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Quyền quyết định giá cả hàng hóa quốc tế đang dần 
thuộc về người Mỹ?
Tốc độ phục hồi của nhu cầu hàng hóa tại các nền kinh tế phát triển, đặc biệt Mỹ, đồng nghĩa
với việc rằng Trung Quốc không còn là “bên mua” độc quyền quyết định giá cả của thị trường,
theo khẳng định của trưởng bộ phận kinh doanh hàng hóa toàn cầu tại Goldman Sachs – ông
Jeff Currie.

Việc giá cả một số loại hàng hóa giảm sau khi Bắc Kinh cảnh báo về đầu cơ có thể nói như cơ
hội mua vào lý tưởng, tuy nhiên cùng lúc đó, giá cả nhiều loại hàng hóa như đồng hay đậu
tương vẫn tăng khi nguồn cung hạn chế, Goldman Sachs nhận định.

Công ty kinh doanh đồng lớn nhất thế giới Freeport-McMoRan cho rằng việc đồng quá khan
hiếm sẽ ngăn chặn mọi nỗ lực hạ nhiệt thị trường. “Trong ngắn hạn, các động thái có thể sẽ có
ảnh hưởng, giao dịch hàng hóa có thể sẽ gây ra tác động. Tuy nhiên thị trường hàng hóa của
đồng rất mạnh. Nhìn cả từ góc độ nhu cầu, chúng ta vẫn có nguồn cầu mới, và sự khan hiếm về
nguồn cung thực sự đang ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường”, CEO của Freeport-McMoRan –
ông Richard Adkerson, nhận định.

Dự báo về khả năng nguồn cung hạn chế đã đẩy giá đồng lên mức cao kỷ lục khi mà nhiều nền
kinh tế lớn thoát ra khỏi khủng hoảng và nhu cầu với sản phẩm này tăng cao chóng mắt.

Lý do chính khiến cho Mỹ có ngày một nhiều ảnh hưởng trên thị trường chính là gói hỗ trợ tài
khóa quy mô cực kỳ lớn của Mỹ; ngoài ra, Trung Quốc cũng không còn hưởng lợi từ mô hình lao
động chi phí thấp hay từ việc Trung Quốc cố tình bỏ qua các vấn đề về môi trường.

Fitch dự báo giá thép toàn cầu sẽ xuống mạnh từ
năm sau
Tổ chức xếp hạng tín dụng Fitch trong báo cáo nghiên cứu mới
đây nhất đã nâng dự báo giá thép toàn cầu trong ngắn hạn lên
mức trung bình 800USD/tấn từ mức 660USD/tấn theo dự báo
trước đây bởi xét đến yếu tố cung cầu không cân xứng dự kiến sẽ
tiếp tục đẩy giá thép tăng cao hơn.

Nhu cầu thép được dự báo sẽ phục hồi tại nhiều khu vực địa lý.
Không chỉ Mỹ và Trung Quốc, Fitch cho rằng nhu cầu thép tại châu Âu cũng sẽ tăng mạnh sau
khi sụp đổ vào năm 2020 do dại dịch Covid-19.

Trong dài hạn, Fitch cho rằng giá thép toàn cầu sẽ hạ nhiệt so với mức hiện tại. Nhu cầu thép sẽ
bình ổn sau khi phục hồi mạnh trong năm 2021, cùng lúc sản xuất thép sẽ được mở rộng về quy
mô. Sang năm 2022, giá thép sẽ thấp hơn đáng kể, Fitch nhận định.

Fitch lý giải rằng việc nhu cầu tiêu thụ thép của Trung Quốc tăng trưởng chững lại, làn sóng bảo
hộ thị trường thép dâng cao trên toàn cầu khiến cho sản xuất thép tại một số nước tăng trưởng
về quy mô sẽ kéo giá thép giảm trong trung hạn.
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Xu hướng cạnh tranh phát triển kỹ thuật để giảm khí 
thải trên thế giới

Theo báo Kinh tế Nhật Bản, luật sửa đổi nhằm thúc đẩy đối sách
ngăn chặn tình trạng Trái Đất nóng lên đã được Quốc hội Nhật
Bản thông qua ngày 26/5.

Để thực hiện mục tiêu xã hội không than đá, chỉ tính riêng bốn
khu vực là Nhật Bản, Mỹ, châu Âu và Trung Quốc, sẽ cần khoản
đầu tư lên đến 8.500 tỷ yen trong giai đoạn 2021-2050. Thế giới
sẽ bước vào cuộc cạnh tranh quyết liệt trong lĩnh vực kỹ thuật có

thể làm thay đổi bản đồ kinh tế thế giới.

Luật thúc đẩy đối sách ngăn chặn tình trạng nóng lên của Nhật Bản dự kiến có hiệu lực vào
tháng 4/2022, trong đó ghi rõ điều khoản quy định nhận thức cơ bản về mục tiêu của chính phủ
liên quan đến việc thực hiện "trung hòa carbon" nhằm đảm bảo sự cân bằng giữa lượng khí thải
nhà kính và lượng khí hấp thu của các thảm thực vật.

Xung quanh mục tiêu trung hòa carbon, các nước Âu-Mỹ đã bày tỏ ý định thực hiện mục tiêu
này trước năm 2050. Các quốc gia trên thế giới cũng đang khẩn trương sử dụng cơ chế hợp tác
công-tư để phát triển các kỹ thuật mới nhằm thực hiện mục tiêu xã hội không khí thải.

Nhật Bản hiện đang đi đầu trên thế giới trong việc phát triển kỹ thuật pin tích điện thế hệ mới và
đang hiện thực hóa các kỹ thuật liên quan đến hydro. Việc phát triển các kỹ thuật chôn lấp khí
CO2 cũng đang được đánh giá tại Nhật Bản.

Các thiết bị sản xuất năng lượng tái tạo cũng được cho là chìa khóa xây dựng xã hội không khí
thải. Trong những năm 2000, công ty Sharp và Sanyo Electric đã càn quét thị trường thế giới về
phát triển và sản xuất tấm pin Mặt Trời. Tuy nhiên đến nay, khoảng gần 80% lô hàng trên thế
giới được sản xuất tại Trung Quốc.

Kỹ thuật sử dụng hydro được kỳ vọng sẽ mang lại đột biến trong thực hiện mục tiêu trung hòa
carbon trong lĩnh vực chế tạo sắt, thép, vốn sử dụng một lượng lớn nguồn năng lượng và hiện
ba tập đoàn thép lớn của Nhật Bản cũng đang bắt tay hợp tác nghiên cứu kỹ thuật luyện thép sử
dụng hydro. Theo tính toán của các nhà hóa học, hydro được sử dụng thay cho than cốc, kết
hợp sử dụng kỹ thuật phân tách và thu hồi carbon dioxide (CO2), có thể giảm 30% lượng khí
thải CO2 thải ra môi trường.

Trong bối cảnh các quốc gia trên thế giới đang gia tăng tốc độ phát triển kỹ thuật, vấn đề được
quan tâm đó là Nhật Bản sẽ thúc đẩy liên kết công-tư như thế nào để đưa kỹ thuật hydro ứng
dụng trong các ngành công nghiệp của nước này.

Đối với một quốc gia có mức phụ thuộc cao vào nguồn năng lượng hóa thạch như Nhật Bản, kỹ
thuật có thể tạo ra bước ngoặt đó là CCS - thu hồi và chôn lấp CO2 dưới lòng đất.

Một số công ty tại Nhật Bản như J-Power và Toshiba cũng đang thúc đẩy phát triển kỹ thuật thu
hồi và chôn lấp CO2 phát sinh từ các nhà máy nhiệt điện.
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Oxford Economics: Tăng trưởng kinh tế Việt Nam có 
đà nhờ vai trò trong chuỗi cung ứng toàn cầu

Bản đánh giá mở đầu bằng việc nhận định rằng trong khi trao đổi
thương mại thế giới giảm 7,8% trong năm 2020, xuất khẩu hàng
hóa của Việt Nam tăng 6,9% là con số lạc quan.

Điểm đáng chú ý khác là tổng vốn đầu tư trực tiếp (FDI) vào Việt
Nam tăng 0,5%, góp phầm làm tăng vai trò của Việt Nam trong

chuỗi cung ứng sản xuất và chế tạo toàn cầu.
.
Theo Oxford Economics, “Việt Nam sẽ hưởng lợi về nhu cầu gia tăng đối với hàng điện tử toàn
cầu và sự tham gia của Việt Nam trong chuỗi cung ứng này”.

Ngoài máy tính và hàng điện tử khác, văn phòng phẩm, nội thất văn phòng là những mặt hàng
có nhu cầu tăng trong bối cảnh nhu cầu làm việc từ nhà trên toàn cầu ngày càng phổ biến, mặc
dù nhu cầu này sẽ giảm trong năm nay khi tình hình dịch bệnh được cải thiện.

Việc khôi phục trạng thái “bình thường mới” sau đại dịch COVID-19 cũng sẽ góp phần thúc đẩy
thương mại thế giới và Việt Nam sẽ được hưởng lợi từ khu vực xuất khẩu.

Gói kích cầu kinh tế 1.900 tỷ USD của Mỹ nhiều khả năng làm tăng nhu cầu của nước này nhập
khẩu hàng hóa từ Việt Nam.

Hơn 50% thương vụ đầu tư vào startup công nghệ 
Việt Nam được thực hiện bởi quỹ đầu tư nội địa

Ngày 31/5, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC-Bộ Kế hoạch và Đầu tư) và Quỹ Đầu tư
mạo hiểm Do Ventures đã công bố Báo cáo Đổi mới sáng tạo và Đầu tư công nghệ Việt Nam
2020.

Năm 2020, tổng số vốn đầu tư vào các star-tup công nghệ Việt Nam đạt 451 triệu USD, giảm
48% so với năm 2019. Kết quả này chủ yếu do sự vắng bóng của các khoản đầu tư đáng kể đã
được các công ty lớn khép lại trong năm trước. Song, số lượng các khoản đầu tư giảm không
đáng kể ở mức 17%. Trong đó, vào nửa cuối năm có 60 thương vụ - con số tương đương với
cùng kỳ năm trước. Báo cáo nhấn mạnh: "Điều này tho thấy, sau giai đoạn sụt giảm mạnh vào
quý 1/2020 , hoạt động đầu tư mạo hiểm bắt đầu hồi phục từ quý 2/2020 trở đi".

Đáng chú ý, trong số các lĩnh vực thu hút đầu tư, thanh toán và bán lẻ tiếp tục là lĩnh vực nhận
được nhiều nhất những khoản đầu tư giá trị lớn nhờ vai trò chủ chốt trong sự phát triển của nền
kinh tế internet. Vốn đầu tư trong lĩnh vực thanh toán là 101 triệu USD và bán lẻ là 83 triệu USD.

Đối với triển vọng thị trường năm 2021, báo cáo cho biết, mặc dù thị trường đầu tư công nghệ
Việt Nam có sự chững lại khó tránh khỏi do tác động của Covid-19, các nhà sáng lập tại Việt
Nam đã tận dụng mọi nguồn lực có thể để trụ vững và tiếp tục phát triển, do khủng hoảng luôn là
chất xúc tác mạnh mẽ để các mô hình kinh doanh đột phá xuất hiện.
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Nikkei Asia: Con số 4 tỷ USD/năm từ kiều hối do lao 
động Việt Nam chuyển về đang đứng trước nguy cơ 
tụt dốc
Nikkei Asia đưa tin, số lượng lao động di cư của Việt Nam đã giảm mạnh do các quốc gia vẫn
duy trì biện pháp đóng cửa biên giới nhằm chống dịch. Trước đó, Chính phủ Việt Nam đã đặt
mục tiêu đến năm 2025, sẽ có khoảng 500.000 lao động di cư. Song đến nay, giới chuyên gia
nhận định con số này là "quá cao".

