện mục tiêu đến năm 2050 phát thải ròng khí nhà kính về “0”, lĩnh
vực GTVT đường sắt cần khoản kinh phí rất lớn, từ đầu tư mới hạ tầng, phương tiện; xây dựng
các thể chế, chính sách, quy hoạch; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực...

Trong đó, riêng kinh phí dành cho đầu tư hạ tầng các tuyến đường sắt quốc gia mới điện khí hóa
ước tính đã cần đến hơn 2 triệu tỷ đồng gồm: Hơn 738 nghìn tỷ xây dựng 17 tuyến mới; hơn 24
nghìn tỷ xây dựng nhánh đường sắt kết nối đường sắt quốc gia với một số cảng biển; hơn 1,3
triệu tỷ cho công tác chuẩn bị đầu tư và xây dựng 3 đoạn Hà Nội - Vinh, Nha Trang - TP.HCM và
Vinh - Nha Trang thuộc dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Cùng đó, để “xanh hóa” đường sắt hiện có, cần đến hơn 12,4 nghìn tỷ đồng để chuyển đổi thay
thế 244 đầu máy, 80 toa xe phát điện sang sử dụng điện, năng lượng xanh hiện đang vận dụng
trên đường sắt Việt Nam. Đây thực sự là thách thức rất lớn.

Để khả thi, theo ông Hồng Anh, Nhà nước cần tập trung bố
trí nguồn lực, có cơ chế chính sách, thu hút đầu tư phát
triển kết cấu hạ tầng đường sắt theo quy hoạch được
duyệt. Về hạ tầng, nguồn vốn có thể từ ngân sách Nhà
nước hoặc kêu gọi nước ngoài, xã hội hóa.
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Cho thuê quyền khai thác cảng biển Phú Quốc trong
thời hạn hơn 41 năm
Cục Hàng hải Việt Nam vừa được ủy quyền chọn nhà khai thác mới cảng biển An Thới
theo hình thức đấu thầu.

Cục Hàng hải Việt Nam đã đề xuất Bộ Giao thông vận tải
xem xét, phê duyệt phương án cho thuê cảng biển An
Thới đến năm 2063; giá cho thuê khởi điểm ước hơn
195,5 tỷ đồng.

Ông Lê Hoàng Minh, Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng giao
thông (Bộ Giao thông vận tải) thông tin đã xây dựng xong
và đang cho triển khai Đề án cho thuê khai thác kết cấu
hạ tầng cảng biển An Thới (gọi chung là đề án).

Ông Lê Hoàng Minh cho biết đề án sau khi được Cục Hàng hải Việt Nam xây dựng đã được xin ý
kiến các bộ, ngành và đến nay đã được phê duyệt.

Bộ Giao thông vận tải đã ủy quyền cho Cục Hàng hải Việt Nam triển khai các bước tiếp theo để
chọn nhà khai thác mới khai thác cảng biển An Thới theo hình thức đấu thầu.

Cũng theo ông Nguyễn Đình Việt, quan điểm của Cục Hàng hải Việt Nam là phải lựa chọn được
những doanh nghiệp có năng lực tài chính và kinh nghiệm khai thác cảng biển. Ngoài ra, doanh
nghiệp cũng phải có khả năng tạo nhiều nguồn thu để hạ tầng kỹ thuật đã được đầu tư phát huy
hiệu quả, không bị lãng phí.

Đây là loại tài sản đặc thù, nếu không có kinh nghiệm khai thác cảng sẽ không thể phát huy hết
công năng ý nghĩa của công trình trong thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Theo thông báo số 414/TB-KGAP ngày 8/8/2022 về việc mời gian gia đấu giá tài sản của Công ty
Đấu giá hợp danh Kiên Giang. Tên tài sản đấu giá: “Cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ
tầng cảng An Thới, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.“

Danh mục tài sản gồm 17 loại, trong đó có bến 3.000WT, đường nội bộ cảng, sân ga, bãi đỗ nhà
xe, bãi chứa hàng, nhà ga, kho hàng hóa, xưởng cơ khí; bến truyền tải, nhà thường trực…

Trong thông báo này nêu rõ đơn vị trúng đấu giá được quản lý, khai thác cảng biển An Thới theo
mục đích, hình thức và thời hạn sử dụng. Cụ thể, về mục đích quản lý, khai thác cảng biển An
Thới; hình thức cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cảng biển An Thới với thời hạn
từ quý 4/2022 đến năm 2063 (41 năm 3 tháng).

Giá khởi điểm thu cố định là gần 172 tỷ đồng; giá biến đổi được xác định theo tỷ lệ phần trăm của
doanh thu khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cảng biển An Thới cho thuê hàng năm. Dự kiến thời
gian tổ chức đấu giá vào lúc 9h ngày 26/8/2022.
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TP.HCM thu phí cảng biển, góp vốn 11 dự án kết nối
hạ tầng
Đến năm 2025, nguồn thu phí hạ tầng cảng biển dự kiến đạt khoảng 16.000 tỷ đồng. Sau
khi trích một phần cho đơn vị thu phí, số còn lại dành đầu tư công trình kết nối quanh
cảng.

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP.HCM vừa đề xuất UBND TP.HCM bổ sung kế hoạch vốn đầu
tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho 11 dự án kết nối hạ tầng khu vực cảng biển trên địa
bàn, trình HĐND TP.HCM trong kỳ họp tới. Tổng số vốn gần 30.600 tỷ đồng.

Với 6 dự án chuẩn bị đầu tư, có 3 dự án khép kín đường vành đai 2 như đoạn từ cầu Phú Hữu
đến xa lộ Hà Nội với 8.591 tỷ đồng; đoạn từ xa lộ Hà Nội đến đường Phạm Văn Đồng 8.458 tỷ
đồng, đoạn từ quốc lộ 1A đến đường Nguyễn Văn Linh 9.240 tỷ đồng.

Theo Sở GTVT, kết quả thu phí cảng biển trên địa bàn từ ngày 1/4 đến 18/8 được hơn 1.076 tỷ
đồng. Từ thời điểm triển khai đến nay, hệ thống thu phí vận hành ổn định, đảm bảo thông suốt.

Tính toán của Sở Giao thông Vận tải đến năm 2025, nguồn thu phí hạ tầng cảng biển dự kiến
đạt khoảng 16.000 tỷ đồng. Sau khi trích một phần cho đơn vị thu phí, toàn bộ nguồn thu sẽ
được đầu tư các công trình quanh cảng.

Theo kế hoạch, tính đến năm 2025 có 14 dự án được thành phố ưu tiên bố trí vốn từ nguồn thu
phí cảng biển như Vành đai 2, nút giao Mỹ Thủy, các công trình quanh cảng Cát Lái...

Cơ hội nào cho vận tải biển dịp cuối năm?
Nhiều thách thức đặt ra, đòi hỏi các doanh nghiệp phải biết tận dụng thời cơ để có thể
đạt được lợi nhuận trong những tháng cuối năm.

Dự báo của SSI Rearch mới đây cho thấy, thị trường vận tải biển cuối năm có nhiều biến động.
Nhu cầu vận tải container từ giờ tới cuối năm có thể giảm về mức tăng trưởng một chữ số, trong
khi nhu cầu vận tải dầu khí tăng. Giá cước vận tải container sẽ dần bình thường trở lại, nhưng
quá trình bình thường hóa sẽ phụ thuộc lớn vào tình trạng tắc nghẽn chuỗi cung ứng, ước tính
chưa thể khắc phục cho đến nửa cuối năm 2023.

Trao đổi với Báo Giao thông, Phó Tổng Giám đốc CTCP Vận tải biển Việt Nam (VOSCO) Đặng
Hồng Trường chia sẻ, hiện nay, thị trường giảm gây ảnh hưởng tới lợi nhuận của các doanh
nghiệp, nhưng chưa gây ảnh hưởng quá nhiều vì vẫn được hưởng lợi nhờ giá cước vận tải và
giá thuê tàu tốt.

