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Kinh tế Hàn Quốc đang phục hồi nhờ xuất khẩu
Theo báo cáo của Viện Phát triển Hàn Quốc (KDI), kinh tế nước này đang phục hồi nhẹ dù số ca
nhiễm COVID-19 tăng, nhờ lĩnh vực chế tạo tiếp tục cải thiện khi xuất khẩu mạnh.

Theo báo cáo, doanh số bán lẻ, xuất khẩu và đầu tư thiết bị đều tốt hơn, hoạt động chế tạo cho
thấy xu hướng phục hồi mạnh.

Sản lượng công nghiệp của Hàn Quốc tháng Ba tiếp tục tăng tháng thứ hai, dấu hiệu mới nhất
cho thấy nền kinh tế lớn thứ tư châu Á đang phục hồi sau những tác động của đại dịch.

Xuất khẩu, lĩnh vực đóng góp 50% nền kinh tế Hàn Quốc, trong tháng Tư tăng 41,1% so với
cùng kỳ năm ngoái và là tháng tăng thứ sáu liên tiếp.

Tuy nhiên, KDI cho rằng những bất ổn về kinh tế vẫn lớn khi số ca nhiễm COVID-19 gia tăng và
sự lây lan của các biến thể mới

.
Theo báo cáo, lĩnh vực dịch vụ vẫn giảm dù có xu hướng phục hồi nhẹ khi các quy định giãn
cách xã hội được nới lỏng kể từ giữa tháng Hai.

Kinh tế Đông Nam Á “cất cánh” trong bối cảnh căng
thẳng Mỹ-Trung

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) ngày 28/4 dự báo Tổng
sản phẩm quốc nội (GDP) của khu vực Đông Nam Á sẽ tăng
4,4% trong năm 2021 và tăng lên 5,1% vào năm 2022.

Tại Việt Nam, tổng vốn đầu tư nước ngoài trong quý I/2021
đạt 10,13 tỷ USD, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm 2020. Tại
Thái Lan, nơi FDI giảm đến 50% trong năm 2020 cũng đã có
những dấu hiệu đầy hứa hẹn về sự thay đổi, với xuất khẩu

tăng gần 8% trong quý đầu tiên của năm 2021, loại bỏ các mặt hàng có biến động mạnh như
dầu mỏ, vàng và tính đến yếu tố gia tăng nhập khẩu.

Tập đoàn Microsoft của Mỹ cho biết sẽ đầu tư 1 tỷ USD trong vòng 5 năm để xây dựng các
trung tâm dữ liệu trong liên doanh với các doanh nghiệp địa phương và cơ quan chính phủ của
Malaysia…

Báo cáo ngày 7/4 của Cơ quan nghiên cứu kinh tế vĩ mô ASEAN+3 (AMRO) nhận định, nhiều
khoản đầu tư sẽ được tái phân bổ sang khu vực ASEAN do những căng thẳng thương mại giữa
hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, cũng như môi trường đầu tư đang được cải thiện ở các nền
kinh tế thành viên. ASEAN+3 bao gồm các nước thành viên ASEAN và ba nước đối tác là Trung
Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Tuy nhiên, dự báo cho rằng do thị trường rộng lớn, nguồn cung lao động đã qua đào tạo và cơ
sở cung cấp trong nước phát triển tốt, Trung Quốc vẫn đang thu hút đầu tư nước ngoài.
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Phố Wall đang bỏ lỡ “con thuyền” tiền điện tử?

Theo CNN, các ngân hàng lớn dần thay đổi thái độ
với tiền điện tử, nhưng theo hướng vô cùng thận
trọng. Trên thực tế, giới đầu tư phố Wall vẫn chưa
hoàn toàn chấp nhận loại tiền kỹ thuật số này.

Và hồi tháng trước, sàn giao dịch tiền điện tử
Coinbase đã ra mắt công chúng với mức định giá
khổng lồ, gần 100 tỷ USD. Liệu đây đã là một hồi
chuông đủ “thức tỉnh” các ngân hàng lớn đối với
con thuyền đầu tư này?

Tuy nhiên, vẫn còn đó lý do khiến các ngân hàng hoài nghi và thận trọng: Tiền điện tử vẫn là đối
tượng quản lý ngặt nghèo của các cơ quan quản lý. Điển hình, chính phủ Mỹ chưa thể quyết
định chính thức hình thức tồn tại của nó. Nếu là tiền tệ, tiền điện tử sẽ đối mặt với rất ít quy
định. Nhưng với tư cách là chứng khoán, giống như cổ phiếu hay trái phiếu, chúng sẽ phải chịu
hàng rào giám sát chặt chẽ.

Vào tháng 12/2020, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đã cáo buộc nền tảng tiền
điện tử Ripple vì giao dịch bất hợp pháp, chưa đăng ký với đồng XRP có trị giá 1,3 tỷ USD. Vụ
việc này khiến người ta hiểu rằng XRP đang được coi như một loại chứng khoán hơn là tiền tệ.
Nhưng Ripple phủ quyết cáo buộc này.

Thêm vào đó, ranh giới mong manh trong các quy định về tiền điện tử khiến các ngân hàng khó
có thể tham gia chính thức. Hoạt động của các ngân hàng truyền thống lâu nay vốn được giám
sát chặt chẽ.

Những điều không chắc chắn trong quy định vẫn là rào cản đối với các thể chế tài chính lớn của
phố Wall nhảy vào lĩnh vực này. Nhưng cuối cùng, họ cũng không thể hoàn toàn bỏ lỡ cơ hội
đầu tư đang khiến cả xã hội quay cuồng.

Goldman Sachs đã khởi động lại kênh giao dịch tiền điện tử của mình vào tháng 3 và sẽ sớm
cung cấp dịch vụ tư vấn cho khách hàng đầu tư vào tiền điện tử. Giám đốc điều hành Goldman
Sachs, David Solomon nhận định sự gia tăng nhanh chóng của tiền điện tử là tín hiệu cho thấy
"Sẽ có sự gián đoạn và thay đổi đáng kể trong cách thức di chuyển của tiền tệ khắp thế giới”.

Trong khi đó, đồng Chủ tịch JPMorgan Daniel Pinto cho biết nếu nhu cầu tiền điện tử từ khách
hàng tiếp tục tăng, các ngân hàng không thể đứng bên lề xu hướng.

Chuyên gia luật Ebersole nói thêm, các loại tiền kỹ thuật số tốt nhất nên được coi là một sản
phẩm tài chính mới với các ngân hàng và thể chế tài chính. "Chúng (tiền điện tử) có cần thêm
yêu cầu kiểm soát tài chính mới và khác biệt không? Chắc chắn”, ông khẳng định.

Nhiều tên tuổi lớn Phố Wall đã bắt đầu kiếm lời từ cơn sốt tiền điện tử. Goldman là ngân hàng
tiên phong tham gia vào vụ niêm yết trực tiếp của Coinbase, thu mức phí béo bở trong vai trò là
ngân hàng đầu tư.
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4 tháng đầu năm, đầu tư ra nước ngoài của doanh 
nghiệp Việt Nam tăng gấp 8 lần cùng kỳ năm ngoái
Theo số liệu Tổng cục Thống kê công bố, trong 4 tháng đầu
năm, các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài 18
dự án với tổng số vốn 142,8 triệu USD, gấp 2,7 lần so với
cùng kỳ.

Tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài
(vốn cấp mới và tăng thêm) 4 tháng đạt 545,9 triệu USD,
gấp gần 8 lần so với cùng kỳ năm 2020. Năm ngoái, tổng
vốn đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam ra nước ngoài cả

cấp mới và điều chỉnh đạt trên 590 triệu USD, tăng hơn 16% so với năm 2019.

