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EU sẵn sàng đầu tư vào lĩnh vực chip bán dẫn

Theo trang EURACTIV.com, Ủy viên phụ trách thị
trường nội bộ của Liên minh châu Âu (EU), ông Thierry
Breton, cho biết EU đã sẵn sàng cam kết các quỹ để mở
rộng sản xuất chất bán dẫn của châu Âu và hỗ trợ chuỗi
cung ứng chip máy tính.

Sau cuộc họp tại trụ sở của nhà cung cấp thiết bị công
nghiệp chủ chốt ASML, ông Breton nói rằng châu Âu sẽ
cần mở rộng năng lực sản xuất chip cấp trung trước khi
có thể đạt được mục tiêu tăng gấp đôi thị phần sản xuất

Lãnh đạo các doanh nghiệp Anh kêu gọi chuyển đổi
kinh tế sau dịch COVID-19

Liên đoàn Công nghiệp Vương quốc Anh (CBI) đã kêu gọi Thủ tướng Anh Boris Johnson điều
chỉnh các quy định và luật thuế để giúp các doanh nghiệp đối phó với những thách thức của vấn
đề Brexit.

CBI cho rằng năm 2021 nên là một bước ngoặt đối với chính sách kinh tế nhằm phá vỡ mô hình
năng suất yếu đã đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Anh trong hơn một thập niên qua và phục hồi
kinh tế sau đại dịch COVID-19 cũng như chuẩn bị cho nền kinh tế không phát thải.

Tổng Giám đốc CBI Tony Danker cho rằng Anh sẽ không bao giờ có cơ hội lớn hơn để chuyển
đổi nền kinh tế và đây là thời điểm tổ chức này "đặt cược lớn" vào khả năng cạnh tranh và phát
triển của kinh tế Anh.

CBI kêu gọi các cơ quan quản lý ưu tiên đầu tư và xây dựng các khu kinh tế trên khắp đất nước
để thúc đẩy đổi mới và đào tạo kỹ năng tốt hơn.

Tổ chức trên cho rằng Anh cũng cần một kế hoạch dài hạn về thuế, để giúp nước này giảm
thiểu thiệt hại đối với hệ thống tài chính công do mức thâm hụt ngân sách kỷ lục mà không ảnh
hưởng đến đầu tư kinh doanh.

Theo Ngân hàng Trung ương Anh (BoE), kinh tế Anh đã giảm gần 10% trong năm 2020 và dự
kiến sẽ tăng 7,25% vào năm 2021. Dù vậy, BoE dự báo sau năm 2022 tăng trưởng kinh tế sẽ
trở lại tốc độ chậm như trước khi đại dịch bùng phát.

chất bán dẫn toàn cầu lên 20% và sản xuất loại tiên tiến nhất Chip 2 nanomet vào năm 2030.

Vào tháng 4/2021, EU đã khởi động một liên minh của các công ty bán dẫn châu Âu bao gồm
ASML cũng như Infineon, STM và NXP để giúp đạt được những mục tiêu đó.

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, EU đang xem xét thành lập một liên minh bán dẫn bao gồm
STMicroelectronics, NXP, Infineon và ASML để cắt giảm sự phụ thuộc vào các nhà sản xuất
chip bán dẫn của nước ngoài trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu bị rạn nứt.
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Chiến tuyến mới giữa Trung Quốc và phương Tây
Cuối năm 2020, tập đoàn viễn thông lớn nhất của Saudi Arabia là Saudi Telecom đã công bố
mối quan hệ đối tác với Alibaba Cloud của Trung Quốc để giúp nước này xây dựng cơ sở hạ
tầng điện toán đám mây của mình.

Đây là thỏa thuận mới nhất trong một loạt các thỏa thuận của các công ty Trung Quốc nhằm
mở rộng phạm vi tiếp cận mảng điện toán đám mây ra nước ngoài, và cũng là một phần trong
những tham vọng lớn hơn của Trung Quốc để trở thành nước dẫn đầu thế giới về công nghệ
cao.

Theo nhóm nghiên cứu Canalys, trong những năm gần đây, thị trường điện toán đám mây của
Trung Quốc đang phát triển nhanh chóng và hiện đang xếp hạng là thị trường lớn thứ hai trên
thế giới sau Mỹ. Chi tiêu của người dùng trên nền tảng đám mây tại quốc gia này đạt 19 tỷ USD
vào năm 2020, tăng từ ngưỡng 11,5 tỷ USD của năm trước.

Bắc Kinh hiện có kế hoạch mở rộng phạm vi hoạt động của mình ra ngoài biên giới quốc gia,
bằng cách tìm kiếm các giao dịch đám mây ở Đông Nam Á, châu Phi, châu Úc, châu Âu và Mỹ.

Các nhà cung cấp dịch vụ đám mây của Trung Quốc có thể làm được điều này bằng cách cạnh
tranh về giá, vốn là yếu tố chính ở châu Âu và châu Úc, đồng thời kinh doanh dựa trên những
điểm tương đồng về văn hóa, vốn là điều quan trọng đối với khách hàng ở Đông Nam Á.

Ông Ma cho biết, việc mở rộng này là một phần quan trọng của sáng kiến "Vành đai và Con
đường", một dự án của Trung Quốc nhằm phát triển cơ sở hạ tầng ở 70 quốc gia và là trọng
tâm trong chính sách đối ngoại của Chủ tịch Tập Cận Bình. Ông nhận định: "Điện toán đám
mây có thể số hóa các quốc gia dọc Vành đai và Con đường, tạo ra các mối quan hệ thương
mại mạnh mẽ với Trung Quốc".

CPI tháng 4/2021 của Nhật Bản tiếp tục giảm

Theo công bố ngày 21/5 của Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật
Bản (MIC), chỉ số giá tiêu dùng của nước này trong tháng Tư đã
giảm 0,1% so với cùng kỳ năm 2020 và là tháng giảm thứ chín
liên tiếp.

Đánh giá về nguyên nhân chỉ số giá tiêu dùng sụt giảm, MIC cho
rằng mặc dù trong tháng Tư ghi nhận sự phục hồi của giá cả các

mặt hàng nhiên liệu, tuy nhiên, sự phục hồi này không bù đắp được sự sụt giảm giá cước điện
thoại lên đến 26,5% khi các nhà mạng triển khai các chiến dịch giảm giá dưới áp lực của chính
phủ. MIC cũng cho biết xu hướng giảm có khả năng tiếp tục kéo dài trong những tháng tới.

Mặt hàng ghi nhận mức tăng giá mạnh là thiết bị gia dụng do người dân có xu hướng ở nhà và
không ra ngoài để phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19
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Thương mại song phương Việt Nam - Australia tăng 
34% trong bốn tháng đầu năm 2021
Phát biểu trước các doanh nghiệp Việt Nam và Australia tại cuộc hội thảo hợp tác kinh doanh do
Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam (VEAS) tại thành phố Sydney, Australia tổ chức ngày 21/5, Tổng
Lãnh sự Việt Nam tại Sydney Nguyễn Đăng Thắng cho biết kim ngạch thương mại giữa hai
nước tăng trưởng vững chắc trong nhiều năm qua và đạt mức tăng ấn tượng gần 34% trong giai
đoạn tháng 1-4/2021.

Ông Nguyễn Đăng Thắng cho biết, trong năm 2020 kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt
Nam và Australia tăng 3,94% lên gần 8,3 tỷ USD. Riêng trong bốn tháng đầu năm nay, tổng kim
ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước đạt 3,63 tỷ USD, tăng 33,85% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ông Nguyễn Đăng Thắng nhấn mạnh, đây là một kết quả rất có ý nghĩa trong bối cảnh đại
dịch COVID-19 đã gây ra sự gián đoạn chưa từng có đối với thương mại toàn cầu và một số
quốc gia, bao gồm cả các quốc gia ở Đông Nam Á, đang tái cấu trúc các chuỗi cung ứng và đưa
các chuỗi này về trong nước.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Đăng Thắng, mức kim ngạch thương mại hiện nay chưa phản ánh
đúng tiềm năng kinh tế thực sự của hai nước. Để gia tăng mức kim ngạch thương mại hiện nay,
doanh nghiêp hai nước cần làm nhiều hơn nữa, không chỉ kinh doanh nhiều hơn các mặt hàng
truyền thống như thủy sản, nông sản, khoáng sản, may mặc, giày dép, vật liệu xây dựng mà còn
phải khai thác tiềm năng xuất nhập khẩu các mặt hàng khác mà hai bên có lợi thế so sánh trên
thị trường toàn cầu.

Chia sẻ với ý kiến của Tổng Lãnh sự Việt Nam tại cuộc hội thảo, bà Dianne Tipping, Chủ tịch Hội
đồng Xuất khẩu Australia, khẳng định quan hệ thương mại của Australia với Việt Nam đạt tốc độ
tăng trưởng nhanh nhất trong những năm gần đây so với các nước khác trong khu vực và ngày
càng trở nên quan trọng hơn đối với nước này.

Hội đồng Xuất khẩu Australia đánh giá Việt Nam có rất nhiều điểm thuận lợi cho các hoạt động
kinh doanh và đầu tư của các doanh nghiệp Australia, bao gồm nền kinh tế tăng trưởng nhanh
cùng với tầng lớp trung lưu ngày càng mở rộng, lực lượng lao động trẻ, năng động, môi trường
chính trị-xã hội ổn định, môi trường kinh doanh ngày càng thông thoáng, các liên kết thương mại
không ngừng được mở rộng.
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Đến 2025, RCEP sẽ làm tăng thêm 2,6% lượng vốn 
đầu tư nước ngoài vào các nước, trong đó có Việt 
Nam
Được ký kết tại Hà Nội bởi Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, New Zealand và
10 nước thành viên ASEAN ngày 15/11/2020, hiệp định đã tạo ra khối thương mại tự do lớn
nhất thế giới.

Sau khi Hiệp định RCEP có hiệu lực, các bên sẽ ngay lập tức thực hiện các cam kết của mình,
trong đó có các cam kết thuế quan. Việt Nam và các nước đối tác sẽ xóa bỏ thuế quan đối với
ít nhất 64% số dòng thuế ngay khi Hiệp định có hiệu lực.

Đến cuối lộ trình sau 15 - 20 năm, Việt Nam sẽ xóa bỏ thuế quan với khoảng 85,6 % - 89,6% số
dòng thuế với các nước đối tác, trong khi đó, các nước đối tác sẽ xóa bỏ thuế quan cho Việt
Nam từ 90,7% - 92% số dòng thuế. Các nước ASEAN sẽ xóa bỏ thuế quan cho Việt Nam trong
khoảng 85,9% - 100% số dòng thuế.

