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Australia chi 1,6 tỷ USD để duy trì hai nhà máy lọc
dầu cuối cùng
Chính phủ Australia ngày 17/5 công bố kế hoạch hỗ trợ 2 tỷ đôla Australia (1,6 tỷ USD) để duy
trì hoạt động của hai nhà máy lọc dầu cuối cùng ở nước này nhằm tăng cường an ninh nhiên
liệu quốc gia.

Tổng số tiền hỗ trợ sẽ lên tới 2 tỷ AUD cho đến năm 2030
"trong trường hợp xấu nhất" với giả định cả hai nhà máy
lọc dầu đều nhận được mức hỗ trợ cao nhất trong suốt
chín năm.

Thủ tướng Australia Scott Morrison nhấn mạnh đây là một
nội dung quan trọng trong kế hoạch phục hồi kinh tế đất
nước hậu đại dịch, giúp tăng cường an ninh nhiên liệu, bảo
đảm 1.250 việc làm, mang lại sự chắc chắn cho các ngành công nghiệp chủ chốt và củng cố an
ninh quốc gia.

Đạo luật về kế hoạch trên dự kiến sẽ được trình ra Quốc hội Australia trong những tuần tới để
việc chi trả từ gói hỗ trợ có thể bắt đầu vào tháng Bảy tới.

Thâm hụt ngân sách của Mỹ lên mức cao kỷ lục 1.900
tỷ USD

Thâm hụt ngân sách của Mỹ đã tăng lên mức kỷ lục 1.900 tỷ USD trong bảy tháng (từ tháng
10/2020-4/2021) của tài khóa hiện hành giữa bối cảnh nước này chi hàng tỷ USD cho các gói
cứu trợ do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Trong báo cáo ngân sách hàng tháng, Bộ Tài chính cho biết con số trên tăng 30,3% so với mức
thâm hụt 1.480 tỷ USD của cùng kỳ tài khóa trước.

Chính phủ Mỹ đã phê duyệt gói cứu trợ trị giá hàng nghìn tỷ USD để chi cho ba đợt hỗ trợ các
cá nhân, trợ cấp thất nghiệp bổ sung và hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ.

Nhiều nhà kinh tế tư nhân dự báo mức thâm hụt của tài khóa hiện hành sẽ vượt cao hơn nữa,
trong đó một số người dự báo về con số 3.300 tỷ USD.

Trong tháng Tư, thâm hụt ngân sách đứng ở mức 225,6 tỷ USD, giảm so với mức 738 tỷ USD
trong cùng kỳ năm trước.

Sự cải thiện này là do chính phủ thanh toán ít khoản cứu trợ hơn và các cá nhân tăng cường
nộp thuế hàng quý trước hạn chót vào tháng Tư.

Năm ngoái, tất cả các khoản nộp thuế đã được hoãn khi dịch Covid-19 bùng phát.
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Trung Quốc tiếp tục miễn thuế nhập khẩu đối với
hàng hóa Mỹ
Ngày 17/5, Bộ Tài chính Trung Quốc cho biết nước này sẽ tiếp tục miễn thuế nhập khẩu đối
nhiều hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ.

Thông báo được đưa ra vào thời điểm giới chức hai nước được kỳ vọng sẽ sớm nối lại đàm
phán thương mại trong thời gian tới.

Các nhà quan sát nhận định quyết định này dường như nhằm tránh làm cho quan hệ giữa hai
nước xấu thêm trong bối cảnh giới chức thương mại hai nước được kỳ vọng sẽ tiến hành cuộc
đàm phán đầu tiên dưới thời Tổng thống Mỹ Joe Biden, vốn đã được khởi động từ tháng 1 vừa
qua.

Hồi tháng 1/2020, Mỹ và Trung Quốc đã ký thỏa thuận thương mại Giai đoạn 1. Đây được xem
là một thỏa thuận “đình chiến” cho cuộc chiến thương mại kéo dài nhiều tháng của hai nước.

Theo thỏa thuận này, Trung Quốc sẽ phải nhập khẩu thêm 200 tỷ USD hàng hóa của Mỹ trong
vòng hai năm, từ ô tô, máy móc, dầu mỏ đến nông sản. Nhưng hoạt động mua hàng hóa đã bị
chậm lại do ảnh hưởng của đại dịch.

Mỹ tin tưởng sẽ giải quyết được tranh chấp thương 
mại với EU

Phát biểu tại buổi điều trần trước Ủy ban Tài chính và Thuế vụ 
thuộc Quốc hội Mỹ về chính sách thương mại của chính
quyền Tổng thống Joe Biden, bà Katherine Tai cho biết:
"Chúng tôi cũng đang nỗ lực giải quyết tranh chấp đang diễn
ra giữa Boeing và Airbus và giải quyết vấn đề thực sự về tình
trạng dư thừa công suất trong lĩnh vực thép và nhôm".
Bà Katherine Tai đồng thời khẳng định: “Giải pháp cho cả hai
đều nằm trong tầm tay”.

Ngày 13/5, Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai cho rằng Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) có
khả năng giải quyết được những tranh chấp giữa hai bên liên quan tới trợ cấp cho các nhà sản
xuất máy bay Boeing và Airbus, cũng như thuế nhôm và thép.

Ngoài ra, bà Katherine Tai cũng cho hay chính quyền Tổng thống Joe Biden sẽ làm việc với Tổ
chức Thương mại Thế giới (WTO) và các nước cùng chí hướng nhằm thúc đẩy cải cách các
quy định và thủ tục của tổ chức này.

Cuộc chiến thương mại giữa Mỹ với EU do cựu Tổng thống Donald Trump phát động nằm trong
chiến lược áp đặt thuế quan nhằm thay đổi chính sách thương mại của Mỹ và giảm thâm hụt
thương mại.
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Nhà đầu tư có thể hưởng mức thuế 5% trong gần 40 
năm nếu đáp ứng tiêu chí ưu đãi đặc biệt
Chiều 18/5, Bộ Tư pháp sẽ tổ chức họp Hội đồng Thẩm định
dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ưu đãi đầu
tư đặc biệt. Đây được xem là bước thẩm định cuối cùng
trước khi trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.

Theo quan điểm của các chuyên gia kinh tế, các quy định này
sẽ mở ra cơ hội đàm phán sòng phẳng cơ chế ưu đãi giữa
nhà đầu tư và Chính phủ Việt Nam, để đảm bảo đôi bên cùng

có lợi. Đồng thời, tăng sức cạnh tranh về thu hút đầu tư của Việt Nam so với các quốc gia trong 
khu vực.

Cụ thể, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương xây dựng văn bản quy 
định mức ưu đãi đầu tư đặc biệt để đàm phán với các Tập đoàn, doanh nghiệp lớn, Bộ KHĐT đã 
chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính 
phủ về ưu đãi đầu tư đặc biệt gắn với 4 tiêu chí về công nghệ cao, chuyển giao công nghệ, tỷ lệ 
doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi, giá trị sản xuất trong nước theo quy trình thủ tục rút gọn.
Các quy định trên nhằm thể chế hóa nội dung tại Nghị quyết 50-NQ/TW về chính sách ưu đãi 
vượt trội.

Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 
điều của Luật Đầu tư cũng quy định Thủ tướng Chính phủ quyết định mức, thời gian ưu đãi đầu 
tư đặc biệt theo các tiêu chí về công nghệ cao, chuyển giao công nghệ, tỷ lệ doanh nghiệp Việt 
Nam giam gia chuỗi, giá trị sản xuất trong nước đối với các dự án đầu tư quy định tại khoản 2 
điều 20 Luật Đầu tư.

Do đó, việc xây dựng và trình Thủ tướng xem xét ban hành quyết định về ưu đãi đầu tư đặc biệt 
là rất cần thiết để hoàn thiện khung pháp lý về đầu tư, tạo cơ chế thu hút khuyến khích các dự 
án đầu tư có quy mô lớn, thuộc các ngành công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, có sự lan tỏa, giá trị 
gia tăng cao và đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Theo nội dung dự thảo, các mức ưu đãi đầu tư đặc biệt sẽ được phân làm 3 mức. Trong đó mỗi 
mức gồm ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp và ưu đãi về tiền thuê đất thuê mặt nước.

Mức 1: Thuế thu nhập doanh nghiệp với thuế suất 9% trong tối đa 20 năm, miễn thuế tối đa 5 
năm và giảm 50% tiếp theo trong tối đa 10 năm; tiền thuê đất, thuê mặt nước miễn tối đa 18 năm 
và giảm tối đa 55%.

Mức 2: Thuế thu nhập doanh nghiệp với thuế suất 7% trong tối đa 30 năm, miễn thuế tối đa 6 
năm và giảm 50% tiếp theo trong tối đa 12 năm; tiền thuê đất, thuê mặt nước miễn tối đa 20 năm 
và giảm tối đa 65%

Mức 3: Thuế thu nhập doanh nghiệp với thuế suất 5% trong tối đa 37,5 năm, miễn thuế tối đa 6 
năm và giảm 50% tiếp theo trong tối đa 13 năm; tiền thuê đất, thuê mặt nước miễn tối đa 22,5 
năm và giảm tối đa 75%.
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Báo Nhật: Làn sóng Covid-19 mới trì hoãn phục hồi 
kinh tế ở Đông Nam Á, chỉ có Việt Nam tăng trưởng 
tốt nhất
Tác động của đại dịch Covid-19 kéo dài đã làm trì
hoãn sự phục hồi kinh tế ở Đông Nam Á. Thái Lan
trở thành nước thứ tư trong sáu nền kinh tế lớn
trong khu vực phải chịu sự suy giảm kinh tế trong
quý đầu năm 2021, Nikkei Asia đưa tin.