Theo ông Trường, bức tranh vận tải hiện nay khó lường vì nhiều biến động. “Việc duy trì lợi
nhuận là mong muốn và các doanh nghiệp cũng tận dụng những cơ hội tốt nhất để làm. Tuy
nhiên, thị trường quốc tế sẽ quyết định tất cả”, ông Trường nói và nhấn mạnh, các doanh nghiệp
cần theo dõi sát diễn biến thị trường để có các giải pháp ứng phó, điều chỉnh giá cước đảm bảo
hiệu quả hoạt động của đội tàu.
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Giá cước vận chuyển container từ Châu Á đi Mỹ tiếp 
tục thiết lập mức giảm mới
Theo dữ liệu của Shifl, giá vận chuyển cho một FEU từ Trung Quốc đến Bờ Tây Hoa Kỳ 
đã giảm xuống dưới 5.000 USD lần đầu tiên kể từ khi mức tăng đột biến do đại dịch
Covid-19 gây ra.

Chỉ số giá cước vận tải container giao ngay SHIFEX của Shifl, cho thấy thông tin tích cực cho
người tiêu dùng Hoa Kỳ khi sụt giảm liên tục trong suốt thời gian qua.

Cụ thể hơn, theo dữ liệu của Shifl, giá vận chuyển cho một FEU từ Trung Quốc đến Bờ Tây Hoa
Kỳ đã giảm xuống dưới 5.000 USD lần đầu tiên kể từ khi mức tăng đột biến do đại dịch Covid-19
gây ra.

Vận chuyển một container 40 feet từ Trung Quốc đến Los Angeles và Long Beach hiện sẽ có giá 
cước trung bình khoảng 4.900 USD trong tháng 9 năm 2022, giảm 72% so với mức cao 17.500
USD vào tháng 9 năm 2021, theo báo cáo của Shifl.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng các hãng tàu đã có thể tránh được tuần thứ 23 liên tiếp giảm giá cước
giao ngay, nâng dự báo lợi nhuận cho năm 2022 nhờ sự tăng đáng kể của giá cước theo hợp
đồng được đàm phán vào năm 2021.

Hapag-Lloyd công bố Chương trình Nâng cấp Đội tàu
cho hơn 150 chiếc
Hãng tàu Hapag-Lloyd sẽ nâng cấp cho đội tàu với hơn 150 chiếc trong vòng 5 năm tới, 
các tàu dự kiến   sẽ tiết kiệm khoảng 10-13% nhiên liệu và lượng khí thải CO2.

Với việc đưa chiếc chân vịt trang bị thêm đầu tiên vào cảng
Hamburg, hãng tàu Hapag-Lloyd đang bắt đầu Chương
trình Nâng cấp Đội tàu toàn diện nhằm mục đích hiện đại
hóa kỹ thuật của đội tàu hiện có.

Chân vịt, đã được nhà sản xuất Đức MMG tối ưu hóa để tiết
kiệm năng lượng, sẽ được lắp đặt trên tàu container 7.500

TEU của Hapag-Lloyd, Ningbo Express, ở Dubai vào tháng 9. Bằng cách này, con tàu dự kiến   sẽ
tiết kiệm khoảng 10-13% nhiên liệu và lượng khí thải CO2, tùy thuộc vào điều kiện đi biển.

Hapag-Lloyd có kế hoạch trang bị cho ít nhất 86 tàu với các chân vịt mới và hiệu quả hơn, trong
khi 36 tàu khác sẽ được trang bị mũi tàu hình củ mới để tối ưu hơn.

Hapag-Lloyd đặt mục tiêu hoàn thành hầu hết các biện pháp vào năm 2025. "Chúng tôi đặt mục
tiêu trở nên trung hòa với khí hậu vào năm 2045. Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi đã đặt
cho mình mục tiêu tạm thời là giảm cường độ CO2 trên tàu của chúng tôi xuống 30%. vào năm
2030." Ông Maximilian Rothkopf, COO của Hapag-Lloyd cho biết.
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KINH TẾ VĨ MÔ – Kinh tế Việt Nam

Sản lượng hàng không giảm nhưng cước phí cao đã
giúp DHL đạt được kết quả tài chính tích cực
Tập đoàn Deutsche Post DHL đã giảm sản lượng vận chuyển hàng không trong quý 2 năm
2022, nhưng vẫn đạt được kết quả tài chính khả quan nhờ giá cước thị trường và nhu cầu thuê 
chuyến bay vận chuyển cao.

Doanh thu vận tải hàng không của tập đoàn trong quý 2 năm 2022 là 2,8 tỷ euro, tăng 40% so
với quý 2 năm 2021, số lượng tấn vận tải hàng không giảm 7,7% so với cùng kỳ năm 2021
xuống 477.000 tấn và lợi nhuận gộp từ vận tải hàng không tăng 67,4% so với cùng kỳ năm
ngoái tới 544 triệu euro.

Doanh thu và lợi nhuận gộp tăng nhờ giá cước vận tải cao hơn trong khi khối lượng hàng hóa bị
ảnh hưởng bởi các hạn chế liên quan đến đại dịch và sự dịch chuyển trở lại đường biển.

Lợi nhuận trước lãi vay và thuế (EBIT) của bộ phận giao nhận vận chuyển hàng hóa toàn cầu
(global forwarding, freight - GFF) trong quý 2 năm 2022 tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm
ngoái lên 746 triệu euro so với 312 triệu euro trong quý 2 năm 2021.

Đình công tại cảng Felixstowe có thể khiến nhu cầu
vận chuyển hàng không tăng lên
Các công nhân tại Cảng Felixstowe, thuộc liên hiệp Unite sẽ đình công từ Chủ nhật ngày 21
tháng 8 đến thứ Hai ngày 29 tháng 8. Động thái này có khả năng làm trầm trọng thêm tình trạng
tắc nghẽn chuỗi cung ứng vận tải biển hiện có ở nước này.

Phát biểu độc quyền với Air Cargo News, Neil Dursley, Giám đốc thương mại - hàng hóa
Chapman Freeborn Group nói: “Trong 29 tháng qua, chúng tôi đã chứng kiến   sự gián đoạn lớn
trong chuỗi cung ứng toàn cầu, phần lớn là do đại dịch Covid-19 khiến các cảng trên khắp thế
giới bị ảnh hưởng bởi việc đóng cửa và hạn chế trong nỗ lực kiểm soát sự lây lan của virus."

“Một sự gián đoạn tại cảng Felixstowe của Vương quốc Anh, cảng container lớn nhất của
Vương quốc Anh với nhiều tuyến đường sắt liên kết đến các địa điểm trên khắp Vương quốc
Anh, có thể sẽ đẩy khối lượng hàng hóa một lần nữa từ các tuyến đường bộ sang đường hàng
không, hoặc gây thêm gián đoạn lịch trình vận tải đường biển khi các nhà khai thác cố gắng đưa 
hàng hóa vào các cảng khác của Vương quốc Anh.”

Bob Matharoo, trưởng bộ phận hàng hóa của Cargo First tại Sân bay Bournemouth, cũng nói
với Air Cargo News: “Đây là thời điểm đầy thách thức đối với các nhà giao nhận đang cố gắng
đáp ứng nhu cầu hàng hóa của họ tại Vương quốc Anh. Sự chậm trễ dự kiến   tại Felixstowe và
sự chậm trễ đang diễn ra tại Dover đang khiến các chủ hàng thường sử dụng các tuyến đường
biển và đường bộ để tìm kiếm các giải pháp thay thế. Chúng ta có thể thấy một số chuyển sang
các cảng ở Châu Âu và chờ đợi nhưng đối với hàng hóa đặc biệt quan trọng về thời gian, vận
tải hàng không là lựa chọn hợp lý.
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Thống nhất về sử dụng hóa đơn với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ

Ngày 12/8/2022, Bộ Tài chính ban hành Công văn 8042/BTC-TCHQ

về việc sử dụng hóa đơn đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ

Cụ thể, Bộ Tài chính đã hướng dẫn nộp hóa đơn khi làm thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ trong
trường hợp doanh nghiệp nội địa kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ
bán hàng cho doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan tại khoản 3 Điều 86
Thông tư 38/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung bởi khoản 58 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC.