Báo cáo được công bố hôm Chủ nhật trong diễn đàn RCEP Media & Think Tank ước tính,
RCEP có thể giúp tăng giá trị xuất khẩu, lượng vốn đầu tư nước ngoài và tăng trưởng GDP của
các nước thành viên lên lần lượt là 10,4%, 2,6%, và 1,8% vào năm 2025. Báo cáo cũng cho
biết RCEP có thể thúc đẩy tăng trưởng GDP toàn cầu thêm 186 tỷ USD mỗi năm.

Chuyên gia quốc tế: Thị trường Việt Nam và Trung 
Quốc là lựa chọn hàng đầu của chúng tôi khi đầu tư 
cổ phiếu
Trả lời phóng viên CNBC, ông Stephen Davies, CEO công ty quản lý tài sản Javelin Wealth
Management nói: "Quan điểm đầu tư vẫn giữ nguyên như những năm qua. Nếu bạn có thể đề
xuất được mảng kinh doanh nào mang lại lợi nhuận cao hơn cổ phiếu, tôi sẽ sẵn lòng xem xét
để đầu tư vào đó. Hiện tại, lợi suất trái phiếu vẫn đang ở mức rất thấp. Trong khi đó, thị trường
hàng hóa dường như khá hấp dẫn, nhưng lại mắc nhiều hạn chế để có thể thực sự phát huy
hiệu quả".

Vậy điều đó có nghĩa là gì? Nghĩa là bạn sẽ phải tìm cách nâng cao thu nhập, đồng thời tìm
kiếm một tỷ suất cổ tức hợp lý để đầu tư cổ phiếu. Cũng có nghĩa là duy trì lợi suất cân bằng
nhưng tập trung mạnh vào cổ phiếu.

Thị trường chứng khoán Mỹ đã hoạt động rất tốt trong một thời gian dài, và tiếp tục hiệu quả
cao hơn trong 5 tháng đầu năm nay. Nhưng liệu vị trí dẫn đầu đó có thay đổi không?

"Theo tôi, điều đó cuối cùng sẽ xảy ra. Chúng ta đã bắt đầu tập trung hơn vào nền kinh tế định
hướng xuất khẩu, và châu Á lại là thị trường đang phát triển mạnh trong lĩnh vực đó" -
Stephen Davies nói thêm. "Câu hỏi đặt ra là, chúng ta sẽ đầu tư vào đâu. Chúng tôi thấy rằng,
Việt Nam chẳng hạn, là thị trường cốt lõi lâu năm của chúng tôi. Không phủ nhận Việt Nam là
thị trường nhỏ, nhưng chúng tôi tin đó là thị trường nên được ưu tiên".
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THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

Thị trường chứng khoán thế giới

34,207.84 điểm 4,155.86 điểm 13,470.99 điểm

0.4% 0.1% 0.5%

Thị trường chứng khoán Việt Nam

Nhịp đập Thị trường tuần 17-21/05: Khối ngoại duy trì
đà bán ròng mạnh
Các chỉ số thị trường kết thúc tuần với tín hiệu lạc quan. VN-Index tăng 1.39% đạt mức 1,283.93 
điểm; HNX-Index đóng cửa tuần tăng 1.11% dừng tại 297.99 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 gần 676 triệu cổ phiếu/phiên, giảm 2.51% so với tuần giao dịch 
trước. Sàn HNX đạt trung bình gần 127 triệu cổ phiếu/phiên, tăng 11.60%.
Nhà đầu tư nước ngoài: Bán ròng gần 3,094 tỷ đồng trên cả hai sàn. Khối ngoại bán ròng gần 
3,087 tỷ đồng trên sàn HOSE và bán ròng gần 7 tỷ đồng trên sàn HNX.
Cổ phiếu tăng giá mạnh trong tuần qua là FTS và HDC trên sàn HOSE
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Phố Wall suy giảm tuần qua bất chấp đà tăng trong
phiên



Tỷ giá ngoại tệ ngày 26/5: USD tiếp tục giảm, Euro tăng
nhanh
Đầu giờ sáng 25/5 (giờ Việt Nam), Ngân hàng Nhà nước công
bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD ở mức: 23.146
đồng. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở
mức 23.125 đồng và bán ra ở mức 23.790 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

Giá dầu đi ngang
Giá dầu ổn định vào ngày thứ Ba (25/5), nhưng đang dao động
gần mức cao nhất trong 1 tuần sau khi vọt hơn 3% trong phiên
trước đó, khi nhà đầu tư hạ dự báo về sự trở lại sớm của xuất
khẩu dầu Iran đối với thị trường dầu thô quốc tế.
Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Ba, hợp đồng dầu Brent nhích
2 xu lên 68.48 USD/thùng. Trong khi, hợp đồng dầu WTI hạ 5 xu
xuống 66 USD/thùng.

Giá vàng trong nước
Giá vàng miếng SJC ngày 26.5 tăng 200.000 đồng mỗi lượng,
Eximbank mua vào lên 56,35 triệu đồng/lượng và bán ra 56,6
triệu đồng/lượng; Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua
vào lên 56,25 triệu đồng/lượng và bán ra 56,65 triệu
đồng/lượng…
Giá vàng ngoài nước
Giá vàng thế giới ngày 26.5 tăng 22 USD/ounce, vượt qua mức
1.900 USD/ounce để lên 1.903 USD/ounce. Đây là mức giá
được thị trường trông đợi từ vài tuần gần đây. Kim loại quý tăng
nhanh sau khi doanh số bán nhà mới của Mỹ không đạt kỳ vọng
vào tháng 4, giảm 5,9%.

Thị trườngvàng
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Vận tải đường sắt từ Việt Nam hưởng lợi giữa ‘cơn 
khát’ container
Thời gian gần đây, do tình trạng thiếu hụt container trên toàn cầu, giá cước vận tải tăng
"chóng mặt" khiến thị trường vận tải container gặp nhiều khó khăn, đã thúc đẩy vận tải
đường sắt tuyến Trung Quốc - châu Âu, đặc biệt khi nhu cầu hàng hoá khu vực Đông
Nam Á ngày càng tăng.

Marco Reichel, Giám đốc phát triển kinh doanh khu vực APAC tại Crane Worldwide Logistics cho
biết, công ty đang có "nhu cầu vô cùng lớn" về vận tải đường sắt. "Số lượng các chuyến tàu
khởi hành từ Trung Quốc không ngừng tăng lên", ông Marco nói thêm.

Theo đại diện Crane Worldwide Logistics, từ năm ngoái đến nay, các cảng biển đã tắc nghẽn
nặng nề và tình trạng chậm trễ trong quá trình vận chuyển hàng hóa vẫn còn tồn tại, ảnh hưởng
lớn đến hoạt động của các tàu biển trên khắp thế giới.

Nhiều chuyên gia thị trường quốc tế cho rằng việc giảm công suất của các hãng vận tải biển
trong khi nhu cầu tăng cao là bất thường. Joshua Brogan, Phó chủ tịch phụ trách hoạt động
chiến lược của AT Kearney, nhận định: "Các hãng vận tải lớn thường muốn đạt doanh thu bằng
mọi giá. Họ sẽ tăng công suất khi nhu cầu tăng, từ đó tăng thị phần. Tuy nhiên, hiện các hãng
dường như không có động thái tăng công suất. Điều này làm cho cầu vượt cung khiến giá cước
tăng vọt".

Theo THE Alliance, sự chậm trễ và gián đoạn đã trở nên nghiêm trọng đến mức ngày càng có
nhiều chuyến trống, từ đó dẫn đến nhu cầu về vận tải đường sắt tăng đột biến. Đáng chú ý, nhu
cầu đang ngày càng lan rộng đến các tuyến đường khác trong khu vực.

Ông Marco Reichel thông tin, Crane cũng đang vận chuyển hàng hóa qua đường sắt từ Việt
Nam, Nhật Bản và Hàn Quốc. Hãng này cũng đang đưa ra một số yêu cầu đối với các tuyến
đường kết nối Thái Lan và các quốc gia khác khu vực Đông Nam Á.

"Thường những chuyến này sẽ được vận chuyển qua đường biển ngắn hoặc bằng xe tải đến
Trung Quốc, tùy thuộc vào vị trí xuất phát. Tại thời điểm này, các quốc gia đang xem xét mọi
biện pháp thay thế, ngay cả Australia", ông nhấn mạnh.
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Đòn bẩy hỗ trợ từ Chính phủ và tương lai hàng 
không Việt sau đại dịch
Theo các chuyên gia kinh tế, Chính phủ cần có chiến lược để cứu các hãng hàng không
theo tầm nhìn của quốc gia...

2021 tiếp tục nhiều thách thức với hàng không thế
giới
Trong năm đầu tiên đại dịch Covid-19 hoành hành (năm
2020), chỉ có 1,8 tỷ lượt hành khách chọn đi lại bằng
máy bay so với con số 4,5 tỷ lượt của năm 2019, khiến
các hãng hàng không trên thế giới tổn thất 370 tỷ USD.

Sang “năm Covid-19 thứ 2”, sản lượng khách toàn thế

giới được Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) dự báo chỉ bằng 33% so với năm 2019
(theo báo cáo ngày 24/2/2021). Mức lỗ của các hãng hàng không ước tính sẽ lên tới 95 tỷ USD,
gần gấp đôi so với dự báo hồi tháng 12/2020. IATA cũng dự báo tổng thị trường hàng không thế
giới đến 2024 mới có thể phục hồi quy mô tương đương năm 2019.

Dù được đánh giá là quốc gia kiểm soát tốt dịch bệnh, nhưng trước nguy cơ tiềm ẩn của Covid-
19, các hãng hàng không Việt Nam vẫn rất thận trọng trong các hoạt động vận chuyển. Hiện tại,
chuyến bay quốc tế của các hãng chủ yếu chỉ vận chuyển chuyên gia, khách hồi hương và vận
chuyển hàng hoá. Thay vào đó, thị trường nội địa được tập trung khai thác tối đa. Tuy nhiên, do
ảnh hưởng của dịch bệnh, hiệu quả khai thác giảm sút, nguồn lực dư thừa nên hiệu quả vận tải
hành khách của các hãng đều có xu hướng lỗ, doanh thu trung bình sụt giảm.

