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EU tập trung ngân sách cho 2 lĩnh vực ưu tiên
Ủy ban châu Âu (EC) ngày 8/6 đã đề xuất khoản ngân sách
năm là 167,8 tỷ euro vào năm 2022 cho Liên minh châu Âu
(EU) nhằm bổ sung cho gói tài chính ước tính khoảng 143,5
tỷ euro dưới hình thức tài trợ theo chương trình
"NextGenerationEU".

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, EU sẽ huy động các
khoản đầu tư đáng kể để kích thích phục hồi kinh tế, duy trì

APEC đạt đồng thuận về phân phối vaccine COVID-19
Ngày 5/6, các bộ trưởng thương mại thuộc 21 nền kinh tế thành viên Diễn đàn Hợp tác kinh tế
châu Á-Thái Bình Dương (APEC) đã nhất trí mục tiêu đạt được sự phục hồi kinh tế mạnh mẽ
trong bối cảnh đại dịch COVID-19, bắt đầu bằng việc tăng tốc phân phối vaccine.

Trong một tuyên bố chung, các bộ trưởng thương mại APEC nêu rõ: "Nhận thức được vai trò
của tiêm chủng mở rộng ngừa COVID-19 như một lợi ích công cộng toàn cầu, chúng tôi cần
khẩn cấp đẩy nhanh việc sản xuất và phân phối vaccine ngừa COVID-19 một cách an toàn,
hiệu quả, đảm bảo chất lượng và giá cả phải chăng". Tuyên bố cũng nhấn mạnh vai trò của
thương mại và đầu tư trong việc đảm bảo tiếp cận rộng rãi và bình đẳng đối với vaccine. Bên
cạnh đó, các bộ trưởng APEC cũng được cho là đã thảo luận về việc loại bỏ quyền sở hữu trí
tuệ đối với vaccine ngừa COVID-19, hiện đang được đàm phán tại Tổ chức Thương mại Thế
giới (WTO).

Ngoài tuyên bố chung nói trên, các bộ trưởng cũng đưa ra một tuyên bố riêng rẽ chuỗi cung
ứng vaccine ngừa COVID-19, trong đó nêu rõ các nền kinh tế APEC sẽ đẩy mạnh sự lưu thông
và vận chuyển của mọi loại vaccine cùng các hàng hóa liên quan, thông qua các cảng trên biển,
trên bộ và cảng hàng không.

Tuyên bố riêng này có đoạn: "Chúng tôi sẽ cân nhắc các hành động tự nguyện để giảm giá
thành của các sản phẩm này cho người dân của chúng tôi, đặc biệt bằng cách khuyến khích
mỗi nền kinh tế xem xét lại các khoản thuế của chính họ được áp dụng ở biên giới đối với
vaccine ngừa COVID-19 và các hàng hóa liên quan".

tính bền vững và tạo việc làm. Ưu tiên chi tiêu sẽ dành cho lĩnh vực sinh thái và công nghệ kỹ
thuật số, nhằm tạo sự năng động cho châu Âu cũng như chuẩn bị tốt hơn cho tương lai.

Ủy viên châu Âu phụ trách ngân sách Johannes Hahn cho biết EC đề xuất mức hỗ trợ tài chính
"chưa từng có" để thúc đẩy sự phục hồi ở châu Âu sau các cuộc khủng hoảng kinh tế và sức
khỏe.

Gói ngân sách này sẽ hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề
nhất bởi đại dịch COVID-19. Các khoản ngân sách sẽ dành cho đầu tư vào khả năng phục hồi
của châu Âu và quá trình hiện đại hóa thông qua chuyển đổi kỹ thuật số và sinh thái.

Ông Johannes Hahn nhấn mạnh: "Ưu tiên chính của chúng tôi là đưa châu Âu đi đúng hướng,
đẩy nhanh tốc độ khởi động lại và chuẩn bị cho tương lai!".
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Chính quyền Joe Biden cấm doanh nghiệp Mỹ đầu tư 
vào 59 công ty Trung Quốc

Trong ngày 3/6, Tổng thống Mỹ Joe Biden ký thông qua
quy định cấm doanh nghiệp Mỹ đầu tư vào 59 doanh
nghiệp Trung Quốc bởi cho rằng nhóm các doanh nghiệp
này có liên quan đến quân đội hoặc ngành giám sát tại
Trung Quốc. Trong nhóm doanh nghiệp này, nổi bật nhất
phải kể đến Huawei Technologies và 3 công ty viễn thông
lớn nhất của Trung Quốc, theo tin từ Bloomberg.

Quy định mới nhất của ông Biden là sự tiếp nối của chính

sách mà cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra. Tòa án đã có những hoài nghi với chính
sách, đồng thời nó khiến nhà đầu tư chưa hiểu rõ rằng quy định có áp dụng với chi nhánh của
các công ty này hay không.

Quan điểm của ông Biden với chính sách của Donald Trump đã được phố Wall và Capitol Hill
theo dõi chặt chẽ. Các nhà hoạch định chính sách từ cả hai đảng đã kêu gọi có quan điểm cứng
rắn hơn với Trung Quốc liên quan đến các vấn đề từ thương mại cho đến nhân quyền.

Ấn Độ và Anh tích cực đàm phán để ký hiệp định 
thương mại tự do

Dự kiến, hai nước sẽ hoàn tất một thỏa thuận tạm thời vào cuối năm nay nhằm đưa các thiết bị
y tế và sản phẩm nông nghiệp của Anh tiếp cận thị trường Ấn Độ, đồng thời mở rộng quy mô
việc làm tại Anh cho các thủy thủ và y tá Ấn Độ.

Trước sức ép từ các doanh nghiệp xuất khẩu, Ấn Độ đã tăng cường đàm phán hiệp định thương
mại tự do (FTA) với một số đối tác thương mại lớn như Anh, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU),
song cho đến nay, chỉ có Anh tỏ ra “hào hứng” với tiến trình này.

Theo một số nhận định, không giống như nhiều cuộc đàm phán thương mại khác của Ấn Độ đã
kéo dài nhiều năm mà không có kết quả, triển vọng đàm phán FTA giữa Ấn Độ và Anh được
đánh giá là “sáng sủa” hơn do nhu cầu của cả hai bên khi các cuộc đàm phán đã tiến triển
nhanh hơn nhiều so với các cuộc đàm phán khác. Phát ngôn viên của Bộ Thương mại Quốc tế
Anh cho biết Ấn Độ và Anh đang trong giai đoạn chuẩn bị trước khi đàm phán về một FTA vào
mùa Thu năm nay.

Thỏa thuận ban đầu sẽ là một phần của FTA rộng lớn hơn với việc giảm thuế cho một loạt mặt
hàng, tạo thuận lợi cho đầu tư và mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ và hàng hóa nhằm
thúc đẩy trao đổi thương mại song phương. FTA với Anh sẽ là FTA lớn đầu tiên của Ấn Độ kể từ
năm 2011 thời điểm nước này ký một thỏa thuận toàn diện với Malaysia.

Anh và Ấn Độ đặt mục tiêu tăng gấp đôi kim ngạch thương mại song phương vào năm 2030, so
với mức hơn 15,4 tỷ USD trong giai đoạn 2019-2020.
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Dính Covid-19 đợt 4, tăng trưởng GDP 6 tháng 2021 
dự kiến chỉ đạt 5,8%

Mặc dù đợt dịch Covid-19 lần thứ tư vẫn mang tới một số tác động
tương tự như 3 đợt dịch trước nhưng theo các chuyên gia, kết hợp
với những tác động từ đợt dịch trước, tăng trưởng GDP quý 2/2021
và 6 tháng đầu năm sẽ thấp hơn dự kiến...

Cụ thể, theo TS. Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng Viện

Thu thuế từ chứng khoán tăng 320%
Cụ thể, tại hội nghị, Tổng cục trưởng Tổng Cục Thuế Cao Anh Tuấn thông tin, trong tháng
5/2021, thu ngân sách nhà nước do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 86.317 tỷ đồng, bằng 7,7%
so với dự toán. Lũy kế thu ngân sách nhà nước 5 tháng đạt 51,6% so với dự toán, bằng 114,5%
so với cùng kỳ năm 2020.

Toàn ngành hiện đã có 52/63 địa phương thu ngân sách đạt trên 45% dự toán. Trong đó, thuế
thu nhập cá nhân có tiến độ thu cao, đạt 60,2% dự toán và tăng 12,7% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, mặc dù từ 1/7/2020, ngành thuế đã thực hiện tăng mức giảm trừ gia cảnh, nhưng
số thu từ thuế thu nhập cá nhân vẫn tăng. Đáng chú ý, số thu này tập trung vào các khoản thu từ
chứng khoán tăng 320% so với cùng kỳ, từ đầu tư vốn của cá nhân tăng 169% so với cùng kỳ,
từ chuyển nhượng bất động sản tăng 183% so với cùng kỳ. Từ đó góp phần làm số thuế thu
nhập cá nhân tăng.

Ngoài ra, toàn ngành Thuế đã đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra thuế, qua đó đã kiến nghị xử lý
truy thu qua thanh tra, kiểm tra là hơn 11.709 tỷ đồng. Cũng trong 5 tháng đầu năm, ngành Thuế
đã đẩy mạnh việc quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, đặc biệt là tại các thành
phố lớn là Hà Nội và TP. HCM.

Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM – Bộ Kế hoạch và Đầu tư), ngoài những tác động
giống với 3 đợt dịch Covid-19 trước, đợt dịch lần này còn có những tác động khác.

“Thứ nhất, đợt dịch này đã gây đảo lộn sản xuất tại một số khu công nghiệp ở Bắc Giang và Bắc
Ninh. Thứ hai, sản lượng công nghiệp giảm do việc ngừng hoặc thu hẹp sản xuất của một số
doanh nghiệp lớn, đặc biệt ở những doanh nghiệp sản xuất chế biến, chế tạo. Thứ ba, tốc độ
tăng kim ngạch xuất khẩu, nhất là xuất khẩu sản phẩm chế tác có thể giảm và nhập siêu có thể
quay trở lại trong thời gian tới”, TS. Nguyễn Đình Cung nhận định.