Theo đó, khi làm thủ tục xuất khẩu tại chỗ, người khai hải quan thực hiện thủ tục hải quan theo
quy định tại khoản 58 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC và nộp bản chụp phiếu xuất kho kiêm
vận chuyển nội bộ thay hóa đơn giá trị gia tăng thông qua hệ thống dữ liệu điện tử hải quan theo
quy định tại điểm c khoản 3 Điều 13 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

Khi làm thủ tục nhập khẩu tại chỗ, người khai hải quan thực hiện thủ tục hải quan theo khoản 58
Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC và nộp bản chụp hồ sơ hải quan kèm hóa đơn giá trị gia
tăng thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan cho cơ quan Hải quan.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.vn)

Hợp đồng hợp tác kinh doanh phải khai thuế bằng Mã số thuế riêng

Công văn số 3648/CTTPHCM-TTHT ngày 19/4/2021 của Cục Thuế TP. HCM

về việc kê khai thuế đối với hợp đồng hợp tác kinh doanh (2 trang))

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.net)

Trường hợp các doanh nghiệp ký hợp đồng hợp tác kinh doanh
nhưng không thành lập pháp nhân riêng mà giao một bên đại diện
quản lý hợp đồng thì bên đại diện phải đăng ký thuế để xin cấp
MST riêng cho hợp đồng hợp tác kinh doanh này theo quy định tại
điểm b khoản 6 Điều 7 Thông tư 105/2020/TT-BTC (hiệu lực từ
17/1/2021).

Bên đại diện sẽ sử dụng MST được cấp riêng để kê khai nộp thuế
cho hợp đồng hợp tác kinh doanh theo quy định tại điểm đ khoản
2 Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP.
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Hướng dẫn mới của Bộ Tài chính về thủ tục gia hạn nộp thuế

Ngày 24/8/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1710/QĐ-BTC

về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực Thuế

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

Xem chi tiết văn bản tại đây

(Nguồn: luatvietnam.vn)

PHẦN TIN THỊ TRƯỜNG

Theo đó, Bộ Tài chính quyết định sửa đổi thủ tục gia hạn nộp thuế như sau:

Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị gia hạn nộp thuế theo mẫu 01/GHAN ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư
số 80/2021/TT-BTC.

- Trường hợp gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt thì nộp giấy đề nghị theo Mẫu tại Phụ
lục ban hành kèm Nghị định số 32/2022/NĐ-CP.

- Trường hợp gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất thì nộp giấy đề nghị theo mẫu ban hành kèm
theo Nghị định số 34/2022/NĐ-CP.

- Tùy từng trường hợp, hồ sơ đề nghị gia hạn nộp thuế phải có thêm các tài liệu sau:

Trường hợp do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ, trường hợp bất khả
kháng... phải có: Tài liệu chứng thực về thời gian, địa điểm xảy ra; Văn bản xác định thiệt hại...

Trường hợp di dời cơ sở sản xuất, kinh doanh phải có: Quyết định của cơ quan nhà nước có
thẩm quyền về việc di dời; Đề án hoặc phương án di dời...

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Người thuộc diện được gia hạn nộp thuế lập hồ sơ và gửi hồ sơ đến cơ quan thuế
quản lý trực tiếp.

- Bước 2: Cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ của người nộp thuế.

Cách thức thực hiện:

- Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế;

- Gửi qua đường bưu chính;

- Gửi hồ sơ điện tử đến cơ quan thuế qua giao dịch điện tử.

Thời hạn giải quyết:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc phát hiện có dấu hiệu sai phạm: Trong 03 ngày làm việc
kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan thuế phải thông báo bằng văn bản đề nghị người nộp thuế
giải trình hoặc bổ sung hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ: Trong 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan thuế
phải ban hành Thông báo không chấp thuận gia hạn nộp thuế hoặc Quyết định gia hạn nộp
thuế.
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Bán vật tư cho doanh nghiệp chế xuất tự thi công phải mở tờ khai hải quan

Công văn số 3387/CTTPHCM-TTHT ngày 9/4/2021 của Cục Thuế TP. HCM

về chính sách thuế (3 trang)

Cục thuế TP. Hà Nội lưu ý, quy định miễn khai hải quan tại khoản 50 Điều 1 Thông tư
39/2018/TT-BTC chỉ áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp nội địa đưa vật tư, hàng hóa vào
DNCX để trực tiếp thi công xây dựng.

Trường hợp doanh nghiệp chỉ bán vật tư, hàng hóa cho DNCX tự thi công hoặc cho đơn vị khác
thi công thì khi đưa vật tư, hàng hóa vào DNCX bắt buộc phải mở tờ khai hải quan.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.net)

Thay đổi hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện

đào tạo thuyền viên tàu thủy nội địa

Đây là nội dung tại Nghị định 54/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 78/2016/NĐ-CP

quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên,

người lái phương tiện thủy nội địa và Nghị định 08/2021/NĐ-CP

quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa

Theo đó, người làm hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận (GCN) đủ điều kiện KDDV đào tạo
thuyền viên không cần nộp bản sao có chứng thực Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận
đăng ký doanh nghiệp của cơ sở đào tạo

Như vậy, hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền
viên, người lái phương tiện thủy nội địa kể từ ngày Nghị định 54/2022/NĐ-CP bao gồm những
loại giấy tờ sau:

- 01 tờ khai của cơ sở đào tạo đề nghị cấp Giấy chứng nhận theo Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục
ban hành kèm theo Nghị định 78/2016/NĐ-CP .

- 01 bản sao có chứng thực (hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu) văn bằng, chứng chỉ của
giáo viên và hợp đồng của giáo viên (hợp đồng làm việc hoặc hợp đồng lao động hoặc hợp đồng
thỉnh giảng.

- 01 bản sao có chứng thực (hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu) các giấy tờ chứng minh
quyền sở hữu, sử dụng hoặc hợp đồng thuê phòng học, xưởng thực tập, phương tiện, cầu cảng
thủy nội địa.

Nghị định 54/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/11/2022.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: thuvienphapluat.vn)

HẢI QUAN – XUẤT NHẬP KHẨU – VẬN TẢI

DOANH NGHIỆP – ĐẦU TƯ
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Thay mới các báo cáo định kỳ về tình hình đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp

Quyết định số 1693/QĐ-BTC ngày 22/8/2022 của Bộ Tài chính

về việc công bố Danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp

thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính (6 trang)

Quyết định thay mới các chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đầu tư vốn nhà nước vào doanh
nghiệp theo quy định tại Nghị định 87/2015/NĐ-CP, bao gồm:

1. Báo cáo kết quả giám sát tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ trên và dưới
50% vốn điều lệ

2. Báo cáo tình hình đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp

3. Báo cáo kết quả giám sát tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều
lệ

4. Báo cáo đánh giá hiệu quả và xếp loại doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Nội dung chi tiết xem Phần II đính kèm.

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

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.net)

Giải đáp một số quy định về quyền XNK của doanh nghiệp FDI

Công văn số 9123/BCT-PC ngày 9/11/2018 của Bộ Công thương

về một số nội dung liên quan đến Luật Quản lý ngoại thương, Nghị định số 09/2018/NĐ-CP

và Nghị định số 69/2018/NĐ-CP (9 trang)

Công văn giải đáp một số vướng mắc liên quan đến chính sách quản lý ngoại thương được quy
định tại Luật số 05/2017/QH14, Nghị định 69/2018/NĐ-CP và Nghị định 09/2018/NĐ-CP, bao
gồm:

1. Chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu vào khu vực hải quan riêng;

2. Quyền xuất khẩu của doanh nghiệp FDI;

3. Danh mục hàng hóa, lộ trình thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của doanh nghiệp
FDI;

4. Tiêu hủy phế liệu, phế phẩm của hợp đồng gia công.

Theo đó, Bộ Công thương lưu ý, Nghị định 09/2018/NĐ-CP không có quy định doanh nghiệp FDI
phải kê khai danh mục hàng hóa khi thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu.

Nghị định 09/2018/NĐ-CP cũng không có quy định riêng về hồ sơ, thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu
đối với doanh nghiệp FDI, các nội dung này sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật hải
quan.

Về Danh mục hàng hóa được quyền xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp FDI, hiện nay vẫn
đang áp dụng Danh mục ban hành tại Thông tư 34/2013/TT-BCT.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.net)
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Từ hôm nay, nhà đầu tư được bán cổ phiếu, nhận tiền sớm hơn 1 ngày

Chính sách mới có hiệu lực 29/8/2022 là quy định về rút ngắn thời gian
giao dịch chứng khoán theo Quyết định 109/QĐ-VSD ban hành ngày 19/8/2022

của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán về Quy chế hoạt động bù trừ
và thanh toán giao dịch chứng khoán

Theo Quy chế mới, nhà đầu tư được bán chứng khoán mua ngày T+0 ngay trong phiên giao dịch
chiều ngày T+2 thay vì phải chờ đến ngày T+3 như trước đây.