Cũng trong năm 2020, doanh nghiệp Việt Nam đã đầu tư ra nước ngoài ở 14 lĩnh vực. Trong đó
công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu, với 11 dự án cấp mới và 7 lượt điều chỉnh vốn, tổng vốn
đăng ký hơn 228 triệu USD, chiếm 38,7% tổng vốn đầu tư. Lĩnh vực sản xuất phân phối điện
đứng thứ 2, với tổng vốn đầu tư 92,6 triệu USD, chiếm 15,7%; tiếp theo là các lĩnh vực tài chính
ngân hàng; bán buôn bán lẻ và hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ.

Cuối năm 2020, Bộ Tài chính đã có báo cáo gửi Quốc hội về tình hình đầu tư vốn ra nước ngoài
(năm 2019) của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn góp nhà nước chi phối. Bộ Tài
chính nhấn mạnh, tính đến ngày 31/12/2019 có 27 doanh nghiệp nhà nước đầu tư ra nước
ngoài tại 130 dự án, chủ yếu tập trung trong lĩnh vực viễn thông, thăm dò và khai thác dầu khí,
trồng cây cao su, khai thác khoáng sản, xây lắp và vận tải hàng không, bệnh viện...

EVN: Giảm điện than, thủy điện để nhường chỗ cho 
điện mặt trời
Giảm điện truyền thống, ngừng nhập khẩu từ Trung Quốc
Ông Nguyễn Đức Ninh, Giám đốc Trung tâm vận hành hệ thống điện quốc gia (A0), cho biết
thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc ưu tiên tối đa huy động nguồn điện năng lượng tái
tạo, nhất là điện mặt trời, công tác điều độ điện thời gian qua đã có nhiều thay đổi theo hướng
giảm phát các nguồn điện truyền thống, dù đây là các nguồn giá rẻ và chất lượng ổn định hơn.

“Theo kế hoạch, EVN sẽ huy động khoảng 126 tỷ kWh nhiệt điện than. Tuy nhiên, cập nhật đến
cuối tháng 4 cho thấy khả năng sản lượng điện than huy động năm nay sẽ giảm khoảng 8 tỷ
kWh (khoảng 6%). Hầu hết các tổ máy sẽ chỉ phát khoảng 80% công suất”, ông Ninh nói. Về
thủy điện, ông Ninh cho thông tin, “Trong 4 tháng đầu năm, có khoảng 8.000 MW của hầu hết tất
cả các nhà máy thủy điện lớn ở miền Trung, miền Nam đã ngừng hoàn toàn phát giờ vào cao
điểm 11-12h trưa để lấy chỗ cho điện mặt trời”

Trong 2020, EVN đã huy động 12 tỷ kWh điện năng lượng tái tạo, tăng khoảng 2 tỷ kWh so với
kế hoạch ban đầu là chỉ 10 tỷ kWh, trong đó có 10,8 tỷ kWh điện mặt trời. Tập đoàn dự kiến
năm 2021 sẽ huy động 32 tỷ kWh, gấp hơn 2,5 lần năm qua, trong đó điện mặt trời khoảng 26,3
tỷ kWh. Cùng với đó, từ nay đến năm 2025, EVN cũng ngừng hẳn việc nhập khẩu điện từ Trung
Quốc và giảm dần mua điện từ Lào.
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THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

Thị trường chứng khoán thế giới

34,777.76 điểm 4,232.60 điểm 13,752.24 điểm

0.7% 0.7% 0.9%

Thị trường chứng khoán Việt Nam

Nhịp đập Thị trường tuần 04-07/05: Khối ngoại mua
ròng trở lại
Các chỉ số thị trường kết thúc tuần với tín hiệu trái chiều. VN-Index tăng 0.20% đạt mức 1,241.81
điểm; HNX-Index đóng cửa tuần giảm 0.67% dừng tại 279.86 điểm.
Thanh khoản trung bình trên cả hai sàn biến động tích cực trong tuần qua. Khối lượng khớp lệnh
trung bình trên sàn HOSE đạt hơn 703 triệu cổ phiếu/phiên, tăng 15.69% so với tuần giao dịch
trước. Sàn HNX đạt trung bình hơn 110 triệu cổ phiếu/phiên, tăng 10.85%.
Nhà đầu tư nước ngoài: Bán ròng hơn 2,951 tỷ đồng trên cả hai sàn. Khối ngoại bán ròng

hơn 2,900 tỷ đồng trên sàn HOSE và bán ròng gần 51 tỷ đồng trên sàn HNX.
Cổ phiếu tăng giá mạnh trong tuần qua là TCB và DGC trên sàn HOSE
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Dow Jones tăng gần 3% tuần qua, đứt mạch 2 tuần
giảm liên tiếp



Tỷ giá ngoại tệ ngày 12/5: Bảng Anh tăng mạnh, USD
tiếp tục yếu
Đầu giờ sáng 12/5 (giờ Việt Nam), Ngân hàng Nhà nước
công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD ở mức:
23.149 đồng. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện
mua vào ở mức 23.125 đồng và bán ra ở mức 23.789 đồng.
Các ngân hàng thương mại giữ tỷ giá ngoại tệ đồng USD phổ
biến ở mức 22.960 đồng (mua) và 23.160 đồng (bán).
Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức: 22.960 đồng/USD và
23.160 đồng/USD. Vietinbank: 22.954 đồng/USD và 23.154
đồng/USD. ACB: 22.980 đồng/USD và 23.140 đồng/USD.

Thị trường ngoại hối

Dầu tiếp tục tăng do lo ngại thiếu hụt nhiên liệu
Giá dầu tiếp tục tăng vào ngày thứ Ba (11/5), khi lo ngại kéo
dài về tình trạng thiếu hụt xăng do sự cố ngừng hoạt động tại
hệ thống đường ống dẫn nhiên liệu lớn nhất nước Mỹ sau một
cuộc tấn công mạng đã đưa các hợp đồng tương lai phục hồi
từ mức giảm ban đầu hơn 1%.
Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Ba, hợp đồng dầu Brent tiến
35 xu (tương đương 0.5%) lên 68.67 USD/thùng. Hợp đồng
dầu WTI cộng 49 xu (tương đương 0.8%) lên 65.41
USD/thùng.

Giá vàng trong nước
Ngày 12.5, giá vàng miếng SJC giảm thêm 50.000 - 80.000
đồng mỗi lượng so với chiều 11.5, Eximbank mua vào còn
55,97 triệu đồng/lượng và bán ra 56,07 triệu đồng/lượng; Công
ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào ở mức thấp hơn
Eximbank, còn 55,88 triệu đồng/lượng nhưng bán ra cao hơn,
lên 56,23 triệu đồng/lượng; Công ty Doji mua vào với giá 55,8
triệu đồng/lượng và bán ra 56,2 triệu đồng/lượng
Giá vàng ngoài nước
Gái vàng thế giới sáng 12.5 giảm 5 USD/ounce, xuống còn
1.832 USD/ounce, kim loại quý đã không vượt qua được mức
giá 1.850 USD. Vàng đã tăng trở lại 1.843 USD/ounce trong
phiên giao dịch Mỹ (đêm 11.5) nhưng lao dốc giảm mạnh
xuống 1.815 USD/ounce. Như vậy mấy ngày qua, vàng biến
động trong vùng giá hẹp từ 1.815 - 1.845 USD/ounce.

Thị trườngvàng
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Thị trường dầu
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THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH TIỀN TỆ
Vàng – Ngoại hối – Dầu
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Vực dậy đường sắt Việt Nam: Nâng cấp hệ thống cũ 
hay làm cao tốc mới?

ĐƯỜNG SẮT NGÀY CÀNG XUỐNG CẤP
Đến hết năm 2020, vận tải hành khách liên tỉnh đường bộ hiện
đang chiếm tỷ lệ khoảng 94% tổng số hành khách, trong khi đường
sắt phục vụ chưa tới 0,5%. Vận tải hàng hóa nội địa trên đường bộ
đang chiếm trên 65% tổng sản lượng vận tải, trong khi đường sắt
chỉ chiếm 0,6%.