Làn sóng Covid-19 thứ ba đang diễn ra tại Thái,
nhưng vì đợt dịch này chỉ mới bắt đầu vào cuối
tháng 3, nên tác động bất lợi của nó không được
phản ánh nhiều trong kết quả kinh tế quý đầu tiên.

TP HCM thoát 'chiếc áo chật' nếu được nới tỷ lệ điều 
tiết ngân sách
TP HCM kiến nghị Chính phủ, Quốc hội nâng tỷ lệ điều tiết ngân sách để lại cho địa phương này
giai đoạn 2022-2025 là 23% và tăng lên 26% vào 2026-2030. Tại cuộc làm việc với lãnh đạo TP
HCM hôm 13/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính nói "ủng hộ tối đa" và sẽ trình Quốc hội kiến nghị
tăng tỷ lệ để lại 23% giai đoạn 2022-2025.

Tiến sĩ Huỳnh Thế Du, Giảng viên Đại học Fulbright gọi đây là "khoản đầu tư sinh lời, tạo thêm
nguồn thu bền vững cho thành phố".

Với Việt Nam, chi tiêu ngân sách so với GDP thời gian qua 25-30%, nhưng chi ngân sách của
đô thị lớn như TP HCM chỉ 6-8% GDP trong khi đóng góp ngân sách Trung ương của thành phố
khoảng 27-30%.

Bản chất cạnh tranh của các quốc gia, theo ông Du, là sự cạnh tranh giữa các đô thị lớn. Nên
sự phát triển của TP HCM - đầu tàu kinh tế lớn của cả nước cũng là chuyện cạnh tranh của
quốc gia.

Ước tính, với ngân sách TP HCM hiện nay, mỗi phần trăm thu ngân sách được để lại, TP HCM
có thêm khoảng 2.000 tỷ đồng. Nên 5% tỷ lệ điều tiết ngân sách được để lại, ước tính thành phố
sẽ thêm mỗi năm nguồn vốn khoảng 10.000 tỷ đồng.

Trong khi đó, chỉ có Singapore (0,2%) và Việt Nam (4,5%) là hai trong số sáu nền kinh tế lớn
trong khu vực có mức tăng trưởng tích cực.

Sung Eun Jung, một chuyên gia kinh tế từ Oxford Economics, cho biết: "Cả hai đều được
hưởng lợi từ sản lượng sản xuất mạnh mẽ và sự tăng trưởng trong lĩnh vực thương mại bán
buôn". Bà nói: "Họ cũng kiểm soát Covid-19 tốt hơn, giúp duy trì sự phục hồi liên tục của nhu
cầu trong nước“.

PHẦN TIN THỊ TRƯỜNG
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THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

Thị trường chứng khoán thế giới

34,382.13 điểm 4,173.85 điểm 13,429.98 điểm

1.1% 1.5% 2.3%

Thị trường chứng khoán Việt Nam

Nhịp đập Thị trường tuần 10-14/05: Xanh đỏ đan xen
Các chỉ số thị trường kết thúc tuần với tín hiệu lạc quan. VN-Index tăng 1.98% đạt mức 1,266.36
điểm; HNX-Index đóng cửa tuần tăng 5.31% dừng tại 294.72 điểm.
Thanh khoản trung bình trên cả hai sàn biến động trái chiều trong tuần qua. Khối lượng khớp lệnh 
trung bình trên sàn HOSE đạt hơn 693 triệu cổ phiếu/phiên, giảm 1.55% so với tuần giao dịch 
trước. Sàn HNX đạt trung bình hơn 113 triệu cổ phiếu/phiên, tăng 2.54%.
Nhà đầu tư nước ngoài: Bán ròng gần 3,496 tỷ đồng trên cả hai sàn. Khối ngoại bán ròng 

hơn 3,419 tỷ đồng trên sàn HOSE và bán ròng hơn 76 tỷ đồng trên sàn HNX.
Cổ phiếu tăng giá mạnh trong tuần qua là ROS và TSC trên sàn HOSE

Bản tin thịtrường 6

Phố Wall suy giảm tuần qua bất chấp đà tăng trong
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Tỷ giá ngoại tệ ngày 19/5: USD tụt giảm
Đầu giờ sáng 19/5 (giờ Việt Nam), Ngân hàng Nhà nước công
bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD ở mức: 23.151
đồng. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở
mức 23.125 đồng và bán ra ở mức 23.815 đồng.
Các ngân hàng thương mại giữ tỷ giá ngoại tệ đồng USD phổ
biến ở mức 22.950 đồng (mua) và 23.150 đồng (bán).
Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức: 22.950 đồng/USD và
23.150 đồng/USD. Vietinbank: 22.945 đồng/USD và 23.145
đồng/USD. ACB: 22.970 đồng/USD và 23.130 đồng/USD.

Dầu tiếp tục tăng do lo ngại thiếu hụt nhiên liệu
Giá dầu đã giảm mạnh sau báo cáo dẫn lời Đại sứ Nga tại Liên
Hiệp Quốc (UN), Mikhail Ulyanov, nói rằng đã đạt được những
tiến triển đáng kể, nhưng đà giảm đã bị kiềm hãm sau khi ông
Ulyanov cho biết trên Twitter rằng các nhà đàm phán cần thêm
thời gian để hoàn tất thỏa thuận.
Sau khi giảm hơn 2 USD, kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Ba,
hợp đồng dầu Brent lùi 1.08% xuống 68.71 USD/thùng. Hợp
đồng dầu WTI mất 75 xu còn 68.71 USD/thùng.

Giá vàng trong nước
Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC sáng 19.5 giảm giá
vàng miếng SJC 30.000 đồng/lượng, mua vào còn 56,05 triệu
đồng/lượng và bán ra 56,4 triệu đồng/lượng. Thế nhưng
Eximbank lại tăng nhẹ 10.000 đồng/lượng, mua vào lên 56,16
triệu đồng/lượng và bán ra 56,36 triệu đồng/lượng. Các đơn vị
kinh doanh vàng miếng mua vàng nhiều hơn bán ra.
Giá vàng ngoài nước
Vàng thế giới ngày 19.5 tăng giảm thất thường, sau khi tăng
nhẹ 1 USD/ounce đã nhanh chóng giảm 4 USD/ounce sau đó,
xuống còn 1.866 USD/ounce, có thời điểm vàng tăng lên mức
1.875,6 USD/ounce. Kim loại quý đang được hỗ trợ tăng giá bởi
chỉ số USD ngày càng lao dốc.

Thị trườngvàng
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Thị trường dầu
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Đề xuất hơn 1.200 tỷ đồng xây nhà ga T2 sân bay
Đồng Hới

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam vừa đề xuất xây
dựng nhà ga hành khách T2 tại sân bay Đồng Hới, tỉnh Quảng
Bình với tổng vốn đầu tư hơn 1.222 tỷ đồng, bằng vốn của
Tổng công ty.

Về vị trí đề xuất xây dựng nhà ga hành khách T2, ông Hảo
khẳng định “phù hợp với quy hoạch cảng hàng không Đồng

Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam đề xuất xây dựng một nhà ga hành khách mới
tại sân bay Đồng Hới bằng vốn của Tổng Công ty...

Hới đã được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt tại Quyết định số 1491/QĐ-BGTVT”. Tuy nhiên,
vẫn cần làm rõ một số vấn đề liên quan diện tích sử dụng đất.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, cần làm rõ ranh giới sử dụng đất đối với các hạng mục dự kiến
đầu tư, bao gồm cả đất do cảng vụ hàng không miền Bắc quản lý và đất quân sự chuyển đổi
sang đất hàng không dân dụng. Đồng thời, làm rõ nội dung tại đề xuất dự án đầu tư: sử dụng
10.6ha đất trống do Bộ Quốc phòng quản lý để xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật cho
cảng hàng không.

Chạy quá tốc độ trong khu vực cảng biển bị phạt
"kịch khung" đến 12 triệu

Các phương tiện vi phạm tốc độ trong vùng đất ở cảng biển sẽ bị tăng nặng mức phạt so
với hiện nay...

Phạt "kịch khung" lỗi quá tốc độ đến 12 triệu đồng
Tại dự thảo 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
đang được tổ chức lấy ý kiến, Bộ GTVT đề xuất tăng nặng khung phạt hành chính đối với hành
vi vi phạm tốc độ trong khu vực vùng đất cảng.

Cụ thể, lái xe sẽ bị phạt từ 800.000 - 1.000.000 đồng nếu điều khiển ô tô và các loại phương tiện
tương tự ô tô chạy quá tốc độ quy định từ 5 km/h đến dưới 10 km/giờ so với quy định hiện hành
là là 600.000 - 800.000 đồng. Trường hợp điều khiển phương tiện vượt quá tốc độ quy định từ
10 - 20km/h, lái xe sẽ bị phạt từ 3 - 5 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng GPLX từ 1 - 3 tháng.
Hiện tại, vi phạm chỉ bị phạt hành chính từ 2 - 3 triệu đồng và không bị tước quyền sử dụng
GPLX. Với ô tô hoặc các phương tiện tương tự ô tô chạy quá tốc độ quy định trên 35 km/h, mức
phạt tiền được đề xuất tăng khoảng gấp rưỡi so với hiện tại, từ 7 - 8 triệu lên 10 - 12 triệu. Thời
gian tước quyền sử dụng GPLX tương tự như hiện tại là từ 2 - 4 tháng.

“Treo bằng” đến 2 năm đối với vi phạm nồng độ cồn
Bên cạnh xây dựng khung xử phạt mới đối với vi phạm về tốc độ, Bộ GTVT cũng đề xuất tăng
các mức phạt đối với lái xe vi phạm nồng độ cồn trong vùng đất cảng.