Khi cạnh tranh đe dọa phát triển bền vững của hàng không
Dù nhu cầu đi lại của người dân hồi phục nhanh chóng sau mỗi đợt dịch bệnh nhưng việc đóng
băng mạng bay quốc tế, trong khi mạng bay nội địa hoạt động cầm chừng để theo dõi diễn biến
của dịch bệnh, khiến thị trường hàng không Việt rơi vào tình trạng thừa cung ứng.

Việc dư thừa nguồn lực kéo theo sự cạnh tranh gay gắt giữa các hãng bằng hình thức giảm giá,
phá giá, bán dưới giá thành… để thu hút khách, giành thị phần. Theo báo cáo, giá vé bình quân
của các hãng hàng không trong tháng 4/2021 chỉ bằng 55% cùng kỳ 2019.

“Thuốc trợ lực” từ chính phủ
Tại Việt Nam, những hỗ trợ của Chính phủ đối với ngành hàng không bao gồm: Chính sách
giảm 50% giá cất cánh, hạ cánh tàu bay và giá dịch vụ điều hành bay đi, đến đối với các chuyến
bay nội địa; Áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay bằng 70% mức thuế
quy định và tiếp tục gia hạn cho đến năm 2021; Áp dụng các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp cơ
cấu lại thời hạn trả nợ vay, miễn giảm lãi phí vay, tháo gỡ các khó khăn về vốn…

Theo ý kiến một số chuyên gia kinh tế, Chính phủ cần có chiến lược để cứu các hãng hàng
không theo tầm nhìn của quốc gia chứ không phải để các hãng cố gắng “qua ngày đoạn tháng”.
Cần nhìn rõ cứu trợ không phải để cứu sống mà là đầu tư cho tương lai. Đặc biệt, Hãng hàng
không Quốc gia có vai trò nhất định trong việc đảm bảo các mục tiêu quốc tế của Chính phủ như
nhiệm vụ chính trị, hiện đại hóa xã hội…
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Đồng Nai chấp thuận đầu tư 4 dự án giao thông lớn
Khoảng 7.100 tỷ đồng đã được UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận để đầu tư 4 dự án giao
thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai, UBND tỉnh Đồng Nai vừa chấp thuận chủ trương
đầu tư của Sở về chủ trương đầu tư 4 dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn. Bao gồm: dự
án nâng cấp mở rộng tuyến đường tỉnh 773; dự án đường tỉnh 772 (Trảng Bom - Xuân Lộc); dự
án nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 769 và dự án đường tỉnh 770B (đoạn từ giao đường tỉnh 763
đến quốc lộ 51).

Trong 4 đường nêu trên, có 2 đường gồm đường đường tỉnh 769, đường tỉnh 770B trực tiếp kết
nối các địa phương với sân bay Long Thành. Toàn bộ 4 tuyến đường được triển khai trong giai
đoạn 2021–2025 và được chia thành nhiều đoạn, có đoạn làm mới, đoạn mở rộng với quy mô
khác nhau, dao động từ 4 đến 6 làn xe cơ giới, lộ giới từ 45-80m.

Cũng theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, tổng vốn đầu tư thực hiện 4 dự án giao thông trọng điểm
được UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận chủ trương đầu tư là khoảng 7.100 tỷ đồng, chưa bao
gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 đã được khởi công xây dựng. Cùng với đó, 2
khu công nghiệp Xuân Quế - Sông Nhạn (huyện Cẩm Mỹ) và Bàu Cạn - Tân Hiệp (huyện Long
Thành) đang được triển khai đầu tư. Do đó, yêu cầu về kết nối giao thông trong khu vực đòi hỏi
phải được thực hiện nhanh để đáp ứng nhu cầu phát triển.

Vận tải chiếm hơn 50% phí logistics
Con số trên được nêu trong Báo cáo tổng quan về
logistics Việt Nam do Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ
logistics Việt Nam (VLA) công bố chiều 18.5.

Theo Tổng thư ký VLA Nguyễn Duy Minh, chi phí logistics
cao ở mắt xích phí vận tải trong nước, chiếm 51% trong
tổng chi phí logistics Việt Nam; chi phí xếp dỡ chiếm 23%
và chi phí lưu trữ chiếm 20%...

Chi phí vận tải bằng đường bộ hiện tại quá cao do vận tải một chiều, riêng chi cho nhiên liệu
chiếm 30 - 35%, phí BOT từ 15 - 30%... Phụ phí tại cảng biển mà chủ tàu container nước ngoài
đang thu chủ hàng Việt Nam với 10 - 20 loại khác nhau, tổng phụ phí khoảng 350 - 500
USD/container.

Ngoài ra còn có phí sử dụng hạ tầng cảng biển mà cảng Hải Phòng đã áp dụng, cảng Cát Lái dự
tính thu vào đầu tháng 7. Theo VLA, nếu các thành phố có cảng đều thu phí giống Hải Phòng thì
chi phí ước tính thu thêm khoảng 10.000 tỉ đồng, tương đương 1 - 2% tăng thêm trong tổng chi
phí logistics của Việt Nam.
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Thời gian gần đây, việc đóng phí hạ tầng cảng biển ở Hải Phòng gặp khó khăn vì việc 
nộp trực tuyến thường xuyên bị lỗi, trong khi điểm nộp tiền trực tiếp ùn tắc vì quá tải.

Một ngày trung tuần tháng 5, tại điểm đóng phí hạ tầng
cảng biển ở khách sạn Duyên Hải (Hải Phòng), hàng
chục người xếp hàng dài đợi chờ để đến lượt đóng phí
hạ tầng cảng biển.

Trước đó, cả 3 điểm thu phí hạ tầng, cảng biển của
Hải Phòng là khách sạn Duyên Hải, tòa nhà Thắng Lợi
(đường Lê Thánh Tông) và cảng Đình Vũ, thường
xuyên có hàng trăm người xếp hàng nhiều giờ để nộp
phí.

Hải Phòng: Ùn tắc khi đóng phí cơ sở hạ tầng cảng 
biển

Chia sẻ với Thanh Niên, anh N. (một người đến nộp phí) nói: “Tình trạng ùn tắc xảy ra lâu rồi.
Tuần nào cũng diễn ra vài ngày, mất thời gian lắm.”

Theo anh N.V.T (giám đốc một công ty về dịch vụ logistic ở Hải Phòng): “Nếu không có chứng
từ chứng minh đã đóng phí hạ tầng cảng biển, hàng hóa sẽ không được ra khỏi cảng. Việc ùn
tắc khi đóng phí nhiều lần khiến chúng tôi phải thay đổi kế hoạch giao hàng, ảnh hưởng rất
nhiều đến công việc, thiệt hại về tài chính”.

Đề xuất tăng mức phạt hành vi không công khai giá
dịch vụ tại cảng biển
Theo đó, về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Nghị định số 142/2017/NĐ-CP ngày
11/12/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải,
Bộ Giao thông vận tải đề xuất tăng mức xử phạt đối với vi phạm quy định về công khai
thông tin về giá, phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển hàng hóa container bằng đường
biển, giá dịch vụ tại cảng biển; vi phạm quy định về kê khai giá dịch vụ tại cảng biển.

Phạt tiền từ 10-20 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định trên trong trường hợp vi phạm
nhiều lần, tái phạm (quy định hiện nay xử phạt từ 1-3 triệu đồng).

Đối với vi phạm quy định về kê khai giá dịch vụ tại cảng biển, thay vì mức phạt từ 1-3 triệu đồng
như hiện nay, dự thảo đề xuất phạt tiền từ 5-10 triệu đồng đối với hành vi kê khai không đủ các
nội dung của văn bản kê khai giá sau khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận kê khai
giá đã có văn bản nhắc nhở, yêu cầu nộp lại văn bản kê khai giá.

Phạt tiền từ 10-15 triệu đồng đối với mỗi hành vi vi phạm sau đây: Không thực hiện kê khai giá
với cơ quan có thẩm quyền theo quy định; không thông báo bằng văn bản về mức giá điều
chỉnh tăng hoặc giảm cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong các trường hợp phải thực
hiện thông báo giá theo quy định của pháp luật về giá; áp dụng mức giá kê khai không đúng
thời hạn theo quy định của pháp luật về giá kể từ ngày thực hiện kê khai giá.
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Chuyển đổi số, "chìa khóa" phát triển cho ngành vận
tải toàn cầu
Những vấn đề trong chuỗi cung ứng toàn cầu, từ tình
trạng thiếu container ở Trung Quốc cho đến lần tắc
nghẽn gần đây ở Kênh đào Suez, đã đẩy nhanh quá trình
chuyển đổi số của ngành vận tải.

Xu hướng này đang mở ra hy vọng cho một loạt các công ty 
khởi nghiệp (startup), trước đó còn đang loay hoay tìm đầu ra 
cho công nghệ theo dõi hành trình vận chuyển bằng phần 
mềm của mình.

Một phân tích của hãng tin Reuters đối với các startup số trong lĩnh vực vận tải cho thấy có gần 
250 công ty trên toàn thế giới, trong đó có công ty hoạt động trong mảng logistics của Uber là 
Uber Freight, và nhiều công ty của Trung Quốc đang tìm cách “lên sàn” như Full Truck Alliance.
Quá trình số hóa trong ngành vận tải đã diễn ra nhiều năm nay, nhưng chi phí để đưa các hệ 
thống kỹ thuật số trong việc theo dõi hành trình vào cơ sở dữ liệu đã làm “nản lòng” nhiều công 
ty.

Giờ đây, nhiều startup đã phát triển các nền tảng có thể hợp nhất với các hệ thống quản lý vận 
tải của khách hàng, từ đó giúp họ dễ dàng sử dụng chúng ở nhà. Đây là “chìa khóa” đối với 
Loadsmart, một công ty môi giới xe tải ở Mỹ.

Khi các khách hàng của Loadsmart, trong đó có Home Depot, Coca-Cola và Kraft Heinz, đặt chỗ 
trên hệ thống quản lý vận tải của riêng họ, thay vì phải tìm đến một công ty môi giới xe tải, họ sẽ 
có ngay một bảng chào cước vận chuyển từ Loadsmart.

Xu hướng chuyển đối số còn diễn ra cùng với làn sóng hợp nhất trong lĩnh vực vận tải, đặc biệt 
là ở Trung Quốc trước sự bùng nổ của hoạt động thương mại điện tử trong thời kỳ đại dịch 
COVID-19.

Ai Cập giảm tiền đòi đền bù còn 550 triệu USD đối với
chủ tàu Ever Given
Ngày 23/5, Cơ quan Quản lý kênh đào Suez (SCA) cho hay Ai Cập đã giảm số tiền đòi bồi 
thường đối với chủ tàu Ever Given do các thiệt hại và chi phí giải cứu tàu gần một tuần 
mắc kẹt tại kênh đào Suez.