Theo số liệu của Hiệp hội xuất khẩu lao động Việt Nam, trong 3 tháng đầu năm nay, khoảng
10.000 lao động Việt Nam đã sang Đài Loan và khoảng 18.000 sang Nhật Bản.

Việt Nam là thị trường trọng điểm cung cấp số lượng lớn thực tập sinh ngành kỹ thuật tại Nhật
Bản. Hiện nay, khoảng 200.000 người Việt Nam đang sinh sống và làm việc với tư cách là thực
tập sinh trong nhiều lĩnh vực, từ nông nghiệp, xây dựng đến sản xuất tại đất nước mặt trời mọc
này.

Chương trình đào tạo cũng được xây dựng nhằm chuyển giao kỹ năng cho lao động tại các
quốc gia đang phát triển. Song, trên thực tế, nhiều doanh nghiệp Nhật Bản lại chỉ nhìn nhận
thực tập sinh nước ngoài là nguồn lao động giá rẻ.

Các hạn chế nhập cảnh của Nhật Bản cũng ảnh hưởng đến thu nhập của các thực tập sinh Việt
Nam. Trong khi đó, ngày càng nhiều doanh nghiệp tương tự đang tạm ngừng kinh doanh.

Khi số lượng lao động di cư của Việt Nam tiếp tục giảm, nền kinh tế đất nước cũng từ đó bị ảnh
hưởng theo. Trong những năm trước đó, số lượng lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài
tăng đều theo từng năm. Theo đó, lượng kiều hối do người lao động Việt Nam làm việc ở nước
ngoài chuyển về trong nước hàng năm đạt ít nhất 4 tỷ USD. Con số này có khả năng sẽ giảm
khi số lượng lao động di cư giảm như hiện nay.

Bộ Y tế: 'Việt Nam đàm phán được 170 triệu liều 
vaccine Covid-19'
Thứ trưởng Trương Quốc Cường, từ tháng 8 trở đi, tất cả nguồn
vaccine Việt Nam tiếp cận sẽ về nhiều. Trong đó, Pfizer cam kết
chuyển 15,5 triệu liều trong quý III và một số lượng tương đương
vào quý IV. AstraZeneca và Covax cũng cam kết cung cấp khoảng
30 triệu liều. Đồng thời, phía Nga cũng cam kết dành cho Việt Nam
20 triệu liều vaccine Sputnik.

"Tổng số vaccine Việt Nam đặt hàng là khoảng 170 triệu liều nhưng chúng ta cũng lường trước
việc giao hàng không đúng tiến độ, không đầy đủ vì đó là cam kết chúng ta đã ký với nhà sản
xuất”, Thứ trưởng Bộ Y tế nói.

Thông tin về quỹ vaccine, Thứ trưởng Tài chính Tạ Anh Tuấn cho biết số dư của quỹ hiện là 104
tỷ đồng. Trong thời gian tới, Bộ sẽ huy động mọi nguồn kinh phí hợp pháp khác để ủng hộ cho
quỹ.
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THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

Thị trường chứng khoán thế giới

34,529.45 điểm 4,204.11 điểm 13,748.74 điểm

0.1% 0.1% 0.1%

Thị trường chứng khoán Việt Nam

Nhịp đập Thị trường tuần 24-28/05: Thiết lập đỉnh mới

Các chỉ số thị trường kết thúc tuần với tín hiệu tích cực. VN-Index tăng 2.85% đạt mức 1,320.46
điểm; HNX-Index đóng cửa tuần tăng 1.97% dừng tại 310.46 điểm.
Thanh khoản trung bình trên cả hai sàn duy trì mức cao trong tuần qua. Khối lượng khớp lệnh
trung bình trên sàn HOSE đạt gần 679 triệu cổ phiếu/phiên, tăng 0.46% so với tuần giao dịch
trước. Sàn HNX đạt trung bình hơn 133 triệu cổ phiếu/phiên, tăng 5.09%.
Nhà đầu tư nước ngoài: Bán ròng gần 299 tỷ đồng trên cả hai sàn. Khối ngoại bán ròng gần
473 tỷ đồng trên sàn HOSE và mua ròng gần 174 tỷ đồng trên sàn HNX.
Cổ phiếu tăng giá mạnh tiêu biểu trong tuần qua là VDS và LPB
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Tỷ giá ngoại tệ ngày 1/6: USD giảm, Euro tăng
Ngày 1/6, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của
đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 23.256 đồng (giảm 5 đồng
so với ngày hôm qua). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch
NHNN hiện mua vào ở mức 23.175 đồng (không đổi) và bán
ra ở mức 23.650 đồng.
Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại như sau: Vietcombank
niêm yết tỷ giá ở mức: 23.190 đồng (mua) và 23.370 đồng
(bán). Eximbank: 23.210 đồng (mua) và 23.390 đồng (bán).

Giá dầu Brent vượt ngưỡng 70 USD
Hợp đồng tương lai dầu Brent tăng tới 1.4% sau khi ghi nhận 2
tháng leo dốc liên tiếp. Tình trạng dư cung dầu trong suốt đại
dịch Covid-19 đã gần như biến mất và dự trữ dầu sẽ giảm
nhanh chóng trong nửa sau năm 2021, theo đánh giá của ủy
ban OPEC+. Liên minh được cho là sẽ thông qua đợt nâng
sản lượng tháng 7/2021 tại cuộc họp trong ngày 01/06.

Giá vàng trong nước
Ngày 1.6, giá vàng miếng SJC giảm 100.000 đồng mỗi lượng,
giá mua vàng tại Eximbank còn 56,55 triệu đồng/lượng và bán
ra 57,25 triệu đồng/lượng; Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn -
SJC mua vàng với giá 56,6 triệu đồng/lượng và bán ra 57,3

triệu đồng/lượng.
Giá vàng ngoài nước
Giá vàng thế giới ngày 1.6 tăng nhẹ 2 USD/ounce, lên 1.909
USD/ounce. Dù kết thúc tháng 5 nhưng thị trường phiên giao
dịch Mỹ (đêm 31.5) đã không có những lệnh bán chốt lời khi
giá trên 1.900 USD/ounce. Vàng giao dịch trong biên độ giá từ
1.902 - 1.909 USD/ounce. Kết thúc tháng 5, vàng đã có mức
tăng gần 8%.

Thị trườngvàng
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Tàu container liên vận quốc tế Quảng Đông - ASEAN 
đầu tiên về Việt Nam
Chuyến tàu container khai trương tuyến vận tải đường sắt Quảng Đông - ASEAN về đến
Việt Nam an toàn.

Chiều qua (29/5), đoàn tàu container liên vận quốc tế đầu tiên tuyến Quảng Đông - ASEAN về
đến ga Đồng Đăng để làm các thủ tục hải quan cho hàng đi tiếp đến ga Yên Viên.

Thông tin với Báo Giao thông, ông Nguyễn Hoàng Thanh, Phó TGĐ Công ty Ratraco cho biết,
đây là đoàn tàu đầu tiên khai trương tuyến vận tải nối khu vực Vịnh lớn Quảng Đông - Hong
Kong - Macao tới các nước Đông Nam Á (ASEAN).

Đoàn tàu có 41 toa chở container 40HC (container cao, 40 feet) xuất phát từ Quảng Châu với
điểm kết thúc hành trình là ga Yên Viên (Hà Nội). Hàng hóa chủ yếu là nguyên liệu sản xuất, đồ
gỗ nội thất, tổng trị giá 94.400 USD (2,1 tỷ đồng).

Số hàng này do Công ty TNHH vận hành tàu Sinotrans - tập đoàn vận tải đa phương thức lớn
nhất của Trung Quốc, đảm nhận thực hiện vận chuyển phía Trung Quốc.

Theo ông Nguyễn Hoàng Thanh, tập đoàn Sinotrans đang đẩy mạnh các đoàn tàu kết nối giữa
Trung Quốc và ASEAN. Ngày 31/3 vừa qua, một đoàn tàu container với 41 toa do Sinotrans tổ
chức đã xuất phát từ tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) sang Việt Nam nhằm khai trương tuyến vận tải
đường sắt kết nối các khu vực dọc tuyến này. Từ đây, hàng hóa sẽ được đi tiếp đến các nước
ASEAN khác như Lào, Campuchia

Đề xuất hơn 50 tỷ nâng cấp cảng Cam Ranh đón tàu 
"khủng" 70.000 tấn
Công ty CP cảng Cam Ranh đang xin ý kiến về việc nâng cấp cầu cảng đón tàu 70.000 tấn 
giảm tải với mức đầu tư hơn 50 tỷ đồng.

Chiều nay (1/6), trao đổi với Báo Giao thông, lãnh đạo Công ty CP cảng Cam Ranh cho biết, 
vừa qua, doanh nghiệp đã có đề xuất cơ quan chức năng cho phép đầu tư nâng cấp cảng, đáp 
ứng tiêu chuẩn đón tàu lớn hơn.

“Cụ thể, công ty đề xuất xây mới 1 cầu dẫn nối từ bờ ra cầu cảng số 2 để tiếp nhận tàu tải trọng
đến 70.000 tấn giảm tải, tàu 7.000 tấn phía trong (hiện đang tiếp nhận tàu 3.000 tấn)”, lãnh đạo 
này nói.

Cũng theo lãnh đạo cảng Cam Ranh, hiện chủ trương tiếp nhận tàu hàng đến 70.000 tấn của 
cảng đã được Bộ GTVT và UBND tỉnh Khánh Hòa chấp thuận.

“Dự kiến, nếu các thủ tục được triển khai suôn sẻ, dự án đầu tư nâng cấp cảng Cam Ranh sẽ 
được bắt đầu thi công vào cuối năm 2021 với kinh phí hơn 50 tỷ đồng”, đại diện cảng Cam Ranh
thông tin.
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Những dự án đường thủy lớn nào ưu tiên đầu tư 
trong 10 năm tới?
Giai đoạn 2021-2030, nhu cầu vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đường thủy vào
khoảng hơn 157 nghìn tỷ đồng và ưu tiên nhiều dự án lớn...

Ngày 1/6, đại diện Cục Đường thủy nội địa VN cho biết, theo đề xuất tại Quy hoạch kết cấu hạ
tầng giao thông đường thủy thời kỳ 2021-2030 đang được lấy ý kiến, tổng nhu cầu vốn để phát
triển kết cấu hạ tầng đường thủy trong giai đoạn này vào khoảng 157.533 tỷ đồng. Như vậy, tính
trung bình mỗi năm cần đến hơn 15,7 nghìn tỷ đồng.

Trong đó, nguồn vốn đầu tư để nâng cấp, cải tạo hệ thống luồng tuyến đường thủy từ vốn ngân
sách khoảng 28.919 tỷ đồng; đầu tư phát triển hệ thống cảng thủy nội địa (vốn doanh nghiệp)
khoảng 128.614 tỷ đồng.