THỊ TRƯỜNG VẬN TẢI

9Bản tin thịtrường

TP. Hồ Chí Minh: Hệ thống giao thông kết nối vùng sẽ
có những bứt phá trong thời gian tới
Trao đổi với Đại Đoàn Kết, ông Trần Quang Lâm, Giám
đốc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TPHCM cho hay yêu
cầu phát triển hệ thống kết nối giao thông TP.HCM với
liên vùng đang rất cấp bách để đáp ứng nhu cầu phát
triển kinh tế xã hội cả khu vực phía Nam.

Ngày 13/5 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh
Chính làm việc với TPHCM. Tại buổi làm việc, lãnh đạo
UBND TP.HCM cho biết, hiện nay thành phố đang đối

mặt với hàng loạt khó khăn, vướng mắc, trong đó lớn nhất là sự quá tải về hạ tầng kinh tế - xã
hội đang ngày càng gia tăng, hệ thống giao thông kết nối liên vùng còn rất hạn chế, chưa đáp
ứng nhu cầu phát triển cũng như vị thế trung tâm liên kết của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Theo ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TPHCM, yêu cầu phát
triển hệ thống kết nối giao thông TP.HCM với liên vùng đang rất cấp bách để đáp ứng nhu cầu
phát triển kinh tế xã hội cả khu vực phía Nam. Trong đó, một số công trình giao thông kết nối
vùng đã và sắp được triển khai, đặc biệt là khu vực TP.Thủ Đức.

TP.Thủ Đức sở hữu vị trí trọng tâm trong vùng tam giác TP.HCM - Đồng Nai - Bà Rịa Vũng Tàu,
là đầu mối của các tuyến giao thông huyết mạch giữa TP.HCM và các tỉnh Đông Nam Bộ, liên
kết với các động lực phát triển quan trọng như trung tâm thành phố, kết nối với sân bay Long
Thành, và là Hành lang phát triển là tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, cao tốc TP.
HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành và dọc tuyến Xa lộ Hà Nội.

Theo ông Lâm, để triển khai chi tiết các nhiệm vụ nêu trên và đảm bảo kế hoạch phát triển hạ
tầng giao thông có tính khả thi, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế; Sở GTVT TPHCM đã,
đang và sẽ chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở ngành, địa phương và các đơn vị tư vấn có
liên quan tham mưu UBND TP.HCM những vấn đề như lập danh mục, kế hoạch và khái toán
đầu tư các công trình hạ tầng giao thông cho khu vực hướng Đông, phát triển vận tải hàng hóa
logistic, cảng biển và ICD tại Cát Lái, Phú Hữu, Long Bình,, trung tâm vận tải tại Long Trường,
Trường Thạnh, phát triển mạng lưới giao thông thủy; vận tải hàng hóa, v.v.

Không những vậy, với việc phát triển TP.Thủ Đức, sẽ có phối hợp chặt chẽ với UBND TP.Thủ
Đức và các chủ đầu tư để tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông đang vướng mắc;
xây dựng kế hoạch chi tiết của từng công trình, định kỳ kiểm điểm tiến độ, cá thể hóa trách
nhiệm của từng vị trí, từng khâu nhằm đảm bảo theo dõi có hiệu quả, thiết thực.

Phối hợp Sở ngành, đơn vị liên quan thường xuyên thực hiện công tác rà soát điều chỉnh lại các
quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đã ban hành không còn phù hợp với thực tế và đồng bộ với
quy hoạch xây dựng chung TP. HCM, quy hoạch chung của thành phố, trong đó chú trọng đến
quy hoạch, phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng (mô hình TOD); đồng thời, nghiên
cứu bổ sung quy hoạch các dự án có tính kết nối giữa các khu vực khác nhau của Khu đô thị
sáng tạo phía Đông và với các khu vực khác của thành phố, cũng như các kết nối với các tỉnh
lân cận.
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Cục trưởng Hàng hải cho biết quy hoạch cảng biển cho 10 năm tới và tầm nhìn 30 năm
đã cơ bản hoàn thành.

Theo Thứ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Nhật, sau 20
năm thực hiện các quy hoạch, trong đó có quy hoạch cảng
biển, Việt Nam đã hình thành được một hệ thống cảng biển
hoàn chỉnh từ Bắc vào Nam. Hiện Việt Nam có 45 cảng
biển và 263 bến cảng, với tổng chiều dài khoảng 89 km,
Việt Nam bước đầu đã hình thành và có tốc độ phát triển
rất nhanh hai cảng biển nước sâu có năng lực đón các tàu
chạy biển tuyến xa (tàu mẹ) đi bờ Tây nước Mỹ và châu
Âu.

Cục Hàng hải: Việt Nam cần 100.000 tỷ đồng để đầu 
tư hạ tầng cảng biển năm 2030

Là đơn vị giúp Bộ Giao thông vận tải quản lý nhà nước về lĩnh vực hàng hải và cũng là đơn vị
xây dựng quy hoạch cảng biển giai đoạn 2020-2030, tầm nhìn 2050, ông Nguyễn Xuân Sang,
Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam thông tin đến thời điểm hiện tại, quy hoạch cảng biển cho
10 năm tới và tầm nhìn 30 năm đã cơ bản hoàn thành.

Một điểm quan trọng là trong quy hoạch lần này đã tính tới sự kết nối giao thông. Hiện nay, kết
nối giao thông tại một số nơi, khu vực chưa đồng bộ với hệ thống cảng biển, nhu cầu cảng biển.
Tình trạng đô thị hóa sát với khu vực cảng biển làm cho hệ thống kết nối giao thông tại những
nơi này quá tải khi phải gánh cả giao thông đô thị làm xung đột giao thông với cảng biển. Hiện
cảng Quy Nhơn, Đà Nẵng, TP HCM, Hải Phòng… đều đang bị hiện tượng này.

Do đó, Cục trưởng Nguyễn Xuân Sang khẳng định, quy hoạch cảng biển sẽ phải tính đến sự
phù hợp với quy hoạch đô thị để đảm bảo sự kết nối giao thông với cảng biển được tốt nhất.
Định hướng sắp tới, cần tiếp tục triển khai hiệu quả cơ sở hạ tầng hiện hữu, đẩy mạnh đầu tư
trọng tâm, trọng điểm cũng như thu hút nguồn vốn từ các thành phần kinh tế khác kết hợp với
ngân sách nhà nước.

Theo đại diện Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC), Chính phủ cần có chính sách hỗ trợ
doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam nâng cao năng lực đội tàu. Ngoài ra, ưu tiên thị phần vận
chuyển hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam cho đội tàu trong nước và đảm bảo thị phần vận tải
nhất định hàng hóa nhập khẩu từ châu Âu vào Việt Nam cho đội tàu trong nước.

Về nguồn vốn đầu tư cho phát triển hạ tầng cảng biển, Cục trưởng Nguyễn Xuân Sang thông tin
theo dự báo đến năm 2030, với lượng hàng hóa gấp 2 lần như hiện nay thì nhu cầu về vốn đầu
tư phát triển cơ sở hạ tầng cảng biển khoảng 100.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, hạ tầng hàng hải có
tính chất đặc thù, trừ các hạ tầng công cộng dùng chung như luồng tàu biển, đê chắn sóng,
chắn cát được đầu tư bằng nguồn ngân sách, hầu hết hạ tầng cầu bến cảng được đầu tư bằng
nguồn vốn ngoài ngân sách. Do đó, khi quy hoạch được phê duyệt, Cục Hàng hải Việt Nam sẽ
tham mưu cho Bộ Giao thông vận tải, Chính phủ các dự án ưu tiên sử dụng vốn ngân sách để
tạo động lực phát triển.
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TP.HCM thu phí cảng biển từ 1-7 thế nào?
TTO - Sở Giao thông vận tải TP.HCM cho biết đang tiến hành các bước chuẩn bị để thu
phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ tiện ích công cộng trong khu
vực cửa khẩu cảng biển (gọi tắt là phí hạ tầng cảng biển) kể từ tháng 7-2021.

Thu phí không tiền mặt từ 0h ngày 1-7
Cảng vụ đường thủy nội địa TP được giao xây dựng kế hoạch thuê
dịch vụ hệ thống thu phí. Dự kiến, sẽ vận hành thử nghiệm hệ
thống thu phí vào đầu tháng 6-2021, từ 0h ngày 1-7 sẽ vận hành
thu phí chính thức trên tất cả các cửa khẩu cảng biển thuộc khu
vực TP.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Ngọc Tuấn - giám đốc Cảng vụ đường thủy nội địa TP - cho
biết về cách thu, toàn bộ quá trình không dùng tiền mặt, thanh toán qua hệ thống điện tử 24/7
của các ngân hàng thương mại hoặc các ví điện tử.

Theo ông Tuấn, trước khi chính thức thu phí, đơn vị tổ chức tuyên truyền cho doanh nghiệp,
người dân... nắm rõ. Không chỉ vậy, cảng vụ có in cẩm nang phổ biến, hướng dẫn thực hiện,
mục đích thu phí, hiệu quả thu phí...

Ông Phan Công Bằng - phó giám đốc Sở Giao thông vận tải TP.HCM - cho biết nguồn thu phí
cảng biển này sẽ được đề xuất sử dụng vào việc nâng cấp, xây dựng hạ tầng các tuyến đường
ra vào các cảng biển. Điều này góp phần giải quyết ùn tắc ở các khu vực này, không để xảy ra
tình trạng quá tải các tuyến ra vào cảng biển gây ảnh hưởng đến sự phát triển của hệ thống
cảng biển.

Ưu tiên mở đường vào cảng
Sở Giao thông vận tải TP cho hay hiện các tuyến đường chính ra vào cảng chưa được đầu tư
xây dựng hoàn chỉnh theo quy hoạch đã kéo giảm tốc độ, hạn chế khả năng lưu thông hàng
hóa.