Theo đó, số tiền được giảm xuống còn 550 triệu USD. Hồi tháng 4 vừa qua, Ai Cập đã quyết 
định tạm giữ tàu Ever Given đồng thời yêu cầu chủ tàu này phải bồi thường 916 triệu USD cho 
những thiệt hại và chi phí giải cứu tàu.

Người đứng đầu SCA Osama Rabie cho biết Ai Cập đã quyết định giảm số tiền đòi bồi thường 
xuống còn 550 triệu USD. Theo ông Rabie, động thái này diễn ra sau khi chủ tàu Ever Given 
ước tính giá trị hàng hóa chở trên tàu này vào khoảng 775 triệu USD.
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3 hãng tàu Hàn Quốc mở dịch vụ vận chuyển mới 
đến Việt Nam
Các hãng tàu container của Hàn Quốc gồm: KMTC Line, Namsung Shipping và CK Line 
cùng triển khai dịch vụ vận chuyển mới kết nối Hàn Quốc với Việt Nam từ ngày 26 tháng
5.

Chi phí vận tải hàng hóa toàn cầu tăng gấp đôi khi 
tình trạng tắc nghẽn tồi tệ hơn
Tình trạng thiếu tàu vận chuyển hàng đang ngày một tồi tệ hơn, chi phí vận chuyển tăng
cao hơn và lên mức cao lịch sử.

Theo phân tích của tổ chức tình báo hàng hải ApS trụ sở tại Đan Mạch, ước tính chỉ khoảng
40% tàu chở hàng container trên thế giới đến cảng đúng giờ trong tháng 3/2021, khoảng thời
gian đến muộn trung bình khoảng hơn 6 ngày. Tình trạng này đã cải thiện hơn so với tháng
2/2021 thế nhưng vẫn còn thấp hơn rất nhiều so với ngưỡng của 2 năm trước khi mà hơn 70%
tàu chở hàng đến đúng giờ.

Tình trạng tàu hàng đến muộn trên khắp thế giới, việc doanh nghiệp và người tiêu dùng trên thế
giới mua mạnh hàng hóa khi nhu cầu cải thiện đang ảnh hưởng mạnh đến công suất của các
tàu. Tình trạng thiếu tàu vận chuyển hàng đang ngày một tồi tệ hơn, chi phí vận chuyển tăng
cao hơn và lên mức cao lịch sử.

3 hãng tàu của Hàn Quốc 
gồm: KMTC Line (Korea Marine Transport
Company), Namsung Shipping và CK Line triển
khai dịch vụ vận chuyển mới kết nối Hàn Quốc
với Việt Nam từ ngày 26 tháng 5.

Dịch vụ mới nhất này được gọi là "NKT" (New
Korea Thailand), bắt đầu tại cảng Incheon, đi

qua một số khu vực ở Hàn Quốc, Hồng Kông và Trung Quốc trước khi đến cảng Laem Chabang
và Bangkok ở Thái Lan và kết thúc tại cảng Tân Cảng Cát Lái ở miền nam Việt Nam.

Hải trình cụ thể của dịch vụ NKT (NKT service) như sau: Incheon, Gwangyang, Busan, Hong
Kong, Shekou, Laem Chabang, Bangkok, Laem Chabang, Hồ Chí Minh và Incheon.

Với dịch vụ NKT hàng tuần này, mỗi hãng đóng góp một tàu 1.800TEU - gồm các tàu KMTC
Pusan của KMTC Line, Starship Aquila của Namsung và Sky Sunshine của CK Line. Tàu
Starship Aquila ra mắt dịch vụ vào ngày 26 tháng 5.

Các hãng tàu kỳ vọng dịch vụ vận tải mới này sẽ góp phần thúc đẩy vận tải hàng hóa xuất nhập
khẩu khẩu giữa Hàn Quốc, Thái Lan và Việt Nam, và cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa ổn định
cho khu vực Đông Nam Á.
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RCL và MELL ra mắt dịch vụ chuyên tuyến Nam 
Trung Quốc – Thái Lan

Meratus nhận tàu FEEDER 2 (1,762 teu)

Regional Container Line (RCL) và Mariana Express Lines (MELL – công ty con của PIL) sẽ ra
mắt một dịch vụ chuyên tuyến kết nối Nam Trung Quốc và Thái Lan vào đầu tháng 6.

RCL sẽ quảng bá dịch vụ mới này là ‘RBS’, trong khi MELL sẽ đặt tên dịch vụ này là ‘CTS’.

Tuyến ‘RBS’ sẽ kết nối Nansha, Shekou, Laem Chabang, Bangkok (PAT), Laem Chabang,
Nansha. Tuyến có hải trình kéo dài 2 tuần và sử dụng 2 tàu khoảng 1.200 teu. Chuyến khởi
hành đầu tiên dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 5 tháng 6 từ Nansha.

MELL ban đầu sẽ triển khai sử dụng 2 tàu chưa được đặt tên cho dịch vụ này vào tháng 6. Đến
cuối tháng 7, RCL dự kiến sẽ gửi một tàu của mình ra hoạt động trên tuyến ‘RBS’ để thay thế
một trong hai tàu của MELL.

Dịch vụ ‘RBS’ sẽ cung cấp cho RCL một liên kết trực tiếp thứ hai giữa Nam Trung Quốc và Thái
Lan, bổ sung vào dịch vụ ‘RBH’ hiện sẵn có của hãng bao gồm Nam Trung Quốc, Thái Lan và
miền Bắc Việt Nam. Dịch vụ mới này sẽ bổ sung cho mạng lưới hiện tại của hãng khi sẽ ghé
cảng Nansha và Shekou vào cuối tuần, trong khi dịch vụ hiện tại ghé hai cảng này vào những
ngày giữa tuần.

Tập đoàn vận chuyển container và cung cấp dịch vụ logistics khu vực Meratus của Indonesia đã
nhận bàn giao tàu 1.762 teu FEEDER 2. Tàu ‘Bangkokmax’ (BKX) không hộp số là một tàu có
thiết kế kiểu ‘SDARI 1800 Mk-IV’ do Nhà máy đóng tàu COSCO Guangdong của Quảng Châu,
Trung Quốc chế tạo.

FEEDER 2 dài 172,00m, rộng 28,00m (11 hàng) và đi kèm với phích cắm để cung cấp cho 492
hàng lạnh. Không giống như hầu hết các tàu cùng loại trước đó, tàu được trang bị một máy lọc.

Khác với hai tàu nội địa của Meratus, tàu FEEDER 2 và tàu FEEDER 1 sẽ được dùng để giao
dịch trên thị trường tàu cho thuê.

Cả hai tàu đều được cố định cho Tập đoàn Maersk và FEEDER 2 đã tham gia tuyến Nam Trung
Quốc – Đài Loan – Việt Nam – Philippines ‘IA18’ cho Sealand Asia.
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THUẾ

THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Thuế TNDN từ chuyển nhượng BĐS có phải quyết toán?

Công văn số 15879/CTHN-TTHT ngày 12/5/2021 của Cục Thuế TP. Hà Nội 
về việc kê  khai thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

Theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, đối với doanh nghiệp
nộp thuế theo phương pháp kê khai thì thuế TNDN từ chuyển nhượng BĐS cũng phải tạm
nộp theo quý và quyết toán vào cuối năm cùng với thuế TNDN từ hoạt động sản xuất kinh
doanh.

Số thuế tạm nộp do doanh nghiệp tự xác định và được trừ vào số thuế phải nộp chính thức khi
quyết toán.

Cần lưu ý, kết thúc năm tính thuế, doanh nghiệp chỉ quyết toán lại số thuế TNDN đã tạm nộp
của các hoạt động chuyển nhượng BĐS đã thực hiện bàn giao. Nếu số thuế quyết toán lớn
hơn số tạm nộp thì phải nộp bù phần còn thiếu.

(Nguồn: luatvietnam.vn)

THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Cá nhân được dùng chung 01 MST để khai thuế từ tiền lương và thu nhập từ 
kinh doanh

Công văn số 16815/CTHN-TTHT ngày 18/5/2021 của Cục Thuế TP. Hà  
Nội về chính sách thuế TNCN.

Theo Cục thuế TP. Hà Nội, cá nhân được sử dụng chung 01 MST để kê khai, nộp thuế cho thu
nhập từ tiền lương, tiền công và thu nhập từ sản xuất kinh doanh.

Riêng với thu nhập từ hợp đồng hợp tác kinh doanh với doanh nghiệp thì cá nhân không phải
trực tiếp khai nộp thuế. Thay vào đó, phía doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm khai nộp thay
theo quy định tại điểm c khoản 5 Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP .

Về quyết toán thuế TNCN, hiện nay chỉ bắt buộc quyết toán đối với thu nhập từ tiền lương, tiền
công, miễn quyết toán thu nhập từ hoạt động kinh doanh (tiết d khoản 6 Điều 8 Nghị định
126/2020/NĐ-CP).

Các trường hợp được ủy quyền quyết toán hoặc phải trực tiếp quyết toán thuế cũng được quy
định rõ tại tiết d khoản 6 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP nêu trên.

(Nguồn: thuvienphapluat.vn)

PHẦN TIN PHÁP LUẬT
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Về cách phân bổ thu nhập chịu thuế tại Việt Nam của chuyên gia nước ngoài

Công văn số 16460/CTHN-TTHT ngày 17/5/2021 của Cục Thuế TP. Hà  
Nội về thuế TNCN của chuyên gia nước ngoài.

Chuyên gia nước ngoài đang ở Việt Nam nhưng không đáp ứng điều kiện là cá nhân cư trú thì
phải nộp thuế theo thuế suất 20% (khoản 1 Điều 18 Thông tư 111/2013/TT-BTC).
Trường hợp vị chuyên gia này vừa phát sinh thu nhập tại Việt Nam và nước ngoài nhưng
không tách riêng được thì thu nhập chịu thuế tại Việt Nam được xác định theo công thức
quy định tại điểm b khoản 2 Điều 18 Thông tư 111/2013/TT-BTC).

Cần lưu ý, các khoản chi phí mua vé máy bay, tiền khách sạn cho chuyên gia nước ngoài là
cá nhân không cư trú sang Việt Nam làm việc cũng phải chịu thuế TNCN với thuế suất 20%.