Với những diễn biến của đợt dịch lần này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự báo quy mô GDP 6 tháng
đầu năm 2021 đạt gần 4 triệu tỷ đồng, tương đương tốc độ tăng trưởng khoảng 5,8%. Mức tăng
dự báo này thấp hơn 1,31 điểm phần trăm so với mục tiêu kịch bản đề ra tại Nghị quyết số
01/NQ-CP (tăng 7,11%) và thấp hơn 1,39 điểm phần trăm so với mục tiêu tăng trưởng 6 tháng
theo kịch bản cập nhật tại quý 1/2021 (tăng 7,19%).

PHẦN TIN THỊ TRƯỜNG
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Ba kịch bản tăng trưởng của TP HCM
Theo TS Trần Hoàng Ngân, kinh tế TP HCM năm nay tăng
trưởng 4,9%, 5,53% hoặc 6,37% sẽ tuỳ thuộc vào kết quả khống
chế Covid-19.

Ông Ngân đưa ra 3 dự báo về kịch bản tăng trưởng kinh tế của
TP HCM. Theo đó, với kịch bản thấp, nếu thành phố khống chế
dịch trong tháng 8, tốc độ tăng trưởng GRDP 9 tháng đầu năm
của thành phố sẽ tăng 5,02%, cả năm đạt 4,9%. Ở kịch bản trung

Tuần sau HoSE kết nối thử nghiệm hệ thống của Hàn
Quốc
Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE) mới thông báo cho các công ty chứng khoán thành
viên về lộ trình kết nối thử nghiệm hệ thống do Sở Giao dịch chứng khoán Hàn Quốc (KRX) thiết
kế. Theo đó từ cuối tuần này, HoSE gửi thông số kỹ thuật để các công ty chứng khoán theo dõi.
Việc kết nối bắt đầu từ 14/6-23/7, sau đó 26/7-6/8 thử nghiệm chức năng.

Ông Lê Hải Trà – Tổng giám đốc HoSE cho biết đây là dự án có ba đơn vị thụ hưởng, gồm hai
sở giao dịch và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam. Dự kiến hệ thống sẽ vận hành chính
thức trong năm nay với năng lực xử lý lệnh "gấp nhiều lần hiện tại". Hệ thống này sẽ thay thế hệ
thống mới do Tập đoàn FPT triển khai với công suất xử lý 3-5 triệu lệnh mỗi phiên (dự kiến ra
mắt vào tháng 7).

Gói thầu thiết kế, cung cấp lắp đặt và chuyển giao hệ thống công nghệ thông tin được HoSE ký
với KRX vào năm 2012, trị giá 600 tỷ đồng. Năm ngoái, nhà thầu chưa thể sang Việt Nam do
dịch bệnh nên Sở phải trao đổi và giải quyết vấn đề từ xa khiến tiến độ bị ảnh hưởng. Các công
việc mới thực hiện là tiền thử nghiệm, đào tạo kiểm thử nội bộ, thực hiện kết xuất dữ liệu toàn
thị trường để sẵn sàng kiểm thử.

Việc HoSE kết nối thử nghiệm hệ thống KRX diễn ra trong bối cảnh hệ thống hiện tại bị quá tải,
thường xuyên nghẽn lệnh khiến nhà đầu tư khó khăn khi đặt lệnh mua bán. HoSE đã nâng lô
giao dịch từ 10 lên 100 để hạn chế tình trạng này, sau đó bổ sung "cơ chế mềm" yêu cầu các
công ty chứng khoán tạm dừng tính năng huỷ và sửa lệnh.

bình, đến tháng 7 thành phố kiểm soát được dịch thì tốc độ tăng trưởng GRDP 9 tháng đầu năm
đạt 5,26%, cả năm 5,53% so với cùng kỳ. Với kịch bản cao nhất, thành phố khống chế được
dịch trong quý II năm nay, tốc độ tăng trưởng GRDP 9 tháng đầu năm là 5,74% và cả năm đạt
6,37%.

Theo ông Ngân, tất cả kịch bản sẽ thất bại nếu Việt Nam không nhập được vaccine phòng
Covid-19 và tiêm cho công dân, người lao động. "Nếu vaccine không về được Việt Nam trong
năm nay như kế hoạch thì doanh nghiệp rất bấp bênh. Do đó, Việt Nam cần hướng về mục tiêu
quan trọng nhất hiện nay là triển khai tiêm chủng", ông Ngân nói và thể hiện sự lạc quan khi mới
đây Việt Nam đặt hàng 120 triệu liều vaccine.

PHẦN TIN THỊ TRƯỜNG
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Tập đoàn Pegatron rót thêm 101 triệu USD vào Việt
Nam

Sản xuất công nghiệp vẫn tăng dù dịch Covid-19 diễn
biến phức tạp
Tổng cục Thống kê cho biết sản xuất công nghiệp tháng 5 ước tăng 1,6% so với tháng trước và
tăng gần 12% so với cùng kỳ năm ngoài dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp
từ cuối tháng 4 và ảnh hưởng trực tiếp đến một số khu công nghiệp tại tỉnh Bắc Giang, Bắc
Ninh. Tuy vậy, tốc độ tăng trưởng của sản xuất công nghiệp tháng 5 cũng đã chậm lại và bằng
một nửa so với tốc độ tăng hơn 22% của tháng 4.

Tính chung 5 tháng, sản xuất công nghiệp tăng gần 10% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó,
ngành chế biến, chế tạo tăng gần 13%%, ngành sản xuất và phân phối điện tăng 8,3%, ngành
cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,5%. Riêng ngành khai
khoáng giảm 7%.

Để giải quyết bài toán tồn kho, thúc đẩy sản xuất phát triển, trong thời gian tới, Bộ Kế hoạch và
Đầu tư đề xuất địa phương tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục kiểm tra
chuyên ngành và khẩn trương triển khai Quyết định 221 của Thủ tướng phê duyệt kế hoạch
hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics. Trong đó, tập trung hỗ
trợ chuyển đổi số doanh nghiệp, hình thành nền tảng số về logistics nhằm cắt giảm chi phí, tăng
cường kết nối giữa doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp FDI để tối ưu hóa hiệu quả hoạt
động.

Reuters đưa tin, cơ quan chức năng của Đài Loan vừa qua đã
phê duyệt kế hoạch đầu tư thêm 101 triệu USD vào Việt Nam
của Pegatron Corp.

Phía Pegatron chưa chia sẻ thông tin nào khác liên quan đến
thương vụ này với truyền thông.

Theo Reuters, trước đó, tháng 9/2020, truyền thông Việt Nam đưa tin Pegatron đang tìm cách
đầu tư 1 tỷ USD trong 3 giai đoạn vào các cơ sở sản xuất trong các lĩnh vực như máy tính,
truyền thông và điện tử tiêu dùng tại Việt Nam.

Liên quan đến khoản đầu tư 1 tỷ USD vào Việt Nam của Pegatron có dự án đầu tiên đặt tại Hải
Phòng với tổng vốn khoảng 19 triệu USD, dự án thứ hai dự kiến khoảng 481 triệu USD tại Khu
công nghiệp Deep C (thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải) để sản xuất thiết bị điện tử bao gồm
điện tử dân dụng, máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy tính, thiết bị truyền thông, linh kiện
điện tử, bảng mạch. Dự án thứ ba 500 triệu USD chưa được đề cập đến.

Pegatron là nhà cung cấp chính cho Apple, cùng với Foxconn và Wistron Corp của Đài Loan
(Trung Quốc). Hiện, Pegatron đang là một trong 3 nhà sản xuất iPhone lớn nhất tại Trung Quốc
và Ấn Độ.

PHẦN TIN THỊ TRƯỜNG
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THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

Thị trường chứng khoán thế giới

34,756.39 điểm 4,229.89 điểm 13,814.49 điểm

0.5% 0.9% 1.5%

Thị trường chứng khoán Việt Nam

Nhịp đập Thị trường tuần 31/5 - 04/05: Tiếp tục lập kỷ
lục
Các chỉ số thị trường kết thúc tuần với tín hiệu tích cực. VN-Index tăng 4.06% đạt mức 1,374.05
điểm; HNX-Index đóng cửa tuần tăng 6.22% dừng tại 329.76 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 hơn 760 triệu cổ phiếu/phiên, tăng 12% so với tuần giao dịch trước.
Sàn HNX đạt trung bình hơn 198 triệu cổ phiếu/phiên, tăng 48.97%.
Nhà đầu tư nước ngoài: Bán ròng gần 6,126 tỷ đồng trên cả hai sàn. Khối ngoại bán ròng hơn
5,946 tỷ đồng trên sàn HOSE và bán ròng gần 180 tỷ đồng trên sàn HNX.
Cổ phiếu tăng giá mạnh tiêu biểu trong tuần qua là CTS và VND

Bản tin thịtrường 7
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Tỷ giá ngoại tệ ngày 9/6: USD liên tục suy yếu
Đầu giờ sáng 9/6, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm
của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 23.232 đồng (giảm 8
đồng). 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
(không đổi).
Các ngân hàng thương mại giữ tỷ giá ngoại tệ đồng đô la Mỹ phổ
biến ở mức 23.140 đồng (mua) và 23.320 đồng (bán).
Vietcombank và BIDV niêm yết tỷ giá ở mức: 23.140 đồng/USD
và 23.320 đồng/USD. Vietinbank: 23.135 đồng/USD và 23.315
đồng/USD. ACB: 23.160 đồng/USD và 23.310 đồng/USD.