Theo Sở Giao thông vận tải, trong điều kiện nguồn vốn ngân sách khó khăn, các dự án PPP
chưa thu hút được nhiều nhà đầu tư thì việc có thêm nguồn vốn đầu tư đường vào cảng là vô
cùng quan trọng. Dự kiến khi triển khai thu phí, ước tính mỗi năm sẽ đóng góp thêm cho TP
khoảng 3.000 tỉ đồng và số tiền này sẽ đầu tư trực tiếp vào hạ tầng cảng biển.

Đề xuất đầu tư 6 dự án quan trọng
Ngay giữa tháng 4-2021, Sở Giao thông vận tải TP đề xuất UBND TP xem xét ưu tiên nguồn lực
để đầu tư 6 dự án quan trọng góp phần giảm ùn tắc, thông đường vào cảng với tổng mức đầu tư
27.000 tỉ đồng.

Đầu tiên là 2 dự án khép kín đường vành đai 2 quy mô 6 làn xe gồm: đoạn 1 từ cầu Phú Hữu
đến xa lộ Hà Nội (9.047 tỉ đồng) và đoạn 2 từ ngã tư Bình Thái đến đường Phạm Văn Đồng
(5.569 tỉ đồng). Khi hoàn thành, 2 dự án này cùng với dự án đoạn 3 (từ đường Phạm Văn Đồng
đến cầu Gò Dưa) đang triển khai xây dựng sẽ dần khép kín đường vành đai 2, góp phần giải
quyết ùn tắc ở cảng phía đông, đông bắc như cảng Phú Hữu, Cát Lái... Đồng thời giảm áp lực
cho giao thông khu vực các tuyến đường vốn đang quá tải như: Đồng Văn Cống, Mai Chí Thọ...
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Dự án, được kỳ vọng hoàn thành trong hai năm, sẽ mở rộng và đào sâu 40 km đường
thủy, bao gồm cả đoạn mà một tàu Ever Given bị kẹt.

Ai Cập mở rộng kênh đào Suez

Maersk phát triển hoạt động kho bãi tại Việt Nam
Maersk đã mở rộng thêm 38.000m2 kho bãi tại Việt Nam bao gồm 3 trung tâm phân phối 
nhằm tăng thêm khả năng cung cấp dịch vụ logistics trong khu vực.

Maersk đã mở rộng thêm 38.000m2 kho bãi tại Việt Nam bao gồm 3 trung tâm phân phối hàng 
hóa. Công ty đang mở rộng thêm khả năng cung cấp dịch vụ trong khu vực khi Việt Nam đang
cho thấy sự tăng trưởng mạnh về lượng hàng hóa xuất nhập khẩu.

Hai trong số ba trung tâm phân phối của Maersk được đặt tại Sóng Thần, cách Thành phố Hồ
Chí Minh 25km về phía đông. Hai trung tâm này có diện tích tương ứng là 10.000m2 và 
9.700m2, sẽ phục vụ cho các ngành hàng tiêu dùng nhanh, công nghệ và bán lẻ. Đây là các 
ngành hàng đòi hỏi sự kiểm soát chặt chẽ đối với hàng tồn kho và lưu chuyển hàng hóa.

Kho thứ ba sẽ mở cách Hà Nội 23km về phía đông bắc, đặt tại Bắc Ninh, tổng diện tích kho là 
18.300m2, được gọi là Bắc Ninh #15, tiếp giáp với Bắc Ninh #16 hiện tại, đã được khai trương
kinh doanh vào tháng 12 năm 2019, cách cảng chính ở Hải Phòng 120km.

Maersk cho biết, tất cả ba trung tâm phân phối sẽ được trang bị nhiều hệ thống giá đỡ, khu vực
an toàn, camera an ninh và hệ thống phun nước, đồng thời sẽ cải thiện việc quản lý hàng tồn
kho cho khách hàng từ nước ngoài cũng như cung cấp cho khách hàng của Maersk chuỗi cung
ứng hiệu quả hơn.

Ngày 15/5, Cơ quan quản lý kênh đào Suez (SCA) thông
báo đã bắt đầu tiến hành công việc nạo vét để mở rộng
đoạn phía Nam của kênh đào Suez nhằm cho phép lưu
thông hai chiều trên tuyến đường thủy nhân tạo quốc tế
này.

Theo thông báo, hoạt động trên là một phần trong dự án
phát triển lối vào phía Nam của Kênh đào Suez và công
việc nạo vét sẽ diễn ra trong nhiều giai đoạn.

Cũng theo Chủ tịch của SAC, dự án được kỳ vọng sẽ tăng hiệu quả hoạt động của kênh đào và
giảm thời gian chờ đợi cho tàu thuyền, cùng với đó là nâng cao an toàn hàng hải ở khu vực
phía nam của tuyến đường thủy này.

Dự án, được kỳ vọng hoàn thành trong hai năm, sẽ mở rộng và đào sâu 40 km đường thủy, bao
gồm cả đoạn mà một tàu Ever Given bị kẹt và gây tắc nghẽn giao thông hồi tháng 3 vừa qua.
SCA cũng sẽ cho mở rộng 30 km về phía Nam của tuyến đường thủy giữa thành phố Suez và
khu vực Hồ Bitter thêm 40 m cũng như đào sâu đoạn đó từ 20 lên 21 m.
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Tiến độ dự án bến cảng ‘Liên Chiểu’ của Đà Nẵng
Đà Nẵng dường như đang đạt được tiến độ với dự án xây
dựng một khu cảng container mới ở phía bắc của cảng.
Chính quyền địa phương gần đây đã công bố kế hoạch tìm
đối tác tư nhân để đầu tư 4,000 tỷ đồng (174 triệu USD)
vào việc xây dựng bến cảng container mới tên ‘Liên Chiểu’
như đã được đề xuất.

Dự kiến được đưa vào hoạt động vào năm 2025, ‘Liên

KMTC tham gia tuyến Viễn Đông – Đông Phi

Chiểu’ sẽ được thiết kế để tiếp nhận các tàu container lớn – có thể sẽ không phục vụ các tàu
siêu khủng - của các tuyến chính.

Kể từ năm 2018, khi bến cảng ‘Tiên Sa 2’ đi vào hoạt động, Đà Nẵng có khả năng tiếp nhận
được tàu có tải trọng lên đến 4,000 teu. So với cảng này, cảng ‘liên Chiểu’ có thể đón các tàu có
kích thước gấp đôi.

Các tàu kích thước lớn nhất có thể ghé Đà Nẵng thường là các tàu 2,800 teu của Sealand Asia.
Các tàu này đi trên các tuyến ‘SH2’ đi miền Trung Trung Quốc, Vùng Eo biển, Bangladesh và
tuyến ‘IA68’ đi Hàn Quốc – Trung Quốc – Nhật Bản – Việt Nam.

Hãng vận tải biển Hàn Quốc Korea Marine Transport Co Ltd (KMTC) sẽ mở rộng mạng lưới dịch
vụ đến Đông Phi vào đầu tháng 6.

KMTC sẽ giới thiệu tuyến trực tiếp kết nối Trung Quốc, Vùng Eo biển, Kenya và Sri Lanka, mang
nhãn hiệu ‘Mombasa Far East Express’ (MFX).

KMTC sẽ tham gia vào toàn bộ tuyến ‘châu Á - Đông Phi’ này, gồm Shanghai, Ningbo, Shekou,
Singapore, Tanjung Pelepas, Port Kelang, Colombo, Mombasa, Colombo, Port Kelang, Tanjung
Pelepas, Singapore, Shanghai.

Hải trình kéo dài 7 tuần và được khai thác với bảy tàu từ 4,200 đến 5,600 teu.

KMTC sẽ đưa chuyên đầu tiên vào hoạt động vào ngày 3 tháng 5 từ Shanghai với tàu 5,652 teu
ITAL UNICA.

Tiến triển này đánh dấu sự gia nhập của Kmtc vào thị trường châu Phi và dịch vụ ‘MFX’ sẽ cho
phép KMTC kết nối mạng lưới cacc1 dịch vụ của mình tại châu Á với Đông Phi thông qua
Mombasa.
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THUẾ

THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Về "doanh thu" làm căn cứ xét giảm thuế TNDN năm 2020

Công văn số 15599/CTHN-TTHT ngày  11/5/2021 của Cục Thuế TP. Hà 
Nội về doanh  thu làm căn cứ xác định đối tượng được giảm  thuế TNDN 

theo Nghị quyết số 116/2020/QH14  của Quốc hội.

Liên quan đến tiêu chí "doanh thu" làm căn cứ xét giảm thuế TNDN năm 2020 theo Nghị quyết
số 116/2020/QH14, Cục thuế TP. Hà Nội đã yêu cầu thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn
số 1234/TCT-CS ngày 26/4/2021.

(Nguồn: vietlawonline.com)

Khoản tài trợ nào được miễn thuế TNDN?

Công văn số 15160/CTHN-TTHT ngày 11/5/2021 của Cục Thuế  
TP. Hà Nội về chính sách thuế áp dụng cho doanh nghiệp thụ  

hưởng thuộc dự án ODA không hoàn lại.

Theo quy định tại khoản 7 Điều 8 Thông tư 78/2014/TT-BTC, đối với các khoản tài trợ, nếu là
tài trợ để sử dụng cho hoạt động giáo dục, nghiên cứu khoa học, văn hóa, nghệ thuật, từ
thiện, nhân đạo và hoạt động xã hội khác sẽ thuộc diện miễn nộp thuế TNDN.

Tuy nhiên, nếu là khoản tài trợ khác hoặc thuộc các khoản tài trợ nêu trên nhưng sử dụng sai
mục đích thì phải hạch toán vào "thu nhập khác" và kê khai nộp thuế TNDN theo quy định tại
khoản 15 Điều 7 Thông tư 78/2014/TT-BTC.