(Nguồn: thuvienphapluat.vn)

THUẾ KHÁC

Biểu thuế UKVFTA giai đoạn 2021 - 2022

Nghị định số 53/2021/NĐ-CP ngày 21/5/2021 của Chính phủ về việc 
ban  hành Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc 
biệt  của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt 

Nam  và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len giai đoạn 2021-2022.

Hiệu lực thi hành: 21/5/2021

Biểu thuế này được gọi tắt là Biểu thuế UKVFTA giai đoạn 2021 - 2022, bao gồm 02 Phụ lục:

-Phụ lục I. Biểu thuế xuất khẩu
ưu đãi dành cho hàng xuất khẩu
sang Liên hiệp Vương quốc Anh
và Bắc Ailen.

-Phụ lục II. Biểu thuế nhập khẩu
ưu đãi đặc biệt dành cho hàng
nhập khẩu có xuất xứ từ Liên
hiệp Vương quốc Anh và Bắc
Ailen.

Hàng hóa nhập khẩu từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước nếu đáp ứng tiêu chí
xuất xứ và có chứng từ xuất xứ theo Hiệp định UKVFTA thì cũng được áp dụng Biểu thuế
UKVFTA này.

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

PHẦN TIN PHÁP LUẬT
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Hóa đơn do bên chi hộ đứng tên vẫn được khấu trừ và hạch toán

Theo quy định tại điểm b khoản 12 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC, trường hợp Công ty
có ủy quyền cho Công ty khác thanh toán hộ một số chi phí trước khi thành lập (như tiền
lương, BHXH, phí công đoàn, tiền thuế...) thì các hóa đơn do Công ty chi hộ đứng tên vẫn
được khấutrừ thuế.
Đồng thời, các hóa đơn này nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-
BTC thì vẫn được đưa vào hạch toán.

(Nguồn: thuvienphapluat.vn)

Cách tính thuế nhà thầu đối với hàng nhập khẩu theo điều khoản Incoterms

Công văn số 17152/CTHN-TTHT ngày 20/5/2021 của Cục Thuế TP. Hà  
Nội về thuế nhà thầu.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư 103/2014/TT-BTC, trường hợp Công ty nước
ngoài bán hàng vào Việt Nam với điều kiện giao hàng theo Incoterms thì phải nộp thuế nhà
thầu.

Bên Việt Nam phải khai nộp thay thuế nhà thầu theo tỷ lệ (%) trên doanh thu nếu Công ty
nước ngoài không đáp ứng điều kiện trực tiếp khai nộp thuế theo quy định tại Điều 8 Thông
tư 103/2014/TT-BTC .
Trong đó, lưu ý:

- Tỷ lệ (%) tính thuế nhà thầu là 5% đối với thuế GTGT, 1% đối với thuế TNDN.

-Doanh thu tính thuế TNDN là toàn bộ doanh thu cung cấp hàng hóa, dịch vụ (cước vận
chuyển nội địa).

-Doanh thu tính thuế GTGT là phần giá trị dịch vụ, riêng giá trị hàng hóa sẽ nộp thuế GTGT ở
khâu nhập khẩu.

(Nguồn: luatvietnam.vn)

HĐĐT phát hành cho dịch vụ ăn uống vẫn phải liệt kê đầy đủ các món ăn

Công văn số 16813/CTHN-TTHT ngày 18/5/2021 của Cục Thuế TP. Hà  
Nội về việc sử dụng hóa đơn dịch vụ ăn uống.

Trường hợp Công ty chưa bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) loại mới thì khi cung
cấp dịch vụ, gồm cả dịch vụ ăn uống vẫn được tiếp tục sử dụng HĐĐT loại cũ đến ngày
30/6/2022 (Điều 59, 60 Nghị định 123/2020/NĐ-CP).

Tuy nhiên, lưu ý, khi xuất HĐĐT loại cũ, Công ty phải thực hiện đúng các quy định tại Điều 3,
Điều 6 Thông tư 32/2011/TT-BTC.

Theo đó, trên hóa đơn phải thể hiện đầy đủ tên hàng hóa, dịch vụ, đơn vị tính, số lượng, đơn
giá, thành tiền... và đảm bảo thông tin chứa trong hóa đơn có thể truy cập, sử dụng được
hoàn chỉnh khi cần thiết.

(Nguồn: luatvietnam.vn)

Công văn số 17151/CTHN-TTHT ngày 20/5/2021 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc 
xuất hóa đơn đối với các chi phí trước khi thành lập doanh nghiệp.

PHẦN TIN PHÁP LUẬT
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HẢI QUAN – XUẤT NHẬP KHẨU

Hồ sơ hoàn thuế XNK được phân loại mức độ rủi ro theo quy định nào?

Công văn số 2304/TCHQ-GSQL ngày 18/5/2021 của Tổng cục Hải quan về 
việc phân loại hồ sơ  hoàn thuế.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 73 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, hồ sơ hoàn thuế có rủi
ro cao sẽ bị xếp vào nhóm kiểm tra trước khi hoàn.
Đối với tiêu chí phân loại mức độ rủi ro (cao, thấp, trung bình) của hồ sơ hoàn thuế trong lĩnh
vực xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan yêu cầu căn cứ theo hướng dẫn tại mục H Phần III
ban hành kèm Quyết định số 623/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2020.

(Nguồn: luatvietnam.vn)

Tờ khai xuất hàng kinh doanh miễn  thuế tạm thời được nộp bản giấy

Công văn số 2303/TCHQ-GSQL ngày 18/5/2021 của Tổng cục Hải quan về việc tái xuất
hàng hóa bán tại cửa hàng miễn thuế

Theo hướng dẫn tại Công văn số 714/TCHQ-GSQL ngày 5/2/2021, trong thời gian chờ hoàn
thiện Hệ thống quản lý hàng kinh doanh miễn thuế, nếu doanh nghiệp không truyền được dữ
liệu theo các biểu mẫu mới quy định tại Nghị định 100/2020/NĐ-CP thì có thể nộp 02 bản giấy
để Hải quan kiểm tra, xác nhận. Sau khi xác nhận, Hải quan sẽ lưu 01 bản, trả lại doanh nghiệp
01 bản.
Theo đó, trường hợp doanh nghiệp không truyền được tờ khai xuất hàng miễn thuế theo biểu
mẫu mới trên Hệ thống phần mềm thì được nộp bản giấy để Hải quan xác nhận.

(Nguồn: luatvietnam.vn)

Xuất nhập khẩu ít hơn khai báo được hoàn lại thuế nộp thừa

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 19 Luật thuế XNK số 107/2016/QH13 và khoản 1 Điều 37
Nghị định 134/2016/NĐ-CP, hàng hóa XNK thực tế nếu ít hơn số lượng đã khai nộp thuế thì
được xét hoàn thuế tương ứng với lượng hàng ít hơn.
Hồ sơ hoàn thuế được lập theo Mẫu số 01 Phụ lục VIIa (nếu gửi trực tuyến) hoặc Mẫu số 09
Phụ lục VII (nếu gửi trực tiếp) ban hành kèm Nghị định 18/2021/NĐ-CP .

Trình tự, thủ tục hoàn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 12 Thông tư 06/2021/TT-BTC.
(Nguồn: luatvietnam.vn)

Hải quan có quyền đề nghị thu hồi giấy chứng nhận kinh doanh của  doanh 
nghiệp chây ỳ nợ thuế

Tổng cục Hải quan lưu ý Cục Hải quan các tỉnh có thể thực hiện quyền yêu cầu thu hồi giấy
chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với các doanh nghiệp chây ỳ nợ thuế, đã áp dụng các biện
pháp cưỡng chế nhưng không hiệu quả. Quyền này đã được quy định tại điểm g khoản 1 Điều
125 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 .
Tuy nhiên, yêu cầu thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phải lập theo Mẫu số 07/CC
ban hành tại Phụ lục III Nghị định 126/2020/NĐ-CP và gửi cho Phòng Đăng ký kinh doanh (khoản
1 Điều 135 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, khoản 6 Điều 75 Nghị định 01/2021/NĐ-CP).

(Nguồn: luatvietnam.vn)

Công văn số 4534/TXNK-CST ngày 14/5/2021 của Tổng cục Hải quan về  việc hoàn thuế.

Công văn số 4323/TXNK-DTQLT ngày 11/5/2021 của Tổng cục Hải  quan về việc phối 
hợp cưỡng chế bằng biện pháp thu hồi giấy chứng  nhận đăng ký doanh nghiệp.
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"Thuế ấn định" cũng được phép nộp dần

Công văn số 4322/TXNK-DTQLT ngày 11/5/2021 của Tổng cục Hải  
quan về việc nộp dần tiền thuế nợ.

Theo quy định tại Điều 54 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, trường hợp doanh nghiệp
không đồng ý và đang khiếu nại quyết định ấn định thuế của cơ quan hải quan thì vẫn phải
nộp ngay số thuế ấn định, không được hoãn nộp.

Tuy nhiên, doanh nghiệp có thể đề nghị xem xét cho nộp dần số thuế bị ấn định nếu có bảo
lãnh của tổ chức tín dụng theo khoản 5 Điều 124 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14.

Cần lưu ý, đối với nợ thuế trên 2 triệu đồng thì thời hạn nộp dần tối đa không quá 12 tháng
(khoản 67 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC).

Về thẩm quyền xem xét cho nộp dần nợ thuế trong lĩnh vực hải quan được quy định tại khoản
3 Điều 134 Thông tư 38/2015/TT-BTC.

(Nguồn: luatvietnam.vn)

Từ 30/6/2021, kho bãi lưu giữ hàng XNK phải tách riêng hàng nội địa

Công văn số 2260/TCHQ-GSQL ngày 14/5/2021 của Tổng cục Hải quan  
về việc đảm bảo điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan tại cảng biển, cảng  
thủy nội địa, cảng hàng không quốc tế, cảng cạn (ICD), ga đường sắt  liên 

vận quốc tế.

Văn bản yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng phải xây dựng hệ thống kho bãi
đảm bảo tách riêng kho lưu giữ hàng hóa XNK với hàng hóa nội địa theo đúng hướng dẫn tại
Công văn số 6712/TCHQ-GSQL ngày 16/10/2020. Thời hạn hoàn thành trước ngày 30/6/2021.

Sau ngày 30/6/2021, doanh nghiệp nào chưa hoàn thiện hệ thống kho, bãi, cảng theo đúng quy
định, cơ quan hải quan sẽ ngừng bố trí lực lượng làm thủ tục XNK tại đó.