Thời gian ngân hàng thanh toán hoàn tất thanh toán tiền và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán hoàn
tất thanh toán chứng khoán được thay đổi từ 15 giờ 30 - 16 giờ lên 11 giờ - 11 giờ 30 ngày T+2
(trường hợp phát sinh thành viên lưu ký mất khả năng thanh toán thì thời gian hoàn tất thanh
toán chậm nhất là 12).

Thành viên lưu ký phải phân bổ tiền và chứng khoán cho khách hàng ngay sau khi ngân hàng
thanh toán hoàn tất thanh toán tiền và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán hoàn tất thanh toán chứng
khoán, đảm bảo hoàn tất trước 13 giờ ngày thanh toán.

Đồng thời thông báo cho Trung tâm Lưu ký Chứng khoán về kết quả thực hiện chậm nhất 16 giờ
30 cùng ngày.

Quy chế này có hiệu lực từ ngày 29/8/2022. Theo đó, nhà đầu tư có giao dịch mua, bán chứng
khoán vào ngày 25/8/2022 (ngày T+0) sẽ nhận được chứng khoán và tiền trước 13h ngày
29/08/2022 (ngày T+2) để có thể mua, bán chứng khoán trong phiên giao dịch buổi chiều cùng
ngày.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.vn)

Tình trạng cư trú là cơ sở để xác định cách tính thuế

và kỳ khai thuế của người nước ngoài

Công văn số 3393/CTTPHCM-TTHT ngày 9/4/2021 của Cục Thuế TP. HCM

về chính sách thuế TNCN của chuyên gia nước ngoài (3 trang)

Theo quy định tại Thông tư 111/2013/TT-BTC , việc xác định kỳ tính thuế và cách tính thuế đối
với người nước ngoài phụ thuộc vào tình trạng cư trú của người đó.

Nếu người nước ngoài có mặt ở Việt Nam chưa đến 183 ngày và có giấy xác nhận cá nhân cư
trú của nước ngoài thì được coi là cá nhân không cư trú tại Việt Nam. Kỳ tính thuế TNCN được
xác định theo từng lần phát sinh thu nhập và số thuế phải nộp thực hiện theo quy định tại Điều 18
Thông tư 111/2013/TT-BTC .

Ngược lại, nếu người nước ngoài có mặt ở Việt Nam từ trên 183 ngày, đủ điều kiện coi là cá
nhân cư trú của Việt Nam thì kỳ tính thuế TNCN được xác định theo năm dương lịch và được
tính thuế theo biểu lũy tiến từng phần quy định tại Điều 22 Thông tư 111/2013/TT-BTC .

Về "ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam" để xác định tình trạng cư trú của người nước ngoài, sẽ
căn cứ theo ngày nhập cảnh ghi trên hộ chiếu (hoặc giấy thông hành).

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.net)

LAO ĐỘNG – BẢO HIỂM
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Chi tiền khám sức khỏe cho người lao động có phải khấu trừ

thuế thu nhập cá nhân?

Công văn số 4212/CTTPHCM-TTHT ngày 4/5/2021 của Cục Thuế TP. HCM

về chính sách thuế (3 trang)

Theo quy định tại điểm đ.3.2 khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC , đối với tiền khám sức
khỏe thường niên cho người lao động nếu Công ty chi trả trực tiếp cho cơ sở khám sức khỏe và
ghi chung cho tập thể người lao động, không ghi tên của từng người thì được miễn khấu trừ thuế
TNCN.

Về quyết toán thuế, trường hợp người lao động của Công ty có thêm thu nhập vãng lai dưới 10
triệu/tháng, đã khấu trừ thuế tại nguồn nếu không có nhu cầu quyết toán lại khoản thu nhập này
thì người lao động được ủy quyền cho Công ty quyết toán thuế (khoản 3 Điều 21 Thông tư
92/2015/TT-BTC ).

Việc quyết toán thuế đối với người lao động điều chuyển giữa Công ty và Chi nhánh được thực
hiện theo hướng dẫn tại khoản 1 Mục II Công văn số 801/TCT-TNCN ngày 2/3/2016.

Thủ tục khai tăng/giảm người phụ thuộc đối với người lao động điều chuyển giữa Công ty và Chi
nhánh được thực hiện theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC .

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.net)

Học phí từ mầm non đến lớp 12 trả thay cho lao động nước ngoài

được hạch toán và miễn tính thuế TNCN

Công văn số 36819/CTHN-TTHT ngày 28/7/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội

về thu nhập chịu thuế TNCN khoản tiền học phí

cho con của người lao động nước ngoài (2 trang)

Theo quy định tại điểm 2.6 Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC , trường hợp doanh
nghiệp chi trả thay khoản tiền học (bậc học từ mầm non đến trung học phổ thông) tại Việt Nam
cho con của lao động người nước ngoài thì khoản chi này được chấp nhận hạch toán vào chi phí
khi tính thuế TNDN, đồng thời được miễn tính thuế TNCN theo quy định tại điểm g.7 Khoản 2
Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC .

Tuy nhiên, nếu là học phí trả thay cho con của lao động người Việt Nam làm việc ở nước ngoài
và học ở nước ngoài thì chỉ được miễn tính thuế TNCN chứ không được hạch toán chi phí do
điểm 2.6 Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC không đề cập đến khoản chi này.

Riêng trường hợp người có đến 2 hộ chiếu, 2 quốc tịch, trong đó có quốc tịch Việt Nam thì có bị
xem là người nước ngoài hay không, Cục Thuế Tp. Hà Nội cho rằng nên nghiên cứu Luật Quốc
tịch để xác định.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.net)
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Những quy định nên biết để tránh bị phạt khi sử dụng lao động nước ngoài

Công văn số 3180/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 8/8/2022 của Sở Lao động,

Thương binh và Xã hội TP. Hà Nội về việc tăng cường quản lý,

sử dụng lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn Hà Nội (3 trang)

Theo khuyến cáo của Sở Lao động TB&XH (TP. Hà Nội), các doanh nghiệp có tuyển dụng lao
động người nước ngoài cần nghiêm túc thực hiện các quy định sau đây để tránh bị xử phạt:

1. Nộp báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài, gồm báo cáo 6 tháng trước ngày 5/7 và
báo cáo năm trước ngày 5/1 năm sau, theo mẫu số 07/PL1 Nghị định 152/2020/NĐ-CP. Riêng
báo cáo 6 tháng đầu năm 2022 được gia hạn nộp trước 15/8/2022.

Mức xử phạt nếu không báo cáo hoặc báo cáo không đúng thời hạn tình hình sử dụng lao động
nước ngoài là từ 1 đến 3 triệu đồng (điểm a khoản 1 Điều 32 Nghị định 12/2022/NĐ-CP ).

2. Gửi bản sao có chứng thực HĐLĐ đã ký với người nước ngoài cho cơ quan đã cấp giấy phép
lao động

Mức xử phạt nếu không gửi bản sao HĐLĐ cho cơ quan cấp giấy phép lao động cũng từ 1 triệu
đến 3 triệu đồng; riêng trường hợp sử dụng người nước ngoài không đúng nội dung ghi trên giấy
phép lao động bị phạt từ 5 triệu đến 10 triệu/mỗi lao động vi phạm (điểm b khoản 1, khoản 2 Điều
32 Nghị định 12/2022/NĐ-CP ).

3. Không sử dụng lao động nước ngoài khi chưa có giấy phép lao động hoặc giấy xác nhận thuộc
diện miễn giấy phép lao động

Trong đó, mức phạt đối với hành vi sử dụng lao động nước ngoài không có giấy phép, giấy phép
đã hết hạn, không có giấy xác nhận miễn giấy phép hoặc giấy xác nhận đã hết hiệu lực sẽ từ 30
triệu đến 75 triệu đồng (khoản 4 Điều 32 Nghị định 12/2022/NĐ-CP ).