Trường hợp doanh nghiệp có mua sắm máy móc thiết bị nhập khẩu thuộc loại trong nước
chưa sản xuất được để nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ sẽ được miễn nộp thuế
GTGT khâu nhập khẩu (điểm a khoản 17 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC).

(Nguồn: vietlawonline.com)

THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Hồ sơ khai thuế GTGT tạm thời vẫn áp dụng biểu mẫu cũ

Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 11 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, hồ sơ khai thuế GTGT
của nhà máy sản xuất điện ngoài tỉnh phải nộp tại địa phương nơi có nhà máy.

Về biểu mẫu khai thuế GTGT, do chưa có Thông tư hướng dẫn Nghị định 126/2020/NĐ-CP
nên tạm thời vẫn áp dụng mẫu 01/GTGT ban hành tại Thông tư 156/2013/TT-BTC.

Đối với dự án đầu tư ngoài tỉnh, theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 11 Nghị định
126/2020/NĐ- CP thì hồ sơ khai thuế GTGT của dự án phải kê khai riêng tại nơi có dự án.
Biểu mẫu khai thuế tạm thời cũng áp dụng mẫu cũ (02/GTGT) ban hành tại Thông tư
156/2013/TT-BTC.

(Nguồn: vietlawonline.com)

Công văn số 15166/CTHN-TTHT ngày 11/5/2021 của Cục Thuế  TP. Hà 
Nội về việc kê khai thuế GTGT theo Nghị định số  126/2020/NĐ-CP.

PHẦN TIN PHÁP LUẬT
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Dự án ngoài tỉnh phải khai thuế GTGT riêng

Công văn số 14876/CTHN-TTHT ngày 10/5/2021 của Cục Thuế  
TP. Hà Nội về việc kê khai thuế đối với dự án đầu tư.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTC, đối với dự án đầu tư ngoài tỉnh
đã thành lập Ban quản lý thì việc kê khai, hoàn thuế thuế GTGT của dự án sẽ do Ban quản lý
trực tiếp thực hiện.

Hồ sơ khai thuế GTGT của dự án lập theo mẫu 02/GTGT và nộp tại địa phương nơi có dự án
(điểm a khoản 1 Điều 11 Nghị định 126/2020/NĐ-CP).

(Nguồn: vietlawonline.com)

THUẾ KHÁC

Các ứng dụng khai nộp thuế đã được nâng cấp theo hệ thống mục lục 
NSNN mới

Công văn số 2140/TCT-KK ngày 25/5/2020 của Tổng cục Thuế về  
việc hướng dẫn hạch toán kế toán, xử lý dữ liệu mục lục ngân sách  

nhà nước theo Thông tư số 93/2019/TT-BTC.

Công văn hướng dẫn chuyển đổi mã chương, tiểu mục nộp NSNN và lộ trình nâng cấp các
ứng dụng khai nộp, quyết toán thuế, phí theo hệ thống mục lục NSNN mới ban hành tại
Thông tư 93/2019/TT-BTC.

Theo đó, các ứng dụng khai nộp, quyết toán thuế, phí, lệ phí sẽ được nâng cấp vào khoảng 
tháng  6/2020 bao gồm:

- Triển khai danh mục mục lục NSNN mới trên các ứng dụng TMS, Etax, HTKK;

-Nâng cấp các danh mục phí, lệ phí có thay đổi tiểu mục hạch toán trên các ứng dụng HTKK,  
eTAX, NTK_TMS;

-Nâng cấp chức năng xử lý tờ khai trên ứng dụng TMS để đáp ứng cách hạch toán nghĩa vụ 
phát  sinh trên tờ khai phí, lệ phí và tờ khai quyết toán phí, lệ phí theo tiểu mục mới;

-Nâng cấp chức năng tính tiền chậm nộp theo tiểu mục tiền chậm nộp mới (xem chi tiết tại Phụ  
lục 2);

- Nâng cấp Thông báo nợ thuế mẫu 07/QLN theo tiểu mục tiền chậm nộp mới.

Đối với trường hợp đến thời điểm nâng cấp ứng dụng mà còn tồn số nộp thừa đã hạch toán
theo tiểu mục cũ thì cơ quan thuế sẽ tự điều chỉnh số nộp thừa từ tiểu mục cũ sang tiểu mục
mới để bù trừ với số phải nộp của các kỳ tiếp theo.

(Nguồn: vietlawonline.com)

PHẦN TIN PHÁP LUẬT
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Thuê lắp đặt khi nhập khẩu máy móc phải chịu thuế nhà thầu

Công văn số 15175/CTHN-TTHT ngày 11/5/2021 của Cục Thuế  
TP. Hà Nội về thuế nhà thầu.

Tùy thuộc điều kiện giao hàng và có kèm dịch vụ hay không mà máy móc nhập khẩu sẽ được
miễn hoặc phải chịu thuế nhà thầu.

Theo đó, trường hợp lô hàng được giao tại cảng nước ngoài và không kèm thêm dịch vụ nào
thực hiện tại Việt Nam (trừ dịch vụ bảo hành) thì được miễn nộp thuế nhà thầu (Điều 2 Thông
tư 103/2014/TT-BTC).

Tuy nhiên, nếu lô hàng được giao tại cửa khẩu Việt Nam kèm thêm dịch vụ lắp đặt thì phải khai
nộp thuế nhà thầu theo mức như sau (Điều 12, 13 Thông tư 103/2014/TT-BTC):

-Thuế TNDN: 1% trên giá trị máy móc, 2% trên giá trị dịch vụ lắp đặt và 5% trên giá trị dịch vụ
khác (nếu có).

-Thuế GTGT: 5% trên giá trị dịch vụ lắp đặt, riêng giá trị máy móc sẽ nộp thuế GTGT riêng ở
khâu nhập khẩu.

(Nguồn: vietlawonline.com)

Ký HĐĐT sau ngày lập vẫn được chấp nhận

Công văn số 14875/CTHN-TTHT ngày 10/5/2021 của Cục Thuế  
TP. Hà Nội về ngày lập hóa đơn điện tử.

Theo Điều 59 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, việc lập hóa đơn trước ngày 30/6/2022 vẫn tiếp tục
áp dụng theo quy định tại Nghị định 51/2020/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn Nghị định này
nếu doanh nghiệp chưa bị buộc áp dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) mới.

Theo đó, trường hợp hiện tại doanh nghiệp còn đang sử dụng HĐĐT cũ thì thời điểm lập hóa
đơn được thực hiện theo khoản 3 Điều 15 Nghị định 51/2010/NĐ-CPstatus3 và khoản 2 Điều 16
Thông tư 39/2014/TT-BTC.

Tuy nhiên, lưu ý, nếu HĐĐT được lập trước, ký sau (ngày lập và ngày ký không trùng nhau) thì
phải căn cứ vào ngày lập để xác định nghĩa vụ thuế.

Ngoài ra, để HĐĐT được hợp pháp thì phải bảo đảm có đầy đủ các nội dung bắt buộc, kể cả
chữ ký điện tử của người bán theo hướng dẫn tại Điều 6 Thông tư 32/2011/TT-BTC.

(Nguồn: vietlawonline.com)

PHẦN TIN PHÁP LUẬT
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HẢI QUAN – XUẤT NHẬP KHẨU

Hệ thống VNACCS đã cập nhật mức thuế  chống phá giá mới của thép 
và nhôm từ 25/4/2021

Công văn số 4140/TXNK-CST ngày 5/5/2021 của  Tổng cục 
Hải quan về thuế tự vệ, thuế chống bán  phá giá.

Tổng cục Hải quan thông báo đã cập nhật lại mức thuế chống bán phá giá mới lên Hệ thống
VNACCS kể từ 0h ngày 25/4/2021 và thống nhất áp dụng từ 0h ngày 27/4/2021 đối với thép
và nhôm theo các Quyết định sau:
1. Quyết định số 1282/QĐ-BCT ngày 20/4/2021 về kết quả rà soát thuế chống bán phá giá đối
với một số sản phẩmnhôm xuất xứ Trung Quốc, hiệu lực áp dụng từ 25/4/2021 - 4/10/2024.

2. Quyết định số 1283/QĐ-BCT ngày 20/4/2021 về kết quả rà soát thuế chống bán phá giá đối
với một số sản phẩm thép xuất xứ Trung Quốc và Hàn Quốc, hiệu lực áp dụng từ 25/4/2021 -
24/10/2024.

Trong thời gian từ 0h ngày 25/4 đến trước 0h ngày 27/4/2021, Cục Hải quan các tỉnh sẽ tiến
hành rà soát việc nộp thuế chống bán phá giá theo các Quyết định nêu trên để đảm bảo áp
dụng thống nhất, đúng quy định.

Thay mới Bảng mã loại hình XNK

Hiệu lực thi hành: 1/6/2021

Quyết định thay mới Bảng mã loại hình XNK, áp dụng thống nhất kể từ ngày 1/6/2021.

So với Bảng mã loại hình cũ ban hành tại Công văn số 2765/TCHQ-GSQL, Bảng mã này có bổ
sung một số mã loại hình mới và điều chỉnh phạm vi áp dụng của một số mã loại hình cũ.

Theo đó, các mã loại hình mới được bổ sung thêm bao gồm: C12 (dùng cho hàng từ kho ngoại
quan xuất đi nước ngoài); A43 (dùng cho hàng nhập khẩu thuộc Chương trình ưu đãi thuế linh
kiện ô tô); A44 (dùng cho hàng tạm nhập để bán tại cửa hàng miễn thuế).