Sau gần nửa thế kỷ bị lãng quên, hệ thống đường sắt Việt Nam đã tụt lùi, lạc hậu, không
theo kịp sự phát triển của các phương thức vận tải khác. Thị phần vận tải đường sắt chỉ
còn trên dưới 1%, lay lắt tồn tại...

Ngoài ra, việc huy động vốn xã hội hóa cho các lĩnh vực đường sắt gặp nhiều khó khăn do
không hấp dẫn nhà đầu tư. Trong giai đoạn 2011-2020, đường sắt được đầu tư 39.418 tỷ đồng,
chiếm 4,02% tổng vốn đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, gồm 37.950 tỷ đồng ngân sách; ngoài
ngân sách đạt 1.468 tỷ đồng, chỉ chiếm khiêm tốn 3% tổng vốn đầu tư đường sắt.

Thời gian qua, hệ thống tuyến đường sắt Bắc - Nam chưa được nâng cấp, hiện đại hoá. Ngoài
ra, đường sắt đô thị tại các thành phố lớn triển khai chậm tiến độ so với chiến lược, quy hoạch
đề ra. Cho đến nay, chưa có tuyến đường sắt đô thị nào hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng.

Việc huy động vốn xã hội hóa cho các lĩnh vực đường sắt gặp nhiều khó khăn do không hấp dẫn
nhà đầu tư. Đường sắt đang trong thế kẹt, gồng mình để tồn tại.

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KẾT CẤU HẠ TẦNG
Thời gian tới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất tập trung cải tạo, nâng cấp và khai thác có hiệu
quả các tuyến đường sắt hiện có, tập trung ưu tiên các tuyến: Hà Nội – Tp.HCM; Hà Nội - Hải
Phòng; Hà Nội - Lào Cai; Hà Nội - Đồng Đăng. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng kết cấu
hạ tầng, tốc độ chạy tàu và an toàn đường sắt được cải thiện. Chú trọng xây dựng hệ thống
công trình bảo đảm trật tự hành lang an toàn giao thông đường sắt, các điểm giao cắt giữa
đường bộ và đường sắt theo quy định của Luật Đường sắt.

Đồng thời, nghiên cứu đầu tư xây dựng các tuyến đường sắt kết nối đến các cảng biển, cửa
ngõ quốc tế là Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Hải Phòng - Lạch Huyện và Biên Hòa - Vũng Tàu.
Hoàn thành xây dựng tuyến đường sắt còn dở dang là Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân.
Nghiên cứu đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Tp.HCM - Cần Thơ, các tuyến đường sắt kết nối
với đường sắt xuyên Á là Vũng Áng - Mụ Giạ và Dĩ An - Lộc nếu có điều kiện về nguồn vốn.

Bàn về phương án để vực dậy đường sắt trong thời gian tới, TS. Nguyễn Xuân Thủy cho rằng
“Nên nâng cấp đường sắt Bắc - Nam hiện tại thành đường đôi khổ, chuyển khổ đường ray
1.000mm thành 1.435mm, tăng vận tốc tàu chạy lên 120-150 km/giờ với tổng mức đầu tư nhỏ
hơn. Sau đó, đến năm 2040, tiếp tục xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Phương
án này tốt hơn là lập tức xây dựng đường sắt cao tốc Bắc - Nam lên đến 50-60 tỷ USD, không
phù hợp, vấn đề hoàn vốn rất khó khăn”.
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Chủ tịch Vietravel Airlines lên tiếng việc “bán hãng
bay sau 4 tháng”
Chủ tịch Vietravel Airlines Nguyễn Quốc Kỳ khẳng định, thông tin bán hãng hàng không
này sau 4 tháng hoạt động là hoàn toàn sai sự thật.

Trao đổi với Báo Giao thông về thông tin bán hãng hàng không Vietravel Airlines chỉ sau 4 tháng
hoạt động, ông Nguyễn Quốc Kỳ khẳng định: "Không hề có chuyện đó".

“Tại Đại hội cổ đông tới đây của Vietravel, chúng tôi dự kiến sẽ trình thông qua chủ trương
chuyển nhượng bớt phần vốn góp của Vietravel tại Vietravel Airlines, chính xác là cổ phần hoá
Vietravel Airlines. Hiện Vietravel đang nắm 100% vốn điều lệ của Vietravel Airlines là 700 tỷ
đồng”, ông Kỳ nói và cho biết, đây là lộ trình định trước theo đề án hoạt động của Vietravel
Airlines, không phải là thông tin gì mới mẻ.

Người đứng đầu Vietravel Airlines cũng khẳng định đang muốn tìm một đối tác chiến lược đồng
hành trong việc quản trị, khai thác hãng bay này.

Với tổng vốn đầu tư thực hiện dự án 700 tỷ đồng, dự án vận tải hàng không lữ hành Công ty
TNHH hàng không lữ hành Việt Nam (Vietravel Airlines) thời gian hoạt động dự án 50 năm.

Về mô hình kinh doanh, Vietravel Airlines định hướng phát triển là hãng hàng không có hoạt
động bay phục vụ khách du lịch là chủ yếu với mạng đường bay gắn với tuyến du lịch trong
nước và quốc tế, kết nối nội vùng với các cảng hàng không còn dư nhiều công suất như: Chu
Lai, Đà Nẵng, Quảng Nam, Vân Đồn, Hải Phòng...

Bố trí vốn hoàn chỉnh dự án luồng tàu biển vào sông
Hậu giai đoạn 2021-2025
Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời cử tri TP Cần Thơ liên
quan đến việc triển khai dự án luồng tàu biển cho tàu
trọng tải lớn vào sông Hậu…

Bộ GTVT cho biết, giai đoạn 1 Dự án luồng tàu biển trọng tải
lớn vào sông Hậu hoàn thành và khai thác từ tháng 4/2017
cho tàu trọng tải đến 10.000 tấn đầy tải, 20.000 tấn giảm tải,
góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực.

Tuy nhiên, do chưa thực hiện giai đoạn 2 nên hiệu quả tổng thể của dự án chưa được phát huy
tối đa, ảnh hưởng đến quá trình khai thác liên tục của luồng tàu. Nếu giải quyết được vấn đề này
sẽ thu hút được các tàu có trọng tải đến 20.000 tấn đầy tải lưu thông thường xuyên trên tuyến
luồng, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng hàng hóa thông qua hàng năm.

“Trước thực trạng đó, Bộ GTVT đang tập trung chỉ đạo hoàn chỉnh thiết kế kỹ thuật giai đoạn 2
của dự án và nghiên cứu, đề xuất cấp thẩm quyền cân đối, bố trí vốn trong kế hoạch trung hạn
giai đoạn 2021-2025 để sớm thực hiện giai đoạn 2 nhằm đảm bảo tính đồng bộ của dự án”, Bộ
GTVT cho hay.
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Tác nghiệp xếp dỡ từ tàu (sà lan) đến sà lan, ô tô và ngược lại tại cảng biển đang tồn tại
nhiều bất cập...

Tại văn bản kiến nghị Chính phủ và Bộ GTVT về điều chỉnh
khung giá dịch vụ tại cảng biển mới đây, Hiệp hội Đại lý và
Môi giới hàng hải Việt Nam (Visaba) đề xuất tăng giá dịch
vụ bốc dỡ hàng hóa từ tàu (sà lan) xuống sàn lan/ô tô/toa
xe (shipside) ngang bằng với tác nghiệp bốc dỡ hàng hóa
từ tàu xuống bãi cảng (CY) để đảm bảo quyền lợi cho
doanh nghiệp khai thác cảng.