Dầu tăng lên cao nhất trong hơn 2 năm
Giá dầu tăng vào ngày thứ Ba (08/6) sau khi nhà ngoại giao
hàng đầu của Mỹ nói rằng ngay cả khi Mỹ đạt được thỏa thuận
hạt nhân với Iran, hàng trăm lệnh trừng phạt của Mỹ đối với
Tehran vẫn còn áp dụng.
Điều đó có nghĩa là nguồn cung dầu bổ sung từ Iran sẽ không
sớm được đưa trở lại thị trường.
Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Ba, hợp đồng dầu Brent tiến
73 xu (tương đương 1%) lên 72.22 USD/thùng. Hợp đồng dầu
WTI cộng 82 xu (tương đương 1.18%) lên 70.05 USD/thùng.

Giá vàng trong nước
Ngày 9.6, vàng miếng SJC giảm 100.000 đồng/lượng, Công ty
vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào còn 56,65 triệu
đồng/lượng và bán ra 57,25 triệu đồng/lượng; Eximbank mua
vào với giá 56,7 triệu đồng/lượng và bán ra 57,2 triệu
đồng/lượng.
Giá vàng ngoài nước
Vàng thế giới ngày 9.6 tăng 3 USD/ounce, lên 1.895
USD/ounce. Trong phiên giao dịch Mỹ (đêm 8.6), kim loại quý
tăng lên trên mức 1.900 USD/ounce, lên 1.905 USD/ounce
nhưng không duy trì được lâu mà quay đầu lao thẳng xuống
1.885 USD/ounce trước khi hồi phục tăng 10 USD/ounce.

Thị trườngvàng
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Thị trườngdầu

THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH TIỀN TỆ
Vàng – Ngoại hối – Dầu
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Hàng không Việt đang dư thừa nguồn lực trầm trọng
Dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp khiến số lượng tàu bay phải “nằm sân” của các
hãng tăng đáng kể.

Hà Nội siết chặt trật tự an toàn đường thủy trước 
mùa mưa bão

Khách giảm sốc, tàu bay la liệt nằm sân
Dịch Covid-19 đang tiếp tục “tung một cú trời giáng” xuống các
hãng hàng không. “Lượng hành khách đi máy bay giảm sốc, tàu
bay nằm sân la liệt” là những điều dễ nhận thấy tại các sân bay
những ngày qua.

những ngày qua, mỗi ngày sân bay lớn thứ hai cả nước này chỉ
đón khoảng 5.000 - 6.000 khách với 80 - 90 chuyến bay.

Trước khi dịch bùng phát tại TP.HCM, con số này dao động trong khoảng 8.000 - 9.000
khách/ngày. “Bình thường, lượng khách qua Nội Bài khoảng 50.000 - 60.000 lượt khách, cao
điểm có thể lên tới gần 80.000 lượt khách mỗi ngày. Khách còn bằng 1/10 thì tàu không nằm
sân, biết bay đi đâu.

Dư thừa nguồn lực trầm trọng
Trong dự báo đưa ra mới đây, Hiệp hội vận tải hàng không thế giới (IATA) dự báo lượng khách
sử dụng dịch vụ vận tải hàng không trong năm 2021 sẽ chỉ đạt mức gần 43% so với trước khi
đại dịch xảy ra (năm 2019) và chỉ có thể phục hồi vào năm 2023.

Theo số liệu tháng 4/2021, căn cứ theo số giờ bay thực tế của tất cả các hãng, giờ bay trung
bình/tàu bay theo từng loại tàu và số tàu bay hiện có của các hãng; tổng số máy bay dư thừa
của các hãng Việt Nam là xấp xỉ 58 tàu, chiếm 26% tổng số máy bay các hãng.

Đáng nói, trong bối cảnh dư thừa nguồn lực đó, các hãng hàng không liên tục đưa thêm cung
ứng vào thị trường. Tổng số ghế cung ứng trong tháng 4/2021 ước tính bằng 137% so cùng kỳ
2019 trong khi đó sức mua (tổng doanh thu của thị trường) ước tính chỉ bằng 76% so với năm
2019.

Đại diện lãnh đạo Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa cho biết, lực lượng chức năng
của Tp. Hà Nội đang khẩn trương rà soát, thống kê những khu vực bến bãi vi phạm để xử lý dứt
điểm trước mùa mưa bão.

Theo Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, trên địa bàn Hà Nội có 21 bến thủy nội địa vận
chuyển hành khách; 55 bến thủy nội địa hàng hóa. Cùng đó là 115 bãi tập kết, trung chuyển vật
liệu xây dựng. Trong đó, có đến 83 bến bãi, trạm trộn hoạt động không có giấy phép.

“Hoạt động đường thủy nội địa liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp nên để thực hiện kiểm tra,
xử lý vi phạm, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã
tăng cường quản lý nhà nước theo thẩm quyền, phối hợp chặt chẽ với lực lượng liên ngành xử
lý, giải tỏa các bến bãi vi phạm”, đại diện lãnh đạo Thanh tra Sở cho hay.
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Cảng biển hoạt động không giấy phép bị phạt bao 
nhiêu tiền?
Tới đây, hành vi kinh doanh khai thác cảng biển không có giấy chứng nhận theo quy định
sẽ bị xử phạt rất nặng...

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 đề xuất điều chỉnh nhiều mức phạt liên quan đến vi phạm
về sử dụng giấy chứng nhận và điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển.

Cụ thể, dự thảo nghị định đã bổ sung quy định xử phạt hành chính đối với hành vi kinh doanh
khai thác cảng biển không có giấy chứng nhận do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định với
khung phạt từ 15 - 20 triệu đồng. Đồng thời, đề xuất tăng mức phạt tiền từ 1 - 3 triệu đồng lên 3
- 5 triệu đồng đối với hành vi mua, bán, thuê, cho thuê, cho mượn giấy chứng nhận đủ điều kiện
kinh doanh khai thác cảng biển.

Tăng mức phạt từ 3 - 5 triệu đồng lên 5 - 10 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh khai thác cảng
biển không đúng giấy chứng nhận do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định; Kèm theo hình
phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khai thác cảng
biển có thời hạn từ 1 - 3 tháng.

Các hành vi vi phạm như: Không có phương án bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động theo quy
định; Không có đủ điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy hoặc không có phương án chữa
cháy theo quy định; Không có đủ hồ sơ về bảo vệ môi trường, được cơ quan có thẩm quyền phê
duyệt theo quy định; Không có đủ cơ sở vật chất, kho, bãi, trang thiết bị cần thiết phù hợp theo
quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với cảng biển,… cũng được đề xuất tăng mức phạt từ 5 - 10
triệu đồng lên 10 - 15 triệu đồng.

Khi nào khởi động 5 dự án xã hội hóa nạo vét luồng 
hàng hải?
Các dự án xã hội hóa nạo vét luồng hàng hải dự kiến sẽ kêu gọi, lựa chọn nhà đầu tư để 
triển khai trong năm 2022.

Các dự án được phê duyệt bao gồm: Nạo vét kết hợp thu hồi sản phầm luồng hàng hải sông
Tiền (Từ cặp phao P17 - Pl8 đến phao P31, độ sâu chuẩn tắc -4,8m); Nạo vét kết hợp thu hồi
sản phầm luồng hàng hải Định An - sông Hậu (Từ phao P0 đến phao P25, chuẩn tắc đến -4m);
Nạo vét kết hợp thu hồi sản phầm luồng hàng hải Trần Đề (Từ phao P0 đến phao P16, độ sâu
chuẩn tắc -2,8m); Nạo vét kết hợp thu hồi sản phầm luồng hàng hải Cửa Việt (nạo vét đến -
5,6m); Nạo vét kết hợp thu hồi luồng hàng hải Cửa Hội - Bến Thủy (chuẩn tắc -3m).

Theo kế hoạch, tất cả các dự án sẽ được triển khai trong giai đoạn 2021 - 2023. Bộ GTVT yêu
cầu sau khi phê duyệt báo cáo báo cáo nghiên cứu khả thi, Cục Hàng hải VN tổng hợp, báo cáo
Bộ xem xét, cập nhập số liệu về khối lượng dự kiến nạo vét. Trường hợp đến ngày 30/6/2022,
dự án chưa lựa chọn được nhà đầu tư thực hiện dự án, Cục Hàng hải VN phải báo cáo đề xuất
Bộ GTVT xem xét sửa đổi, bổ sung danh mục dự án hoặc bố trí ngân sách nhà nước.
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Nâng cấp hạ tầng, ưu tiên chính sách hút vốn để 
đường thủy kết nối
Nguồn hàng ổn định, hạ tầng thông thoáng, chi phí tối ưu là những vấn đề then chốt
giúp đường thủy duy trì năng lực cạnh tranh.

Ưu tiên đầu tư, nâng cấp các tuyến hành lang
Theo ông Bùi Thiên Thu, Cục trưởng Cục ĐTNĐ Việt Nam, 
tại Quy hoạch kết cấu hạ tầng ĐTNĐ giai đoạn 2021 - 2030, 
Cục ĐTNĐ Việt Nam đã cùng tư vấn nghiên cứu đến năm 
2030, sẽ đẩy mạnh quy hoạch các tuyến vận tải và cảng thủy
container kết nối cảng biển Quảng Ninh, Hải Phòng đi theo
ven biển để nối với cảng thủy tại Nam Định, Ninh Bình; Kết
nối với các cảng thủy container theo hành lang vận tải số 1 tại khu vực: Bắc Ninh, Hà Nội, Vĩnh
Phúc, Hưng Yên.

“Cụ thể, tại khu vực miền Bắc, các tuyến kết nối được đề xuất ưu tiên đầu tư gồm: Quảng Ninh
- Hải Phòng - Việt Trì (qua sông Đuống); Quảng Ninh - Hải Phòng - Ninh Bình (qua sông Luộc);
Hà Nội - Lạch Giang; Tuyến vận tải Hải Phòng - Hà Nội (qua cửa Văn Úc).