4. Khi báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng hoặc thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài,
cần xác định đúng vị trí công việc và hình thức làm việc đối với các chức danh công việc có nhu
cầu tuyển lao động nước ngoài để làm căn cứ xác định đối tượng đóng BHXH theo Nghị định
143/2018/NĐ-CP .

Mức phạt hiện nay dành cho hành vi trốn đóng BHXH, BHTN là từ 50 triệu đến 75 triệu (khoản 7
Điều 39 Nghị định 12/2022/NĐ-CP ).

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.net)

Danh sách các chuyên gia đủ năng lực đánh giá an toàn lao động

Công văn số 442/ATLÐ-CSBHLĐ ngày 19/8/2022 của Bộ Lao động

Thương binh và Xã hội về việc công bố danh sách chuyên gia đánh giá

trên Cổng thông tin điện tử của Bộ (5 trang)

Văn bản công bố Danh sách chuyên gia đủ điều kiện, năng lực đánh giá an toàn, vệ sinh lao động
thuộc các tổ chức đánh giá trên cả nước.

Danh sách này đồng thời sẽ được đăng tải công khai trên Cổng thông tin Bộ Lao động - TB&XH
theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Nghị định 58/2020/NĐ-CP .

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.net)
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Tập trung giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động cục bộ

Ngày 09/8/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết 102/NQ-CP

phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2022 trực tuyến với địa phương

Theo đó, sau khi thống nhất đánh giá tình hình 7 tháng năm 2022, Chính phủ đã đưa ra yêu cầu
tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm cho những tháng còn lại năm 2022 như sau:

Tập trung rà soát, kịp thời giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động cục bộ tại các đô thị, khu công
nghiệp, các dự án trọng điểm;

Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước đại dịch COVID-19 và các dịch bệnh phát sinh; quán
triệt và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch và tiêm vắc-xin phòng dịch trong tình
hình mới;

Các địa phương theo dõi diễn biến giá cả, có giải pháp quản lý, bình ổn giá thị trường;

Khẩn trương xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách năm 2023;

Bộ công thương chủ trì theo dõi diễn biến cung cầu, giá cả các mặt hàng thiết yếu, nhất bảo đảm
cung cầu mặt hàng xăng dầu, điều hành giá xăng dầu chủ động, kịp thời, hiệu quả.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: thuvienphapluat.vn)

Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực ngoại hối từ 15/9/2022

Ngày 22/8/2022, Ngân hàng Nhà nước ban hành Quyết định số 1453/QĐ-NHNN

về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế,

bãi bỏ lĩnh vực hoạt động ngoại hối

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước công bố các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế,
bãi bỏ trong lĩnh vực ngoại hối quy định tại Thông tư 10/2022/TT-NHNN như sau:

- Thủ tục được sửa đổi, bổ sung: Thủ tục đăng ký thay đổi khoản phát hành trái phiếu quốc tế của
doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh.

Thủ tục được thay thế gồm:

Thủ tục xác nhận hạn mức phát hành trái phiếu quốc tế với ngân hàng thương mại Nhà nước;

Thủ tục xác nhận hạn mức phát hành trái phiếu quốc tế với doanh nghiệp không phải ngân hàng
thương mại Nhà nước;

Thủ tục đăng ký khoản phát hành trái phiếu quốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ
bảo lãnh.

- Thủ tục thay thế: Thủ tục đăng ký khoản phát hành trái phiếu quốc tế của doanh nghiệp không
được Chính phủ bảo lãnh.

- Thủ tục bị bãi bỏ: Thủ tục thẩm định phương án phát hành trái phiếu quốc tế của ngân hàng
thương mại Nhà nước.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15/09/2022. Quy định về cách thức nộp hồ sơ trực tuyến có
hiệu lực từ 01/01/2023.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.vn)

TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG – CHỨNG KHOÁN
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Một số quy định mới về trích lập và sử dụng Quỹ phát triển đất

Công văn số 8114/BTC-QLCS ngày 15/8/2022 của Bộ Tài chính

về Hoạt động của Quỹ phát triển đất của địa phương (4 trang)

Liên quan đến việc trích lập và sử dụng Quỹ phát triển đất của địa phương, Bộ Tài chính lưu ý
quy định hiện nay đã có một số thay đổi so với trước, chẳng hạn:

- Không được sử dụng nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất để trích lập Quỹ phát triển đất,
Quỹ này sẽ được ngân sách nhà nước cấp vốn hoạt động (Điều 41, 42 Nghị định 40/2020/NĐ-CP
, điểm (i) mục 2 Công văn số 4507/BTC-QLCS ngày 19/5/2022).

- Không được lấy Quỹ phát triển đất để trực tiếp chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư; chỉ có
thể cho tạm ứng sau đó thu hồi lại (điểm (ii) mục 2 Công văn số 4507/BTC-QLCS ngày
19/5/2022).

- Không được sử dụng nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất để hoàn trả tiền tạm ứng từ Quỹ
phát triển đất (điểm (iii) mục 2 Công văn số 4507/BTC-QLCS ngày 19/5/2022).

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.net)

Tham gia kiểm định xây dựng không cần có chứng chỉ năng lực

Công văn số 2927/BXD-GĐ ngày 2/8/2022 của Bộ Xây dựng về việc giải đáp

về công tác kiểm định chất lượng công trình công nghiệp nặng (1 trang)

Theo quy định tại khoản 2 Điều 83 Nghị định 15/2021/NĐ-CP, tổ chức tham gia kiểm định xây
dựng không bắt buộc phải có chứng chỉ năng lực.

Tuy nhiên, tổ chức kiểm định xây dựng phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện năng lực tương ứng
với hạng năng lực và phạm vi hoạt động theo quy định tại Điều 97 Nghị định 15/2021/NĐ-CP.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.net)

XÂY DỰNG – BẤT ĐỘNG SẢN

Chủ đầu tư tự quyết định việc tạm ứng đối với hợp đồng xây dựng quy mô nhỏ

Công văn số 3068/BXD-KTXD ngày 9/8/2022 của Bộ Xây dựng

về việc thực hiện bảo lãnh tạm ứng hợp đồng thi công xây dựng công trình (1 trang)

Việc bảo lãnh tạm ứng hợp đồng xây dựng quy mô nhỏ đã được quy định tại điểm a khoản 6
Điều 1 Nghị định 50/2021/NĐ-CP .

Theo đó, đối với hợp đồng xây dựng đơn giản, quy mô nhỏ, chủ đầu tư tự xem xét, quyết định
việc bảo lãnh tạm ứng hợp đồng đảm bảo phù hợp với tính chất công việc của hợp đồng và giảm
bớt thủ tục không cần thiết.

Hợp đồng xây dựng đơn giản, quy mô nhỏ được hiểu là hợp đồng xây dựng để thực hiện các gói
thầu có giá trị không vượt quá hạn mức của gói thầu quy mô nhỏ theo quy định của pháp luật về
đấu thầu, đồng thời nội dung công việc thuộc phạm vi của hợp đồng có tính chất kỹ thuật đơn
giản, dễ thực hiện (điểm đ khoản 2 Điều 1 Nghị định 50/2021/NĐ-CP).

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.net)
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Quy định mới về công tác quản lý công trình đường thủy nội địa

Ngày 22/8/2022, Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Thông tư 21/2022/TT-BGTVT 

quy định về quản lý, bảo trì công trình thuộc kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa

Trong đó, công tác quản lý công trình đường thủy nội địa bao gồm các nội dung:

- Kiểm tra định kỳ, đột xuất công trình nhằm phát hiện kịp thời các dấu hiệu xuống cấp, những hư
hỏng và vi phạm về bảo vệ công trình, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền
xử lý.

- Quan trắc, theo dõi tình hình mực nước, chế độ thủy văn; (Hiện hành còn bao gồm chế độ khí
tượng)

Theo dõi hành trình, lưu lượng phương tiện vận tải thủy và tổng hợp số liệu dưới dạng báo cáo;
vẽ biểu đồ.

- Theo dõi số vụ tai nạn giao thông đường thủy nội địa, phối hợp xác định nguyên nhân, thiệt hại
ban đầu của vụ tai nạn; phối hợp để tìm kiếm, cứu nạn. (Hiện hành còn bao gồm giải quyết tai
nạn giao thông theo thẩm quyền).