Trong số đó, các dự án cải tạo cầu, nâng cấp luồng tuyến được ưu tiên đầu tư gồm: nâng cấp
cầu Đuống, kênh nối sông Đáy - Ninh Cơ, kênh Chợ Gạo giai đoạn 2, phát triển hành lang
đường thủy và logistics khu vực phía Nam, nâng cấp tĩnh không các cầu đường bộ qua đường
thủy khu vực phía Nam, nâng cấp tuyến hành lang Quảng Ninh - Hải Phòng - Thái Bình - Nam
Định - Ninh Bình qua sông Luộc (hành lang số 2)…

Tiêu chí đề xuất ưu tiên thứ tự đầu tư dự án trên cơ sở giải quyết các điểm nghẽn, nút thắt và
hoàn chỉnh các hành lang vận tải trọng yếu, tuyến đường thủy có tính kết nối cao, đặc biệt đối
với các tuyến vận tải container. Đầu tư ứng dụng công nghệ, hiện đại hóa hệ thống quản lý để
khai thác hiệu quả các tuyến vận tải.

Cũng theo đại diện Cục Đường thủy nội địa VN, thời gian qua hầu hết các dự án xã hội hóa đầu
tư nâng cấp cầu, luồng tuyến đường thủy đều không thu hút được nhà đầu tư. Vì vậy, tới đây
cần nguồn vốn ngân sách để nâng cấp, cải tạo luồng tuyến, còn lại sẽ kêu gọi đầu tư phát triển
các cảng thủy.
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Cảng biển vi phạm ứng phó sự cố tràn dầu bị phạt 
đến 60 triệu đồng
Bộ GTVT đề xuất bổ sung mức phạt đến 60 triệu đồng đối với các cảng xăng, dầu không 
có kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu.

Tìm hiểu của PV Báo Giao thông, 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 Bộ GTVT tổ
chức lấy ý kiến đã bổ sung nhiều mức xử phạt mới liên quan 
đến hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu tại cảng biển.

Cụ thể, Nghị định bổ sung hình thức xử lý đối với hành vi không thực hiện một trong các nội
dung của kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu tại cảng biển với mức phạt từ 20 - 30 triệu đồng.

Đồng thời, bổ sung hình thức xử lý các hành vi: Không có kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu đã
được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định; Không lập lại kế hoạch ứng phó sự cố
tràn dầu được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt khi có những thay đổi lớn làm tăng quy mô
sức chứa vượt quá khả năng ứng phó so với phương án trong kế hoạch với mức phạt hành 
chính từ 40 - 50 triệu đồng.

Đối với vi phạm không xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch ứng phó khẩn cấp đối với các
cảng xăng, dầu thuộc Bộ GTVT quản lý, mức xử phạt hành chính được đề xuất là 50 - 60 triệu 
đồng. Mức phạt đối với hành vi này chưa có tại quy định hiện hành.

Khi nào khởi công dự án nâng cấp bến số 1 cảng 
Quy Nhơn?
Hiện các bước chuẩn bị đầu tư dự án xây dựng nâng cấp bến số 1 cảng Quy Nhơn đã
hoàn tất để chuẩn bị khởi công...

Theo thông tin được công bố trước thềm đại hội cổ đông năm 2021 của Công ty CP cảng Quy
Nhơn, hiện đơn vị này đã hoàn thành các bước chuẩn bị đầu tư dự án xây dựng nâng cấp bến 
số 1 cảng Quy Nhơn như: thỏa thuận vị trí, thông số kỹ thuật tuyến bến với Cục Hàng hải VN;
UBND tỉnh Bình Định phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 mở rộng cảng và thủ tục đánh giá tác 
động môi trường; Hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi dự án cũng đã được Bộ GTVT thẩm 
định,…

“Sau khi báo cáo nghiên cứu khả thi và kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, đơn vị sẽ 
tiếp tục triển khai các bước thực hiện đầu tư theo đúng quy định. Dự kiến, dự án sẽ được khởi
công vào tháng 8/2021”, Công ty CP cảng Quy Nhơn thông tin.

Được biết, theo văn bản thỏa thuận với Cục Hàng hải VN, dự án nâng cấp cầu cảng số 1 cảng
Quy Nhơn sẽ có quy mô 1 cầu cảng liền bờ dài 480m, tiếp nhận tàu tổng hợp, container trọng 
tải đến 30.000 DWT. Dự án sẽ được đầu tư bằng nguồn vốn của doanh nghiệp cảng.
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Cục Hàng hải VN đề xuất nhiều giải pháp giúp chủ tàu Việt vượt qua giai đoạn khó khăn
do ảnh hưởng Covid-19

Chủ tàu Việt kêu trời vì cước chạm đáy, hàng lao dốc 
do Covid-19

Tàu "nằm chơi" cũng mất hàng trăm triệu chi phí mỗi tháng

Ông Vũ Đức Ngọ, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Vũ Gia Tam (Thái Bình) cho 
biết, các doanh nghiệp (DN) vận tải biển nội địa đang rất khó khăn bởi hàng hóa và giá cước 
ngày càng lao dốc trước tác động của dịch Covid-19.

Hiện các mặt hàng như: than, cliker chiều Bắc - Nam không chỉ sản lượng thấp mà giá cước 
cũng chạm mức đáy thị trường vận tải biển nội địa khi chỉ đạt 150.000 - 155.000 đồng/tấn. 
Trước đó 2 tháng, giá cước chở hàng xi măng hay clinker vẫn dao động ở mức 170.000 - 
180.000 đồng.

Ở chiều ngược lại, từ Nam ra Bắc, nguồn hàng dồi dào hơn, nhưng giá cước lại “rẻ như bèo”, 
chỉ từ 80.000 - 90.000 đồng/tấn”, ông Ngọ nói và cho biết, giá cước và lượng hàng giảm sâu,
doanh thu của DN cũng lao dốc không phanh, từ khoảng 1 tỷ đồng/chuyến ở thời điểm ổn định,
nay chỉ còn khoảng 200 triệu đồng/chuyến.

“Một tàu “nằm chơi” cũng mất chi phí cố định (lương, tiền ăn, bảo hiểm cho thuyền viên, bảo 
hiểm cho tàu) bình quân khoảng 240 triệu/tháng. Vì vậy, dù giá cước rẻ, DN vẫn phải tìm kiếm 
nguồn hàng cho tàu chạy để “giật gấu vá vai”, giảm bớt gánh nặng tài chính”, ông Ngọ than và
mong thời gian tới, cơ quan quản lý Nhà nước về hàng hải sẽ tiếp tục khuyến khích các DN 
dịch vụ tại cảng biển xây dựng cơ chế ưu đãi về giá, phí để hỗ trợ chủ tàu.

Tiếp tục đề xuất giảm giá, phí cho doanh nghiệp
Ông Hoàng Hồng Giang, Phó Cục trưởng Cục Hàng hải VN cho biết, trước tác động tiêu cực 
của dịch Covid-19 đến thị trường vận tải biển, trong suốt thời gian qua, Cục Hàng hải VN căn 
cứ vào chức năng, thẩm quyền tích cực triển khai các giải pháp hỗ trợ chủ tàu Việt Nam.

Đối với hoạt động vận tải nội địa, Cục Hàng hải VN đã có ý kiến và các công ty hoa tiêu thống
nhất giảm 10% giá hoa tiêu trong 3 tháng cho chủ tàu Việt Nam. Sau đó không lâu, các công ty
lai dắt cũng thực hiện chính sách ưu đãi về giá tàu lai nhằm hỗ trợ chủ tàu nội địa giảm bớt 
gánh nặng chi phí vận hành tàu trong thời gian dịch diễn biến phức tạp, hàng hóa sụt giảm sâu.

“Riêng về thuyền viên, Cục Hàng hải VN đề xuất Bộ GTVT kiến nghị các cấp có thẩm quyền
xem xét, đối với tàu thuyền vào cảng thay thế thuyền viên trong thời gian dịch bệnh mà không
thực hiện bốc dỡ hàng hóa thuộc đối tượng được miễn các khoản phí, lệ phí hàng hải hoặc
được giảm 50-70% mức phí, lệ phí theo quy định.

Đồng thời, có ý kiến với UBND cấp tỉnh, thành phố tạo điều kiện cho chủ tàu Việt Nam trong
việc đưa thuyền viên cách ly thuyền với mức chi phí phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng
chi trả của DN”, ông Giang nói.
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Ưu tiên đầu tư cảng chuyên dụng hút tàu khách 
“khủng”

Cảng biển chuyên dụng đón tàu khách quốc tế cần được ưu tiên đầu tư để tận dụng vị 
trí trung tâm, tạo đà hút khách du lịch...

Thiếu cảng chuyên dụng, khách hạng sang vẫn
“khiêm tốn”
Đại diện Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh cho biết, trước
năm 2019, khi chưa có cảng chuyên dụng đón tàu 
khách, các tàu du lịch quốc tế đến Quảng Ninh thường
neo đậu tại khu neo Hòn Gai, vừa thuận tiện tham quan, 
ngắm cảnh vịnh Hạ Long, vừa tránh bụi bặm khi phải 
cập cảng kết hợp tàu khách và tàu hàng.

Bất cập lớn nhất khi tàu phải dừng ở khu neo là hành khách muốn vào trải nghiệm các dịch vụ
trong bờ phải đi tàu tender, vừa bất tiện mưa, nắng, vừa mất rất nhiều thời gian. Có những
chuyến tàu đông khách phải mất đến gần 2 tiếng vị khách cuối cùng mới lên được bờ, trong khi
thời gian ghé vào Hạ Long của nhiều tàu chỉ vài tiếng.

Trong khi đó, ông Vưu Chấn Hùng, Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch VN kiêm Phó chủ tịch Hiệp hội
Du lịch ĐBSCL cho biết, những năm gần đây, lượng khách quốc tế đến ĐBSCL tăng đáng kể.

“Tiềm năng là vậy, song hiện tại, khu vực ĐBSCL vẫn chưa có cảng biển đón được tàu khách
du lịch quốc tế, ngoài dự án cảng chuyên dụng đón tàu khách đang được xây dựng tại Kiên
Giang. Việc đẩy nhanh tiến độ dự án này và nghiên cứu xây dựng thêm các bến cảng có thể 
đón được những du thuyền hạng sang là rất cấp thiết”, ông Hùng chia sẻ.

Đáng nói, khách du lịch bằng đường biển hầu hết là khách hạng sang, mức độ “chịu chi” cao và 
có thời gian lưu trú dài ngày. Thế nhưng, cơ sở hạ tầng phục vụ tàu khách du lịch ở Việt Nam 
lại rất hạn chế.

Đầu tư cảng khách gắn với trung tâm du lịch Quốc gia
Ông Nguyễn Xuân Sang, Cục trưởng Cục Hàng hải VN cho biết “Sự ra đời của các cảng khách
chuyên dụng tạo đà để du lịch phát triển theo hướng xanh, hiện đại khi các quy trình, thủ tục lên
bờ được thực hiện nhanh chóng, khung cảnh bến cảng tạo cảm giác thoải mái cho du khách.
Việc lên và xuống tàu được tổ chức hiệu quả, vận chuyển hàng hóa và hành lý dễ dàng, có các
lối đi bảo đảm an toàn cho hành khách và nhân viên tàu, đáp ứng được tiêu chuẩn môi trường
của thế giới”, ông Sang nói.

Cũng theo ông Sang, cảng khách chuyên dụng cũng giúp cơ quan quản lý, doanh nghiệp cảng
chủ động kế hoạch điều động tàu vào, rời bến cảng mà không bị ảnh hưởng của kế hoạch làm
hàng như các bến cảng kết hợp tàu khách và tàu hàng.
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Giá cước vận chuyển container chuẩn bị cho đợt 
tăng mới
Tuần này dự kiến   sẽ chứng kiến   một đợt tăng giá chung (GRI) mới trên các tuyến xuyên
Thái Bình Dương và xuyên Đại Tây Dương, và giá cước giao ngay có thể tiếp tục tăng
thêm một lần nữa.