Tại khu vực phía Nam có các tuyến như: Vũng Tàu - Thị Vải - Sài Gòn - Mỹ Tho - Cần Thơ
(hành lang logistics phía Nam); Các tuyến VR-SB đi chung luồng hàng hải qua cửa Cái Mép,
Ngã Bảy, Soài Rạp, Cửa Tiểu, cửa Định An, Trần Đề; các tuyến qua cửa Hàm Luông, Cổ Chiên;
Tuyến kênh Mương Khai - Đốc Phủ Hiền kết nối Đồng Tháp Mười - Cần Thơ - Cà Mau”, ông
Thu thông tin.

Đồng thuận với đề xuất trong quy hoạch cảng biển, theo ông Thu, quy hoạch kết cấu hạ tầng 
đường thủy giai đoạn tới cũng đề xuất các tuyến đường thủy cần ưu tiên phát triển ở khu vực 
miền Trung gồm: Tuyến sông Lam từ cửa Hội đến Đô Lương (Nghệ An); Tuyến vận tải sông
Gianh cửa Gianh đến Đồng Lào (Quảng Bình).

Tăng ngân sách đầu tư, giảm phí cơ sở hạ tầng
Cục trưởng Cục ĐTNĐ Việt Nam Bùi Thiên Thu cho biết, theo số liệu thống kê của WB, giai
đoạn 2011 - 2015, lĩnh vực đường thủy chiếm từ 2 - 3% ngân sách hàng năm đầu tư cho giao
thông. Nhưng giai đoạn 2016 - 2020, tỷ lệ này giảm xuống còn 1,5 - 1,8%, Mức độ đầu tư như
vậy sẽ không đủ để đầu tư cải tạo nâng cấp kết cấu hạ tầng và duy tu bảo dưỡng của hệ thống, 
đồng nghĩa sẽ khó thu hút đầu tư và phát triển các tuyến vận tải thủy nói chung, tuyến đường
thủy kết nối đến cảng biển nói riêng.

Theo tính toán, đơn giá vận chuyển bằng đường thủy khu vực phía Bắc ở thời điểm hiện tại
đang xấp xỉ giá vận chuyển bằng đường bộ. Thậm chí, tổng chi phí cho chuỗi dịch vụ container 
40 feet từ cảng về kho cao hơn. Nếu không có các cơ chế về giá, phí để tạo khác biệt lớn về giá
vận chuyển thấp, mục tiêu hút hàng từ đường bộ sang đường thủy sẽ tiếp tục gặp khó.

Ông Hồ Kim Lân, Tổng thư ký Hiệp hội Cảng biển VN cho rằng, để khuyến khích tư nhân đầu tư 
vào dịch vụ kết nối đường thủy - cảng biển, các cấp có thẩm quyền cần có cơ chế mở, cấp 
phép cho DN xây dựng các cảng sông gắn kèm với ICD để tối ưu chi phí, giá cước vận chuyển.
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COSCO hợp tác với Tesla để chuyển đổi số dịch vụ
logistics
Tập đoàn COSCO Group đã hợp tác với Tesla để thực hiện chuyển đổi số với kỳ vọng sẽ
giúp giải quyết các vấn đề mà logistics quốc tế đã bị ảnh hưởng trong đại dịch.

Tập đoàn vận tải nhà nước Trung Quốc COSCO Group đã hợp tác với Tesla để thực hiện
chuyển đổi số. Với dự án này, hãng vận tải container hàng đầu kỳ vọng sẽ giúp giải quyết các 
vấn đề mà logistics quốc tế đã bị ảnh hưởng trong đại dịch.

Để thực hiện dự án này, COSCO sẽ chia sẻ dữ liệu vận chuyển của mình với Tesla để người
tiên phong trong lĩnh vực xe điện có thể đưa hệ thống thí điểm tại cảng Thượng Hải.

Ông Xu Lirong, chủ tịch của COSCO Shipping Holdings, cho biết, khi dịch vụ logistics gặp khó
khăn, phí vận chuyển hàng hóa bằng đường biển đã tăng lên, đồng thời lưu ý rằng việc thiếu
container cũng là nguyên nhân dẫn đến việc tăng chi phí.

Các nỗ lực tinh giản của tập đoàn đang tăng tốc. Xu nói: “Chúng tôi sẽ thúc đẩy việc số hóa vận
chuyển. "Chúng tôi đã thiết lập một hệ thống để trao đổi dữ liệu vận chuyển trong thời gian thực,
sử dụng công nghệ blockchain.“

Hệ thống đã được cung cấp cho Tesla, để sử dụng trên cơ sở thử nghiệm tại một cảng ở
Thượng Hải. Ông Xu cho biết, công ty của Elon Musk có thể nhận các lô hàng mà nhân viên của
họ không cần phải đụng vào tài liệu và các chứng từ khác.

Hệ thống "đảm nhận các chức năng quan trọng, chẳng hạn như công việc không cần giấy tờ,
giữa cuộc khủng hoảng virus Corona" ông nói.

CIMC: tình trạng khủng hoảng container không chấm 
dứt trong năm 2021
Nhà sản xuất container lớn nhất thế giới - CIMC, dự đoán rằng cuộc khủng hoảng thiết bị
container sẽ còn kéo dài suốt năm 2021.

Phát biểu tại cuộc họp đại hội đồng thường niên của công ty vào ngày 
2 tháng 6, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc công ty CIMC, Mai Boliang cho
biết sau khi theo dõi thị trường, việc các thiết bị container bị trả rỗng
chậm trễ sẽ ảnh hưởng không tốt cho ngành.

Ông Mai lưu ý: "Vấn đề không phải là cung không đủ cầu mà là do lượng container lưu thông
kém. Có hai nguyên nhân chính: một là 20 cảng sầm uất nhất thế giới hiện đang bị tắc nghẽn,
tàu xếp hàng dài, container rỗng không vận chuyển được trở lại; vấn đề khác là các đợt bùng
phát Covid-19 mới đã khiến nhiều quốc gia và khu vực phải tạm ngừng các hoạt động kinh tế và
công nghiệp.“

Cùng với với công suất vận chuyển thiếu thốn, giá cước vận tải đã được tăng. Trong tháng 5,
Chỉ số giá cước vận tải container tại Thượng Hải (SCFI), phản ánh thị trường giao ngay, ở mức
bình quân 3.341,69 điểm, tăng 18,1% so với tháng 4.
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Dự kiến chậm trễ   14 ngày tại cảng Yantian do tăng 
cường kiểm soát Covid-19
Hãng tàu Maersk đang cảnh báo về sự chậm trễ từ 14 ngày trở lên tại cảng Yantian do các hạn
chế từ Covid tăng cao, và các hãng vận tải đang bỏ qua cảng này và chuyển hướng đến các
cảng khác ở Nam Trung Quốc.

Tình hình Covid-19 đã khiến tỉnh Quảng Đông phải kiểm soát chặt chẽ hơn khi việc lấy mẫu 
kiểm tra hàng loạt ở thủ phủ của khu vực Quảng Châu cho thấy nhiều trường hợp biến thể
Delta đang gây ra sự chậm trễ nghiêm trọng hơn các cảng Nam Trung Quốc khác.

Các hạn chế đang gây ra sự chậm trễ và tắc nghẽn tại các cảng Yantian, Shekou và Nansha.

Các hạn chế đã đặc biệt ảnh hưởng đến hoạt động tại Cảng Container Quốc tế Yantian (YICT),
nơi sự chậm trễ ngày càng gia tăng kể từ cuối tháng Năm.

“Mật độ bãi của Cảng Container Quốc tế Yantian (YICT) vẫn ở mức cao, cùng với các biện
pháp khử trùng và kiểm dịch được chính quyền địa phương liên tục thực hiện để ngăn chặn sự
lây lan của Covid-19. Chúng tôi dự đoán tắc nghẽn bến cảng sẽ tiếp tục và tàu bị chậm trễ hơn
14 ngày trong tuần tới”, Maersk nói.

Tình trạng chậm trễ và tắc nghẽn đã khiến các hãng tàu không ghé cảng Yantian.

Cảng Nansha nổi lên thay thế Yantian trong cuộc 
khủng hoảng Covid
Cảng container quốc tế Nansha (Nam Sa) dường như trở thành một giải pháp thay thế
khả thi cho cảng Yantian, nơi đang phải vật lộn với đợt bùng phát dịch Covid-19 ở tỉnh
Quảng Đông.

Từ dữ liệu theo dõi tàu cho thấy rằng trong bối cảnh tắc nghẽn ở cảng Yantian, Liên minh THE
Alliance, bao gồm các hãng tàu Hapag-Lloyd, ONE (Ocean Network Express), Yang Ming và
HMM, đã hoán đổi các chuyến tàu ghé cảng Yantian sang Nansha. Chuyến tàu cập cảng đầu
tiên của liên minh tại cảng phụ Quảng Châu là vào ngày 2 tháng 6, là tàu 19.870TEU, Al
Zubara, đang khai thác trên dịch vụ FE2 tuyến Châu Á-Bắc Âu.

Hơn nữa, Liên minh THE Alliance đang làm việc với Tập đoàn Cảng Quảng Châu để phát triển
Nansha thành một trung tâm vận chuyển quốc tế cạnh tranh và cung cấp dịch vụ vận chuyển
nhanh hơn và dễ dàng hơn cho các doanh nghiệp trong khu vực vịnh lớn này (Greater Bay
Area) bao gồm tỉnh Quảng Đông, Hồng Kông và Ma Cao.

Ngoài ra, Nansha ngày càng được quảng bá như một bến cảng đầy tiềm năng cho vận tải biển
khi ngày càng có nhiều nhà sản xuất Trung Quốc chuyển sang khu vực phía Tây của sông
Châu Giang do chi phí thuê nhà xưởng và nhân công thấp hơn.

Khi giai đoạn 4 của quá trình phát triển cảng Nansha hoàn thành trong năm nay, sản lượng
hàng năm của cảng có thể vượt hơn 18 triệu TEU.
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THUẾ

THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Có được gia hạn nộp thuế TNDN 2021 theo năm tài chính?

Công văn số 18037/CTHN-TTHT ngày 24/5/2021 của Cục Thuế TP. Hà Nội về 
việc gia hạn nộp thuế TNDN theo Nghị định 52/2021/NĐ-CP trường hợp năm 

tài chính khác năm dương lịch.

Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 3 Nghị định 52/2021/NĐ-CP, doanh nghiệp bị ảnh
hưởng dịch được gia hạn nộp thuế quý 1, quý 2 kỳ tính thuế TNDN năm 2021 trong thời gian 3
tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế.

Theo Cục Thuế TP. Hà Nội, thời hạn nộp thuế TNDN được gia hạn năm 2021 sẽ được xác
định phù hợp với kỳ tính thuế (năm dương dịch hoặc năm tài chính) mà doanh nghiệp đang áp
dụng.

Theo Nghị định 52/2021/NĐ-CP, các loại thuế và tiền thuê đất của năm 2021 được ân hạn nộp  
theo thời hạn sau đây:

- Thuế GTGT phải nộp của các tháng 3, 4, 5 và 6/2021: được ân hạn 5 tháng

- Thuế GTGT phải nộp của tháng 7/2021: được ân hạn 4 tháng

- Thuế GTGT phải nộp của tháng 8/2021: được ân hạn 3 tháng

- Thuế TNDN tạm nộp của quý I và II/2021: được ân hạn 3 tháng

THUẾ KHÁC

Cho tặng hàng hóa hay dịch vụ đều phải phát hành hóa đơn

Công văn số 18312/CTHN-TTHT ngày 25/5/2021 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc  
xuất hóa đơn đối với hàng cho, tặng.

Theo quy định tại khoản 9 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC, đối với hàng hóa, dịch vụ dùng 
để  cho, tặng khách hàng thì vẫn phải xuất hóa đơn.

Đồng thời, trên hóa đơn phải ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT.

Giá tính thuế GTGT áp dụng bằng giá tính thuế của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương
đương  tại thời điểm cho, tặng.

(Nguồn: luatvietnam.vn)

PHẦN TIN PHÁP LUẬT
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Yêu cầu khi viết tắt địa chỉ trên hóa đơn

Công văn số 18036/CTHN-TTHT ngày 24/5/2021 của Cục Thuế TP. Hà Nội về 
việc  viết tắt địa chỉ doanh nghiệp.

Địa chỉ công ty nếu quá dài gây khó khăn khi lập hóa đơn thì được phép viết tắt.

Tuy nhiên, khi viết tắt địa chỉ phải đảm bảo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 16 Thông tư  
39/2014/TT-BTC như sau:

(i) đầy đủ số nhà, tên đường phố, phường, xã, quận, huyện, thành phố;

(ii) xác định được chính xác địa chỉ công ty;

(iii) phù hợp với địa chỉ trên giấy đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế.

(Nguồn: luatvietnam.vn)

Bản scan hóa đơn không có giá trị hạch toán và khai thuế

Công văn số 17657/CTHN-TTHT ngày 21/5/2021 của Cục Thuế TP. Hà Nội về 
hóa  đơn thương mại bản scan.

Theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại Công văn số 4721/TCT-DNL ngày 13/10/2017, "bản
scan"  hóa đơn thương mại gửi qua email không được coi là

hóa đơn điện tử và cũng không có giá trị như một bản  
gốc để hạch toán, kê khai, nộp thuế.

Thực chất, "scan" hóa đơn chỉ là việc quét hóa đơn giấy
(hóa đơn gốc) thành file hình ảnh để lưu trên máy tính,
điện thoại nên không phải là hóa đơn gốc và cũng
không phải hóa đơn điện tử.

(Nguồn: luatvietnam.vn)

Chia lợi tức đầu tư chứng khoán có phải trích nộp thuế?

Công văn số 17324/CTHN-TTHT ngày 20/5/2021 của Cục Thuế TP. Hà Nội về 
chính  sách thuế đối với Quỹ đầu tư chứng khoán.

Theo quy định tại Điều 7 Thông tư 98/2020/TT-BTC, Quỹ đầu tư chứng khoán chỉ được chi 
trả  lợi tức cho nhà đầu tư sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế (nộp thuế trước, chia sau).

Đồng thời, theo khoản 6 Điều 8 Thông tư 78/2014/TT-BTC, khoản lợi tức được chia từ hoạt
động  góp vốn sau khi đã nộp thuế TNDN thuộc diện miễn thuế.

Theo đó, "lợi tức" chia cho nhà đầu tư từ Quỹ đầu tư chứng khoán là lợi tức sau thuế nên sẽ
không  phải khấu trừ thuế (TNDN) khi chi trả cho nhà đầu tư, kể cả nhà đầu tư nước ngoài.

(Nguồn: luatvietnam.vn)

PHẦN TIN PHÁP LUẬT
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.HẢI QUAN – XUẤT NHẬP KHẨU

Hướng dẫn sử dụng một số mã loại hình XNK mới từ 1/6/2021

Công văn số 2802/TCHQ-GSQL ngày 8/6/2021 của Tổng cục Hải 
quan hướng dẫn sử dụng mã  loại hình.

Việc sử dụng Bảng mã loại hình mới ban hành tại Quyết định số 1357/QĐ-TCHQ ngày
18/5/2021 được Tổng cục Hải quan hướng dẫn thêm như sau:

- Tạm thời chưa sử dụng mã loại hình C12 để khai báo đối với hàng hóa từ kho ngoại quan
xuất đi nước ngoài cho đến khi có quy định cụ thể.

- Khi DNCX nhập khẩu hàng hóa từ kho ngoại quan được sử dụng mã loại hình E15- Nhập
nguyên liệu, vật tư của DNCX từ nội địa.

- Khi tái nhập hàng xuất khẩu để sửa chữa, nếu doanh nghiệp đã sử dụng mã loại hình A13
theo Công văn số 2765/TCHQ-GSQL thì khi xuất khẩu trở ra nước ngoài được sử dụng mã
loại hình B13- Xuất khẩu hàng đã nhập khẩu.

Trường hợp kể từ ngày 1/6/2021, khi tái nhập hàng xuất khẩu để sửa chữa, doanh nghiệp sử
dụng mã loại hình G13- Tạm nhập miễn thuế theo Quyết định số 1357/QĐ-TCHQ thì khi xuất
khẩu trở ra nước ngoài sẽ sử dụng mã loại hình G23- Tái xuất hàng tạm nhập miễn thuế.

(Nguồn: vietlawonline.com)

.

Công văn hướng dẫn việc kê khai mã biểu thuế và xử lý thuế nộp thừa đối với hàng hóa

xuất/nhập khẩu được hưởng thuế ưu đãi theo Biểu thuế UKVFTA 2021 - 2022 ban hành tại

Nghị định 53/2021/NĐ-CP .

Theo đó, đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng, đáp ứng các điều kiện quy định tại

khoản 3 Điều 5 Nghị định 53/2021/NĐ-CP thì doanh nghiệp kê khai mã biểu thuế B26 trên tờ

khai nhập khẩu.

Đối với các tờ khai xuất/nhập khẩu đăng ký từ ngày 1/1/2021, Hải quan sẽ kiểm tra hồ sơ,

kiểm tra xuất xứ hàng hóa theo quy định của Hiệp định UKVFTA, kiểm tra mức thuế xuất khẩu

ưu đãi, mức thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Nghị định 53/2021/NĐ-CP và cho doanh

nghiệp khai bổ sung, xử lý thuế nộp thừa nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện theo Hiệp định.

Thuế nộp thừa trong trường hợp này sẽ được xử lý theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định

53/2021/NĐ-CP và khoản 64, 65 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC.

Hàng nhập khẩu từ 1/1/2021 được khai bổ sung để hưởng thuế UKVFTA

Công văn số 2743/TCHQ-TXNK ngày 3/6/2021 của Tổng cục Hải quan về việc thực  

hiện Nghị định số 53/2021/NĐ-CP ngày 21/5/2021

PHẦN TIN PHÁP LUẬT
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Lưu ý về giấy xác nhận máy móc chuyên dùng trong nông nghiệp để miễn
thuế GTGT

Công văn số 2572/TCHQ-TXNK ngày 28/5/2021 của Tổng cục Hải quan về 
thuế  GTGT mặt hàng máy kéo nông nghiệp.

Theo hướng dẫn tại điểm 2 Công văn số 1677/BTC-TCT ngày 29/1/2016, đối với máy móc
chưa được liệt kê trong danh mục máy móc chuyên dùng cho sản xuất nông nghiệp được
miễn thuế GTGT thì phải có xác nhận của Bộ hoặc Sở Nông nghiệp.

Tuy nhiên, Tổng cục Hải lưu ý, trường hợp trong văn bản xác nhận của Sở Nông nghiệp
không khẳng định chắc chắn máy móc đó chỉ dùng trong sản xuất nông nghiệp mà chỉ xác
nhận dựa theo công năng của nhà sản xuất và cam kết không sử dụng vào mục đích khác
của doanh nghiệp thì chưa đủ cơ sở để miễn thuế GTGT.

(Nguồn: luatvietnam.net)

Từ 25/4/2021, nguyên liệu, thành phẩm SXXK đưa tiêu hủy được miễn
thuế nhập khẩu

Công văn số 2552/TCHQ-TXNK ngày 27/5/2021 của Tổng cục Hải quan về 
thuế  nhập khẩu và thuế GTGT khi tiêu hủy nguyên vật liệu, thành phẩm hàng 

sản xuất  xuất khẩu.

Chính sách thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, thành phẩm SXXK bị tiêu hủy đã có thay đổi
giữa giai đoạn trước và sau 25/4/2021.

Theo đó, trước ngày 25/4/2021, khoản 7 Điều 16 Luật thuế XNK số 107/2016/QH13 và Điều
12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP không có chính sách miễn thuế nhập khẩu khi tiêu hủy nguyên
liệu, thành phẩm, phế phẩm SXXK bị hư hỏng.

Tuy nhiên, kể từ 25/4/2021, quy định mới tại khoản 6 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP đã bổ
sung chính sách miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, thành phẩm, phế phẩm SXXK bị
tiêu hủy.