- Lập hồ sơ các vị trí nguy hiểm, các vật chướng ngại, theo dõi và xử lý.

- Tổ chức đảm bảo giao thông; thông tin liên lạc; phòng chống thiên tai và xử lý các sự cố bất
thường liên quan đến công trình.

- Tổ chức, phối hợp bảo vệ kết cấu hạ tầng.

- Cập nhật các dữ liệu có liên quan về công trình.

Thông tư 21/2022/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 01/11/2022 và thay thế Thông tư 01/2019/TT-
BGTVT ngày 11/01/2019.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: thuvienphapluat.vn)

Chuyển nhượng đất phải khai nộp thuế GTGT và thuế TNDN

Công văn số 3885/CTTPHCM-TTHT ngày 26/4/2021 của Cục Thuế TP. HCM

về chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản (7 trang)

Trường hợp Công ty mua đất sau đó bán lại, sẽ phải kê khai nộp thuế GTGT, thuế TNDN từ
chuyển nhượng BĐS.

Trong đó, giá đất được trừ khi tính thuế GTGT là giá đất tại thời điểm mua vào theo quy định tại
điểm a.4 khoản 10 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC .

Căn cứ tính thuế TNDN từ chuyển nhượng BĐS thực hiện theo quy định tại Điều 17 Thông tư
78/2014/TT-BTC .

Hồ sơ khai thuế GTGT thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 2 Thông tư 26/2015/TT-
BTC ; hồ sơ khai thuế TNDN thực hiện theo quy định tại Điều 16 Thông tư 151/2014/TT-BTC.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.net)
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Ngăn chặn việc phân lô, bán nền tại các khu vực chưa được phép đầu tư

Ngày 29/8/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 13/CT-TTg

về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn,

lành mạnh, bền vững

Theo Chỉ thị 13, thị trường bất động sản có vai trò rất quan trọng trong việc giữ vững ổn định nền
kinh tế, kiểm soát lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng.

Nhằm khắc phục những tồn tại, bất cập và tiếp tục thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển
lành mạnh, bền vững trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thực hiện một số nhiệm
vụ trọng tâm đáng chú ý như:

- Không siết chặt tín dụng bất hợp lý nhưng tăng cường kiểm tra, giám sát quản lý nhà nước; chủ
động phát hiện, xử lý nghiêm hành vi sai phạm theo đúng quy định của pháp luật...

- Ngăn chặn việc chia tách, "phân lô, bán nền" tại các khu vực chưa được đầu tư; tăng cường
kiểm soát hoạt động của các sàn giao dịch, các tổ chức, cá nhân hành nghề môi giới; chấn chỉnh
hành vi mua bán trao tay, "thổi giá" gây nhiễu loạn thị trường.

- Đánh giá cụ thể, chính xác tình hình và cung - cầu để phát triển thị trường bất động sản song
song với phát huy vai trò quản lý của nhà nước, can thiệp, kiểm soát khi cần thiết, không để tình
trạng thao túng thị trường, găm hàng, đội giá...

- Xây dựng hệ thống thông tin về thị trường bất động sản gắn với thông tin đất đai; hoàn thiện cơ
sở pháp lý và tăng cường thanh toán không dùng tiền mặt trong giao dịch bất động sản.

- Thường xuyên theo dõi tình hình, diễn biến của thị trường bất động sản; hàng quý có báo cáo
Thủ tướng về tình hình bất động sản trên phạm vi cả nước...

- Kiểm soát huy động vốn của các doanh nghiệp bất động sản trên thị trường chứng khoán: Bộ
Tài chính phối hợp với Ngân hàng Nhà nước kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật về trái
phiếu doanh nghiệp, nhất là phát hành trái phiếu riêng lẻ của các doanh nghiệp bất động sản...

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.vn)

Tăng vốn đầu tư của dự án vượt trên 15 tỷ phải lập báo cáo nghiên cứu khả thi

Công văn số 3083/BXD-HĐXD ngày 9/8/2022 của Bộ Xây dựng hướng dẫn

về tình huống trong thực hiện các quy định của pháp luật về xây dựng (2 trang)

Theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định 15/2021/NĐ-CP, dự án đầu tư xây dựng dưới 15 tỷ
đồng được miễn lập báo cáo nghiên cứu khả thi, chỉ cần lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây
dựng.

Tuy nhiên, trường hợp tổng mức đầu tư dự án ban đầu dưới 15 tỷ đồng nhưng sau đó được điều
chỉnh tăng vượt trên 15 tỷ đồng thì bắt buộc phải lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.net)



25

PHẦN TIN THỊ TRƯỜNG

Quy chế đánh giá lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 8/2/2022 của Bộ Tư pháp hướng dẫn

lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (12 trang)

Thông tư ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đối với các trường hợp
bắt buộc bán tài sản thông qua đấu giá theo quy định tại Điều 56 Luật Đấu giá tài sản số
01/2016/QH14 .

Theo đó, chủ tài sản bán đấu giá sẽ tự căn cứ Bộ tiêu chí ban hành tại Phụ lục I Thông tư này để
chấm điểm và lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Cần lưu ý, chủ tài sản phải thông báo công khai việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá trong thời hạn
ít nhất 03 ngày làm việc trước ngày quyết định lựa chọn, hình thức công khai trên website của
chủ tài sản và trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản.

Kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản có thể bị hủy bỏ nếu thuộc các trường hợp quy định
tại Điều 6 Thông tư này.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/3/2022.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.net)

Hành vi làm nhục người khác trên mạng được lưu trữ từ 12 tháng để xử lý

Ngày 15/8/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 53/2022/NĐ-CP

quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng

Theo đó, Điều 27 Nghị định này nêu rõ, nhật ký hệ thống để phục vụ điều tra, xử lý hành vi vi
phạm pháp luật về an ninh mạng tại điểm b khoản 2 Điều 26 Luật An ninh mạng được lưu trữ tối
thiểu là 12 tháng.

Cụ thể, điểm b Điều 26 Luật An ninh mạng quy định về việc ngăn chặn chia sẻ, xóa bỏ thông tin
và lưu nhật ký hệ thống có nội dung vi phạm pháp luật về an ninh mạng theo yêu cầu của lực
lượng chuyên trách như:

- Thông tin trên mạng có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước như: Xuyên tạc, phỉ báng chính
quyền; Xúc phạm dân tộc, quốc kỳ, quốc huy, quốc ca, lãnh tụ, danh nhân, anh hùng dân tộc...

- Thông tin trên mạng có nội dung kích động gây bạo loạn, gây rối trật tự công cộng.

- Thông tin trên mạng có nội dung làm nhục, vu khống bao gồm:

+ Xúc phạm nghiêm trọng về danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác;

+ Thông tin bịa đặt, sai sự thật xâm phạm đến danh dự, uy tín, nhân phẩm hoặc gây thiệt hại đến
quyền và lợi ích của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác.

- Thông tin trên mạng có nội dung xâm phạm trật tự quản lý kinh tế bao gồm:

- Thông tin trên mạng có nội dung bịa đặt, sai sự thật gây hoang mang nhân dân, gây thiệt hại
cho hoạt động kinh tế - xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi
hành công vụ...

Ngoài ra, Nghị định 53 cũng quy định doanh nghiệp cung cấp dịch vụ internet phải lưu trữ các
thông tin như: Tên tài khoản, thời gian sử dụng, thông tin thẻ tín dụng, địa chỉ thư điện tử, địa chỉ
IP đăng nhập, đăng xuất, số điện thoại đăng ký... của người dùng ít nhất 24 tháng.

Nghị định 53/2022 có hiệu lực từ ngày 01/10/2022.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.vn)

THỦ TỤC – HÀNH CHÍNH
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Dự thảo thay đổi Luật Giá

Dự thảo về Luật Giá (30 trang)

Luật này sẽ áp dụng cho các hoạt động trong lĩnh vực giá và thẩm định giá. Hàng hóa đề cập
trong luật này được hiểu là tài sản có thể trao đổi, mua, bán trên thị trường, có khả năng thỏa
mãn nhu cầu của con người, bao gồm các loại động sản và bất động sản.