Chỉ số Freightos Baltic Index (FBX) hôm thứ Sáu tuần rồi cho
thấy giá cước giao ngay cho tuyến từ châu Á đến bờ đông 
nước Mỹ giảm xuống còn 7.358 USD/40ft, giảm từ mức 7.477
USD/40ft vào tuần trước đó.

Và các chủ hàng trên tuyến xuyên Đại Tây Dương đã thấy giá cước giao ngay trên tuyến vận 
chuyển từ Bắc Âu đếu bờ đông nước Mỹ (đã tăng gấp đôi kể từ đầu tháng 4), giảm xuống còn 
4.076 USD/40ft, từ mức 4.274 USD vào tuần trước đó.

Trong khi đó, trên tuyến vận chuyển xuyên Thái Bình Dương từ châu Á đến bờ Tây nước Mỹ 
có giá cước giao ngay FBX đi ngang, ở mức 5.379 USD/40ft.

Tuy nhiên, đối với các chủ hàng châu Âu và các công ty giao nhận trên các tuyến xuất từ châu
Á, đó tiếp tục là một tuần đau đớn khác.

Giá cước giao ngay FBX tuyến Châu Á-Bắc Âu tăng 9,1%, lên mức 9,871 USD/40ft, trong khi 
đó, tuyến Châu Á-Địa Trung Hải tăng 6,1%, lên 10,214 USD/40ft.

Giá cước trên tuyến xuyên Thái Bình Dương và xuyên Đại Tây Dương tương đối bình lặng
trong tuần qua, nhưng tuần này dự kiến   sẽ chứng kiến   một đợt tăng giá chung (GRI) mới trên
các tuyến đó và giá cước giao ngay có thể tiếp tục tăng thêm một lần nữa.

Liên minh 2M tạm thời không ghé cảng Hamburg do 
tình trạng tắc nghẽn
Các đối tác của trong liên minh 2M gồm Maersk và MSC, đã thông báo cho khách hàng
ngày hôm qua rằng dịch vụ AE7 / Condor Loop 4 của họ sẽ không ghé cảng Hamburg
trong bốn tuần tới và hàng hóa sẽ dỡ xuống tại cảng Bremerhaven.

Tình trạng tắc nghẽn tại các cảng container trung tâm của Bắc Âu đang tiếp tục ảnh hưởng đến
mạng lưới dịch vụ của các liên minh vận tải và làm gián đoạn thêm chuỗi cung ứng vốn đã kéo
dài.

Các đối tác trong liên minh 2M gồm Maersk và MSC, đã thông báo cho khách hàng ngày hôm
qua rằng dịch vụ AE7 / Condor Loop 4 của họ sẽ không ghé cảng Hamburg trong bốn tuần tới 
và hàng hóa sẽ dỡ xuống tại cảng Bremerhaven.

Hãng vận tải Đan Mạch cho biết họ đã đưa ra quyết định "do mật độ ở bãi container cao và thời
gian chờ đợi kéo dài cho các tàu của chúng tôi tại cảng Hamburg". Hãng tàu MSC đã đề cập
đến "một vấn đề tắc nghẽn nghiêm trọng" tại bến cảng Eurogate của Hamburg, "ảnh hưởng đến
độ tin cậy của lịch trình và gây ra sự chậm trễ cho các chuyến hàng“.



THỊ TRƯỜNG VẬN TẢI

14Bản tin thịtrường

CULines khai trương tuyến Á – Âu ‘AEX’ 

Sealand Asia tham gia dịch vụ ‘JTS’ của Yang Ming

Hãng China United Lines (CULines) sẽ ra mắt vào đầu tháng 6 một tuyến dịch vụ Viễn Đông –
Bắc Âu tên ‘Asia Europe Express’ (‘AEX).

Hãng vận tải Trung Quốc này đã cung cấp 4 tàu cho tuyến dịch vụ thương mại này và sẽ thuê
thêm hai tàu panamax (gồm cả tàu 4.395 teu REN JIAN 16 ) để chạy trên tuyến.

Hải trình của tuyến ‘AEX’ dự kiến sẽ kéo dài trong vòng 10 tuần và sẽ ghé các cảng tại
Shanghai, Ningbo, Xiamen, Nansha, Yantian, Cai Mep, Rotterdam, Hamburg, Antwerp,
Shanghai. Tuyến sẽ bắt đầu từ Shanghai và được lên kế hoạch đi vào ngày 6 tháng 6 với tàu
4.395 teu REN JIAN 17.

CULines cũng đã thông báo về việc thành lập văn phòng tại châu Âu. CULINES Europe GmbH
tại Hamburg sẽ là liên doanh của hãng với đại lý vận tải địa phương tên Menzell & Dohle thuộc
Tập đoàn Peter Dohle.

Sealand Asia, thuộc nhánh Nội Á của Maerkm sẽ giới thiệu vào tháng 6 một tuyến kết nối trực
tiếp giữa Nhật Bản, Đài Loan và Trung Nam Trung Quốc thông qua các vị trí trống trên phân
đoạn hướng Nam của tuyến ‘Japan Taiwan South Asia Express’ (JTS) thuộc của Yang Ming.

Sealand Asia sẽ giữ nguyên thương hiệu ‘JTS’ và dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 9 tháng 6 từ
Nagoya với tàu 2.940 teu YM CONSTANCY.

Dịch vụ ‘JTS’ bao gồm Nagoya*, Tokyo*, Chiba, Yokohama*, Keelung*, Kaohsiung*, Hong
Kong*, Shekou*, Port Kelang, Singapore, Manila, Kaohsiung, Hong Kong, Shekou (Shenzhen),
Xiamen, Nagoya (*Sealand Asia chỉ tham gia ghé các cảng này). Hải trình tuyến kéo dài 4
tuần và sử dụng bốn tàu của Yang Ming với công suất 2.940 teu.

Đáng lưu ý, cùng lúc ấy, Yang Ming bắt đầu co-load trên đoạn hướng Nam của dịch vụ ‘’IA3’
thuộc của Sealand Asia và đặt tên là ‘TCI’. Dịch vụ bao gồm Đài Loan, Nam Trung Quốc,
Singapore, Malaysia và Indonesia.
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THUẾ - KẾ TOÁN

THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Công tác phí "khoán" được hạch toán theo quy chế của doanh nghiệp

Công văn số 17322/CTHN-TTHT ngày 20/5/2021 của Cục Thuế TP. Hà 
Nội về khoản  chi công tác phí

Theo quy định tại khoản 2.9 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC, đối với "công tác phí khoán",
cho phép hạch toán theo quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ của từng doanh nghiệp.

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp khoán phụ cấp đi công tác cho người lao động theo đúng
hạn mức quy định tại quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ thì được chấp nhận hạch toán.

(Nguồn: vietlawonline.com)

Công văn số 17320/CTHN-TTHT ngày 20/5/2021 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách 
thuế  GTGT, TNDN.

Theo quy định tại Điều 2 Thông tư 219/2013/TT-BTC, hàng hóa, dịch vụ kinh doanh và tiêu
dùng  ở Việt Nam phải chịu thuế GTGT.
Đồng thời, theo điểm a khoản 1 Điều 2 Thông tư 78/2014/TT-BTC, các bên trong hợp đồng 
tác  kinh doanh phải khai nộp thuế TNDN.
Theo đó, trường hợp Công ty nước ngoài ký hợp đồng hợp tác kinh doanh dịch vụ với Công ty
Việt Nam thì thu nhập phát sinh phải kê khai nộp thuế GTGT, thuế TNDN.

Trong đó, thuế GTGT áp dụng thuế suất 10%; thuế TNDN áp dụng thuế suất 20%.
(Nguồn: vietlawonline.com)

THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Từ 2021, hồ sơ kê khai, hoàn thuế GTGT phải nộp tại nơi thực hiện dự án

Công văn số 1713/TCT-KK ngày 26/5/2021 của Tổng cục Thuế về việc  
giải quyết hồ sơ hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư khác tỉnh/thành  phố.

Theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC, đối với dự án ngoài
tỉnh, đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đăng ký kinh doanh, chưa đăng ký thuế, doanh nghiệp
phải lập hồ sơ khai thuế, hoàn thuế GTGT riêng và nộp tại cơ quan thuế nơi đóng trụ sở
chính.

Tờ khai thuế cho dự án đầu tư áp dụng theo mẫu 02/GTGT và Giấy đề nghị hoàn thuế áp
dụng theo mẫu 01/ĐNHT ban hành kèm Thông tư 156/2013/TT-BTC.
Tuy nhiên, lưu ý, kể từ kỳ tính thuế tháng 1/2021 hoặc quý 1/2021 trở đi, việc kê khai, nộp
thuế, hoàn thuế, kể cả của dự án đầu tư phải thực hiện theo quy định mới tại Nghị định
126/2020/NĐ- CP .

Theo đó, đối với dự án thuộc diện được hoàn thuế GTGT, doanh nghiệp phải lập hồ sơ khai
thuế, hoàn thuế GTGT riêng cho từng dự án và nộp tại địa phương nơi thực hiện dự án,
không phải tại trụ sở chính

(Nguồn: luatvietnam.net)

Công ty nước ngoài phải nộp thuế GTGT và TNDN khi hợp tác kinh doanh tại Việt Nam

PHẦN TIN PHÁP LUẬT
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THUẾ KHÁC

Hướng dẫn đăng ký lại Danh mục miễn thuế cho tổ hợp, dây chuyền

Công văn số 2494/TCHQ-TXNK ngày 25/5/2021 của Tổng cục Hải quan  
về danh mục miễn thuế theo tổ hợp, dây chuyền.

Công văn hướng dẫn các thủ tục sau:

-Đăng ký lại Danh mục miễn thuế trên Hệ thống miễn giảm hoàn (theo Quyết định số
1919/QĐ- TCHQ ngày 28/6/2018) đối với hàng hóa nhập khẩu theo tổ hợp, dây chuyền đã
đăng ký Danh mục miễn thuế trên VNACCS.

-Khai sửa đổi, bổ sung Tờ khai nhập khẩu hàng hóa theo tổ hợp, dây chuyền sau khi đăng ký
lại Danh mục miễn thuế trên Hệ thống miễn giảm hoàn.

Theo đó, lưu ý, mỗi Danh mục miễn thuế trên Hệ thống miễn giảm hoàn chỉ được thông báo
cho 01 dòng hàng là tổ hợp, dây chuyền với số lượng dự kiến nhập khẩu là 01 đơn vị.

(Nguồn: luatvietnam.net)

Hóa đơn ghi thiếu địa chỉ người mua, được lập biên bản bổ sung

Công văn số 17321/CTHN-TTHT ngày 20/5/2021 của Cục Thuế TP. Hà  
Nội về việc lập hóa đơn sai địa chỉ.

Các Nghị định 51/2010/NĐ-CP, Nghị định 04/2014/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành
về hóa đơn vẫn còn hiệu lực áp dụng đến ngày 30/6/2022 (Điều 59 Nghị định 123/2020/NĐ-
CP ).

Theo đó, trường hợp hóa đơn chỉ ghi thiếu địa chỉ của người mua (còn MST vẫn ghi đúng) thì
được phép lập biên bản để bổ sung địa chỉ theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 3 Thông tư
26/2015/TT-BTC, không phải lập hóa đơn điều chỉnh.