Đề xuất bỏ tác nghiệp bốc dỡ từ tàu xuống ô tô tại
cảng biển

Theo Visaba, dịch vụ shipside trước đây là giải pháp tình thế tại một số cảng khu vực Hải Phòng
nhằm đưa một phần hàng hóa ra tập kết ở bãi ngoài trong bối cảnh cảng biển thiếu kho bãi. Tuy
nhiên, hiện nay, tất cả các hãng container trên thế giới không sử dụng dịch vụ shipside, kể cả
các cảng khu vực 2 và 3 của Việt Nam. Hơn nữa, các cảng tại khu vực Hải Phòng đều đã nâng
cao năng lực xếp dỡ và đầu tư hệ thống bãi hậu phương vững chắc, đủ sức đáp ứng nhu cầu
khách hàng.

Trên cơ sở đó, Visaba kiến nghị cơ quan chức năng sớm điều chỉnh tăng giá shipside lên 23-
25% từ 1/7/2021 so với giá quy định tại Thông tư 54/2018, tiến đến đưa giá shipside bằng giá
CY để bãi bỏ tác nghiệp shipside.

Trao đổi với Báo Giao thông, ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm điều hành khai thác
cảng Gemadept tại Hải Phòng bày tỏ đồng thuận với đề xuất của Visaba. Theo ông Tuấn, thực
tế, tác nghiệp bốc dỡ giữa tàu đến bãi cảng hay ô tô đều được tiến hành với quy trình, trang
thiết bị như nhau. Việc quy định khung giá shipside quá thấp sẽ tạo điều kiện cho hãng tàu ép
cảng lựa chọn dịch vụ shipside, kìm hãm sự phát triển của cảng.

Hàng hóa qua cảng biển Vũng Tàu tăng hai con số dù 
ảnh hưởng Covid-19
Dù hoạt động hàng hải ảnh hưởng lớn bởi dịch Covid-19 và một số sự cố vận tải nhưng
hàng hóa qua cảng biển Vũng Tàu vẫn tăng mạnh.

Đại diện Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu cho biết, theo thống kê, 4 tháng đầu năm 2021, khối
lượng hàng hóa qua cảng biển Vũng Tàu đạt hơn 38 triệu tấn, tăng 10% so với cùng kỳ năm
2020. Trong đó, hàng hóa thông qua bằng tàu biển đạt hơn 25,7 triệu tấn (hàng container đạt
hơn 11 triệu tấn, tương đương hơn 1,6 triệu Teus); hàng hóa thông qua bằng phương tiện thủy
nội địa đạt hơn 12,2 triệu tấn (hàng container đạt hơn 8,2 triệu tấn, tương đương hơn 1,2 triệu
Teus).

Riêng tháng 4/2020, khối lượng hàng hóa qua cảng biển Vũng Tàu đạt 9,6 triệu tấn, tăng 16%
so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, hàng hóa thông qua bằng tàu biển đạt hơn 6,5 triệu tấn
(hàng container đạt gần 2,9 triệu tấn, tương đương hơn 423.000 Teus), hàng hóa thông qua
bằng phương tiện thủy nội địa đạt hơn 3 triệu tấn.
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Cảng Hải Phòng khởi động dự án xây dựng các bến
container tại bến cảng Lạch Huyện
Ngày 12/5, Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) tổ chức lễ khởi động dự
án đầu tư xây dựng các bến container số 3 và số 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải
Phòng (tại Khu bến cảng Lạch Huyện).

Dự án đầu tư các bến container số 3 và số 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng - Cảng Hải
Phòng được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1323/QĐ-
TTg ngày 9/1/2019, với mục tiêu đáp ứng tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, phát
triển kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội của thành phố Hải Phòng để phục vụ từng bước di dời Khu
bến cảng Hoàng Diệu; đảm bảo phát huy truyền thống lịch sử của Cảng Hải Phòng và phát triển
trong tương lai có tính cạnh tranh lâu dài của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

Quy mô đầu tư, các hạng mục chính của dự án gồm: xây dựng 2 bến container số 3 và số 4 với
tổng chiều dài 750m, rộng 50m, cho cỡ tàu đến 160 teus (khoảng 3.000DWT) với tổng chiều dài
250m (gồm cả 50m bề rộng của bến chính), rộng 15m; kè bảo vệ bờ; hệ thống bãi chứa hàng,
đường giao thông, các công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ trên diện tích 47ha. Các
thiết bị chính phục vụ khai thác tại 2 bến container: 6 cần trục STS trên bến chính; 24 cần trục
RTG; 2 xe nâng RSD; 1 xe nâng vỏ container; 50 đầu kéo, rơ moóc; 1 cầu trục xưởng sửa
chữa; 8 cân xe tại cổng cảng và phần mềm quản lý vận hành cảng TOS...

Dự án dự kiến hoàn thành bến số 3 vào năm 2023 và hoàn thành toàn bộ dự án vào năm 2024,
vượt 1 năm so với kế hoạch.

Tăng gấp 3 mức phạt hành vi xếp hàng quá tải tại
cảng biển?

Bộ Giao thông Vận tải đang tổ chức lấy ý kiến về Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của
Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ và
đường sắt; hàng không dân dụng.

Mức phạt đối với các hành vi xếp hàng hóa lên mỗi xe ô tô, kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc
vượt quá trọng tải cho phép tham gia giao thông được ghi trong Giấy chứng nhận kiểm định an
toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe trên 10-50%, xe xi téc chở chất lỏng từ trên 20-50%.
Hoặc xếp hàng hóa lên xe ô tô mà không ký xác nhận việc xếp hàng hóa vào Giấy vận tải theo
quy định được nâng từ 500 nghìn-1 triệu đồng lên từ 1-3 triệu đồng. Phạt tiền từ 3-5 triệu đồng
đối với hành vi xếp hàng hóa lên mỗi xe ô tô vượt quá trọng tải cho phép tham gia giao thông
được ghi trong Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe trên
50-100%. Mức xử phạt hiện hành là 1-2 triệu đồng. Hành vi xếp hàng hóa lên mỗi xe ô tô vượt
quá trọng tải cho phép tham gia giao thông được ghi trong Giấy chứng nhận kiểm định an toàn
kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe trên 100%. Hoặc chất xếp hàng siêu trường, siêu trọng
không đúng nội dung trong Giấy phép lưu hành cũng được đề xuất tăng từ 3-4 triệu đồng lên 5-
10 triệu đồng.

Đặc biệt, Nghị định mới bổ sung thêm mức xử lý đối với hành vi chất xếp hàng siêu trường, siêu
trọng không có Giấy phép lưu hành hoặc có Giấy phép lưu hành nhưng đã hết giá trị sử dụng là
từ 10-20 triệu đồng.
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Giá cước vận chuyển container theo hợp đồng được công bố trên Chỉ số CCFI ở Trung 
Quốc vào thứ Sáu tuần trước đã đạt mức 2.074 điểm và xác lập một kỷ lục mới.

Kể từ khi kỷ lục mới là 2.072 được thiết lập vào tháng 2, CCFI từ từ giảm xuống 1.853 vào ngày 
16 tháng 4, sau đó hiện tượng ảnh tưởng gợn sóng từ sự tắc nghẽn của Kênh đào Suez bắt
đầu có tác động.

Lars Jensen, người sáng lập công ty tư vấn Vespucci Maritime, đã lưu ý trong một bài đăng trên
LinkedIn rằng giá hợp đồng thường thấp hơn giá giao ngay. Giá giao ngay đã ở mức kỷ lục mới
trong phần lớn thời gian tháng trước.

Với độ tin cậy trong vận tải container giảm mạnh và các lô hàng giao ngay ngày càng khó đặt 
chỗ; vì vậy khả năng đặt được booking đã trở thành một sự quan tâm lớn khi ký kết hợp đồng
trong năm nay.

Dữ liệu từ New York Shipping Exchange (NYSHEX) cho thấy khái niệm hợp đồng có hiệu lực thi
hành đã được quan tâm lớn trên tuyến vận chuyển xuyên Thái Bình Dương trong năm 2021.