Nếu được ban hành, Luật này sẽ bãi bỏ các nội dung về hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá,
thẩm quyền, trách nhiệm và hình thức định giá tại các văn bản sau:

a) Điểm a Khoản 2, Khoản 3, Khoản, 4 và Khoản 5 Điều 90; Điều 149 Bộ Luật Hàng hải;

b) Điều 83 Luật giao thông đường Bộ năm 2008.

c) Khoản 3, Khoản 4, Khoản 6, Khoản 7, Khoản 8 Luật Hàng không dân dụng Việt Nam được sửa
đổi, bổ sung tại Khoản 5 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân
dụng Việt Nam.

d) Điểm đ Khoản 1, Điểm a Khoản 2 Điều 56 Luật Viễn thông năm 2009

đ) Khoản 4, 5 Điều 44 Luật Bưu chính năm 2010.

e) Khoản 2 Điều 78 Luật đấu giá tài sản năm 2016.

g) Khoản 4, Khoản 5 Điều 19 Luật tổ chức chính quyền địa phương.

h) Khoản 5 Điều 31 Luật bảo hiểm y tế được bổ sung tại Khoản 20 Điều 1 Luạt sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật bảo hiểm y tế.

i) Khoản 6 Điều 107 Luật Dược năm 2016.

k) Điểm a Khoản 1 Điều 27 Luật Cạnh tranh năm 2018.

l) Khoản 1 Điều 34, Điểm b Khoản 2 Điều 35 Luật Thủy lợi năm 2017.

m) Khoản 3, Khoản 4 Điều 90 Luật Lâm Nghiệp.

n) Điểm d Khoản 2 Điều 18 Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật năm 2013.

o) Khoản 15 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực.

p) Điểm b Khoản 2 Điều 47 Luật Chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14.

q) Khoản 5 Điều 106 Luật Nhà ở năm 2014.

r) Khoản 6 Điều 78 Luật bảo vệ môi trường năm 2020.

s) Khoản 3 Điều 22 và Khoản 4 Điều 23 của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước
ngoài theo hợp đồng năm 2020.

Luật này cũng sẽ bãi bỏ quy định về điều kiện đối với Doanh nghiệp thẩm định giá, thẩm định
viên về giá tại các văn bản sau:

a) Khoản 2 Điều 48 Luật Chuyển giao công nghệ và Điều 32 Nghị định số 76/2018/NĐ-CP.

b) Điều 116, 116 Luật Đất đai

Luật dự kiến có hiệu lực từ 1/1/2024 và thay cho Luật Giá hiện hành số 11/2012/QH13 .

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.net)
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Xây dựng Cơ sở dữ liệu về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Ngày 23/8/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 55/2022/NĐ-CP

về việc quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn,

giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

Theo Nghị định 55, Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu
nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh là tập hợp thông tin về khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của
cơ quan, tổ chức, cá nhân và thông tin về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại,
tố cáo và xử lý kiến nghị, phản ánh của cơ quan có thẩm quyền.

Trong Cơ sở dữ liệu này bao gồm các thông tin:

- Thông tin về tiếp công dân như: Họ tên, địa chỉ của công dân; nội dung, kết quả tiếp công dân.

- Thông tin về xử lý đơn như: Loại đơn; đơn đủ điều kiện xử lý; đơn thuộc thẩm quyền giải quyết;
đơn trả lại; đơn rút…

- Thông tin về khiếu nại như: Họ tên, địa chỉ người khiếu nại; tên, địa chỉ cơ quan, tổ chức, cá
nhân bị khiếu nại; nội dung khiếu nại và tình hình giải quyết; quyết định giải quyết khiếu nại; kết
quả thi hành quyết định giải quyết khiếu nại...

- Thông tin về tố cáo như: Họ tên, địa chỉ người tố cáo; tên, địa chỉ cơ quan, tổ chức, cá nhân bị
tố cáo; tóm tắt nội dung tố cáo và tình hình giải quyết; kết luận nội dung tố cáo; quyết định xử lý
hành vi bị tố cáo...

- Thông tin về kiến nghị, phản ánh như: Họ tên, địa chỉ người kiến nghị, phản ánh; tóm tắt nội
dung kiến nghị, phản ánh; kết quả xử lý kiến nghị, phản ánh.

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

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: thuvienphapluat.vn)

Từ 08/10/2022, tăng giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật xe cơ giới

Ngày 24/8/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 55/2022/TT-BTC về việc sửa đổi,

bổ sung Thông tư 238/2016/TT-BTC quy định giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ 
môi trường đối với xe cơ giới, thiết bị và xe máy chuyên dùng đang lưu hành

Cụ thể, Thông tư 55 tăng giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe
cơ giới đang lưu hành như sau:

- Đối với xe ô tô tải có khối lượng hàng chuyên chở trên 20 tấn, xe ô tô đầu kéo có khối lượng
kéo trên 20 tấn và các loại xe ô tô chuyên dùng: Tăng từ 560.000 đồng/xe lên 570.000 đồng/xe.

- Đối với máy kéo, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ, xe chở người bốn bánh có gắn động
cơ và các phương tiện vận chuyển tương tự; Rơ moóc, sơ mi rơ moóc: Tăng từ 180.000 đồng/xe
lên 190.000 đồng/xe.

- Đối với xe ô tô chở người trên 40 ghế, xe buýt: Tăng từ 350.000 đồng/xe lên 360.000 đồng/xe…

Bên cạnh đó, giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường lần đầu đối với thiết bị,
xe máy chuyên dùng đang lưu hành cũng được điều chỉnh tăng như sau:

- Đối với máy ủi công suất đến 100 mã lực: Tăng từ 340.000 đồng/chiếc lên 350.000 đồng/chiếc.

- Đối với máy san công suất trên 130 mã lực: Tăng từ 530.000 đồng/chiếc lên 540.000
đồng/chiếc.

- Đối với xe kéo, máy kéo nông nghiệp, lâm nghiệp tham gia giao thông: Tăng từ 390.000
đồng/chiếc lên 400.000 đồng/chiếc…

Thông tư này có hiệu lực từ 08/10/2022.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.vn)
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Địa phương phải bãi bỏ thủ tục đất đai gây phiền hà cho người dân

Đây là nội dung được nêu tại Công văn 4898/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 23/8/2022

của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai

Theo đó, nhằm cải cách thủ tục hành chính và công tác đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Bộ Tài Nguyên và Môi trường đề
nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố:

- Chấn chỉnh, sắp xếp, bố trí công tác tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính hợp lý, không
để tình trạng quá tải, kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ làm phát sinh tiêu cực nhũng nhiễu, gây
bức xúc trong nhân dân

- Rà soát, sửa đổi, bãi bỏ các quy định về thủ tục hành chính do địa phương ban hành không hợp
lý, kéo dài thời gian thực hiện, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện các
giao dịch về đất đai.

- Chấn chỉnh công tác đăng ký, cấp Giấy chứng nhận. Đồng thời, rà soát, thống kê các trường
hợp tồn đọng chưa đăng ký đất đai, chưa cấp Giấy chứng nhận, từ đó làm rõ nguyên nhân và có
kế hoạch, biện pháp cụ thể để giải quyết dứt điểm.

- Cần chú ý quan tâm đến công tác đăng ký đất đai, đặc biệt là đăng ký đất đai với người chưa
đăng ký đất đai và đối với đất được giao để quản lý.

- Làm rõ trách nhiệm và xử lý vi phạm với cán bộ, người có trách nhiệm về các hồ sơ đã tiếp
nhận nhưng chậm giải quyết.

Bên cạnh việc cải các hành chính, các tỉnh, thành phố còn được giao nhiệm vụ chỉ đạo, kiểm tra,
ngăn chặn và xử lý triệt để tình trạng san ủi đồi núi, san lấp hồ ao, bờ sông, bờ suối,... để phân
lô, bán nền; xây dựng trên đất nông nghiệp trái quy định.

Tập trung thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các dự án không đưa đất vào sử dụng, các dự án
chậm làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác
gắn liền với đất cho người mua nhà ở; các vi phạm về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở các
cấp...