Đối với tên, địa chỉ của người bán, người mua nếu quá dài, gây khó khăn khi lập hóa đơn thì
có thể viết tắt những từ thông dụng theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 3 Thông tư
26/2015/TT- BTC.

(Nguồn: vietlawonline.com)

PHẦN TIN PHÁP LUẬT
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HẢI QUAN – XUẤT NHẬP KHẨU

Các quy định cần tham khảo khi kinh doanh TN-TX gỗ

Công văn số 1201/HQHCM-GSQL ngày 14/5/2021 của Cục Hải quan TP. HCM về chính 
sách thuế  mặt hàng gỗ tròn kinh doanh tạm nhập tái xuất từ  Úc, Châu Phi, Châu Mỹ.

Khi kinh doanh TN-TX mặt hàng gỗ, doanh nghiệp cần tham khảo các quy định sau đây để
đảm bảo tuân thủ đúng hồ sơ, thủ tục XNK và chính sách thuế:

- Điều 13 Nghị định 69/2018/NĐ-CP để biết có phải xin giấy phép kinh doanh TN-TX gỗ.

- Điều 7 Nghị định 102/2020/NĐ-CP để biết các tài  liệu, hồ sơ cần phải có khi làm thủ tục 
nhập khẩu  gỗ.

- Mục 11 Phụ lục  1  Thông tư 15/2018/TT- BNNPTNT để rà soát loại gỗ nhập khẩu có thuộc  
diện phải kiểm dịch.

- Quyết định 4832/QĐ-BNN-TCLN ngày 27/11/2020 để xem Danh mục các loại gỗ đã nhập 
khẩu  vào Việt Nam và Danh sách vùng địa lý tích cực xuất khẩu gỗ vào Việt Nam.

- Công văn 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/4/2015 để xác định mã loại hình khai báo khi tạm nhập  
và tái xuất gỗ.

- Khoản 9 Điều 16 Luật thuế XNK số 107/2016/QH13 và Điều 13 Nghị định 134/2016/NĐ-CP 
để  xem chính sách, điều kiện xét miễn thuế.

(Nguồn: luatvietnam.net)

Từ 24/5/2021, thủ tục gia hạn TN-TX được thực hiện trực tuyến

Công văn số 2357/TCHQ-CNTT ngày 19/5/2021 của Tổng cục Hải quan  
về việc triển khai, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mới.

Tổng cục Hải quan thông báo kể từ ngày 24/5/2021 sẽ phê duyệt trực tuyến trên Hệ thống
HQ36a (địa chỉ https://pus.customs.gov.vn) cho 02 thủ tục sau:

1.Đề nghị gia hạn thời gian lưu giữ hàng hóa kinh doanh TN-TX

2.Đề nghị thay đổi, chia nhỏ container hàng hóa kinh doanh TN-TX.
(Nguồn: vietlawonline.com)

Chưa có chính sách giảm "tiền chậm nộp"

Theo Tổng cục Hải quan, việc tính tiền chậm nộp thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
cũng được áp dụng theo quy định của pháp luật về quản lý thuế (hiện tại là khoản 3 Điều 3
Luật số 106/2016/QH13 và khoản 3 Điều 3 Thông tư 130/2016/TT-BTC).

Tuy nhiên, pháp luật thuế hiện hành chỉ có quy định về gia hạn nộp thuế, miễn thuế, giảm
thuế, xóa nợ tiền thuế, không quy định về giảm tiền chậm nộp.

Theo khoản 3 Điều 3 Thông tư 130/2016/TT-BTC, mức tính tiền chậm nộp thuế kể từ ngày
1/7/2016 đến nay vẫn là 0,03%/ngày.

(Nguồn: luatvietnam.net)

Công văn số 2514/TCHQ-TXNK ngày 26/5/2021 của Tổng cục Hải quan về tiền chậm nộp.

PHẦN TIN PHÁP LUẬT
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Về điều kiện, thủ tục XNK tại chỗ đối với doanh nghiệp FDI

Công văn số 1178/HQHCM-GSQL ngày 13/5/2021 của Cục Hải quan  
TP. HCM về việc hướng dẫn thủ tục hải quan.

Hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ của doanh nghiệp FDI đã được quy định tại điểm c
khoản 3 Mục II Thông tư số 04/2007/TT-BTM. Theo đó, doanh nghiệp FDI khi xuất khẩu, nhập
khẩu hàng hóa tại chỗ cần đối chiếu điều khoản này để thực hiện cho đúng.

Ngoài ra, khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ phải thực
hiện theo Điều 86 Thông tư 38/2015/TT-BTC (sửa đổi tại Thông tư 39/2018/TT-BTC).

Về điều kiện miễn thuế cho hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu hiện được quy định tại
Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP (sửa đổi tại Nghị định 18/2021/NĐ-CP).

Đối với hàng hóa xuất từ nội địa để nhập vào kho ngoại quan hoặc xuất kho ngoại quan để
nhập vào nội địa, doanh nghiệp phải mở tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu theo loại hình tương
ứng theo quy định tại Chương II Thông tư 38/2015/TT-BTC.

(Nguồn: luatvietnam.net)

Cấm nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng để kinh doanh

Công văn số 1143/HQHCM-GSQL ngày 10/5/2021 của Cục Hải quan  
TP. HCM hướng dẫn thủ tục hải quan đối với việc nhập khẩu động cơ  

máy thủy đã qua sử dụng.

Đối với máy móc nhập khẩu loại đã qua sử dụng, Cục Hải quan TP. HCM lưu ý nếu có mã HS
thuộc chương 84, 85 Danh mục hàng hóa XNK thì phải đáp ứng tiêu chí, trình tự, thủ tục nhập
khẩu theo quy định tại Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg .

Đồng thời, chỉ cho phép nhập khẩu với mục đích sử dụng trực tiếp vào hoạt động sản xuất của
chính doanh nghiệp, không được kinh doanh.

(Nguồn: vietlawonline.com)

Cách khai xuất xứ trên tờ khai tái nhập và nhập khẩu tại chỗ

Công văn số 2437/TCHQ-GSQL ngày 21/5/2021 của Tổng cục Hải quan  
về việc khai xuất xứ hàng hóa nhập khẩu.

Theo Tổng cục Hải quan, tại chỉ tiêu "Mã nước xuất xứ" trên tờ khai nhập khẩu tại chỗ và tờ
khai tái nhập hàng xuất khẩu bị trả lại sẽ khai là "ZZ" nếu:

- Trên tờ khai xuất khẩu tại chỗ (đối ứng) đã khai xuất xứ theo cấu trúc "#&KXĐ".

-Trên tờ khai xuất khẩu ban đầu đã khai xuất xứ là "#&KXĐ" và hàng được tái nhập nguyên
trạng, không trải qua bất kỳ công đoạn nào khác ngoài việc bốc dỡ, lưu giữ hàng.

(Nguồn: vietlawonline.com)
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Nhập máy móc thay thế cho dự án ưu đãi có được miễnthuế?

Công văn số 2369/TCHQ-TXNK ngày 20/5/2021 của Tổng cục Hải quan  
về việc nhập khẩu thay thế.

Theo quy định tại khoản 11 Điều 16 Luật thuế XNK số 107/2016/QH13 và khoản 7 Điều 1 Nghị
định 18/2021/NĐ-CP, máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định cho dự án ưu đãi đầu
tư được miễn thuế nhập khẩu.

Tuy nhiên, Tổng cục Hải quan lưu ý, hiện nay không có điều khoản quy định miễn thuế đối với
trường hợp nhập khẩu máy móc, thiết bị để thay thế cho các máy móc thiết bị đã nhập khẩu
miễn thuế của dự án ưu đãi.

(Nguồn: vietlawonline.com)

Giải đáp về đăng ký Danh mục miễn thuế điện tử

Công văn số 2370/TCHQ-TXNK ngày 20/5/2021 của Tổng cục Hải quan  
về việc đăng ký Danh mục miễn thuế.

Công văn giải đáp một số vướng mắc về đăng ký Danh mục miễn thuế điện tử trên Hệ thống
miễn giảm hoàn kể từ ngày 23/11/2020 theo hướng dẫn tại Công văn số 7373/TCHQ-TXNK .

Theo đó, trường hợp chưa xác định được người xuất nhập khẩu (XNK) tại thời điểm thông báo
Danh mục thì trước khi đăng ký tờ khai hải quan, chủ dự án phải khai bổ sung mã người XNK
và tên người XNK trên Danh mục miễn thuế.

Nếu danh sách người XNK nhiều hơn 15 doanh nghiệp thì trước khi đăng ký tờ khai hải quan,
chủ dự án phải khai điều chỉnh Danh sách người XNK trên Danh mục miễn thuế theo hướng
thay tên của doanh nghiệp chưa có nhu cầu nhập khẩu bằng tên của doanh nghiệp có nhu cầu
nhập khẩu gần nhất.

Kể từ ngày 23/11/2020, đối với trường hợp nhập khẩu máy móc, thiết bị để tạo TSCĐ thành
nhiều lần, nhiều chuyến nhưng không thể trừ lùi số lượng tại thời điểm nhập khẩu thì chủ dự
án phải thông báo Danh mục miễn thuế trên Hệ thống điện tử.

Nhằm đảm bảo việc trừ lùi chính xác, hiện nay Hệ thống VNACCS được thiết kế theo hướng
chỉ cho sử dụng Danh mục miễn thuế để trừ lùi tờ khai tiếp theo khi tờ khai trước đó (có sử
dụng Danh mục miễn thuế này) đã được thông quan.

Riêng trường hợp tờ khai trước chưa được thông quan do chờ kết quả kiểm tra chất lượng,
nếu muốn sử dụng Danh mục miễn thuế cho tờ khai mới thì doanh nghiệp sử dụng nghiệp vụ
IDA01 để gọi lại tờ khai chưa thông quan và tạm gỡ bỏ chỉ tiêu khai báo về Danh mục miễn
thuế.

(Nguồn: vietlawonline.com)
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Giấy phép nhập khẩu ô tô phi mậu dịch chỉ có giá trị 30 ngàyvà  không 
được gia hạn

Công văn số 2432/TCHQ-GSQL ngày 21/5/2021 của Tổng cục Hải quan  
về việc gia hạn giấy phép nhập khẩu xe ô tô không nhằm mục đích  

thương mại.

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 143/2015/TT-BTC, giấy phép nhập khẩu, tạm nhập xe ô tô
phi mậu dịch chỉ có giá trị trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cấp và không được gia hạn hay
điều chỉnh.

Điều này có nghĩa, nếu chưa kịp nhập khẩu xe ô tô (phi mậu dịch) trong vòng 30 ngày kể từ
ngày cấp giấy phép thì phải xin lại giấy phép mới.

(Nguồn: vietlawonline.com)

Ray thép đã qua sử dụng có bị xem là phế liệu?

Công văn số 2331/TCHQ-GSQL ngày 19/5/2021 của Tổng cục Hải quan  
về việc nhập khẩu ray thép đã qua sử dụng.

Đối với "Ray thép đã qua sử dụng", Tổng cục Hải quan đã yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh căn
cứ ý kiến của Tổng cục Môi trường tại Công văn số 649/TCMT-QLCT ngày 16/3/2021 và khai
báo của doanh nghiệp để giải quyết thông quan.