Cước vận chuyển container quốc tế tiếp tục tăng cao 
kỷ lục mới

Tắc nghẽn ở các cảng châu Âu thêm trầm trọng sau 
sự cố kênh đào Suez
Tình trạng tắc nghẽn tại các cảng trung tâm của Châu Âu thêm trầm trọng hơn so với
trước đây, mức tăng các container khô loại 20 feet nhập khẩu trong tuần 17 là 3,75% ở
Rotterdam, 3,5% ở Antwerp và 2,2% ở Hamburg.

Theo Container xChange, hàng hóa container nhập khẩu
đang đổ về các cảng container chính của Châu Âu nhiều
hơn so với lượng hàng xuất khẩu.

Sự gia tăng hàng hóa nhập khẩu diễn ra sau khi kênh đào
Suez được khai thông trở lại sau sự cố tàu Ever Given bị 
mắc cạn gây tắc nghẽn, khiến số lượng lớn tàu được lưu
thông trở lại và cùng trên đường đến châu Âu.

So sánh theo tuần, mức tăng các container khô loại 20 feet nhập khẩu trong tuần 17 là 3,75%
ở Rotterdam, 3,5% ở Antwerp và 2,2% ở Hamburg.

Chỉ số khả dụng container (CAx) của Container xChange, nếu chỉ số dưới 0,5 cho thấy nhiều
container xuất khỏi cảng hơn so với số lượng nhập; và nếu chỉ số trên 0,5 cho thấy nhiều
container nhập vào cảng hơn là xuất đi, đã cho thấy sự gia tăng mạnh lượng hàng nhập khẩu 
vào châu Âu.

Chỉ số CAx vào đầu năm 2021 lần lượt là 0,48, 0,65 và 0,38 ở Hamburg, Rotterdam và Antwerp;
con số này đã tăng lên 0,8, 0,74 và 0,78 trong tuần thứ 9 và 0,93, 0,83 và 0,9 trong tuần 17.



THỊ TRƯỜNG VẬN TẢI

13Bản tin thịtrường

Wan Hai ra mắt dịch vụ tuyến châu Á - WCSA độc lập
Wan Hai Lines sẽ ra mắt vào giữa tháng 5 một dịch vụ tuyến châu Á – WXSA độc lập hàng tuần
có tên ‘AS1’, ghé qua Khaohsiung, Shekou, Ningbo, Qingdao, Ensenada, Manzanillo (Mex),
Buenaventura, Callao, SanAntonia, Kaohsiung.

Tuyến ‘AS1’ của Wan Hai sẽ kéo dài 10 tuần, sử dụng 10 tàu với công suất từ 2,700 đến 4,250
teu. Chuyến khởi hành đầu tiên sẽ được bắt đầu bởi tàu ARIANA A 2.702 teu từ Kaohsiung vào
ngày 17 tháng 5.

Tuyến ‘AS1’ sẽ được bổ sung vào dịch vụ châu Á – WCSA của hãng, bao gồm ba dịch vụ hàng
tuần. Wan Hai hiện đang cung cấp tuyên ‘ASA’, được điều hành cung với Evergreen, COSCO
Shipping và PIL.

Hơn nữa, dịch vụ ‘WSA’ được cung cấp thông qua các vị trí trống trên dịch vụ chung của Yang
Ming, COSCO Shipping và Evergreen.

Cuối cùng, Wan Hai cung cấp dịch vụ ‘WSA3’ qua các vị trí tróng trên tuyến dịch vụ do COSCO
Shipping điều hành.

CSSC giao tàu CMA CGM CONCORDE (23.111 teu)

Công ty đóng tàu Hudong Zhoung hua đã chuyển giao chiếc CMA CGM CONCERDE, chiếc tàu
thứ 7 trong tổng 9 tàu loại megamax (MGX) chạy bằng LNG mà tập đoàn CSSC đóng cho hãng
tàu Pháp CMA CGM.

Trong loạt 9 tàu dành cho CMA CGM, các tàu mới tiếp nối tàu CMA CGM MONTMARTRE do
Jiangnan chế tạo được giao vào tháng 3.

Cả 9 tàu dự kiến sẽ tham gia dịch vụ Viễn Đông – châu Âu tên ‘FAL1’ của CMA CGM, còn được
gọi là dịch vụ ‘NEU4’ của OCEAN Alliance.

Đơn hàng 9 tàu megamax từ CSSC của CMA CGM là một phần trong kế hoạch đề suất cung
cấp hai dịch vụ Á – Âu và vùng Địa Trung Hải của hãng để nâng cấp hai tuyến (gần như) phục
vu hoàn toàn các tàu chạy bằng LNG.

Hãng tàu Pháp này là hãng tàu hàng đầu thế giới về tàu container chạy bằng LNG và CMA
CGM gân đây đã tiết lộ ngoài các tuyến châu Âu và vùng Địa Trung Hải, họ cũng sẽ giới thiệu
một tuyến Viễn Đông – USWC sử dụng tàu chạy bằng năng lượng LNG
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THUẾ

THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Số thuế được miễn giảm của dự án ở nước ngoài cũng được khấu trừ tại Việt Nam

Công văn số 14207/CTHN-TTHT ngày 4/5/2021 của Cục Thuế TP. 
Hà Nội về chính sách thuế TNDN

Theo quy định tại điểm 2.6 Phụ lục 4 Thông tư 39/2014/TT-BTC, đối với hàng hóa giao cho
đại lý bán đúng giá, doanh nghiệp được lựa chọn phát hành hóa đơn hoặc phiếu xuất kho tùy
thuộc phương thức kinh doanh và chế độ kế toán.

Thời điểm xác định doanh thu để tính thuế TNDN đối với hàng giao đại lý cũng áp dụng theo
thời điểm chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng cho người mua (Điều 3 Thông tư
96/2015/TT- BTC).

Trường hợp doanh nghiệp có trích lập quỹ KH&CN thì phần trích lập quỹ này được giảm trừ
khi tính thuế TNDN (Điều 1 Thông tư 96/2015/TT-BTC).

Trường hợp doanh nghiệp có đầu tư ra nước ngoài thuộc nước chưa ký Hiệp định tránh đánh
thuế, nếu thuế suất TNDN áp dụng ở nước này thấp hơn Việt Nam thì doanh nghiệp phải khai
nộp thêm phần thuế chêch lệch (Điều 1 Thông tư 96/2015/TT-BTC).

Đối với khoản thu nhập từ dự án đầu tư tại nước ngoài đã khai nộp thuế ở nước ngoài, doanh
nghiệp sẽ được khấu trừ vào số thuế phải nộp tại Việt Nam, bao gồm cả số thuế được miễn
giảm theo pháp luật nước ngoài của phần lợi nhuận được hưởng từ dự án đầu tư (Điều 1
Thông tư 96/2015/TT-BTC).

(Nguồn: vietlawonline.com)

THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Miễn nộp giấy xác nhận thu nhập của người phụ thuộc

Công văn số 14358/CTHN-TTHT ngày 4/5/2021 của Cục Thuế TP.  
Hà Nội về hồ sơ giảm trừ gia cảnh thuế TNCN.

Theo quy định tại điểm đ.1 khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC, người phụ thuộc còn
trong độ tuổi lao động phải đáp ứng điều kiện không có thu nhập hoặc thu nhập không quá 1
triệu đồng/tháng.

Tuy nhiên, hồ sơ giảm trừ người phụ thuộc quy định tại điểm g khoản 1 Điều 9 Thông tư
111/2013/TT-BTC không yêu cầu nộp giấy xác nhận về thu nhập của người phụ thuộc.

Thay vào đó, người nộp thuế sẽ tự khai và cam kết chịu trách nhiệm về việc khai báo của
mình (khoản 5 Điều 12 Nghị định 65/2013/NĐ-CP).