Ngoài ra, các địa phương cần bố trí đủ kinh phí từ ngân sách cho các nhiệm vụ quản lý đất đai ở
địa phương; dành tối thiểu 10% tổng số thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất hàng năm để đo
đạc lập bản đồ địa chính, cấp Giấy chứng nhận, đăng ký đất đai, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai
và vận hành hệ thống thông tin đất đai.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.vn)

Bộ chỉ số đánh giá chất lượng giải quyết TTHC trên Cổng dịch vụ công

Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt

Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực 
hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử (12 trang)

Theo Quyết định này, chất lượng giải quyết TTHC trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ
công cấp bộ, cấp tỉnh được đánh giá dựa trên các nhóm chỉ số sau:

a) Công khai, minh bạch

b) Tiến độ, kết quả giải quyết

c) Số hóa hồ sơ

d) Cung cấp dịch vụ trực tuyến

đ) Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp

Nội dung chi tiết xem phụ lục đính kèm.

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

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.net)
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TP. HCM tạm thời chưa thu học phí năm học 2022 - 2023

Ngày 23/8/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh

đã ban hành Công văn 2987/SGDĐT-KHTC về việc hướng dẫn thu,

sử dụng học phí và các khoản thu khác; thực hiện chế độ miễn, giảm học phí

và hỗ trợ chi phí học tập năm học 2022 - 2023 trên địa bàn Thành phố

Theo đó, Sở Giáo dục Thành phố yêu cầu các trường học tạm thời chưa tổ chức thu học phí năm
học 2022 - 2023 để chờ hướng dẫn về mức thu học phí trong năm học của Uỷ ban nhân dân.

Đối với các khoản thu khác, trường học tiếp tục duy trì, giữ nguyên nội dung và định mức thu đã
thực hiện trong năm học 2021 -2022 để tiếp tục thực hiện cho năm học 2022 - 2023. Các khoản
thu này bao gồm thu tổ chức dạy học 02 buổi/ngày, tổ chức các lớp học ngoại ngữ, năng khiếu,
tin học, môn tự chọn, phục vụ bán trú, vệ sinh lớp bán trú...

Dự toán thu, chi đối với các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ (không bao gồm học phí) phải xây dựng
trước khi thông báo cho phụ huynh. Các khoản thu này trước khi triển khai phải thống nhất với
phụ huynh.

Ngoài ra, Sở Giáo dục còn yêu cầu 100% trường công lập không để phụ huynh học sinh phải đến
trường thanh toán học phí và các khoản thu khác mà thanh toán bằng các phương thức không
dùng tiền mặt.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.vn)

Hướng dẫn phòng chống bệnh Đậu mùa khỉ

Quyết định số 2265/QĐ-BYT ngày 22/8/2022 của Bộ Y tế về việc ban hành

Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ (17 trang)

Bệnh Đậu mùa khỉ là bệnh lây truyền từ động vật sang người, việc lây truyền từ người sang
người khi tiếp xúc trực tiếp gần, lây qua vết thương hở, dịch cơ thể, giọt bắn lớn của đường hô
hấp và qua tiếp xúc với các vật dụng, đồ dùng bị nhiễm mầm bệnh.

Thời gian ủ bệnh thường từ 6-13 ngày, nhưng có thể dao động từ 5-21 ngày. Biểu hiện triệu
chứng có thể khác nhau tùy thuộc vào từng giai đoạn bệnh, nhưng tương tự như bệnh Đậu mùa,
các triệu chứng thường thấy là sốt, đau đầu, đau cơ, đau lưng, sưng hạch bạch huyết, ớn lạnh,
mệt mỏi, phát ban có thể nhìn giống như mụn nước xuất hiện trên mặt, bên trong miệng hoặc ở
các bộ phận khác của cơ thể như bàn tay, bàn chân, ngực, bộ phận sinh dục hoặc hậu môn.
Bệnh có thể tự khỏi trong vòng 2-3 tuần.

Theo WHO, tỷ lệ tử vong khi mắc bệnh này dao động từ 0-11% và cao hơn ở trẻ nhỏ.

Tính đến ngày 21/8/2022, Việt Nam vẫn chưa ghi nhận trường hợp bệnh Đậu mùa khỉ.

Hướng dẫn này sẽ được cập nhật, bổ sung, chỉnh sửa khi ghi nhận thông tin mới về tình hình
dịch hoặc đặc điểm mới của bệnh ảnh hưởng tới việc giám sát, phòng chống.

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

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.net)

LĨNH VỰC KHÁC
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“Tình thế cấp thiết” được hiểu như sau: Là tình thế của cá nhân, tổ chức vì muốn tránh một
nguy cơ đang thực tế đe dọa lợi ích của Nhà nước, của tổ chức, quyền, lợi ích chính đáng của
mình hoặc của người khác mà không còn cách nào khác là phải gây một thiệt hại nhỏ hơn thiệt
hại cần ngăn ngừa.

“Sự kiện bất ngờ” được hiểu như sau: Là sự kiện mà cá nhân, tổ chức không thể thấy trước
hoặc không buộc phải thấy trước hậu quả của hành vi nguy hại cho xã hội do mình gây ra.

“Người trưng cầu giám định” được hiểu như sau: Bao gồm cơ quan tiến hành tố tụng, người
tiến hành tố tụng.

“Cá nhân, tổ chức giám định tư pháp” được hiểu như sau: Bao gồm giám định viên tư pháp,
người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp công lập, tổ chức giám định
tư pháp ngoài công lập và tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc.

“Người đại diện hợp pháp” được hiểu như sau: Bao gồm cha mẹ hoặc người giám hộ, luật
sư, trợ giúp viên pháp lý.

“Người không có năng lực trách nhiệm hành chính” được hiểu như sau: Là người thực
hiện hành vi vi phạm hành chính trong khi đang mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm
mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình.

“Giám định viên tư pháp” được hiểu như sau: Là người đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 1
Điều 7 của Luật này, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền bổ nhiệm để thực hiện giám định
tư pháp.

“Tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc” được hiểu như sau: Là cơ quan, tổ chức đủ tiêu
chuẩn quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Luật này, được trưng cầu, yêu cầu giám định.

“Vi phạm hành chính có tổ chức” được hiểu như sau: Là trường hợp cá nhân, tổ chức câu
kết với cá nhân, tổ chức khác để cùng thực hiện hành vi vi phạm hành chính.

“Biện pháp xử lý hành chính” được hiểu như sau: Là biện pháp được áp dụng đối với cá
nhân vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự, an toàn xã hội mà không phải là tội phạm, bao gồm
biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; đưa vào trường giáo dưỡng; đưa vào cơ sở giáo
dục bắt buộc và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.
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“Vi phạm hành chính” được hiểu như sau: Là hành vi có lỗi do cá nhân, tổ chức thực hiện, vi
phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm và theo quy định
của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính.

“Chứng thư thẩm định giá” được hiểu như sau: Là văn bản do doanh nghiệp thẩm định giá
lập để thông báo cho khách hàng và các bên liên quan về những nội dung cơ bản của báo cáo
kết quả thẩm định giá.

“Thẩm định giá” được hiểu như sau: Là việc cơ quan, tổ chức có chức năng thẩm định giá
xác định giá trị bằng tiền của các loại tài sản theo quy định của Bộ luật dân sự phù hợp với giá
thị trường tại một địa điểm, thời điểm nhất định, phục vụ cho mục đích nhất định theo tiêu
chuẩn thẩm định giá.

“Mặt bằng giá” được hiểu như sau: Là mức trung bình của các mức giá hàng hóa, dịch vụ
trong nền kinh tế ứng với không gian, thời gian nhất định và được đo bằng chỉ số giá tiêu dùng.

“Yếu tố hình thành giá” được hiểu như sau: Là giá thành toàn bộ thực tế hợp lý tương ứng
với chất lượng hàng hóa, dịch vụ; lợi nhuận (nếu có); các nghĩa vụ tài chính theo quy định của
pháp luật; giá trị vô hình của thương hiệu.

“Kê khai giá” được hiểu như sau: Là việc tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa,
dịch vụ gửi thông báo mức giá hàng hóa, dịch vụ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi
định giá, điều chỉnh giá đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc diện phải kê khai giá.

“Hiệp thương giá” được hiểu như sau: Là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức và
làm trung gian cho bên mua và bên bán thương lượng về mức giá mua, giá bán hàng hoá, dịch
vụ thỏa mãn điều kiện hiệp thương giá theo đề nghị của một trong hai bên hoặc cả hai bên
mua, bán hoặc khi có yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan
ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực
thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh).