Về thuế GTGT, căn cứ Điều 3, khoản 20 Điều 5 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 thì nguyên
liệu, thành phẩm SXXK đem tiêu hủy chỉ được miễn thuế GTGT khi tiêu hủy hoàn toàn, không
còn giá trị sử dụng. Ngược lại, nếu sau khi tiêu hủy vẫn còn giá trị sử dụng thì phải nộp thuế
GTGT.

(Nguồn: luatvietnam.net)
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Nhập khẩu máy móc chứa chất HCFC có cần giấy phép?

Công văn số 2756/TCHQ-GSQL ngày 4/6/2021 của Tổng cục Hải quan về việc nhập  
khẩu các chất HCFC và HFC theo Thông tư số 05/2020/TT-BCT.

Theo Điều 1.4 Nghị định thư Montreal, đối với sản phẩm được tạo thành có chứa chất hoặc hỗn
hợp chất HCFC và HFC thì không phải xin giấy phép nhập khẩu.

Theo đó, trường hợp máy móc thiết bị nhập khẩu có chứa chất HCFC và HFC thì cũng không
cần phải xin giấy phép của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương).

Hiện nay, việc cấp giấy phép xuất/nhập khẩu chất HCFC và HFC đã được thực hiện trên Cổng
một cửa quốc gia. Tuy nhiên, Cục Xuất nhập khẩu chỉ xem xét, phê duyệt hồ sơ cấp giấy phép
đối với các chất HCFC và HFC có tên trong Danh mục tại Phụ lục I, IIa, IIb ban hành kèm
Thông tư 05/2020/TT-BCT.

(Nguồn: luatvietnam.net)

Trường hợp nào C/O mẫu AANZ phải đánh ô "Subject of third-party invoice"?

Công văn số 2755/TCHQ-GSQL ngày 4/6/2021 của Tổng cục Hải quan về hóa đơn  
bên thứ ba trong Hiệp định AANZFTA.

Theo Tổng cục Hải quan, "hóa đơn bên thứ ba" trong Hiệp định AANZFTA là hóa đơn được
phát hành bởi công ty có trụ sở tại nước khác với nước (xuất khẩu) thành viên Hiệp định.
Theo đó, chỉ khi lô hàng có hóa đơn thương mại được phát hành bởi công ty đặt trụ sở ở nước
không phải thành viên Hiệp định AANZFTA thì trên C/O mẫu AANZ mới bắt buộc tick vào ô
"Subject of third-party invoice".

Ngược lại, nếu bên thứ ba phát hành hóa đơn có trụ sở tại cùng nước với nước xuất khẩu - là
thành viên Hiệp định AANZFTA thì không phải tick vào ô "Subject of third-party invoice"; hoặc có
tick thì cũng không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của C/O.

Việc kê khai thông tin trên C/O mẫu AANZ trong trường hợp có hóa đơn bên thứ ba được thực
hiện đúng theo hướng dẫn tại điểm 9 phần Overleaf Notes, Phụ lục V-A Thông tư 31/2015/TT-
BCT.

Đối với trường hợp C/O mẫu AANZ không thể hiện tên công ty phát hành hóa đơn tại ô số 7,
Hải quan sẽ yêu cầu nộp bổ sung chứng từ chứng minh mối quan hệ giữa công ty xuất khẩu
(tại ô số

1) với công ty phát hành hóa đơn hoặc báo cáo TCHQ xác minh nếu không có chứng từ.

(Nguồn: luatvietnam.net)
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Tổng cục Hải quan gỡ rối 5 vướng mắc về C/O, mã HS, vận đơn

Công văn số 2083/TCHQ-PC ngày 5/5/2021 của Tổng cục Hải quan về việc trả 
lời  phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp tháng
12/2020.

5 câu hỏi hoặc đề xuất sau đây liên quan đến những bất cập trong thủ tục hải quan đã được
Tổng cục Hải quan giải đáp:

1.Về việc kiểm soát C/O trực tuyến

2.Về cách hiểu và áp dụng mã HS

3.Về giấy phép nhập khẩu đối với hàng phi mậu dịch, hàng mua từ sàn thương mại điện tử

4.Về việc giám sát hải quan hàng vận chuyển quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam

5.Về việc xử phạt hải quan khi khai muộn vận đơn hoặc sửa vận đơn trên E-manifest.
(Nguồn: vietlawonline.com)

Chuyển nguyên liệu nhập kinh doanh vào SXXK sẽ được hoàn thuế

Công văn số 2551/TCHQ-TXNK ngày 27/5/2021 của Tổng cục Hải quan về việc 
xử  lý thuế đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình sang DNCX.

Theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều
19 Luật thuế XNK số 107/2016/QH13,
hàng hóa đã nộp thuế nhập khẩu nếu
đưa vào sản xuất xuất khẩu sẽ được
hoàn thuế.

Theo Tổng cục Hải quan, trường hợp
doanh nghiệp thường chuyển đổi thành
DNCX và sử dụng các nguyên
liệu đã nhập kinh doanh để sản xuất sản phẩm xuất khẩu thì cũng được hoàn thuế nhập khẩu
theo quy định nêu trên.

Điều kiện xác định hàng hóa được hoàn thuế nhập khẩu thực hiện theo khoản 3 Điều 36 Nghị
định 134/2016/NĐ-CP.

Trình tự, thủ tục hoàn thuế nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Điều 12 Thông tư
06/2021/TT- BTC.

(Nguồn: vietlawonline.com)
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Khi nào khoáng sản xuất khẩu bị kiểm tra thực tế?

Công văn số 2345/TCHQ-GSQL ngày 19/5/2021 của Tổng cục Hải quan về việc 
xuất  khẩu khoáng sản.

Theo Tổng cục Hải quan, việc kiểm tra thực tế đối với khoáng sản xuất khẩu là bột đá vôi
trắng (bột đá hoa trắng) sẽ được thực hiện theo chỉ dẫn rủi ro trên Hệ thống hải quan điện
tử.
Tuy nhiên, trường hợp Hệ thống hải quan điện tử phân luồng vàng nhưng Chi cục Hải quan
có thông tin nghi ngờ lô hàng không đáp ứng nguồn gốc, tiêu chuẩn, điều kiện xuất khẩu thì
vẫn được quyền chuyển luồng để kiểm tra thực tế.

(Nguồn: vietlawonline.com)

Chỉ được tự chứng nhận xuất xứ sau khi được cấp mã số

Công văn số 1345/HQTPHCM-GSQL ngày 28/5/2021 của Cục Hải quan TP. 
HCM  về chứng từ tự chứng nhận xuất xứ đối với hàng xuất khẩu.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 38/2018/TT-BTC, chứng từ tự chứng nhận xuất
xứ hợp lệ có giá trị để hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt theo các FTA.

Việc tự chứng nhận xuất xứ được thể hiện ngay trên hóa đơn thương mại (Điều 7 Thông tư
28/2015/TT-BCT, Thông tư 19/2020/TT-BCT).

Tuy nhiên, lưu ý, doanh nghiệp xuất khẩu chỉ được tự chứng nhận xuất xứ sau khi có văn bản
chấp thuận của cơ quan thẩm quyền nước xuất khẩu và được cấp mã số tự chứng nhận
xuất xứ (khoản 4 Điều 3 Thông tư 28/2015/TT-BCT, Thông tư 19/2020/TT-BCT).

(Nguồn: vietlawonline.com)

Thủ tục miễn thuế hàng nhập khẩu theo điều ước kể từ25/4/2021

Công văn số 2037/TCHQ-TXNK ngày 29/4/2021 của Tổng cục Hải quan về 
việc  miễn thuế hàng hóa nhập khẩu theo điều ước quốc tế.

Tổng cục Hải quan lưu ý, kể từ ngày 25/4/2021, thủ tục miễn thuế đối với hàng hóa
xuất/nhập khẩu theo điều ước quốc tế được thực hiện theo Điều 29a Nghị định 18/2021/NĐ-
CP và đã có thay đổi so với quy định cũ tại Điều 29 Nghị định 134/2016/NĐ-CP.

Theo đó, trường hợp điều ước quốc tế không quy định cụ thể chủng loại, định lượng miễn
thuế thì đơn vị nhập khẩu phải gửi công văn (Mẫu số 13 Phụ lục VII Nghị định 18/2021/NĐ-
CP) đề nghị cơ quan đề xuất ký kết/gia nhập điều ước, cơ quan quản lý chuyên ngành
xác nhận chủng loại,
định lượng miễn thuế. Trước đây, sẽ do Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng quyết định chủng
loại, định lượng miễn thuế (khoản 1 Điều 29 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP).
Sau khi có văn bản xác nhận chủng loại, định lượng miễn thuế của cơ quan nói trên (Mẫu số
14 Phụ lục VII), đơn vị nhập khẩu lập và gửi thông báo Danh mục miễn thuế cho cơ quan hải
quan đảm bảo trước khi đăng ký tờ khai xuất/nhập khẩu đầu tiên.

Mã miễn thuế trên tờ khai xuất/nhập khẩu hàng hóa theo điều ước quốc tế sẽ khai là XN191
(đối với hàng xuất khẩu) và XNK192 (đối với hàng nhập khẩu).

(Nguồn: luatvietnam.net)

PHẦN TIN PHÁP LUẬT



Bản tin thịtrường 21

Từ 25/4/2021, quy định miễn thuế nguyên liệu NSXK đã có sửa đổi

Công văn số 3516/TXNK-CST ngày 13/4/2021 của Tổng cục Hải quan về việc miễn  
thuế hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu.

Căn cứ áp dụng chính sách miễn thuế đối với nguyên liệu nhập khẩu để SXXK đã có sự thay
đổi giữa giai đoạn trước và sau 25/4/2021.

Theo đó, trước ngày 25/4/2021, việc miễn thuế nguyên liệu NSXXK được căn cứ theo quy định
tại khoản 7 Điều 16 Luật thuế XNK số 107/2016/QH13 và khoản 1, khoản 2 Điều 12 Nghị định
134/2016/NĐ-CP.