(Nguồn: luatvietnam.vn)

Về căn cứ xem xét miễn hoặc xử phạt một lần trong lĩnh vực hải quan

Công văn số 2250/TCHQ-PC ngày 14/5/2021 của Tổng cục Hải quan về  
việc vướng mắc trong xử phạt vi phạm hành chính.

Tổng cục Hải quan cho rằng, việc xem xét miễn xử phạt hay xử phạt vi hành chính một lần
phải căn cứ trên cơ sở hồ sơ vụ việc cụ thể và đối chiếu với các quy định sau:

-Khoản 6 Điều 2, điểm d khoản 1 Điều 3, điểm b khoản 1 Điều 10 Luật Xử lý vi phạm hành chính
số 15/2012/QH13 quy định về trường hợp vi phạm nhiều lần nhưng được xử phạt một lần.

-Khoản 2 Điều 6 Nghị định 128/2020/NĐ-CP và khoản 4 Điều 29 Luật Hải quan số 54/2014/QH13
quy định về trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.

(Nguồn: luatvietnam.vn)
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Thuế chống bán phá giá đã nộp sẽ được hoàn lại nếu thuộc diện miễn trừ

Công văn số 2290/TCHQ-TXNK ngày 18/5/2021 của Tổng cục Hải quan  
về việc thực hiện Quyết định miễn trừ áp dụng thuế chống bán phá giá.

Theo quy định tại Điều 19 Thông tư 37/2019/TT-BCT, trường hợp hàng hóa nhập khẩu được
miễn trừ thuế phòng vệ thương mại thì số thuế đã nộp sẽ được hoàn lại.

Theo đó, trường hợp Công ty nhập khẩu sản phẩm plastic, đã nộp thuế chống bán phá giá
theo Quyết định số 1900/QĐ-BCT ngày 20/7/2020 nhưng sau này được Bộ Công thương
chấp thuận miễn trừ thuế thì được hoàn lại số thuế đã nộp của các lô hàng nhập khẩu trong
thời hạn miễn trừ.

(Nguồn: luatvietnam.vn)

Thông báo xác định trước mã số HS sẽ không có giá trị nếu hàngthực nhập
khác với mẫu

Công văn số 4175/TXNK-PL ngày 6/5/2021 của Tổng cục Hải quan về  
việc kê khai mã HS.

Theo quy định tại khoản 4 Điều 28 Luật
Hải quan và khoản 4, khoản 6 Điều 24
Nghị định 08/2015/NĐ-CP, Thông báo kết
quả xác định trước mã số hàng hóa chỉ có
giá trị làm căn cứ kê khai mã HS trên tờ
khai XNK khi hàng hóa thực XNK giống
hệt với mẫu hàng và hồ sơ gửi xác định
trước mã số.

Tuy nhiên, nếu hàng hóa thực XNK khác với mẫu hàng hoặc hồ sơ gửi xác định trước mã số 
thì  Thông báo kết quả xác định trước mã số đó không có giá trị làm căn cứ kê khai mã HS 
trên tờ  khai. Cơ quan hải quan sẽ tiến hành kiểm tra, xác định lại mã số theo quy định.

(Nguồn: luatvietnam.vn)

Doanh nghiệp vi phạm có được mang hàng về bảo quản?

Công văn số 1987/TCHQ-GSQL ngày 28/4/2021 của Tổng cục Hải quan  
về việc đưa hàng về bảo quản.

Theo quy định tại điểm b.3.3.1 Điều 7 Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ ngày 10/7/2015, đối với
doanh nghiệp vi phạm thuộc danh sách không được đưa hàng về bảo quản nhưng hàng hóa
không thể thực hiện việc kiểm tra tại cửa khẩu thì Chi cục trưởng Chi cục Hải quan sẽ xem
xét cho đưa hàng về bảo quản theo đề nghị của cơ quan kiểm tra chuyên ngành.

Theo đó, các doanh nghiệp nằm trong danh sách không được đưa hàng về bảo quản vẫn có
cơ hội được xem xét mang hàng về bảo quản trên cơ sở đề nghị của cơ quan kiểm tra
chuyên ngành.

(Nguồn: vietlawonilne.com)
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TN-TX phương tiện thi công thuê mượn, phải nộp thuế và không được hoàn

Công văn số 3621/TXNK-CST ngày 16/4/2021 của Tổng cục Hải quan về  
việc xử lý thuế hàng tạm nhập, tái xuất.

Theo quy định tại điểm a khoản 9 Điều 16 Luật thuế XNK số 107/2016/QH13, phương tiện
tạm nhập để thực hiện dự án đầu tư, thi công công trình không được miễn thuế.

Trường hợp tạm nhập phương tiện theo hợp đồng thuê, mượn, trị giá tính thuế được xác định
theo điểm đ khoản 9 Điều 1 Thông tư 60/2019/TT-BTC và không thuộc diện được hoàn thuế
khi tái xuất (điểm đ khoản 1 Điều 19 Luật thuế XNK số 107/2016/QH13).

(Nguồn: luatvietnam.vn)

Chuyển tải hàng quá cảnh phải xin phép

Công văn số 2024/TCHQ-GSQL ngày 29/4/2021  của Tổng cục Hải 
quan về thủ tục hải quan đối  với hàng hóa quá cảnh.

Theo quy định tại tiết d điểm 3 khoản 19 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP, đối với hàng có
chuyển tải, thay đổi phương thức vận chuyển trong quá trình quá cảnh Việt Nam thì phải gửi

văn bản xin phép (theo mẫu) Chi cục Hải quan nơi quản lý địa điểm thực hiện việc thay đổi.

Nếu được chấp thuận, người khai hải quan thực hiện khai báo trên từng tờ khai vận chuyển 
hoặc chứng từ vận chuyển theo từng chặng vận chuyển, từng loại hình tương ứng.

Địa điểm cho phép thực hiện việc chuyển tải, thay đổi phương thức vận chuyển được quy 
định tại  điểm 9 khoản 19 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP.

(Nguồn: vietlawonline.com)

Hàng nhập khẩu từ nước nào được tự chứng nhận xuất xứ?

Công văn số 309/XNK-XXHH ngày 14/5/2021 của Bộ Công thương về quy định 
về  xuất xứ hàng hóa.

Công văn giải đáp 04 vấn đề liên quan đến xuất xứ hàng hóa, gồm:

- Các nước đã áp dụng cơ chế tự chứng nhận xuất xứ;

- Xác định các công đoạn gia công chế biến đơn giản;

- Định nghĩa về CTC (chuyển đổi mã số hàng hóa);

- Ghi nhãn hàng hóa xuất khẩu.

Theo đó, tại thời điểm hiện nay, cơ chế "tự chứng nhận xuất xứ" chỉ mới được áp dụng trong
Hiệp định hàng hóa ASEAN (ATIGA) và hệ thống ưu đãi phổ cập (GSP) của EU.

Về nguyên tắc, điều kiện, thủ tục đăng ký tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa sẽ được quy định
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riêng theo mỗi FTA. Chẳng hạn, nếu tự chứng nhận xuất xứ cho hàng hóa thuộc ATIGA thì
phải thực hiện theo Thông tư 19/2020/TT-BCT; nếu tự chứng nhận xuất xứ theo GSP EU
thì phải tuân thủ quy định tại Thông tư 38/2018/TT-BCT.

Đối với "các công đoạn gia công đơn giản" không được xét đến khi xác định xuất xứ của
một mặt hàng hay nhóm hàng cụ thể, Bộ Công thương cho rằng cần phải xin tham vấn từ
các cơ quan, tổ chức chuyên ngành.

Theo Bộ này, việc quy định cụ thể, chi tiết về công đoạn gia công đơn giản cho toàn bộ các
mặt hàng, nhóm hàng XNK (gần 97 chương) là không khả thi. Vì vậy, tại Điều 3, Điều 9
Nghị định 31/2018/NĐ-CP và trong các Hiệp định về xuất xứ hàng hóa hiện nay chỉ nêu
nguyên tắc xác định chung mà không ban hành danh mục các công đoạn gia công đơn
giản cho từng mặt hàng cụ thể.

Về ghi nhãn hàng hóa xuất khẩu, hiện chưa được quy định trong Nghị định 43/2017/NĐ-CP
(Nghị định này chỉ mới quy định về ghi nhãn hàng nhập khẩu). Tuy nhiên, Bộ Khoa học &
Công nghệ sẽ bổ sung khi ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định số 43.

(Nguồn: vietlawonline.com)

Chẩn chỉnh việc Hải quan làm khó doanh nghiệp khi không tra cứu được
C/O

Công văn số 2379/TCHQ-GSQL ngày 20/5/2021 của Tổng cục Hải 
quan về việc chấn chỉnh công tác tiếp nhân, xử lý C/O mẫu D điện tử.

Công văn nhắc nhở Cục Hải quan các tỉnh chấn chỉnh tình trạng công chức hải quan gây
khó dễ cho doanh nghiệp khi không tra cứu được C/O Form D điện tử trên hệ thống một
cửa ASEAN.

Đối với trường hợp này, Tổng cục Hải quan đã yêu cầu công chức hải quan phải phản hồi 
ngay  cho doanh nghiệp biết tại mục Chỉ thị của hải quan trên tờ khai nhập khẩu (trong đó,

nêu rõ: đã tra
cứu C/O nhưng không tìm thấy trên hệ thống). Đồng thời, Lãnh đạo Chi cục có văn bản
phản ánh kịp thời về Tổng cục Hải quan để xin hướng dẫn.

Nếu doanh nghiệp có xuất trình C/O bản giấy thay thế C/O điện tử, công chức hải quan phải
xem xét giải quyết ngay cho doanh nghiệp sau khi kiểm tra tính hợp lệ của C/O giấy và đối
chiếu với các chứng từ, hồ sơ có liên quan, không cần trình Tổng cục Hải quan.
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Có được miễn tiền chậm nộp của khoản nợ thuế được khoanh?

Công văn số 4177/TXNK-DTQLT ngày 6/5/2021 của Tổng cục Hải quan  
về việc tính tiền chậm nộp.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 3
Thông tư 69/2020/TT-BTC, đối với
doanh nghiệp được khoanh nợ thuế
thì tiền chậm nộp sẽ được khoanh nợ
theo, không phải được miễn.

Ngoài ra, "tiền chậm nộp" chỉ được
khoanh nợ bằng với thời gian khoanh
nợ "tiền thuế".

Theo đó, trường hợp Công ty được Chi cục Hải quan cho phép khoanh nợ thuế và nay đã
nộp đủ khoản nợ thuế này thì bắt buộc phải nộp tiền chậm nộp.