(Nguồn: vietlawonline.com)

PHẦN TIN THỊ TRƯỜNG
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Tiền lương của nhân công thuê khoán phải khấu trừ thuế 10%

Công văn số 14360/CTHN-TTHT ngày 4/5/2021 của Cục Thuế TP.  
Hà Nội về chính sách thuế TNCN, hóa đơn lẻ đối với hợp đồng  

giao khoán công việc.

Chính sách thuế TNCN và hóa đơn đối với hợp đồng giao khoán công việc đã được hướng
dẫn tại các Công văn sau:

- Công văn số 5502/TCT-TNCN ngày 29/11/2017;

- Công văn số 78928/CT-TTHT ngày 26/8/2020.

Theo đó, tiền lương trả cho nhân công thuê khoán dưới 3 tháng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ
10%. Chi phí thuê khoán nhân công không đòi hỏi phải có hóa đơn.

(Nguồn: vietlawonline.com)

Lương hưu của BHXH tự nguyện có chịu thuế TNCN?

Công văn số 811/TCT-DNNCN ngày 24/3/2021 của Tổng cục Thuế  
về chính sách thuế TNCN đối với khoản đóng góp, thu nhập được  

nhận từ Quỹ hưu trí tự nguyện.

Tiền đóng Quỹ hưu trí tự nguyện và lương hưu chi trả từ Quỹ hưu trí tự nguyện đều được
miễn thuế TNCN, tuy nhiên chính sách miễn thuế không giống nhau.

Theo đó, khoản lương hưu mà cá nhân nhận được từ Quỹ hưu trí tự nguyện sẽ được miễn
thuế toàn bộ, không khống chế hạn mức đồng thời không phụ thuộc vào hình thức chi trả
hàng tháng hay một lần (điểm k khoản 1 Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC).

Tuy nhiên, khoản đóng Quỹ hưu trí tự nguyện chỉ được miễn thuế TNCN theo hạn mức 1
triệu đồng/người/tháng, bao gồm cả phần tiền do doanh nghiệp đóng thay và phần tiền do
người lao động tự đóng, đồng thời không phân biệt đóng một hay nhiều quỹ (tiết b Điều 15
Thông tư 92/2015/TT-BTC).

Trường hợp người lao động đã khai nộp thuế TNCN đối với khoản đóng quỹ hưu trí tự
nguyện vượt mức, nếu sau đó không được đóng và hưởng lương hưu trí tự nguyện do
không đáp ứng điều kiện theo thỏa thuận với doanh nghiệp thì được khai bổ sung để điều
chỉnh lại thuế TNCN.

Đối với thu nhập từ nhận thừa kế chứng chỉ quỹ, người thừa kế có trách nhiệm khai nộp thuế
TNCN theo diện thu nhập từ thừa kế chứng khoán (điểm a khoản 9 Điều 2 Thông tư
111/2013/TT- BTC).

(Nguồn: vietlawonline.com)

PHẦN TIN THỊ TRƯỜNG
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THUẾ KHÁC

Lưu ý khi khai báo thuế XK các mặt hàng tài nguyên khoáng sản

Công văn số 1923/TCHQ-TXNK ngày 23/4/2021 của Tổng cục Hải  
quan về thuế suất mặt hàng tài nguyên khoáng sản (TNKS).

Tổng cục Hải quan lưu ý, đối với các mặt hàng như clanhke xi măng, hắc ín than đá, than
non, than bùn, dầu, đá lát, đá phiến... được quy định chi tiết tên hàng, mã số tại số thứ tự
211 của Biểu thuế xuất khẩu (XK) thuộc các nhóm 25.23, 27.06, 27.07, 27.08, 68.01, 68.02,
68.03, nếu khai báo thuế XK 0% hoặc không khai thuế XK thì phải xác định tổng trị giá TNKS
để xác định chính xác thuế suất vì phần lớn các mặt hàng này thường có trị giá TNKS trên
51%, tương ứng với thuế XK 5%.

Theo quy định tại Nghị định số 57/2020/NĐ-CP, các mặt hàng vật tư, nguyên liệu, bán thành
phẩm xuất khẩu chưa được quy định chi tiết tên hàng, mã số tại Biểu thuế XK nếu có tổng
giá trị TNKS từ 51% trở lên phải áp dụng thuế XK 5%.

(Nguồn: vietlawonline.com)

HẢI QUAN – XUẤT NHẬP KHẨU

C/O mẫu CPTPP được nộp bổ sung bất  kỳ lúc nào nếu còn hiệu lực

Công văn số 1038/HQTPHCM-GSQL ngày  28/4/2021 của Cục Hải 
quan TP. HCM về việc nộp  chậm chứng nhận xuất xứ CPTPP.

Theo Cục Hải quan TP. HCM, C/O mẫu CPTPP cũng được phép "nộp chậm" theo quy định
tại Điều 3 Thông tư số 47/2020/TT-BTC.

Theo đó, C/O mẫu CPTPP nếu chưa có tại thời điểm làm thủ tục nhập khẩu thì được phép
nộp bổ sung vào bất kỳ lúc nào trong thời hạn hiệu lực của C/O.

Tuy nhiên, doanh nghiệp cần phải khai báo việc chậm nộp C/O trên tờ khai và nộp thuế trước
theo mức thuế MFN (hoặc thuế suất thông thường) sau đó xin hoàn lại phần chênh lệch (so
với thuế suất CPTPP) khi nộp bổ sung C/O.

(Nguồn: vietlawonline.com)

Tên Công ty trên nhãn gốc nếu thay đổi có thể gắn thêm nhãn phụ

Công văn số 1039/HQTPHCM-GSQL ngày 28/4/2021 của Cục Hải  
quan TP. HCM về việc nhập khẩu sản phẩm in tên nhà nhập khẩu  

cũ sau khi đổi tên Công ty.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Nghị định 43/2017/NĐ-CP, trên nhãn hàng nhập khẩu phải
ghi tên của cơ sở nhập khẩu.

Đồng thời, khoản 3 Điều 7 Nghị định 43/2017/NĐ-CP quy định, nhãn gốc của hàng nhập khẩu
nếu chưa thể hiện hoặc thể hiện chưa đủ thông tin bắt buộc thì phải gắn nhãn phụ.
Theo đó, trường hợp Công ty đã đổi sang tên mới nhưng trên nhãn hàng nhập khẩu còn in
tên cũ thì bắt buộc phải gắn thêm nhãn phụ để bổ sung thông tin tên mới.

(Nguồn: vietlawonline.com)

PHẦN TIN THỊ TRƯỜNG
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Từ 25/4/2021, hàng miễn thuế theo điều ước quốc tế phải xin xác nhận

Công văn số 1389/TCHQ-TXNK ngày 25/3/2021 của Tổng cục 
Hải  quan về việc miễn thuế hàng hóa nhập khẩu theo điều ước 

quốc tế.

Tổng cục Hải quan lưu ý, kể từ ngày 25/4/2021, thủ tục miễn thuế hàng hóa nhập khẩu theo
điều ước quốc tế phải thực hiện theo Nghị định 18/2021/NĐ-CP và đã có sự thay đổi so với
trước.

Theo đó, trường hợp điều ước quốc tế không quy định cụ thể chủng loại, định lượng miễn
thuế thì doanh nghiệp phải làm thủ tục xin xác nhận của cơ quan đề xuất ký kết hoặc gia
nhập điều ước, cơ quan quản lý chuyên ngành.

Trước đây, theo khoản 1 Điều 29 Nghị định 134/2016/NĐ-CP, trường hợp điều ước quốc tế
không quy định cụ thể chủng loại, định lượng miễn thuế thì Bộ Tài chính sẽ thống nhất với
Bộ Ngoại giao để báo cáo Thủ tướng quyết định và không yêu cầu doanh nghiệp phải làm
thủ tục xác nhận. Điều khoản này hiện đã bị bãi bỏ.