Theo đó, trường hợp Ray thép nhập khẩu được xếp vào nhóm vật liệu xây dựng đường ray,
có C/O nêu rõ là hàng đã qua sử dụng thuộc mã HS 7302, không phải là phế liệu và không
thuộc nhóm hàng có mã HS 7204, đồng thời được nhập khẩu để tái sử dụng làm đường ray
trong các nhà xưởng, bến tàu, không dùng để tái chế, sản xuất gang, thép thì được miễn
thực hiện các quy định về nhập khẩu phế liệu tại Luật Bảo vệ môi trường và Quyết định
28/2020/QĐ-TTg .

Tuy nhiên, trường hợp có thông tin, nghi ngờ lô hàng nhập khẩu là phế liệu thì cơ quan hải
quan sẽ tiến hành kiểm tra sau thông quan.

(Nguồn: luatvietnam.net)
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TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG – CHỨNG KHOÁN

Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 6/2021 giảm còn 23.160 đồng/USD

Thông báo số 2617/TB-KBNN ngày 31/5/2021 của Bộ Tài chính về tỷ giá  
hạch toán tháng 6 năm 2021.

Trong tháng 6/2021, tỷ giá hạch toán ngoại tệ giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ sẽ áp dụng
theo mức 23.160 đồng/USD, giảm 44 đồng so với tỷ giá tháng 5/2021 (23.204 đồng/USD,
Thông báo số 2061/TB-KBNN ngày 29/4/2021).

Tỷ giá này được sử dụng trong các nghiệp vụ: quy đổi, hạch toán kế toán và hạch toán thu chi
NSNN bằng ngoại tệ.

Thông báo có đính kèm bảng tỷ giá hạch toán các đồng ngoại tệ khác trong tháng
6/2021.

(Nguồn: luatvietnam.net)

Từ 11/7/2021, bãi bỏ quy định cho phép hạch toán chênh lệch tỷ giá hối đoái

Thông tư số 37/2021/TT-BTC ngày 27/5/2021 của Bộ Tài chính về việc  
bãi bỏ Thông tư số 179/2012/TT-BTC ngày 24/10/2012 của Bộ trưởng  

Bộ Tài chính quy định về ghi nhận, đánh giá, xử lý các khoản chênh lệch  
tỷ giá hối đoái trong doanh nghiệp.

Hiệu lực thi hành: 11/7/2021

Thông tư bãi bỏ toàn bộ Thông tư 179/2012/TT-BTC quy định về việc hạch toán khoản chênh
lệch tỷ giá hối đoái trong doanh nghiệp kể từ ngày 11/7/2021.

Theo đó, toàn bộ các quy định, hướng dẫn về hạch toán chênh lệch tỷ giá tại Thông tư
179/2012/TT-BTC chỉ được áp dụng đến hết ngày 10/7/2021.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/7/2021.
(Nguồn: luatvietnam.net)
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DOANH NGHIỆP – ĐẦU TƯ

Công bố các thủ tục mới về đăng ký đầu tư

Quyết định số 701/QĐ-BKHĐT ngày 2/6/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu  
tư về việc công bố thủ tục hành chính mới, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư  
tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu  

tư.

Quyết định công bố Danh mục các thủ tục mới trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam (có kèm 
căn cứ  pháp lý và cơ quan thực hiện), gồm:

-10 thủ tục về chấp thuận chủ trương đầu tư, điều chỉnh, gia hạn dự án đầu tư thuộc thẩm 
quyền chấp thuận của Thủ tướng.

-16 thủ tục về chấp thuận nhà đầu tư, chủ trương đầu tư, điều chỉnh, gia hạn, chấm dứt dự 
án đầu  tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND cấp tỉnh.

-01 thủ tục về cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện xin chấp
thuận  chủ trương đầu tư.

- 02 thủ tục về cấp lại, hiệu đính, thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu
tư.

- 01 thủ tục về đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần đối với nhà đầu tư nước ngoài.

-02 thủ tục về thành lập, chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước 
ngoài trong hợp đồng BCC.

-23 thủ tục về chấp thuận nhà đầu tư, chủ trương đầu tư, cấp giấy đăng ký đầu tư, điều 
chỉnh, gia  hạn, chấm dứt dự án trong khu công nghiệp, khu chế xuất.

Các thủ tục đầu tư tại Quyết định này được thực hiện theo quy định mới tại Luật đầu tư  
61/2020/QH14, Nghị định 31/2021/NĐ-CP và Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT .

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

Thay thế Quyết định số 814/QĐ-BKHĐT ngày 25/5/2020; Danh mục và nội dung cụ thể các
thủ tục hành chính trong thủ tục đầu tư tại Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định số
1038/QĐ- BKHĐT ngày 28/7/2017.

(Nguồn: vietlawonline.com)
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Tiêu chí, thủ tục đăng ký tham gia mạng lưới tư vấn viên lĩnh vực đầu tư

Quyết định số 632/QĐ-BKHĐT ngày 17/5/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
về lĩnh vực, tiêu chí, quy định công nhận cá nhân, tổ chức tư vấn thuộc  mạng 
lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Kế hoạch và Đầu tư.

Hiệu lực thi hành: 17/5/2021

Quyết định ban hành tiêu chí, thủ tục công nhận mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp
nhỏ và vừa trong các lĩnh vực sau:

1.Tư vấn về thành lập và vận hành doanh nghiệp

2.Tư vấn về quản trị và phát triển doanh nghiệp

3.Tư vấn chuyển đổi số cho doanh nghiệp

4.Tư vấn về đầu tư

5.Tư vấn về đấu thầu

6.Tư vấn về tiếp cận tài chính

Theo đó, các cá nhân, doanh nghiệp nếu đáp ứng tiêu chí tương ứng tại Mục II Quy định này
thì có thể đăng ký làm tư vấn viên trong một, một số lĩnh vực nêu trên, kể cả người nước
ngoài.

Hồ sơ đăng ký tham gia Mạng lưới tư vấn viên được nộp trực tuyến tại địa chỉ
www.business.gov.vn hoặc nộp trực tiếp tại Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu
tư.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

(Nguồn: vietlawonline.com)

LAO ĐỘNG – BẢO HIỂM

Phí xét nghiệm COVID theo chỉ định được BHYT chi trả

Công văn số 1537/BHXH-CSYT ngày 2/6/2021 của  Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn 
thanh toán  chi phí xét nghiệm COVID-19 theo chế độ BHYT..

Những người mang thẻ BHYT khi khám bệnh hoặc đang điều trị nội trú nếu được bác sĩ chỉ
định xét nghiệm COVID-19 thì phí xét nghiệm sẽ do BHYT chi trả trực tiếp cho bệnh viện.

Nếu kết quả xét nghiệp là dương tính (tức có khả năng bị nhiễm COVID-19 thì BHYT sẽ trả
cho bệnh viện mức phí theo quy định tại Mục 1 Công văn số 3100/BYT-BH ngày 20/4/2021.
Ngược lại, nếu kết quả âm tính (tức không nghi ngờ nhiễm bệnh) thì trả theo quy định tại Mục
6 Công văn số 3100/BYT- BH ngày 20/4/2021.

(Nguồn: luatvietnam.net)
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Từ 31/5/2021, hồ sơ BHXH bắt buộc nộp qua bưu điện

Công văn số 1940/BHXH-VP ngày 31/5/2021 của Bảo hiểm xã hội TP.  
HCM về việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong  

thời gian dịch bệnh Covid-19.

Trước diễn biến dịch khó lường tại TP. HCM, BHXH Thành phố đã bắt buộc nộp hồ sơ - trả
kết quả qua bưu điện đối với tất cả các thủ tục BHXH của doanh nghiệp, cá nhân, trừ trường
hợp nhận tiền mặt thanh toán trực tiếp và đổi thẻ BHYT.

Thời gian áp dụng từ 31/5/2021 cho đến khi có thông báo mới.

Doanh nghiệp tại TP. HCM được vận động mua vắc xin Covid-19 cho 
người lao động

Công văn số 377/LĐLĐ-TG ngày 29/5/2021 của Liên đoàn lao động TP.  
HCM về việc vận động doanh nghiệp mua vắc-xin để tiêm phòng dịch  

COVID-19 cho công nhân lao động tại doanh nghiệp.

Công văn vận động (chưa phải bắt buộc) các doanh nghiệp trên địa bàn TP. HCM trích kinh
phí để mua vắc xin phòng Covid-19 tiêm cho công nhân lao động đang làm việc tại doanh
nghiệp và tài trợ cho Quỹ vắc xin Covid-19.

Đối với đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, người lao động cũng được vận động
nhắn tin để ủng hộ Chương trình "Vắc xin cho công nhân".

Công văn này thay thế Công văn số 375/LĐLĐ-TG ngày28/5/2021.

(Nguồn: luatvietnam.net)

Từ 1/6/2021, được sử dụng thẻ BHYT điện tử trên VssID để KCB

Công văn số 1493/BHXH-CSYT ngày 31/5/2021 của Bảo hiểm xã hội  
Việt Nam về việc sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng 

VSS- ID để khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Nhận thấy tính tiện lợi của ứng dụng VssID sau một thời gian thí điểm, BHXH Việt Nam đã
yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh trên cả nước triển khai sử dụng thẻ BHYT trên ứng
dụng VssID thay cho thẻ BHYT giấy kể từ ngày 1/6/2021.

Theo BHXH Việt Nam, việc sử dụng thẻ BHYT điện tử trên ứng dụng VssID đem đến sự tiện
lợi nhưng vẫn đảm bảo tính bảo mật thông tin cho người dùng, đồng thời sẽ giúp hạn chế
tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT.
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Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp bị ảnh hưởng
mạnh mẽ do dịch bùng phát lần này, Tổng
Liên đoàn lao động đã đồng ý cho lùi thời
điểm đóng kinh phí công đoàn đến hết ngày
31/12/2021 đối với các doanh nghiệp có số lao
động (đang đóng BHXH) phải tạm nghỉ dịch từ
50% trở lên.

Việc xem xét, xác định doanh nghiệp được lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn sẽ do Ban
Thường vụ các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương và Công
đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn quyết định.

(Nguồn: luatvietnam.net)

Công văn số 374/LĐLĐ-CSPL ngày 28/5/2021 của Liên đoàn lao động
TP. HCM về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung Quyết định số
2606/QĐ-TLĐ ngày 19/5/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Công văn hướng dẫn xác định các trường hợp đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó
khăn được hỗ trợ thu nhập theo Quyết định số 2606/QĐ-TLĐ ngày 19/5/2021.

Theo đó, đối với F1 là cán bộ, công viên chức phải cách ly tập trung được hỗ trợ tối đa 1,5
triệu/người và đoàn viên, người lao động bị cách ly tại nhà được hỗ trợ tối đa 500.000/người
chỉ khi thuộc một trong các trường hợp "khó khăn" sau:

- Thu nhập dưới 5 triệu;
- Nữ mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi;
- Bản thân hoặc có vợ/chồng/con mắc bệnh hiểm nghèo;
- Đang nằm viện hoặc bị tai nạn lao động trong thời gian cách ly;

-Là thu nhập chính trong gia đình đang trực tiếp nuôi dưỡng cha mẹ/vợ/chồng/con không có
thu nhập.

Về các trường hợp "đặc biệt khác" được xem xét hỗ trợ thu nhập nêu tại khoản 6 Điều 1 Quyết
định số 2606/QĐ-TLĐ bao gồm:
- Người lao động (NLĐ) phải ngừng việc do thu hẹp sản xuất, nơi làm việc bị phong tỏa, cách

ly;
- NLĐ nghỉ việc, mất việc làm và không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp;
- NLĐ tạm hoãn HĐLĐ thời gian tối thiểu từ 1 tháng trở lên;
-NLĐ có cha/mẹ/vợ/chồng/con cùng có quyết định áp dụng biện pháp cách ly tại nhà hoặc một
người là F0/F1;
-Đoàn viên công đoàn được huy động tham gia công tác phòng chống dịch tại doanh nghiệp
phải áp dụng các biện pháp phòng dịch của cơ quan chức năng.