Thời gian tính tiền chậm nộp đã được khoanh nợ vẫn là từ ngày thông quan/giải phóng hàng
(nếu là hàng XNK) đến ngày nộp đủ nợ thuế vào ngân sách.

Mức tính tiền chậm nộp và thời gian tính tiền chậm nộp được thực hiện theo khoản 2 Điều 59
Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 (0,03%/ngày).

(Nguồn: vietlawonline.com)

Các thủ tục mua, bán hàng hóa theo quyền XNK của DNCX

Công văn số 3750/TXNK-CST ngày 22/4/2021 của Tổng cục Hải quan 
về  quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu và quyền phân phối của DNCX.

Tùy từng trường hợp, thủ tục mua, bán hàng hóa theo quyền XNK của DNCX sẽ khác nhau.

Theo đó, trường hợp DNCX mua hàng từ nội địa để bán lại cho DNCX khác thì khi mua hàng,
không cần làm thủ tục hải quan, bên bán chỉ lập hóa đơn GTGT giao cho DNCX. Khi bán
hàng, DNCX làm thủ tục xuất khẩu như xuất hàng kinh doanh và được lập hóa đơn GTGT
với thuế suất 0% (điểm c.1 khoản 3 Điều 77 Thông tư 38/2015/TT-BTC, khoản 53 Điều 1
Thông tư 39/2018/TT- BTC.

Nếu DNCX mua hàng từ nội địa để bán lại cho doanh nghiệp nội địa khác thì đây không phải
trường hợp mua bán theo quyền xuất khẩu quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định
09/2018/NĐ- CP. DNCX sẽ được miễn làm thủ tục hải quan nếu thuộc các trường hợp quy
định tại khoản 1 Điều 74 Thông tư 38/2015/TT-BTC. Ngược lại, nếu không thuộc diện được
miễn thì khi mua và bán phải làm thủ tục XNK tại chỗ theo Điều 86 Thông tư 38/2015/TT-
BTC.

Trường hợp khác, nếu DNCX mua hàng từ nước ngoài theo quyền nhập khẩu để bán cho các
doanh nghiệp trong nước thì thực hiện theo khoản 50 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC.
Theo đó, nếu DNCX đã nộp đầy đủ thuế và tuân thủ đúng chính sách quản lý hàng hóa khi
nhập khẩu thì được miễn khai hải quan khi bán lại cho doanh nghiệp nội địa.

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

Quy chế đánh giá mức độ rủi ro thuế từ 2/7/2021

Thông tư số 31/2021/TT-BTC ngày 17/5/2021 của Bộ Tài chính quy định  
về áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế.

Thông tư thay mới quy chế đánh giá, phân loại mức độ tuân thủ pháp luật thuế, mức độ rủi ro
đối với người nộp thuế (doanh nghiệp, cá nhân) và việc áp dụng các biện pháp quản lý
tương ứngcho từng đối tượng.

Theo quy chế mới, mức độ "tuân thủ pháp luật thuế" được phân thành 04 mức: tuân thủ cao,
tuân thủ trung bình, tuân thủ thấp và không tuân thủ. Quy chế cũ thì chỉ phân loại thành 03
mức độ: tốt, trung bình và thấp (Điều 10).

Mức độ "rủi ro thuế" cũng có thay đổi cách phân loại. Nếu phân loại rủi ro của doanh nghiệp
theo tổng thể thì có 05 mức/hạng rủi ro: rất thấp, thấp, trung bình, cao và rất cao. Tuy nhiên,
nếu phân loại rủi ro trong các nghiệp vụ quản lý thuế thì có 03 mức: cao, trung bình và thấp.
Quy chế cũ thì phân loại chung thành 06 mức/hạng: rất thấp, thấp, trung bình, cao, rất cao
và nhóm hoạt động dưới 12 tháng (Điều 11).

Về tiêu chí phân loại mức độ tuân thủ pháp luật thuế và mức độ rủi ro thuế sẽ áp dụng theo bộ
tiêu chí mới ban hành tại Phụ lục I, Phụ lục II Thông tư này.

Một điểm đáng lưu ý nữa của quy chế mới là cơ quan thuế sẽ lựa chọn trong danh sách 
người  nộp thuế không tuân thủ pháp luật, người nộp thuế có rủi ro cao và người nộp thuế 
không giải  trình, bổ sung hoặc giải trình, bổ sung thông tin không đầy đủ, không đúng hạn 
để áp dụng biện  pháp "giám sát trọng điểm" (Điều 22).

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/7/2021 và thay thế Thông tư số 204/2015/TT-
BTC  ngày 21/12/2015.

DOANH NGHIỆP – ĐẦU TƯ

Từ 1/5/2021, đã thay mới toàn bộ biểu mẫu đăng ký kinh doanh

Công văn số 122/ĐKKD-GS ngày 6/5/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư  
về việc áp dụng Biểu mẫu đăng ký doanh nghiệp.

Theo Bộ Kế hoạch & Đầu tư, các biểu mẫu liên thông đăng ký kinh doanh với đăng ký tham
gia BHXH, khai trình lao động và sử dụng hóa đơn tại Nghị định 122/2020/NĐ-CP là được
ban hành trước thời điểm Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Luật Đầu tư số
61/2020/QH14 có hiệu lực.

Sau khi 02 Luật nêu trên có hiệu lực, Bộ Kế hoạch & Đầu tư được giao và đã ban hành các
biểu mẫu đăng ký kinh doanh mới tại Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT để áp dụng thống
nhất trên toàn quốc kể từ 1/5/2021.

Theo đó, kể từ 1/5/2021, các biểu mẫu đăng ký kinh doanh tại Thông tư số 01/2021/TT-
BKHĐT sẽ được sử dụng thay thế cho các biểu mẫu cũ, bao gồm cả biểu mẫu liên thông đăng
ký kinh doanh tại Nghị định 122/2020/NĐ-CP.

(Nguồn: vietlawonline.com)
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Dự án có sử dụng đất nếu chậm triển khai có bị thu hồi?

Công văn số 2626/BKHĐT-PC ngày 10/5/2021 của Bộ Kế hoạch và 
Đầu  tư hướng dẫn thủ tục thực hiện dự án đầu tư.

Theo Công văn này, nhà đầu tư nước ngoài nếu góp vốn, mua cổ phần tại doanh nghiệp mà
doanh nghiệp đó có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các xã, phường, thị trấn biên
giới hoặc xã, phường, thị trấn ven biển (trừ các khu công nghiệp, khu chế xuất...) thì phải
chịu sự điều chỉnh liên quan đến điều kiện bản đảm an ninh - quốc phòng quy định tại Luật
Đầu tư số 61/2020/QH14, tức là dự án có thể bị buộc ngừng hoạt động nếu Thủ tướng nhận
thấy dự án có nguy cơ gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia.

Về việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư,
quy định mới tại Điều 48 Luật Đầu tư số
61/2020/QH14 có sự thay đổi so với trước.
Theo đó, nếu dự án không triển khai hoặc
không có khả năng thực hiện thì chưa bị buộc
chấm dứt. Thay vào đó, nhà đầu tư có thể xin
giãn tiến độ thực hiện dự án thêm khoảng 2
năm nữa. Hết thời hạn 2 năm giãn tiến độ mà

dự án không được triển khai thì dự án mới có thể bị chấm dứt hoặc chấm dứt một phần.

(Nguồn: vietlawonline.com)

LAO ĐỘNG – BẢO HIỂM

Từ 2021, chưa nghỉ việc sẽ không được trả tiền lương ngày phép

Công văn số 344/LĐLĐ-TC ngày 20/5/2021 của  Liên đoàn Lao động TP. 
HCM về việc thanh toán  tiền lương cho những ngày nghỉ hằng năm nhưng  

chưa nghỉ theo quy định của Bộ Luật Lao động  2019 kể từ năm 2021.

Công văn yêu cầu Liên đoàn Lao động các quận/huyện; các Công đoàn Ngành, Sở, Khối,
Tổng Công ty... khi thanh toán tiền lương ngày phép từ năm 2021 phải thực hiện đúng quy
định tại khoản 3 Điều 113 Bộ luật lao động số 45/2019/QH14.

Theo đó, kể từ năm 2021, chỉ thanh toán tiền lương ngày phép (chưa nghỉ) cho những người
lao động thôi việc hoặc mất việc, không thanh toán cho những người lao động còn làm việc,
chưa nghỉ.

(Nguồn: luatvietnam.vn)
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Chính sách hỗ trợ thu nhập cho người lao động trong đợt dịch thứ 4

Chính sách hỗ trợ này do Liên đoàn Lao động các tỉnh phối hợp với các cấp công đoàn
thực hiện bằng nguồn tài chính công đoàn năm 2021.
Các mức hỗ trợ như sau:

-Tối đa 3 triệu đồng/người, áp dụng cho người lao động là F0 đang điều trị bệnh, kể cả
người lao động tại doanh nghiệp chưa thành lập công đoàn.

-Tối đa 1,5 triệu đồng/người, áp dụng
cho người lao động là F1 phải đi cách
ly tập trung 21 ngày. Tuy nhiên chỉ hỗ
trợ cho F1 là người lao động tại doanh
nghiệp có đóng kinh phí công đoàn
hoặc là công viên chức có hoàn cảnh
khó khăn.

-Tối đa 500.000 đồng/người, áp dụng
cho: người lao động tại doanh
nghiệp có đóng kinh phí công đoàn phải cách ly tại nhà, có hoàn cảnh khó khăn; lao động nữ
đang mang thai, đang nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi; người lao động buộc phải nghỉ việc do đang
cư trú trong các khu vực bị phong tỏa.

Tuy nhiên, chỉ các trường hợp không vi phạm các quy định về phòng chống dịch thì mới
được hưởng chính sách hỗ trợ.
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

(Nguồn: luatvietnam.vn)

Những việc cấp bách công đoàn cần làm để phòng chống dịch

Công văn số 2001/TLĐ ngày 20/5/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động  
Việt Nam về biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong

khu  công nghiệp, nơi tập trung đông công nhân lao động.

Do dịch bùng phát lần này nguy hiểm hơn và đã lây lan tại nhiều doanh nghiệp, khu công
nghiệp nên Tổng Liên đoàn Lao động đã yêu cầu Liên đoàn Lao động các tỉnh phối hợp với
công đoàn thực hiện ngay một số biện pháp cấp bách sau:

-Tập trung cao độ và thực hiện quyết liệt hơn nữa các biện pháp phòng chống dịch cho công
nhân, người lao động, nhất là nguyên tắc 5K.