Về thủ tục xác nhận chủng loại, định lượng miễn thuế; thủ tục thông báo Danh mục miễn
thuế và hồ sơ, thủ tục miễn thuế theo điều ước quốc tế đã được quy định cụ thể tại khoản
12, khoản 14 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP.

(Nguồn: vietlawonline.com)

Lưu ý về thủ tục và chính sách thuế khi tái nhập hàngSXXK

Công văn số 2047/TCHQ-TXNK ngày 4/5/2021 của Tổng cục Hải  
quan về việc xử lý thuế hàng hóa xuất khẩu phải tái nhập.

Theo quy định tại điểm b khoản 1, khoản 2 Điều 19 Luật thuế XNK số 107/2016/QH13, hàng
hóa đã xuất khẩu nhưng bị trả lại sẽ được hoàn thuế XK đồng thời được miễn thuế NK khi
tái nhập nếu chưa qua sử dụng, gia công, chế biến.

Tuy nhiên, lưu ý, trường hợp hàng tái nhập là sản phẩm SXXK và mục đích tái nhập không
phải để sửa chữa, tái chế mà chỉ thu hồi lại các linh kiện để sản xuất ra sản phẩm xuất khẩu
khác thì không được áp dụng thủ tục tái nhập theo khoản 1 Điều 47 Nghị định 08/2015/NĐ-
CP. Thay vào đó, phải làm thủ tục chuyển tiêu thụ nội địa theo điểm b khoản 7 Điều 47.

Đối với phần nguyên liệu, vật tư, linh kiện... cấu thành sản phẩm SXXK được tái nhập để
tiêu thụ nội địa, doanh nghiệp phải làm thủ tục thay đổi mục đích sử dụng và nộp đầy đủ
thuế, tiền phạt (nếu có), trừ các nguyên liệu, vật tư đã tiêu hủy thì được miễn truy nộp thuế
NK (khoản 10 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC, khoản 6 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-
CP).

(Nguồn: vietlawonline.com)
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Chi nhánh hay Trung tâm của DNCX cũng phải đảm bảo điều kiện giám sát
hải quan

Công văn số 1557/TCHQ-GSQL ngày 5/4/2021 của Tổng cục Hải
quan về điều kiện kiểm tra giám sát hải quan.

Tổng cục Hải quan lưu ý, đối với các Chi nhánh, Trung tâm, Cửa hàng... của DNCX, kể cả
trường hợp sử dụng mặt bằng đi thuê, nếu được áp dụng cơ chế DNCX thì cũng phải đáp ứng
các điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan như sau:

- Có hàng rào cứng ngăn cách với khu vực bên ngoài; có cửa ra, vào đảm bảo chỉ đưa hàng hóa
ra, vào DNCX qua cửa này.

-Có hệ thống camera quan sát được các vị trí tại cửa ra,
vào và vị trí lưu giữ hàng hóa ở tất cả các thời điểm
trong ngày (24/24 giờ, bao gồm cả ngày nghỉ, lễ); dữ
liệu về hình ảnh camera được kết nối trực tuyến với cơ
quan hải quan quản lý và được lưu giữ tại DNCX tối
thiểu 12 tháng;

- Có phần mềm quản lý hàng hóa nhập khẩu thuộc
đối tượng không chịu thuế của DNCX để báo cáo quyết toán nhập- xuất- tồn theo quy định; có
phần mềm giám sát hàng hóa ra, vào DNCX đảm bảo yêu cầu sao lưu, kết xuất, chia sẻ dữ liệu
cho cơ quan hải quan.

Đối với hàng hóa luân chuyển giữa DNCX với các Chi nhánh, Trung tâm, Cửa hàng... này được
lựa chọn làm hoặc không làm thủ tục hải quan theo quy định tại Điều 74 Thông tư 38/2015/TT-
BTC (sửa đổi tại khoản 50 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC).

(Nguồn: vietlawonline.com)

Chỉ được hủy tờ khai nhập khẩu sau khi hoàn tất thủ tục từ chối  nhận
hàng

Công văn số 876/TCHQ-GSQL ngày 23/2/2021 của Tổng cục Hải  
quan về việc hủy tờ khai.

Theo Tổng cục Hải quan, đối với hàng hóa đã đăng ký tờ khai nhập khẩu sau đó người bán đề
nghị hủy giao dịch và xin nhận lại hàng thì doanh nghiệp phải làm xong thủ tục từ chối nhận
hàng mới được phép hủy tờ khai nhập khẩu.

Thủ tục từ chối nhận hàng thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 48 Nghị định 08/2015/NĐ-
CP, sửa đổi tại khoản 21 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP.

Thủ tục hủy tờ khai hải quan thực hiện theo quy định tại Điều 22 Thông tư 38/2015/TT-BTC
(sửa đổi tại khoản 11 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC).

Việc xử lý tiền thuế đã nộp sau khi hủy tờ khai được thực hiện theo quy định tại Thông tư  
38/2015/TT-BTC (sửa đổi tại Thông tư 39/2018/TT-BTC).

(Nguồn: vietlawonline.com)
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DOANH NGHIỆP – ĐẦU TƯ

Từ 26/4/2021, Cổng đăng ký đầu tư nước ngoài đổi sang tên miền mới

Công văn số 2530/BKHĐT-ĐTNN ngày 4/5/2021 của Bộ Kế hoạch  
và Đầu tư về việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối  

với thủ tục đăng ký đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

Bộ Kế hoạch & Đầu tư cho biết, kể từ ngày 26/4/2021, Cổng thông tin quốc gia về đầu tư và
đầu tư nước ngoài đã đổi sang tên miền mới lần lượt là https://vietnaminvest.gov.vn và
https://fdi.gov.vn .

Các ứng dụng mới này đã cho phép cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 đối với các
thủ tục đăng ký đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và từ Việt Nam ra nước ngoài theo quy định
mới tại Nghị định 31/2021/NĐ-CP (từ Điều 38 - 40 và Điều 80).

Ứng dụng nói trên sẽ tiếp tục được Bộ Kế hoạch & Đầu tư nâng cấp lên mức độ 4 theo lộ
trình sớm nhất.

Hiện tại, các điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài quy định tại Nghị
định 31/2021/NĐ-CP cũng đã được cập nhật đầy đủ trên ứng dụng
https://vietnaminvest.gov.vn.

(Nguồn: vietlawonline.com)

LAO ĐỘNG – BẢO HIỂM

Các thủ tục mới về cấp và gia hạn giấy phép lao động

Quyết định số 526/QĐ-LĐTBXH ngày 6/5/2021  của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội 
về việc  công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi,  bổ sung lĩnh vực việc làm 

thuộc phạm vi chức  năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương  binh và Xã hội.

Hiệu lực thi hành: 6/5/2021

Quyết định công bố kèm hướng dẫn các thủ tục mới ban hành hoặc sửa đổi đối với lao động 
nước  ngoài, bao gồm:

- Cấp mới, cấp lại giấy phép lao động;

- Gia hạn giấy phép lao động;

- Xác nhận người lao động không thuộc diện phải xin giấy phép lao động;

- Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài;

-Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển lao động nước  
ngoài;
...

Các thủ tục mới này được hướng dẫn căn cứ theo quy định tại Nghị định 152/2020/NĐ-
CP.  Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

(Nguồn: vietlawonline.com)
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Hướng dẫn trả lương ngừng việc và chi trả trợ cấp mất việc do dịch

Công văn số 260/LĐLĐ ngày 11/5/2021 của Liên đoàn Lao động  
TP. Hà Nội về việc hướng dẫn trả lương cho người lao động trong  

thời gian ngừng việc do dịch bệnh Covid-19.