Một số mã loại hình xuất khẩu có điều chỉnh phạm vi áp dụng gồm:

- B11: áp dụng thêm cho hàng xuất khẩu tại chỗ theo chỉ định của bên nước ngoài.
-B13: áp dụng thêm cho hàng xuất khẩu tại chỗ có nguồn gốc nhập khẩu và xuất khẩu nguyên
liệu, vật tư dư thừa của hoạt động SXXK.
-B12: áp dụng thêm cho hàng xuất đặt gia công nhưng không tái nhập mà biếu, tặng, tiêu hủy...
ở nước ngoài hoặc trong khu PTQ, DNCX.
Một số mã loại hình nhập khẩu có điều chỉnh phạm vi áp dụng gồm:

- A11: áp dụng thêm cho hàng nhập khẩu tại chỗ để kinh doanh tiêu dùng.
- A12: áp dụng thêm cho hàng nhập khẩu tại chỗ để kinh doanh sản xuất.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2021 và thay thế Công văn số 2765/TCHQ-
GSQL ngày 01/4/2015.

(Nguồn: vietlawonline.com)

Quyết định số 1357/QĐ-TCHQ ngày 18/5/2021 của Tổng cục Hải  quan về việc 
ban hành Bảng mã loại hình xuất khẩu, nhập khẩu và  hướng dẫn sử dụng.
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Thuê gia công nguyên liệu NSXXK vẫn được miễn thuế

Theo Nghị quyết số 178/NQ-CP ngày 12/12/2020 và Công văn số 879/TCHQ-TXNK ngày
23/2/2021, đối với nguyên liệu nhập khẩu để SXXK nếu có thuê gia công tại cơ sở khác thì vẫn
được miễn thuế.

Trước đó, nguyên liệu nhập khẩu để SXXK từng không được chấp nhận miễn thuế nếu thuê cơ
sở khác gia công.

Danh sách 50 C/O Form AI bị từ chối do quá thời hạn trả lời xác minh

Công văn số 2259/TCHQ-GSQL ngày 14/5/2021 của Tổng cục Hải  
quan về C/O mẫu AI quá thời hạn.

Tổng cục Hải quan thông báo Danh sách 50 C/O Form AI đã quá thời hạn trả lời xác minh và
yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh thực hiện thủ tục từ chối. Danh sách chi tiết xem Phụ lục đính
kèm.

Tổng cục Hải quan cho biết đã gửi công hàm đề nghị xác minh nhiều lần nhưng đến thời điểm
hiện tại vẫn chưa nhận được kết quả xác minh của nước xuất khẩu đối với các C/O này.

Trường hợp quá thời hạn xác minh quy định tại khoản 6 Điều 19 Thông tư 38/2018/TT-BTC,
nếu cơ quan hải quan nhận được thông báo xác minh thì sẽ xem xét chấp nhận C/O căn cứ
trên cơ sở kết quả xác minh, giải trình của cơ quan, tổ chức/người sản xuất, người xuất khẩu
phát hành C/O hoặc cơ quan hải quan nước xuất khẩu.

(Nguồn: vietlawonline.com)

Bán quặng graphic vào KCX không cần đáp ứng điều kiệnxuất  khẩu 
khoáng sản

Công văn số 2198/TCHQ-GSQL ngày 12/5/2021 của Tổng cục Hải  
quan về việc nhập khẩu bột graphic của DNCX, doanh nghiệp  trong 

KCX từ nội địa.

Việc xuất khẩu quặng graphic vào khu chế xuất (KCX), doanh nghiệp chế xuất (DNCX) đã được
Bộ Công thương giải đáp tại điểm 2 Công văn số 273/XNK-THCS ngày 4/5/2021.

Theo đó, khi doanh nghiệp nội địa bán quặng graphic vào KCX hay DNCX thì không phải đáp
ứng các điều kiện xuất khẩu khoáng sản quy định tại Thông tư 12/2016/TT-BCT.

Tuy nhiên, doanh nghiệp nội địa cần phải tuân thủ các điều kiện kinh doanh quặng, tinh quặng
quy định tại điểm a, b Điều 14 Nghị định 17/2020/NĐ-CP.

(Nguồn: vietlawonline.com)

Công văn số 2100/TCHQ-TXNK ngày 6/5/2021 của Tổng cục Hải  quan về 
hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu đưa đi thuê gia công.
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Máy móc TN-TX sẽ không được hoàn thuế nếu để ngoài sổ sách

Công văn số 2185/TCHQ-TXNK ngày 11/5/2021 của Tổng cục Hải  
quan về việc hoàn thuế đối với máy móc, thiết bị, dụng cụ của tổ  

chức, cá nhân được phép tạm nhập tái xuất..

Tổng cục Hải quan lưu ý, để được hoàn thuế đối với máy móc thiết bị TN-TX theo điểm đ khoản
1 Điều 19 Luật thuế XNK số 107/2016/QH13 và Điều 35 Nghị định 134/2016/NĐ-CP thì doanh
nghiệp phải đáp ứng điều kiện:

(i)có theo dõi, hạch toán trong sổ sách, chứng từ kế toán theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 
18 Luật Hải quan số 54/2014/QH13.

(ii)có cơ sở xác định tỷ lệ khấu hao và tỷ lệ giá trị sử dụng còn lại của máy móc thiết bị tại thời 
điểm tái xuất.

Theo đó, cho dù máy móc thiết bị TN-TX thuộc đối tượng hoàn thuế nhưng doanh nghiệp không
theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toán, không có cơ sở xác định tỷ lệ khấu hao và trị giá sử
dụng còn lại thì không được xét hoàn thuế.

Riêng đối với máy móc thiết bị TN-TX là hàng đi thuê, mượn, do trị giá nộp thuế (khi tạm nhập)
chỉ tính trên chi phí thuê, mượn, không tính trên trị giá máy móc thuê, mượn nên sẽ không phát
sinh thuế nộp thừa để xét hoàn (khi tái xuất) (khoản 9 Điều 1 Thông tư 60/2019/TT-BTC).

(Nguồn: vietlawonline.com)

Trường hợp nào gỗ nhập khẩu phải nộp bảng kê khai nguồn gốc?

Công văn số 2150/TCHQ-GSQL ngày 10/5/2021 của Tổng cục Hải  
quan về việc nộp bảng kê khai nguồn gốc gỗ nhập khẩu.

Theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 7 Nghị định 102/2020/NĐ-CP, gỗ nhập khẩu nếu không
thuộc Phụ lục CITES hoặc không nhập khẩu từ nước đã ký Hiệp định gỗ hợp pháp với EU và
đang vận hành hệ thống cấp phép FLEGT thì khi nhập khẩu bắt buộc nộp Bảng kê khai nguồn
gốc (theo mẫu số 03 Phụ lục I Nghị định này).

Đối với các trường hợp chậm nộp Bảng kê khai nguồn gốc gỗ nhập khẩu theo hướng dẫn tại
Công văn số 7131/TCHQ-GSQL ngày 6/11/2020 thì phải nộp bổ sung trong thời hạn quy định.
Nếu bổ sung trễ hạn, doanh nghiệp nhập khẩu gỗ sẽ bị xử phạt theo khoản 3 Điều 11 Nghị định
128/2020/NĐ-CP.

(Nguồn: vietlawonline.com)
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Các điều kiện cho phép xuất khẩu khoáng sản

Công văn số 2132/TCHQ-GSQL ngày 7/5/2021 của Tổng cục 
Hải  quan về việc tăng cường quản lý khoáng sản xuất khẩu.

Công văn yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh tăng cường quản lý hoạt động xuất khẩu khoáng
sản của doanh nghiệp nhằm phát hiện, xử lý các trường hợp buôn lậu, gian lận thương
mại.
Theo đó, chỉ cho đăng ký tờ khai xuất khẩu đối với khoáng sản được khai thác từ các mỏ
đã có giấy phép khai thác, đồng thời đáp ứng điều kiện, nguồn gốc hợp pháp theo Điều
14 Nghị định 17/2020/NĐ-CP và thuộc danh mục khoáng sản được phép xuất theo từng
thời kỳ hoặc có giấy phép xuất khẩu.

Trên tờ khai xuất khẩu, bắt buộc khai đúng các tiêu thức sau:

-Ô "mô tả hàng hóa": khai rõ tên loại khoáng sản xuất khẩu, tên mỏ, tên doanh nghiệp khai
thác, chế biến (nếu do doanh nghiệp thương mại đứng tên xuất khẩu).

-Ô "giấy phép": khai số giấy phép khai thác, chế biến tại ô giấy phép số 1; các ô giấy phép
tiếp theo khai lần lượt số giấy phép khai thác tận thu, số giấy phép xuất khẩu, số hợp
đồng mua bán nội địa, số hóa đơn mua bán nội địa.

Về hồ sơ xuất khẩu, ngoài bộ hồ sơ chung quy định tại Điều 16 Thông tư 38/2015/TT-BTC
thì phải nộp kèm thêm: giấy phép khai thác, giấy phép xuất khẩu, hợp đồng mua bán, hóa
đơn.

(Nguồn: vietlawonline.com)

Hàng bắt buộc làm thủ tục tại cửa khẩu có được gửi kho ngoại  
quan?

Công văn số 2090/TCHQ-GSQL ngày 6/5/2021 của Tổng cục 
Hải  quan về việc nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá gửi kho ngoại

quan.

Theo quy định tại khoản 59 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC, đối với hàng hóa bắt buộc
làm thủ tục tại cửa khẩu, không được phép gửi kho ngoại quan để chờ nhập khẩu vào nội
địa, trừ kho ngoại quan nằm trong khu vực cửa khẩu đường bộ, cảng biển, hàng không
quốc tế.

Theo đó, những hàng hóa bắt buộc làm thủ tục tại cửa khẩu (trong đó có mặt hàng thuốc
lá) có thể gửi vào kho ngoại quan để chờ nhập khẩu vào nội địa nếu kho này nằm trong
khu vực cửa khẩu đường bộ, cảng biển, hàng không quốc tế.