-Công đoàn phải sẵn sàng trực chiến để phòng dịch; khi phát hiện ca mắc phải tập trung
phối hợp với doanh nghiệp, chính quyền địa phương để tiến hành khoanh vùng, cách ly
ngay lập tức và lấy mẫu xét nghiệm nhanh nhất có thể.

-Kêu gọi những người lao động về quê cách ly tại nhà phải thông báo ngay cho chính quyền
địa phương và tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng chống dịch khi di chuyển.

Quyết định số 2606/QĐ-TLĐ ngày 19/5/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt 
Nam về việc chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao  động bị ảnh hưởng 

bởi dịch Covid-19 trong đợt dịch thứ 4 từ ngày 27/4/2021.

PHẦN TIN PHÁP LUẬT



Bản tin thịtrường 27

-Chủ động đối thoại, thương lượng với doanh nghiệp để chăm lo, đảm bảo chế độ tiền
lương, trợ cấp cho những người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch, nhất là F0, F1, F2.

-Tổ chức chi hỗ trợ khẩn cấp theo Quyết định số 2606/QĐ-TLĐ ngày 19/5/2021 cho đoàn
viên, công nhân lao động bị ảnh hưởng dịch.

-Đối với doanh nghiệp, khu công nghiệp đã có dịch hoặc nằm ở địa phương có dịch, các cấp
công đoàn cần phải thường xuyên báo cáo tình hình dịch với công đoàn cấp trên; phân
công cán bộ trực chiến phối hợp với doanh nghiệp và chính quyền để khẩn trương truy vết,
xác định F1, F2.

(Nguồn: luatvietnam.vn)

XÂY DỰNG – BẤT ĐỘNG SẢN

Công bố Quy chuẩn mới về an toàn cháy cho nhà và công trình

Thông tư số 02/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của  Bộ Xây dựng về việc ban hành 
Quy chuẩn kỹ thuật  quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình.

Thông tư thay mới Quy chuẩn kỹ thuật về an toàn cháy cho nhà và công trình, ký hiệu
QCVN 06:2021/BXD.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/7/2021 và thay thế Thông tư số 01/2020/TT-
BXD ngày 06/4/2020.

(Nguồn: vietlawonline.com)

Công bố Quy chuẩn mới về Quy hoạch xây dựng

Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng về việc
ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng.

Hiệu lực thi hành: 5/7/2021

Thông tư thay mới Quy chuẩn kỹ thuật về Quy hoạch xây dựng, ký hiệu QCVN 01:2021/BXD.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/7/2021 và thay thế Thông tư số 22/2019/TT-BXD  
ngày 31/12/2019.

(Nguồn: vietlawonline.com)

Công trình cấp I phải được cơ quan xây dựng chấp thuận kết quả nghiệm thu

Công văn số 1564/BXD-GĐ ngày 11/5/2021 của Bộ Xây dựng về công  
tác nghiệm thu.

Thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng hiện nay được quy định tại
điểm b  khoản 3 Điều 23 Nghị định 06/2021/NĐ-CP.
Theo đó, đối với công trình cấp I (không phân biệt nguồn vốn đầu tư), công trình thuộc dự án
do các tập đoàn kinh tế nhà nước làm chủ đầu tư thì phải được cơ quan chuyên môn về xây
dựng thuộc Bộ quản lý công trình chuyên ngành kiểm tra kết quả nghiệm thu.

Các công trình này chỉ được đưa vào sử dụng sau khi có Thông báo chấp thuận kết quả
nghiệm thu của cơ quan nêu trên.

(Nguồn: vietlawonline.com)
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Một số góp ý về xây dựng định mức bảo trì đặc thù cho khu đô thị  mới

Công văn số 1529/BXD-KTXD ngày 7/5/2021 của Bộ Xây dựng về chi  phí bảo
trì.

Đối với chi phí bảo trì hệ thống thiết bị của công trình xây dựng (hệ thống PCCC, điều hòa,
thang máy...), hiện nay được thực hiện theo quy định tại Điều 35 Nghị định 06/2021/NĐ-CP .

Riêng định mức bảo trì, bảo dưỡng đặc thù
cho hệ thống thiết bị của khu đô thị mới, Bộ
Xây dựng đã yêu cầu Sở Xây dựng địa
phương tiến hành rà soát, hoàn thiện hồ sơ
xây dựng định mức để báo cáo UBND tỉnh
xem xét ban hành định mức.

Về cơ sở xây dựng định mức, hồ sơ, tài
liệu, phương pháp xây dựng định mức bảo trì đặc thù cho khu đô thị có thể tham khảo các góp 
ý của Bộ Xây dựng tại mục 3 Công văn này.

Trong đó, phương pháp xây dựng định mức bảo trì đặc thù cho khu đô thị mới cơ bản vẫn 
được  thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục số 6 Thông tư 09/2019/TT-BXD.

(Nguồn: luatvietnam.vn)

Hệ số điều chỉnh giá đất để lập phương án bồi thường tại TP. HCM (năm 2021)

Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 4/5/2021 của UBND TP. HCM quy 
định về hệ số điều chỉnh giá đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái 
định cư lấy ý kiến người dân có đất thu hồi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 

Minh năm 2021.

Hiệu lực thi hành: 10/5/2021

Hệ số điều chỉnh giá đất công bố tại Quyết định này chỉ sử dụng cho việc lập phương án bồi
thường, hỗ trợ tái định cư để lấy ý kiến của người bị thu hồi đất; không phải là giá đất cụ thể
của loại đất thu hồi tại thời điểm quyết định thu hồi.
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/5/2021.

(Nguồn: vietlawonline.com)

Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của quận Bình Thạnh, TP. HCM

Quyết định số 1319/QĐ-UBND ngày 16/4/2021 của UBND TP. HCM về
việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của quận Bình Thạnh.

Hiệu lực thi hành: 16/4/2021

Quyết định này phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của quận Bình Thạnh, TP. HCM,
bao gồm: diện tích sử dụng của các loại đất; diện tích thu hồi đất và diện tích cho chuyển mục
đích sử dụng đất.
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

(Nguồn: vietlawonline.com)
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LĨNH VỰC KHÁC

Quy định về dự án phải đánh giá sơ bộ tác động môi trường

Nghị định số 54/2021/NĐ-CP ngày 21/5/2021 của Chính phủ quy định về đánh giá sơ 
bộ tác động môi trường.

Nghị định quy định chi tiết về dự án đầu tư phải đánh giá, nội dung đánh giá và thời điểm bắt
buộc đánh giá sơ bộ tác động môi trường.
Theo đó, các dự án đầu tư quy định tại Phụ lục II Mục I Phụ lục ban hành kèm Nghị
định
40/2019/NĐ-CP thuộc một trong các trường hợp sau sẽ phải đánh giá sơ bộ tác động môi
trường:

-Dự án đầu tư công (trừ các dự án đầu tư công khẩn cấp, dự án thuộc chương trình mục tiêu
quốc gia, dự án thành phần thuộc dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu
tư, nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch);

- Dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (dự án PPP);

- Dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư theo pháp luật về đầu tư;

-Dự án đầu tư thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trừ trường hợp cấp giấy chứng
nhận theo yêu cầu của nhà đầu tư.

Việc đánh giá sơ bộ tác động môi trường phải được thực hiện trong quá trình lập báo cáo
nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ
trương đầu tư, hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Điều 4).

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

(Nguồn: luatvietnam.vn)

Thời gian cách ly tập trung đã tăng lên 21 ngày

Công văn số 377/VPB6 ngày 25/5/2021 của Bộ Y tế về việc trả lời kiến  
nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ Công quốc gia.

Trước sự xuất hiện biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 với khả năng lây nhiễm rất cao ở
các nước đồng thời Việt Nam đã ghi nhận nhiều ca tái nhiễm Covid-19 sau thời gian hoàn
thành cách ly, Ban chỉ đạo quốc gia đã ban hành Công điện số 600/CĐ-BCĐ ngày 5/5/2021 để
kéo dài thời gian cách ly tập trung từ 14 lên 21 ngày và tiếp tục tự cách ly tại nhà thêm 7 ngày.
Ngoài ra, Bộ Y tế cũng đã ban hành Sổ tay hướng dẫn tổ chức cách ly y tế đối với vùng có dịch
tại Quyết định số 3986/QĐ-BYT ngày 16/9/2020. Theo đó, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch
ở các tỉnh có thể xem xét quyết định thiết lập vùng cách ly.

(Nguồn: luatvietnam.vn
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Lao động khu công nghiệp được ưu tiên tiêm vắc xin phòng Covid- 19

Thông báo số 121/TB-VPCP ngày 25/5/2021 của Văn phòng Chính phủ  
về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp  

Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19.

Do dịch bệnh đã xâm nhập và lây lan nhiều ở một số khu công nghiệp, Thủ tướng đã yêu cầu
bổ sung "công nhân, người lao động trong các khu công nghiệp và các cơ sở sản xuất lớn,
khu dịch vụ có đông công nhân, lao động" vào diện ưu tiên tiêm vắc xin phòng Covid-19.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng yêu cầu khẩn trương sửa đổi, hoàn thiện các quy trình, thủ tục
phòng chống dịch nhằm quản lý chặt chẽ hơn nữa đối với hoạt động nhập cảnh, cách ly, khai
báo y tế, an toàn dịch trong các khu công nghiệp, nhà máy sản xuất...

(Nguồn: vietlawonline.com)

Tất cả khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp đều phải cập nhật mức độ an 
toàn Covid-19

Công điện số 680/CĐ-TTg ngày 24/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về
việc bảo đảm an toàn COVID-19 trong các khu công nghiệp.

Trước sự bùng phát dịch trong các khu công nghiệp ở Bắc Giang, Bắc Ninh, Thủ tướng Chính
phủ đã điện và yêu cầu tất cả các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp trên cả nước phải tự
đánh giá và cập nhật mức độ an toàn lên Bản đồ an toàn Covid-19.

Khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp... nào không cập nhật mức độ an toàn lên Bản đồ an
toàn Covid-19 hoặc không đảm bảo an toàn thì kiên quyết bắt buộc dừng hoạt động.

Ngoài ra, tất cả người lao động trong các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp và những
người liên quan (người cung cấp, vận chuyển vật tư, hàng hóa, suất ăn…) đều phải khai báo
y tế. Đây là yêu cầu bắt buộc, nếu không khai báo y tế hoặc khai gian dối sẽ bị xử phạt
nghiêm.

(Nguồn: vietlawonline.com)
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