Công văn yêu cầu các công đoàn cơ sở (tại Hà Nội) giám sát doanh nghiệp để đảm bảo việc 
chi  trả đúng mức lương, chế độ ngừng việc, trợ cấp thôi việc cho người lao động bị ảnh 

hưởng dịch.

Theo đó, mức lương ngừng việc phải chi trả đúng quy định tại Điều 99 Bộ luật lao động
(BLLĐ) số 45/2019/QH14 và hướng dẫn tại Công văn số 1064/LĐTBXH-QHLĐTL ngày
25/3/2020.

Trường hợp người lao động phải ngừng việc do đi cách ly, doanh nghiệp hoặc một bộ phận
doanh nghiệp bị phong tỏa thì tiền lương ngừng việc do hai bên thỏa thuận theo khoản 3 Điều
99 BLLĐ. Theo đó, mức lương trong thời gian ngừng việc hoặc trong vòng 14 ngày đầu tiên
nếu ngừng việc trên 14 ngày không được thấp hơn mức lương tối thiểu.

Đối với doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, có thể tạm chuyển người lao
động sang làm công việc khác theo Điều 29 BLLĐ, nhưng không được quá 60 ngày cộng dồn
trong 01 năm và phải báo trước ít nhất 03 ngày làm việc. Mức lương theo công việc mới nếu
thấp hơn lương cũ thì được trả theo mức lương cũ thêm 30 ngày.

Trường hợp thời gian ngừng việc kéo dài ảnh hưởng đến khả năng chi trả của doanh nghiệp
thì cho phép tạm hoãn HĐLĐ không lương hoặc có lương tùy thỏa thuận của các bên (Điều 30
BLLĐ).

Trường hợp doanh nghiệp buộc phải cắt giảm lao động thì phải chi trả trợ cấp theo Điều 46
hoặc Điều 47 BLLĐ.

(Nguồn: vietlawonline.com)

Người lao động tại TP. HCM phải cài đặt VssID trước 31/7/2021

Công văn số 1388/UBND-VX ngày 5/5/2021 của UBND TP. HCM  
về việc triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID - Bảo hiểm  xã 

hội số trên địa bàn TP. HCM.

Cho rằng ứng dụng VssID mang lại nhiều lợi ích cho người tham gia BHXH, BHYT nên UBND
TP.HCM đã yêu cầu tất cả người lao động, người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn thành
phố phải cài đặt ứng dụng này trên điện thoại cá nhân.
Việc cài đặt ứng dụng VssID phải hoàn thành xong trước ngày 31/7/2021.  
Các lợi ích mà ứng dụng VssID mang lại gồm có:

-Xem và kiểm tra quá trình đóng BHXH,  BHYT,
BHTN;

- Xem giá trị thẻ BHYT;

-Xem thông tin thụ hưởng chế độ BHXH,  BHYT;
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- Xem thông tin lịch sử KCB;

- Xem các thông tin khác liên quan đến chính sách BHXH, BHYT.

Ngoài ra, thông qua ứng dụng VssID này, người lao động cũng có thể giám sát quá trình
đóng BHXH của doanh nghiệp nhằm hạn chế tình trạng nợ hoặc trốn đóng BHXH.

Trong tương lai, ứng dụng VssID sẽ tích hợp tiện ích cấp sổ BHXH, thẻ BHYT điện tử để dần
thay thế số BHXH, thẻ BHYT bản giấy.

Thông tin chi tiết và tài liệu hướng dẫn cài đặt ứng dụng VssID có thể xem tại link sau:  
https://tphcm.baohiemxahoi.gov.vn/Pages/default.aspx.

(Nguồn: vietlawonline.com)

XÂY DỰNG – BẤT ĐỘNG SẢN

Hướng dẫn xác định chi phí vật liệu trong dự toán xây dựng

Công văn số 1483/BXD-KTXD ngày 5/5/2021 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn vật liệu
trong chi phí xây dựng tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP, chi phí vật liệu trong dự
toán xây dựng công trình được xác định trên cơ sở khối lượng công tác xây dựng hoặc kết
cấu hoặc bộ phận công trình và chi phí vật liệu trong đơn giá xây dựng.

"Chi phí vật liệu trong đơn giá xây dựng" được tính bao gồm hao phí vật liệu chính và hao
phívật liệu phụ cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.

Trong đó:

-"Vật liệu chính" được hiểu là những vật liệu cơ bản tham gia cấu thành nên một đơn vị sản
phẩm theo thiết kế, có tỷ trọng lớn trong chi phí vật liệu, đơn vị tính xác định theo hệ thống
đơn vị đo lường thông thường hoặc bằng hiện vật.

-"Vật liệu phụ" được hiểu là những vật liệu tham gia cấu thành nên một đơn vị sản phẩm
nhưng có tỷ trọng chi phí nhỏ trong chi phí vật liệu, được tính theo tỷ lệ % so với chi phí của
các loạivật liệu chính trong chi phí vật liệu.

(Nguồn: vietlawonline.com)
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TP. Hà Nội siết quản lý quản lý dự án BĐS

Công văn số 1153/UBND-ĐT ngày 22/4/2021 của UBND TP. Hà  
Nội về việc tăng cường công tác quản lý tình hình thị trường bất  

động sản trên địa bàn Thành phố.

Nhằm quản lý thị trường bất động sản phát triển minh bạch, tránh đầu cơ, thổi giá, UBND TP.
Hà Nội đã yêu cầu Sở Quy hoạch - Kiến trúc định kỳ công bố công khai các thông tin về quy
hoạch, tiến độ triển khai các dự án đầu tư hạ tầng, dự án BĐS nhất là các dự án lớn.

Đối với các dự án BĐS đã có quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư (đặc biệt là dự án
nhà  ở cao cấp), nhưng không triển khai, để

hoang đất hoặc triển khai chậm thì kiên  
quyết thu hồi đất theo quy định.

Riêng các dự án nhà ở trung cấp, cao cấp
đang tồn kho hoặc chủ đầu tư có nhu cầu
điều chỉnh quy mô căn hộ sang phân khúc
bình dân hoặc làm nhà ở xã hội thì được
giải quyết ngay thủ tục cho phép chuyển
đổi.

Các sở, ban, ngành TP. Hà Nội cũng sẽ đồng thời tăng cường thanh tra, xử lý vi phạm đối với
những dự án sau: dự án vi phạm về xây dựng, không thực hiện bảo lãnh, chậm tiến độ, chưa
nghiệm thu chất lượng công trình, chưa nghiệm thu PCCC đã đưa vào sử dụng, chậm trễ làm
sổ hồng....

(Nguồn: vietlawonline.com)

Áp dụng "tiêu chuẩn viện dẫn" cho dự án xây dựng có cần xin  phép?

Công văn số 1374/BXD-HĐXD ngày 27/4/2021 của Bộ Xây dựng  
về việc áp dụng tiêu chuẩn đã được phê duyệt cho dự án.

Tùy từng trường hợp, nhà thầu sẽ được miễn hoặc phải xin phép chủ đầu tư khi áp dụng "tiêu
chuẩn viện dẫn" cho dự án xây dựng.

Theo đó, nếu các tiêu chuẩn đã được phê duyệt áp dụng cho dự án (tiêu chuẩn gốc) có sử
dụng và viện dẫn các tiêu chuẩn khác (tiêu chuẩn viện dẫn) thì nhà thầu sẽ được phép áp
dụng các nội dung được viện dẫn trong tiêu chuẩn viện dẫn mà không cần xin phép.

Tuy nhiên, trường hợp áp dụng các nội dung khác của tiêu chuẩn viện dẫn không thuộc nội
dung viện dẫn trong tiêu chuẩn gốc thì nhà thầu phải xin phép người quyết định đầu tư.

Trường hợp áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài, phải thực hiện theo quy định tại Điều 8 Nghị định
15/2021/NĐ-CP.

(Nguồn: vietlawonline.com)
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