Tuy nhiên, kể từ ngày 25/4/2021, một số quy định của Nghị định 134/2016/NĐ-CP đã được sửa
đổi tại Nghị định 18/2021/NĐ-CP, trong đó có quy định về miễn thuế nguyên liệu NSXXK nêu tại
khoản 6 Điều 1.

(Nguồn: luatvietnam.net)

Điều chỉnh cách khai "số quản lý nội bộ" trên tờ khai XK tại chỗ

Công văn số 2736/TCHQ-TXNK ngày 3/6/2021 của Tổng cục Hải quan về việc đính  
chính công văn số 2687/TCHQ-TXNK ngày 01/6/2021.

Công văn đính chính sai sót liên quan đến việc khai báo tờ khai xuất khẩu tại chỗ đã hướng dẫn
tại điểm b mục IV Công văn số 2687/TCHQ-TXNK ngày 1/6/2021.

Theo đó, trên tờ khai xuất khẩu tại chỗ, tại ô "Số quản lý nội bộ của doanh nghiệp" phải khai
đúng cú pháp là "#&XKTC", thay vì đã hướng dẫn sai là "#&XKTC#&".

Riêng tại ô "Số quản lý nội bộ của doanh nghiệp" trên tờ khai nhập khẩu tại chỗ, vẫn khai cú
pháp là "#&NKTC#&Số tờ khai xuất khẩu tại chỗ đối ứng (11 ký tự đầu)" như đã hướng dẫn tại
điểmb mục IV Công văn số 2687/TCHQ-TXNK.

(Nguồn: luatvietnam.net)

Cách khai "số tiếp nhận hợp đồng, phụ lục hợp đồng gia công" trên tờ khai 
hải quan

Công văn số 2535/TCHQ-GSQL ngày 27/5/2021 của Tổng cục Hải quan về việc  
hướng dẫn tờ khai hải quan.

Công văn hướng dẫn cách khai "số tiếp nhận hợp đồng, phụ lục hợp đồng gia công" trên tờ
khai xuất/nhập khẩu để đáp ứng điều kiện miễn thuế theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 10
Nghị định 134/2016/NĐ-CP.

Theo đó, thông tin về "số tiếp nhận hợp đồng và phụ lục gia công" đều được khai tại chỉ tiêu
1.38.Giấy phép nhập khẩu thuộc mẫu số 01 hoặc chỉ tiêu 2.33.Giấy phép xuất khẩu thuộc mẫu
số 02 Phụ lục I ban hành tại Thông tư 39/2018/TT-BTC.

Trường hợp số lượng phụ lục hợp đồng gia công nhiều vượt quá số lượng cho phép khai tại
các chỉ tiêu nêu trên thì được khai ở chỉ tiêu "phần ghi chú".

(Nguồn: luatvietnam.net)
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DOANH NGHIỆP – ĐẦU TƯ

Có thể sẽ bỏ yêu cầu khai số điện thoại khi đăng ký doanh nghiệp

Công văn số 426/QLKTTW-DN ngày 4/6/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về 
việc kiến nghị sửa  Điều 23 Luật Doanh nghiệp.

Viện nghiên cứu quản lý kinh tế (thuộc Bộ KH&ĐT) cho rằng sở dĩ Điều 23 Luật Doanh
nghiệp số 59/2020/QH14 quy định phải khai "số điện thoại" trên Giấy đề nghị đăng ký doanh
nghiệp là nhằm giúp cơ quan quản lý nhà nước và các bên liên quan dễ dàng liên lạc được
với doanh nghiệp khi cần thiết.

Tuy nhiên, Viện này sẽ nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét bãi bỏ những quy
định bất hợp lý, chưa thống nhất, chưa rõ ràng liên quan đến số điện thoại của doanh nghiệp
khi tiến hành sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp trong thời gian tới.

(Nguồn: luatvietnam.net)

Quyết định chào bán cổ phần riêng lẻ cũng phải đạt tỷ lệ tán thành từ 65%

Công văn số 421/QLKTTW-DN ngày 3/6/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về 
việc  chào bán cổ phần quy định tại Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Nghị quyết
của Đại hội đồng cổ đông về "loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại" chỉ được thông
qua nếu đạt tỷ lệ tán thành từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả các cổ đông dự
họp hoặc một tỷ lệ khác do Điều lệ công ty ấn định.

Tuy nhiên, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (thuộc Bộ Kế hoạch Đầu tư) lưu ý, tỷ
lệ tán thành do Điều lệ công ty ấn định cũng phải từ 65% trở lên, không được ấn định tỷ lệ
thấp hơn.
Đồng thời, mọi hoạt động làm thay đổi "loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại" trong
công ty cổ phần cũng phải áp dụng nguyên tắc đạt tỷ lệ tán thành 65% như quy định tại điểm
a khoản 1 Điều 148 Luật Doanh nghiệp, bao gồm cả việc chào bán cổ phần riêng lẻ quy định
tại Điều 123 Luật Doanh nghiệp.

(Nguồn: luatvietnam.net)

Không cần ký số khi đăng ký tài khoản trên Hệ thống đầu tư quốc gia

Công văn số 188/ĐTNN-THTT ngày 17/5/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về 
thủ  tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sử dụng chữ ký số.

Theo quy định tại Điều 39, Điều 40 Nghị định 31/2021/NĐ-CP, khi nộp hồ sơ đăng ký đầu tư
trực tuyến trên Hệ thống đầu tư quốc
gia, nhà đầu tư có thể lựa chọn một
trong hai hình thức: ký số lên hồ sơ
hoặc không ký số mà nộp bản giấy để
đối chiếu.

Tuy nhiên, khi nhà đầu tư kê khai  thông 
tin đăng ký tài khoản trên Hệ

thống đầu tư quốc gia thì không yêu cầu phải ký số, kể cả trường hợp nhà đầu tư đã có chữ 
ký số  và sẽ ký số trên hồ sơ đăng ký đầu tư trực tuyến.

(Nguồn: vietlawonline.com)
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Cổng đăng ký đầu tư nước ngoài hiện đã được nâng cấp lên mức độ  3

Công văn số 189/ĐTNN-THTT ngày 17/5/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu  
tư về việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông  

tin quốc gia về đầu tư.

Theo thông báo tại Công văn số 2278/BKHĐT-ĐTNN ngày 22/4/2021, kể từ 26/4/2021, Cổng
đăng ký đầu tư sẽ chuyển sang tên miền mới là https://vietnaminvest.gov.vn và Cổng đăng ký
đầu tư nước ngoài sẽ đổi sang tên miền mới là https://fdi.gov.vn .

Theo đó, Cổng thông tin mới đã cho phép cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với
các thủ tục đăng ký đầu tư nước ngoài quy định tại Điều 38, 39, 40, 80 Nghị định 31/2021/NĐ-
CP và sẽ tiếp tục được nâng cấp lên mức độ 4 theo đúng lộ trình.

(Nguồn: vietlawonline.com)

LAO ĐỘNG – BẢO HIỂM

07 Phòng khám tại TP. HCM tạm ngưng KCB BHYT

Thông báo số 2119/TB-BHXH ngày 9/6/2021 của  Bảo hiểm xã hội TP. HCM 
về các phòng khám tạm  ngưng hoạt động khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm  

y tế trong dịch bệnh Covid-19.

07 Phòng khám sau đây tại TP. HCM sẽ tạm ngưng KCB BHYT để phòng dịch Covid-19 (trong ngoặc là
thời gian tạm ngưng):

1.Phòng khám đa khoa thuộc Công ty TNHH Cổ phần Y khoa CHAC2 tại TP. Thủ Đức (từ
29/5 - 14/6/2021)

2.Phòng khám đa khoa thuộc Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Bắc Sài Gòn-VN Clinic tại
Q. Gò Vấp (từ 2/6 - 14/6/2021)

3.Phòng khám đa khoa thuộc Công ty Cổ phần DVĐT Sài Gòn Healthcare tại Q.10 (từ
4/6/2021...)

4.Phòng khám đa khoa thuộc Công ty TNHH Trung tâm Y khoa Hoàng Khang tại Q.6 (từ 4/6 -
14/6/2021)

5.Phòng khám đa khoa thuộc Công ty TNHH Phòng khám ĐK Vạn Phúc tại Q. Gò Vấp (từ 5/6 
- 14/6/2021)

6.Phòng khám đa khoa Tân Quy trực thuộc Bệnh viện huyện Củ Chi tại Q. Gò Vấp (từ
7/6/2021...)

7.Bệnh viện Quận Bình Thạnh (từ 31/5/2021...).

(Nguồn: vietlawonline.com)

PHẦN TIN PHÁP LUẬT



Bản tin thịtrường 24

Tái khám muộn do dịch Covid-19 vẫn được hưởng quyền lợi BHYT

Công văn số 1290/BHXH-CSYT ngày 17/5/2021 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam 
về việc sử dụng giấy hẹn khám lại trong thời gian dịch bệnh Covid-19.

Để đảm bảo quyền lợi cho người bệnh có thẻ BHYT trong thời gian bùng phát dịch Covid-19,
BHXH Việt Nam đã yêu cầu BHXH các tỉnh và các bệnh viện chấp nhận giải quyết cả các
trường hợp đi tái khám muộn quá 10 ngày so với lịch hẹn tái khám.

(Nguồn: luatvietnam.net)

Từ 3/6/2021, BHXH tại TP. HCM ngừng nhận hồ sơ trực tiếp

Công văn số 2024/BHXH-VP ngày 3/6/2021 của Bảo hiểm xã hội TP. HCM về việc
thay đổi phương thức làm việc của Hệ thống BHXH Thành phố trong đợt cao điểm

phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Do TP. HCM đang ở giai đoạn cao điểm phòng chống dịch Covid-19, BHXH Thành phố đã bắt
buộc áp dụng phương thức nhận hồ sơ - trả kết quả qua bưu điện kể từ ngày 3/6/2021 (trừ
trường hợp nhận tiền mặt thanh toán trực tiếp và đổi thẻ BHYT).