Ban Thường vụ Công đoàn cấp trên sẽ xem xét, lựa chọn đối tượng được hỗ trợ và mức hỗ
trợ cụ thể cho các trường hợp "đặc biệt khác".

(Nguồn: vietlawonline.com)

Gia hạn đóng kinh phí công đoàn cho doanh nghiệp có trên 50% lao động tạm nghỉ

Công văn số 2059/TLĐ ngày 28/5/2021 của Tổng Liên đoàn lao động  Việt Nam về việc lùi thời 
điểm đóng kinh phí công đoàn đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bới dịch Covid -19

Tiêu chí xác định người lao động được hỗ trợ tiền trong đợt dịch thứ  4 (tại TP. HCM)
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Giá xét nghiệm Covid-19 được thanh toán BHYT: 734.000 đồng/mẫu

Công văn số 4356/BYT-KHTC ngày 28/5/2021 của Bộ Y tế về việc 
hướng  dẫn mức giá thanh toán

chi phí thực hiện xét  
nghiệm COVID-19.

Chi phí xét nghiệm Covid-19 tạm thời
được Bộ Y tế hướng dẫn mức giá thanh
toán BHYT như sau:

-734.000 đồng/01 mẫu xét nghiệm đơn,
áp dụng theo mức giá dịch vụ số
1735: xét nghiệm vi khuẩn/virus bằng Real-time PCR quy định tại Phụ lục Thông tư 
13/2019/TT- BYT .

-Nếu đơn vị lấy mẫu chuyển cho đơn vị khác xét nghiệm thì thanh toán giá dịch vụ lấy mẫu là
117.800 đồng/mẫu; giá xét nghiệm là 616.200 đồng/mẫu.

-Nếu xét nghiệm mẫu gộp, thanh toán giá dịch vụ lấy mẫu là 100.000 đồng/mẫu; giá xét
nghiệm tính bằng 634.000 đồng chia (:) cho số mẫu gộp.

Đối với trường hợp thanh toán không có BHYT, được áp dụng mức giá theo giá dịch vụ số
1735: xét nghiệm vi khuẩn/virus bằng Real-time PCR quy định tại Phụ lục Thông tư
14/2019/TT-BYT .

Theo đó, giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR từ bệnh phẩm
dịch hầu họng (áp dụng cho mẫu đơn) do cơ sở xét nghiệm quy định nhưng tối đa
không quá
734.000 đồng/01 mẫu. Nếu xét nghiệm mẫu gộp thì giá tối đa của dịch vụ lấy mẫu là 117.800  
đồng/mẫu; giá tối đa của dịch vụ xét nghiệm bằng 634.000 đồng chia (:) cho số mẫu gộp.

Riêng với trường hợp xét nghiệm bằng test nhanh, do mức giá của các loại test này giữa các
nhà sản xuất hiện nay rất khác nhau nên trước mắt Bộ Y tế hướng dẫn thanh toán theo thực
thanh, thực chi, thời điểm áp dụng từ 1/7/2021.
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GIAO THÔNG VẬN TẢI

Các yêu cầu phòng chống dịch đối với hãng tàu

Công văn số 4959/BGTVT-CYT ngày 29/5/2021 của Bộ Giao thông Vận  
tải về việc tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 đối với  

thuyền viên.

Để phòng dịch lây lan từ các thuyền viên nhập cảnh, Bộ Giao thông vận tải đã yêu cầu các
doanh nghiệp vận tải, đại lý hàng hải, chủ tàu... chở hàng hóa qua cửa khẩu đường biển vào
Việt Nam phải thực hiện nghiêm hướng dẫn phòng dịch tại Quyết định 2553/QĐ-BYT ngày
18/6/2020.

Trong đó, lưu ý một số yêu cầu sau:

-Khi vận tải hàng hóa đến nước, vùng lãnh thổ có dịch, chỉ được chở hàng giao đến cửa
khẩu, không đi sâu vào nội địa, hạn chế lên bờ khi chờ lấy hoặc giao hàng, nếu phải lên bờ
hạn chế đến chỗ đông người, thường xuyên đeo khẩu trang và giữ khoảng cách 1,5-2m.

- Khử khuẩn toàn bộ tàu sau khi lấy hàng hoặc dỡ hàng.

-Thuyền viên rời tàu lên bờ phải thực hiện kiểm dịch y tế, cách ly tập trung theo quy định,
đồng thời thực hiện đầy đủ xét nghiệm theo yêu cầu.

(Nguồn: vietlawonline.com)

Cho nhập cảnh trở lại tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP. HCM)

Công văn số 2304/CHK-VTHK ngày 1/6/2021 của Cục Hàng không Việt  
Nam về chuyến bay chở người nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu  

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất.

Hiệu lực thi hành: 1/6/2021

Cục Hàng không Việt Nam đã cho tiếp
nhận trở lại các chuyến bay quốc tế đón
khách nhập cảnh tại 2 sân bay Nội Bài
(Hà Nội) và Tân Sơn Nhất (TP. HCM).

Chỉ một ngày trước đó (ngày 31/5/2021),
Cục Hàng không Việt Nam đã có Công
văn số 2276/CHK-VTHK
yêu cầu ngừng tiếp nhận các chuyến bay đón khách nhập cảnh tại 2 sân bay nói trên kể từ
1/6/2021.  Tuy nhiên, quyết định này đã được hủy bỏ.

Công văn có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế công văn số 2276/CHK-VTHK ngày
31/5/2021.

(Nguồn: luatvietnam.net)
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XÂY DỰNG – BẤT ĐỘNG SẢN

Các điều kiện, thủ tục chuyển nhượng dự án BĐS

Công văn số 1619/BXD-QLN ngày 12/5/2021 của  Bộ Xây dựng về việc 
chuyển nhượng một phần dự  án bất động sản.

Theo Bộ Xây dựng, chủ đầu tư dự án bất động sản (BĐS) nói chung, dự án khu đô thị nói
riêng có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án cho chủ đầu tư khác để tiếp
tục đầu tư kinh doanh nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện, nguyên tắc, quyền, nghĩa vụ của
từng bên theo pháp luật về kinh doanh BĐS và đầu tư.

Cụ thể, việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án BĐS phải đáp ứng 02 hệ thống
pháp luật/quy định sau:

-Các quy định về kinh doanh BĐS tại Mục 6 Chương II Luật Kinh doanh BĐS 2014 và Mục 5
Chương II Nghị định 76/2015/NĐ-CP .

-Các quy định về đầu tư tại Điều 46, điểm b, c khoản 2 Điều 75 Luật Đầu tư 2020 và Điều 48
Nghị định 31/2021/NĐ-CP .

Về thủ tục, nếu dự án BĐS được chuyển nhượng có yêu cầu chấp thuận đầu tư theo khoản 3
hoặc khoản 4 Điều 29 Luật Đầu tư hoặc phải xin giấy chứng nhận đầu tư thì phải thực hiện
thủ tục chuyển nhượng và điều chỉnh dự án theo pháp luật đầu tư.

Ngược lại, nếu dự án BĐS được chuyển nhượng không thuộc diện phải thực hiện thủ tục
chuyển nhượng và điều chỉnh dự án theo pháp luật đầu tư thì chỉ cần làm thủ tục chuyển
nhượng theo pháp.

luật kinh doanh BĐS. Riêng việc chuyển nhượng đất của dự án BĐS được thực hiện theo
pháp luật đất đai.

(Nguồn: vietlawonline.com)

Từ 26/3/2021, điều chỉnh dự án khu đô thị sẽ phải áp dụng quy định mới

Công văn số 1733/BXD-PTĐT ngày 17/5/2021 của Bộ Xây dựng về việc  
điều chỉnh dự án đầu tư.

Bộ Xây dựng lưu ý, Điều 33 Nghị định 11/2013/NĐ-CP quy định về việc điều chỉnh dự án đầu
tư  khu đô thị đã được bãi bỏ tại Mục 2 Điều 111 Nghị định 31/2021/NĐ-CP (hiệu lực từ

26/3/2021).

Theo đó, kể từ ngày 26/3/2021, việc điều chỉnh dự án đầu tư khu đô thị sẽ phải thực hiện theo
quy định mới tại Điều 41 Luật Đầu tư số 61/2020/QH14, không còn thực hiện theo Điều 33
Nghị định 11/2013/NĐ-CP.

(Nguồn: vietlawonline.com)
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Chỉ huy trưởng công ty xây dựng phải có HĐLĐ

Công văn số 1734/BXD-HĐXD ngày 17/5/2021 của Bộ Xây dựng hướng  
dẫn một số nội dung liên quan đến năng lực hoạt động xây dựng.

Liên quan đến Bộ câu hỏi sát hạch cấp chứng chỉ xây dựng, Bộ Xây dựng cho biết đang rà
soát, chỉnh sửa lại để phù hợp với các lĩnh vực cấp chứng chỉ theo quy định mới tại Nghị định
15/2021/NĐ-CP và sẽ sớm công bố khi hoàn thành.

Đối với điều kiện tổ chức/doanh nghiệp đề nghị cấp chứng chỉ năng lực xây dựng phải có
"người lao động" có chứng chỉ hành nghề tương ứng với chức danh đảm nhiệm (chủ nhiệm,
chủ trì, chỉ huy trưởng...) quy định tại khoản 4 Điều 89 Nghị định 15/2021/NĐ-CP, Bộ Xây dựng
lưu ý, những người đảm nhận chức danh này phải có giao kết HĐLĐ với tổ chức/doanh
nghiệp thì mới được coi là "người lao động".

(Nguồn: luatvietnam.net)

Các biện pháp phòng dịch đối với công trình xây dựng tại TP. HCM

Công văn số 5005/SXD-TT ngày 12/5/2021 của Sở Xây dựng TP. HCM  
về việc tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa  

bàn TP. HCM.

Theo Công văn này, các công trình đang xây
dựng tại TP. HCM vẫn được tiếp tục thi công
nhưng phải tuân thủ nghiêm biện pháp phòng
chống dịch theo Quyết định số 1203/QĐ-BCĐ
ngày 6/4/2020, bao gồm:

-Bố trí đủ phương tiện, vật tư phòng dịch theo
khuyến cáo của cơ quan y tế;

-Yêu cầu công nhân đeo khẩu trang, rửa tay
sát khuẩn, giữ khoảng cách tối thiểu 1m;

-Khử khuẩn bề mặt, thiết bị, máy móc tiếp xúc
trực tiếp với công nhân, vệ sinh công trình sau
mỗi ca;

-Đo thân nhiệt người ra, vào công trình, riêng công nhân phải đo thân nhiệt vào đầu và cuối 
mỗi  ca; nếu có người từ 37,5 độ trở lên phải theo dõi và báo cho cơ quan y tế;

-Rà soát nhân công, chuyên gia nước ngoài đến từ các vùng dịch trở lại làm việc để thông báo
với  UBND quận, huyện nơi thi công tổ chức cách ly;

Chủ đầu tư, nhà thầu có trách nhiệm tuân thủ các biện pháp phòng dịch nêu trên kể từ 18h 
ngày  7/5/2021 cho đến khi có thông báo mới. Nếu không tuân thủ đúng sẽ phải dừng thi công.
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Chuyển nhượng vốn góp là nhà đất có cần đăng bộ lại?