Về địa điểm làm thủ tục hải quan đối với trường hợp nhập khẩu hàng hóa dùng cho gia
công, sản xuất trong nước, sản xuất xuất khẩu và chế xuất được thực hiện theo quy định
tại khoản 2 Điều 5 Quyết định số 23/2019/QĐ-TTg.

(Nguồn: vietlawonline.com)
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Xuất khẩu dăm gỗ vẫn phải nộp thuế theo mức 2%

Công văn số 2053/TCHQ-PC ngày 4/5/2021 của Tổng cục Hải  
quan về việc trả lời phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp, hiệp  

hội doanh nghiệp tháng 1-2/2021.

Công văn trả lời 02 vướng mắc liên quan đến việc giảm thuế xuất khẩu dăm gỗ và giảm kiểm
tra chất lượng đối với hàng nhập khẩu giá trị cao.

Theo đó, thuế xuất khẩu dăm gỗ vẫn sẽ phải áp dụng mức thuế suất là 2%, chưa được giảm
về mức 0%. Các lý do chưa giảm thuế đã được Bộ Tài chính giải thích tại Công văn số
16009/BTC-CST ngày 29/12/2020.

Về việc giảm tiêu chí kiểm tra và thừa nhận kết quả kiểm tra của nhà sản xuất đối với những
mặt hàng nhập khẩu giá trị cao, số lượng ít, sẽ được Bộ Tài chính xem xét trao đổi với Bộ
Khoa học & Công nghệ trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi quy định về kiểm
tra chuyên ngành.

(Nguồn: vietlawonline.com)

Công văn số 273/XNK-THCS ngày 4/5/2021 của Bộ Công thương  
về việc xuất khẩu bột graphit vào khu chế xuất, DNCX.

Trường hợp doanh nghiệp nôi địa bán quặng, tinh quặng graphit vào khu chế xuất thì không
bắt buộc phải áp dụng quy định về xuất khẩu khoáng sản theo quy định tại Thông tư
12/2016/TT- BCT. Tuy nhiên, phía doanh nghiệp nội địa phải đảm bảo các điều kiện về kinh
doanh quặng, tinh quặng theo quy định tại điểm a và b Điều 14 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP.
Nếu doanh nghiệp chế xuất xuất khẩu quặng hoặc tinh quặng ra nước ngoài thì phải đảm bảo
các quy định về xuất khẩu khoáng sản tại Thông tư 12/2016/TT-BCT.

(Nguồn: vietlawonline.com)

Trường hợp được gia công chuyển tiếp?

Công văn số 1091/HQTPHCM-GSQL ngày 5/5/2021 của Cục Hải  
quan TP. HCM về việc hướng dẫn thủ tục gia công chuyển tiếp.

Theo quy định tại Điều 43 Nghị định 69/2018/NĐ-CP, "gia công chuyển tiếp" bao gồm các
trường hợp sau:

1.Sản phẩm gia công của hợp đồng gia công này được sử dụng làm nguyên liệu cho hợp
đồng gia  công khác tại Việt Nam.

2.Sản phẩm gia công của hợp đồng gia công công đoạn trước được giao cho thương nhân
theo chỉ  định của bên đặt gia công cho hợp đồng gia công công đoạn tiếp theo.

Theo đó, hoạt động gia công của doanh nghiệp nếu thuộc một trong các trường hợp nêu trên
thì áp dụng thủ tục hải quan theo hình thức gia công chuyển tiếp.

(Nguồn: vietlawonline.com)

Bán quặng vào khu chế xuất được miễn áp dụng quy định về xuất  khẩu khoáng sản
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Phế liệu sắt thép nhập khẩu bắt buộc kiểm tra phóng xạ

Công văn số 2050/TCHQ-GSQL ngày 4/5/2021 của Tổng cục Hải  
quan về việc tăng cường kiểm soát phóng xạ đối với phế liệu sắt  

thép nhập khẩu.

Nhằm ngăn chặn phế liệu sắt thép có nhiễm phóng xạ nhập khẩu vào Việt Nam, Tổng cục Hải
quan đã yêu cầu kiểm tra phóng xạ đối với tất cả các lô hàng nhập khẩu là phế liệu sắt thép.

Trong đó, đối với các container sắt thép phế liệu được nhập khẩu qua cảng Cái Mép (Bà Rịa -
Vũng Tàu) và cảng Cát Lái (TP. HCM) sẽ kiểm tra bằng hệ thống kiểm tra phát hiện phóng
xạ. Đối với các lô hàng phế liệu khác sẽ kiểm tra bằng thiết bị cầm tay.
Lô hàng phế liệu nào có nhiễm phóng xạ sẽ bị xử lý theo quy định tại Thông tư 
112/2015/TTLT- BTC-BKHCN.

(Nguồn: vietlawonline.com)

TCHQ trả lời một số kiến nghị về xử phạt hải quan

Công văn số 2224/TCHQ-PC ngày 13/5/2021 của Tổng cục Hải  
quan về việc thực hiện Nghị định số 128/2020/NĐ-CP.

Văn bản nêu ý kiến của Tổng cục Hải quan về các vấn đề sau:

1.Về mức phạt đối với hành vi không điều chỉnh thông báo hợp đồng gia công khi đưa gia 
công lại.

2.Về cách hiểu đối với cụm từ "khai sai so với thực tế" và "không ảnh hưởng đến số thuế phải  
nộp" khi xác định điều khoản xử phạt

3.Về việc áp dụng mức phạt tại Điều 9 Nghị định 128/2020/NĐ-CP đối với hành vi khai sai 
dẫn  đến thiếu thuế

4.Về áp dụng Khoản 2 Điều 12 Nghị định 128/2020/NĐ-CP để xử phạt hành vi chậm đăng ký 
tờ  khai

5.Về các trường hợp sẽ áp dụng mức phạt tại Điều 18 Nghị định 128/2020/NĐ-CP, đã được 
đề  cập tại điểm 30.2 Công văn số 779/TCHQ-PC.

(Nguồn: vietlawonline.com)
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LAO ĐỘNG – BẢO HIỂM

Báo cáo sử dụng lao động nước ngoài phải nộp định kỳ 6 tháng và hàng năm

Công văn số 15616/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 17/5/2021 của Sở Lao động -
Thương binh và Xã  hội TP. HCM về việc thực hiện báo cáo tình hình  sử dụng 

người lao động nước ngoài.

Công văn yêu cầu các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn TP. HCM phải nộp báo cáo định kỳ 
tình hình sử dụng lao động nước ngoài theo đúng quy định tại Điều 6 Nghị định 152/2020/NĐ-
CP, bao gồm:

-Báo cáo 6 tháng, số liệu tổng hợp kể từ ngày 15/12 năm trước đến ngày 14/6 của kỳ báo cáo,
thời  hạn nộp từ ngày 15/6 - 4/7.

-Báo cáo năm, số liệu tổng hợp kể từ ngày 15/12 năm trước đến ngày 14/12 của kỳ báo cáo, 
thời  hạn nộp từ ngày 15/12 - 5/1 năm sau.

Biểu mẫu báo cáo áp dụng đúng Mẫu số 07/PLI Phụ lục I của Nghị định 152/2020/NĐ-CP.

Do tình hình dịch, các công ty, doanh nghiệp sẽ nộp báo cáo qua email 
(ldnn.dolisa@gmail.com)  gồm bản chụp có ký tên, đóng dấu đỏ và bản mềm, hạn chế nộp 
trực tiếp.

Sau khi hết thời hạn nộp, Sở Lao động TB&XH sẽ tổng hợp và công bố danh sách các công ty,  
doanh nghiệp đã gửi báo cáo đúng quy định.

(Nguồn: vietlawonline.com)

Sẽ kiểm tra các doanh nghiệp có sử dụng lao động nước ngoài

Công điện số 03/CĐ-LĐTBXH ngày 14/5/2021 của Bộ Lao động  
Thương binh và Xã hội về việc tăng cường công tác quản lý lao  

động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Bộ Lao động TBXH đề nghị UBND các tỉnh rà soát toàn bộ các cơ sở, doanh nghiệp đang sử
dụng lao động là người nước ngoài; giám sát chặt chẽ mọi trường hợp nhập cảnh, lao động
nước ngoài đã đăng ký và làm việc tại các cơ sở, doanh nghiệp. Các động thái trên nhằm
không để sót, để lọt người nhập cảnh trái phép lao động trong doanh nghiệp.

Bộ này khuyến nghị UBND các tỉnh thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp tiếp nhận, sử dụng
lao động trái phép, trục xuất lao động nước ngoài không có giấy phép lao động (nếu thuộc
diện được miễn giấy phép lao động thì phải có văn bản xác nhận không thuộc diện cấp giấy
phép lao động)

Các doanh nghiệp có sử dụng lao động nước ngoài sẽ được kiểm tra công tác phòng chống
dịch và việc thực hiện yêu cầu 5K: Khẩu trang - Khoảng cách - Khử khuẩn - Không tụ tập -
Khai báo y tế.

(Nguồn: vietlawonline.com)
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Đã thay mới hướng dẫn thanh toán chi phí KCB Covid-19

Công văn số 1251/BHXH-CSYT ngày 13/5/2021 của Bảo hiểm xã  
hội Việt Nam về việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT  

liên quan đến dịch Covid-19.

BHXH Việt Nam thông báo việc thanh toán BHYT liên quan đến dịch Covid-19 sẽ phải thực
hiện theo hướng dẫn mới tại Công văn số 3100/BYT-BH ngày 20/4/2021, thay thế cho Công
văn số 2146/BYT-BH ngày 17/4/2020 và Công văn số 2276/BYT-BH ngày 24/4/2020.

Riêng việc thanh toán chi phí xét nghiệm Covid-19, BHXH Việt Nam sẽ hướng dẫn thực hiện
ngay sau khi có Công điện hướng dẫn của Bộ Y tế.