Theo quy định tại khoản 27 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP, đối với trường hợp chuyển
nhượng vốn góp có bao gồm chuyển nhượng nhà đất, nếu doanh nghiệp vẫn giữ tên cũ sau
khi chuyển nhượng vốn góp, không đổi tên khác thì được miễn làm thủ tục đăng ký biến động
đất đai.
Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp đổi tên khác sau khi chuyển nhượng vốn góp thì bắt buộc phải
làm thủ tục đăng ký biến động đất đai theo điểm b khoản 4 Điều 95 Luật Đất đai, đồng thời
phải nộp thuế, phí, lệ phí theo quy định.

(Nguồn: vietlawonline.com)

Không được điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng theo hóa đơn đầu vào

Công văn số 1557/BXD-KTXD ngày 10/5/2021 của Bộ Xây dựng hướng  
dẫn thanh toán hợp đồng xây dựng.

Theo quy định tại khoản 6 Điều 19 Nghị định 37/2015/NĐ-CP, hợp đồng xây dựng ký kết theo
đơn giá điều chỉnh được thanh toán căn cứ vào đơn giá thỏa thuận trong hợp đồng hoặc đơn
giá điều chỉnh (nếu có) và khối lượng thực tế hoàn thành được nghiệm thu.

Theo đó, việc thanh toán kết cấu, hạng mục công trình xây dựng sẽ phải căn cứ theo đơn giá
mà các bên đã thỏa thuận trong hợp đồng hoặc đơn giá thỏa thuận điều chỉnh, không cứ theo
giá mua thực tế trên hóa đơn, chứng từ.

(Nguồn: vietlawonline.com)
Hướng dẫn lập phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa

Hiệu lực thi hành: 28/6/2021

Thông tư hướng dẫn lập phương án
sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh
nghiệp nhà nước và đơn vị sự nghiệp
công lập.
Theo đó, các doanh nghiệp cổ phần
hóa phải lập báo cáo hiện trạng quản
lý, sử dụng đất tính đến thời điểm
xác định giá trị
doanh nghiệp và gửi cơ quan chủ quản phê duyệt. Báo cáo này phải có đủ các nội dung chính
như quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư này.
Đối với phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa, doanh nghiệp phải căn cứ vào quy hoạch, kế
hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng (nếu có) của địa phương; phương án sắp xếp lại nhà
đất công; phương án sử dụng đất theo Nghị định 118/2014/NĐ-CP đã phê duyệt và chiến
lược phát triển doanh nghiệp để đề xuất phương án.

Trong phương án, cần phải có phần so sánh, đối chiếu phương án sử dụng đất khi cổ phần
hóa với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất,... theo các nội dung hướng dẫn tại khoản 3 Điều 2
Thông tư này.Nội dung chi tiết về phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa xem tại Phụ lục I,
Phụ lục II Thông tư này.
Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 28/6/2021.

(Nguồn: luatvietnam.net)

Công văn số 674/TCQLĐĐ-CKSQLSDĐ ngày 1/4/2020 của Bộ Tài  nguyên và Môi trường về việc 
đăng ký biến động đối với trường hợp  chuyển nhượng vốn góp trong doanh nghiệp.
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LĨNH VỰC KHÁC

Sửa đổi quy định xử phạt vi phạm về bảo vệ môi trường

Nghị định số 55/2021/NĐ-CP ngày 24/5/2021 của  Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung 
một số điều  của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày  18/11/2016 của Chính phủ quy 

định về xử phạt vi  phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi  trường.

Hiệu lực thi hành: 10/7/2021

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi
trường, cụ thể gồm:
-Sửa đổi, bổ sung một số khái niệm như: tổ chức bị xử phạt; thông số môi trường nguy hại; báo
cáo đánh giá tác động môi trường; giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường; chất
thải rắn thông thường đặc thù;...

-Bổ sung một số biện pháp khắc phục hậu quả như: buộc di dời dự án, cơ sở gây ô nhiễm; buộc
cải tạo công trình xử lý chất thải; buộc lắp đặt thiết bị, hệ thống quan trắc nước thải tự động;
buộc tháo dỡ công trình, thiết bị xả thải được xây lắp trái quy định;...

- Sửa đổi mức phạt đối với các vi phạm về thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường;

-Sửa đổi mức phạt đối với các vi phạm về thực hiện quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác
động môi trường;

-Thay mới quy định về xử phạt các vi phạm liên quan đến giấy xác nhận hoàn thành công trình
bảo vệ môi trường;

-Bổ sung quy định xử phạt đối với hành vi không thu gom,
xử lý chất thải phát sinh theo quy định đối với dự án,
phương án sản xuất, kinh doanh được miễn đăng ký kế
hoạch bảo vệ môi trường;

-Bổ sung quy định xử phạt đối với các vi phạm về thực hiện
quan trắc, giám sát môi trường;

- Sửa đổi mức xử phạt đối với các vi phạm về xả nước thải

có chứa các thông số môi trường nguy hại vào môi trường hoặc xả nước thải có pH nằm ngoài  
ngưỡng cho phép;

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/7/2021.

(Nguồn: vietlawonline.com)
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Sắp giảm tiền điện mùa dịch đợt 3
Hiệu lực thi hành: 2/6/2021

Theo Nghị quyết này, Chính phủ đã đồng ý phương án giảm giá điện, giảm tiền điện cho 
khách  hàng bị ảnh hưởng dịch Covid-19 (đợt 3) do Bộ Công thương đề xuất.

Mức giảm cụ thể bao nhiêu sẽ do Bộ Công thương phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn 
triển  khai.
Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

(Nguồn: vietlawonline.com)

Giải đáp về ứng dụng tra cứu nhãn hiệu (WipoPublish)

Công văn số 4093/SHTT-CNTT ngày 13/5/2021 của Cục Sở hữu trí 
tuệ  về chức năng tra cứu nhãn hiệu.

Theo Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT), trong tháng 4/2021, ứng dụng Thư viện số về Sở hữu công
nghiệp trên nền tảng iplib.noip.gov.vn đã bị tấn công nên dẫn đến việc chức năng "tra cứu
nhãn hiệu" bị lỗi, không thực hiện được. Tuy nhiên, sự cố này hiện đã được khắc phục
xong.

Đối với lỗi "tra cứu không hiển thị đúng và đầy đủ", Cục SHTT cho biết nguyên nhân là do bộ
nhớ đệm của trình duyệt web phía người dùng đã đầy. Cách xử lý lỗi này như sau: bấm tổ
hợp phím "CTRL + F5" (nếu dùng máy tính với hệ điều hành Windows hoặc Linux); bấm
"SHIFT + Reload toolbar button" (nếu là thiết bị di động dùng Apple Safari); bấm "CMD +
SHIFT + R" (nếu dùng máy tính Mac với trình duyệt Chrome và Firefox).

Thư viện số về Sở hữu công nghiệp trên nền tảng wipopublish.noip.gov.vn là ứng dụng mới,
vừa được thử nghiệm từ 1/4/2021. Hiện tại, ứng dụng này đã khắc phục, bổ sung các chức
năng tra cứu sau: "tra cứu bằng tiếng Việt không dấu", "tra cứu theo thông tin chủ văn
bằng", "tra cứu theo tên hàng hóa, dịch vụ".
Tài liệu hướng dẫn tra cứu WipoPublish hiện tại được đăng trên Cổng thông tin Cục SHTT,
địa chỉ http://ipvietnam.gov.vn và trên trang Wipopublish, đường link
http://wipopublish.noip.gov.vn/wopublish-resources/documents/help.pdf.

(Nguồn: vietlawonline.com)

Các thuốc điều trị Covid-19 khan hiếm sẽ được ưu tiên cấp phép nhập khẩu

Công văn số 6063/QLD-KD ngày 28/5/2021 của Cục Quản lý Dược về  
việc đảm bảo cung ứng thuốc phòng, chống Covid-19 (2 trang)

Công văn yêu cầu các công ty dược tiếp tục tăng cường nguồn cung các thuốc thiết yếu cho
điều trị Covid-19, nhất là các thuốc khan hiếm, ít hoặc chưa có giấy đăng ký lưu hành.

Đối với các thuốc khan hiếm (thuốc tiêm Magie Sulfate 15%, thuốc tiêm  
Sulfamethoxazole/Trimethoprim...), sẽ được Cục Quản lý Dược ưu tiên giải quyết nhanh thủ tục 
cấp giấy đăng ký lưu hành và giấy phép nhập khẩu để kịp thời có đủ thuốc điều trị.

(Nguồn: thuvienphapluat.vn)

Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 2/6/2021 của Chính phủ về phương án hỗ  trợ giảm giá 
điện, giảm tiền điện (đợt 3) cho các khách hàng sử dụng  điện.
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Hướng dẫn sử dụng các ứng dụng khai báo y tế và phòng dịch

Quyết định số 2666/QĐ-BYT ngày 29/5/2021 của Bộ Y tế về việc ban  

hành Hướng dẫn sử dụng các ứng dụng khai báo y tế và phát hiện tiếp  

xúc gần phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tài liệu này hướng dẫn sử dụng các ứng dụng khai báo y tế và phát hiện tiếp xúc gần phục vụ

phòng chống dịch Covid-19, bao gồm:

1.Ứng dụng VHD (VietNam Health Decleration) và tokhaiyte.vn

2.Ứng dụng Bluezone

3.Ứng dụng NCOVI

Theo đó, các ứng dụng VHD và tokhaiyte.vn cho phép sử dụng để khai báo y tế bắt buộc, khai
báo y tế tự nguyện, cập nhật tình trạng sức
khỏe hằng ngày của những người bị cách ly
và để "check in" khi đến những nơi công
cộng.

Ứng dụng Bluezone thì cho phép ghi nhận
các tiếp xúc gần giữa các smartphone đã cài
đặt Bluezone, ngoài ra cũng cho phép khai
báo y tế tự nguyện, ghi nhận người đến,
người đi tại các địa điểm công cộng và gửi
bản tin thông báo về dịch.

Còn lại, ứng dụng NCOVI thì cho phép khai báo y tế tự nguyện, cập nhật tình hình sức khỏe
hàng ngày (tự nguyện); ghi nhận người đến, người đi tại các địa điểm công cộng.

Đáng lưu ý, trường hợp cá nhân muốn sử dụng mã QR để khai báo y tế hoặc cơ quan, công ty,
nhà máy, khu công nghiệp, bệnh viện, trường học,.. cần sử dụng mã QR để người ra vào trụ
sở khai báo y tế thì phải cài đặt ứng dụng Tokhaiyte.vn.

Mã QR được cấp vào lần khai báo y tế đầu tiên trên smartphone. Sau khi có mã QR, cá nhân
có thể lưu trên smartphone để quét trực tiếp hoặc khai mã QR cho nhân viên kiểm dịch để
quét.

Đối với những người thường đi đến những nơi công cộng, nơi tập trung đông người như bệnh
viện, phòng khám, chung cư, trường học, nhà ga, bến xe, trung tâm thương mại...thì cần cài
đặt ứng dụng Bluezone (và bật chế độ Bluetooth) để phát hiện các tiếp xúc gần.

Đối với những người thuộc diện cách ly y tế hoặc giám sát y tế sau cách ly thì phải cài đặt ứng
dụng VHD (để khai báo y tế, cập nhật tình trạng sức khỏe hàng ngày) và ứng dụng Bluezone
(để phát hiện tiếp xúc gần).

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
(Nguồn: vietlawonline.com)
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