(Nguồn: vietlawonline.com)

Kế hoạch thực hiện Công ước 98 
về thương  lượng tập thể

Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 
7/5/2021 của Thủ tướng  Chính phủ về 

việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện 
Công  ước 98 của Tổ chức Lao động 

quốc tế (ILO) về Áp dụng  những 
nguyên tắc của quyền tổ chức và 

thương lượng  tập thể.

Hiệu lực thi hành: 7/5/2021

Theo Kế hoạch này, Chính phủ sẽ ban
hành các nghị định quy định chi tiết và
hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động
năm 2019 về những nội dung: thương
lượng tập thể, thỏa ước lao động tập
thể; tổ chức đại diện người lao động;
giải quyết tranh chấp lao động, bảo
đảm đúng các nguyên tắc và tiêu
chuẩn của Công ước số 98.

Nghị định số 28/2020/NĐ-CP về xử phạt
hành chính trong lĩnh vực lao động,
bảo hiểm xã hội, xuất khẩu sẽ được
sửa đổi, bổ sung, sẽ có một số vấn đề
sau đây

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

(Nguồn: vietlawonline.com)
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XÂY DỰNG – BẤT ĐỘNG SẢN

Đính chính Suất vốn đầu tư xây dựng công trình năm 2020

Công văn số 1717/BXD-KTXD ngày 17/5/2021 của Bộ Xây dựng về 
việc đính chính Quyết định số  65/QĐ-BXD ngày 20/01/2021.

Suất vốn đầu tư xây dựng công trình năm 2020 đã ban hành tại Quyết định số 65/QĐ-BXD
được đính chính một số nội dung sau:

-Đính chính giá trị tại các cột Suất vốn đầu tư, Suất chi phí xây dựng, Suất chi phí thiết bị tại
các Bảng 1 "Suất vốn đầu tư nhà ở", Bảng 6 "Suất vốn đầu tư bệnh viện tuyến trung ương",
Bảng 12 "Suất vốn đầu tư công trình đa năng", Bảng 14 "Suất vốn đầu tư trụ sở cơ quan,
văn phòng làm việc".

-Bổ sung thêm đầy đủ số lượng các tầng hầm (từ 1 tầng - 5 tầng) cho tất cả các cấp công
trình được công bố tại các Bảng 1, 12, 14.

Nội dung chi tiết xem tại Phụ lục đính kèm.

(Nguồn: vietlawonline.com)

Chứng chỉ thiết kế hạng I có thể thiết kế tất cả các cấp công trình

Công văn số 1484/BXD-HĐXD ngày 6/5/2021 của Bộ Xây dựng về  năng 
lực hoạt động xây dựng của tổ chức.

Theo quy định tại khoản 11 Điều 110 Nghị định 15/2021/NĐ-CP, các chứng chỉ năng lực xây dựng
được cấp trước khi Nghị định này có hiệu lực vẫn tiếp tục được sử dụng cho đến khi hết hạn.

Doanh nghiệp nếu có chứng chỉ xây dựng hạng I đối với lĩnh vực Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng
công trình dân dụng thì sẽ được thực hiện các công việc: thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng tất cả các
cấp công trình dân dụng, hạ tầng kỹ thuật (trừ cấp nước, thoát nước, xử lý chất thải rắn) và các công
trình khác có kết cấu dạng nhà, cột, trụ, tháp... (mục 3.1 Phụ lục VII Nghị định 15/2021/NĐ-CP).

Trong đó, "công trình nhà, kết cấu dạng nhà" là các công trình xây dựng dạng hình khối, có phần nổi
trên mặt đất, được cấu tạo từ kết cấu chịu lực, bao che (có thể có hoặc không) và mái (Phụ lục 2
Thông tư 03/2016/TT-BXD).

(Nguồn: vietlawonline.com)
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Yêu cầu khi phân lô khu đất
thương mại dịch vụ

Công văn số 1489/BXD- QHKT 
ngày 6/5/2021 của  Bộ Xây dựng 
hướng dẫn  công tác quy hoạch

xây

dựng.

Bộ Xây dựng lưu ý, việc đề xuất phương án phân chia khu đất thương mại dịch vụ thành các lô
đất liền kề có chức năng thương mại dịch vụ phải được xác định trong đồ án quy hoạch chi tiết.

Ngoài ra, các yêu cầu về kiến trúc cảnh quan, thiết kế đô thị và bố cục, khoảng cách giữa các
công trình trong đồ án quy hoạch chi tiết đã phê duyệt phải đảm bảo tuân thủ QCVN
01:2019/BXD.

Đối với TCVN 12872:2020 Nhà thương mại liền kế - Yêu cầu chung về thiết kế đã được công
bố tại Quyết định số 1025/QĐ-BKHCN ngày 21/4/2020. Nội dung TCVN này bao gồm các yêu
cầu chung trong thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo nhà thương mại liền kế.

(Nguồn: vietlawonline.com)

Kiểm tra chất lượng VLXD nhập khẩu ở đâu?

Công văn số 1482/BXD-KHCN ngày 5/5/2021 của Bộ Xây dựng về  
vướng mắc, bất cập trong việc thực hiện QCVN 16:2019/BXD.

Theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 20 Nghị định 132/2008/NĐ-CP, thẩm quyền kiểm tra chất lượng
vật liệu xây dựng (VLXD) nhập khẩu hiện nay là Sở Xây dựng địa phương.

Sản phẩm VLXD phải được đánh giá bởi tổ chức chứng nhận được chỉ định hoặc thừa nhận là
toàn bộ các sản phẩm thuộc danh mục nêu tại bảng 1 phần II QCVN 16:2019/BXD.

Trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng VLXD nhập khẩu được thực hiện theo Nghị định
74/2018/NĐ-CP. Riêng trình tự, thủ tục tiếp nhận công bố hợp quy được quy định tại Thông tư
28/2012/TT-BKHCN.

(Nguồn: vietlawonline.com)
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LĨNH VỰC KHÁC

Vào bệnh viện phải khai báo y tế và “ check in ”

Công văn số 2552/SYT-NVY ngày 7/5/2021 của Sở Y
tế TP. HCM về việc tăng cường công tác phòng
chống dịch Covid- 19 tại các cơ sở khám, chữa
bệnh.

Nhằm phòng ngừa bệnh viện trở thành "ổ dịch", Sở Y
tế TP. HCM đã yêu cầu tất cả các bệnh viện, phòng
khám trên địa bàn phải tuân thủ nghiêm ngặt các
biện pháp phòng chống dịch tại Công văn số
3775/BYT-KCB ngày 6/5/2021 và Công điện số
615/CĐ-BYT ngày 7/5/2021. Theo đó, các bệnh
viện, phòng khám phải thường xuyên đánh giá mức
độ an toàn dịch theo bộ tiêu chí ban hành tại Quyết
định số 3088/QĐ-BYT ngày 16/7/2020 và Quyết định
số 4999/QĐ- BYT ngày 1/12/2020. Những bệnh
viên, phòng khám nào không đạt chuẩn bắt buộc
đóng cửa.

Ngoài ra, phải tuân thủ nghiêm việc sàng lọc, phân luồng, cách ly, giãn cách... đối với
người đến khám chữa bệnh; đặc biệt là việc bắt buộc khai báo y tế và làm thủ tục
"check in" để xác nhận người bệnh đã vào bệnh viện.

Điều kiện đăng ký và xét Giải thưởng Môi trường (dành cho doanh 
nghiệp tại Tp. HCM)

Quyết định số 1542/QĐ-UBND ngày 7/5/2021 của UBND TP.  
HCM về việc ban hành Quy chế giải thưởng Môi trường 

Thành  phố Hồ Chí Minh.

Hiệu lực thi hành: 7/5/2021

Giải thưởng về môi trường sẽ xét trao cho tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong
hoạt động bảo vệ môi trường. Giải được xét theo chu kỳ 2 năm/lần và có giá trị 4 năm.

Giải có 3 hàng: Nhất, Nhì và Ba. Trong đó giải Nhất có mức tiền thưởng là 20 triệu (dành
cho tổ chức) và 15 triệu (dành cho cá nhân)

Các doanh nghiệp nếu có thâm niên hoạt động sản xuất - kinh doanh tại Tp. HCM từ 4 năm
trở lên đều có thể tự nguyện đăng ký tham gia để xét chọn. Khi đăng ký xét thưởng, cần
nộp một bản báo cáo thành tích đã đạt được trong lĩnh vực môi trường.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 615/QĐ-UBND
ngày 12/02/2014.

(Nguồn: vietlawonline.com)
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Doanh nghiệp sẽ phải cách ly cả phân xưởng nếu có ca nhiễm  COVID-19

Công văn số 3836/CV-BCĐ ngày 10/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia 
phòng, chống dịch COVID-19 về việc tăng cường phòng,

chống dịch  
COVID-19 tại cơ  
sở sản xuất kinh  
doanh, khu công  

nghiệp.

Công văn yêu cầu các tỉnh,
thành phố đã có trường hợp
mắc Covid- 19 tại khu công
nghiệp cần phải khẩn trương
truy vết F1 (tiếp xúc

gần với người nhiễm F0), F2 (tiếp xúc với F1) để tiến hành cách ly, xét nghiệm kịp
thời.

Trong đó, lưu ý, toàn bộ người lao động làm việc cùng phân xưởng với F0 đều bị coi
là F1.

Những doanh nghiệp, khu công nghiệp khi có trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 bắt
buộc phải thiết lập phòng cách ly y tế tạm thời.

Tất cả các doanh nghiệp ở các tỉnh, thành đều sẽ phải ký cam kết thực hiện đầy đủ
các quy định về phòng chống dịch, đặc biệt là Hướng dẫn phòng chống dịch ban
hành tại Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020.

(Nguồn: vietlawonline.com)
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