Riêng đối với các hồ sơ đã được tiếp nhận trước đây và đã có kết quả trong vòng 15 ngày kể
từ ngày 3/6/2021 thì vẫn cho phép đến cơ quan BHXH để nhận kết quả.

(Nguồn: vietlawonline.com)

Từ 1/6/2021, được dùng thẻ BHYT điện tử khi khám chữa bệnh tại TP. HCM

Công văn số 411/BHXH-GĐ1 ngày 1/6/2021 của Bảo hiểm xã hội TP. HCM về việc
sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID để khám chữa bệnh BHYT.

Từ ngày 1/6/2021, những người đã cài đặt VssID sẽ được sử dụng thẻ BHYT điện tử khi đi
khám, chữa bệnh tại TP. HCM.

Thẻ BHYT điện tử có giá trị y như thẻ BHYT bản giấy.

Tuy nhiên, lưu ý, khi sử dụng thẻ BHYT điện tử thì vẫn phải đem các giấy tờ tùy thân có ảnh 
để  đối chiếu.

(Nguồn: vietlawonline.com)

PHẦN TIN PHÁP LUẬT



Bản tin thịtrường 25

Thông báo về việc KCB BHYT trong thời 
gian giãn cách xã hội TP. HCM

Công văn số 407/BHXH-GĐ1 ngày 1/6/2021  
của Bảo hiểm xã hội TP. HCM về việc hướng  

dẫn thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT  
liên quan đến dịch Covid-19.

Theo thông báo của BHXH TP. HCM, trong thời
gian giãn cách xã hội (15 ngày kể từ 31/5/2021),
việc thanh toán BHYT đối với các chi phí khám,
chữa bệnh liên quan đến dịch Covid-19 sẽ được
thực hiện theo hướng dẫn mới tại Công văn số
3100/BYT-BH ngày 20/4/2021.

Trường hợp bệnh viện nơi đăng ký KCB ban đầu
bị phong tỏa vì dịch, người bệnh có thể đến khám
tại các bệnh viện khác được thông tuyến trên địa
bàn thành phố (bao gồm bệnh viện quận/huyện,
phòng khám đa khoa, trạm y tế...).

(Nguồn: vietlawonline.com)

GIAO THÔNG VẬN TẢI

Không được sử dụng song song nhiều bằng lái ô tô

Công văn số 87/QLPT&NL ngày 19/5/2021 của Tổng cục Đường bộ Việt  
Nam về việc đăng ký đổi giấy phép lái xe trên cổng dịch vụ công.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 33 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT, mỗi người chỉ được cấp duy  
nhất 01 số giấy phép lái xe (bằng lái), dùng chung cho cả giấy phép không thời hạn và có thời

hạn.

Theo đó, về nguyên tắc, một người không thể được cấp và sử dụng song song cùng lúc nhiều
bằng  lái xe ô tô (B1, B2,..).

Trường hợp một người đang có bằng lái B2, nếu muốn có bằng lái B1 thì phải làm thủ tục đổi 
từ  bằng B2 sang B1, không được đăng ký thi thêm bằng B1 để sử dụng song song với bằng
B2.

Thời hạn sử dụng của mỗi bằng lái xe B2 là 10 năm, kể từ ngày cấp (khoản 3 Điều 17 Thông 
tư  12/2017/TT-BGTVT).

Về cấp đổi bằng lái trên Cổng dịch vụ công, hiện nay thủ tục này mới được triển khai ở mức
độ 3. Theo đó, sau khi hồ sơ nộp trực tuyến được duyệt thì người đổi bằng phải trực tiếp đến
địa điểm tiếp nhận đã đăng ký (theo lịch hẹn) để chụp ảnh và chờ nhận bằng lái sau 2 giờ.

Trường hợp người đổi bằng không đến địa điểm tiếp nhận đã đăng ký để chụp ảnh thì hệ
thống sẽ tự động từ chối hồ sơ.

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

Các thủ tục đất đai, môi trường,.. được tiếp nhận tại Văn phòng Bộ TN&MT

Quyết định số 1078/QĐ-BTNMT ngày 31/5/2021  của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc 
công bố  Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết  quả tại Văn phòng Tiếp nhận và 

Trả kết quả giải  quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và  Môi trường.

Hiệu lực thi hành: 31/5/2021

Quyết định công bố Danh mục các hồ sơ thủ tục được tiếp nhận tại Văn phòng Bộ Tài nguyên
& Môi trường trong các lĩnh vực đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản, môi trường, khí tượng
thủy văn, đo đạc...

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3998/QĐ-BTNMT 
ngày 28/12/2018.

(Nguồn: vietlawonline.com)

Giấy chuyển mục đích sử dụng đất phải nộp khi xin giấy phép xây dựng

Công văn số 1787/BXD-HĐXD ngày 20/5/2021 của Bộ Xây dựng về việc  
giải quyết vướng mắc trong việc thực hiện Nghị định số 53/2017/NĐ-CP.

Theo quy định tại khoản 11 Điều 3 Nghị định
53/2017/NĐ-CP, đối với trường hợp phải
chuyển mục đích sử dụng đất do xin giấy
phép xây dựng vào mục đích khác thì giấy
tờ đất đai làm căn cứ xin giấy phép xây
dựng là "văn bản cho phép chuyển mục
đích".

Riêng các khu vực không phải đất xây

dựng và không chuyển đổi được mục đích sử dụng đất (như đất xây dựng biển quảng cáo,
trạm,
cột phát sóng...) thì giấy tờ làm căn cứ xin giấy phép xây dựng là "văn bản chấp thuận địa 
điểm  xây dựng của UBND cấp huyện".

(Nguồn: vietlawonline.com)

Hệ số điều chỉnh giá bán nhà đất ngoài mặt tiền do UBND các tỉnh ấn định

Công văn số 1872/BXD-QLN ngày 25/5/2021 của Bộ Xây dựng hướng  
dẫn công thức xác định hệ số k điều chỉnh giá đất để tính tiền sử dụng  

đất khi bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước.

Theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 65 Nghị định 99/2015/NĐ-CP, đối với nhà ở của nhà
nước nằm ngoài mặt tiền đường hay mặt phố, có khả năng sinh lợi cao thì UBND tỉnh/thành
phố được tự xác định hệ số (k) điều chỉnh giá đất để làm căn cứ tính thu tiền sử dụng đất khi
bán, chuyển nhượng nhà ở đó.

Theo đó, hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền sử dụng đất khi bán nhà ở thuộc sở hữu nhà
nước nằm ngoài mặt đường, mặt phố sẽ do UBND các tỉnh, thành phố tự quy định. Chính phủ
không có quy định hệ số này.

(Nguồn: luatvietnam.net)
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Dự án có nhiều loại công trình, xin giấy phép xây dựng thế nào?

Công văn số 1888/BXD-HĐXD ngày 26/5/2021 của Bộ Xây dựng hướng
dẫn về cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng.

Bộ Xây dựng lưu ý UBND các tỉnh khi ban hành Quy chế cấp giấy phép xây dựng tại địa
phương phải quy định thống nhất về thẩm quyền cấp phép như sau:

-Đối với dự án có nhiều loại công trình và có cấp công trình khác nhau, cần quy định thống nhất
một cơ quan cấp phép xây dựng cho các công trình của dự án.

-Nếu trong quá trình thi công có thay đổi thiết kế xây dựng làm thay đổi cấp công trình và dẫn
đến thay đổi thẩm quyền cấp phép xây dựng theo quy định tại Điều 103 Luật Xây dựng 2014
(sửa đổi tại khoản 30 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14) thì cần quy định rõ thẩm quyền điều chỉnh
giấy phép và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan cấp phép xây dựng đảm bảo quản lý chặt chẽ
nhưng không được phát sinh thủ tục.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng cũng yêu cầu UBND các tỉnh sớm ban hành Quy chế quản lý trật tự xây
dựng tại địa phương, trong đó phân cấp rõ thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ thông báo khởi công
xây dựng đối với công trình thuộc diện miễn giấy phép.

(Nguồn: vietlawonline.com)

Việc bổ sung ngành nghề xây dựng của doanh nghiệp FDI được xét theo luật nào?

Công văn số 1879/BXD-HĐXD ngày 25/5/2021 của Bộ Xây dựng về việc  
bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Theo Bộ Xây dựng, việc xem xét bổ sung ngành nghề kinh doanh đối với doanh nghiệp FDI
(gồm cả bổ sung ngành nghề xây dựng) được thực hiện theo quy định của pháp luật đầu tư và
các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Pháp luật xây dựng không điều chỉnh nội
dung này.

Tuy nhiên, trường hợp doanh nghiệp FDI đăng ký bổ sung ngành nghề xây dựng thì phải bảo
đảm các điều kiện hoạt động và năng lực hoạt động theo pháp luật xây dựng khi tham gia các
hoạt động xây dựng tại Việt Nam.

(Nguồn: vietlawonline.com)

Hiện nay, việc thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án sử dụng vốn nhà nước trong
trường hợp cơ quan chuyên môn về xây dựng đồng thời là cơ quan chuyên môn của người
quyết định đầu tư được quy định tại khoản 14, khoản 15 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14.

Đối với bước thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, nội dung thẩm định của chủ đầu tư
và cơ quan chuyên môn xây dựng được quy định tại khoản 25, khoản 26 Điều 1 Luật số
62/2020/QH14

Theo đó, nội dung thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế xây dựng của dự án đã bao
gồm việc thẩm định tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng và chi phí mua sắm trang thiết bị.

(Nguồn: vietlawonline.com)

Chi phí mua sắm thiết bị được thẩm định cùng lúc với báo cáo nghiên cứu khả thi

Công văn số 1746/BXD-HĐXD ngày 18/5/2021 của Bộ Xây dựng về thẩm quyền 
thẩm định phần mua tài sản, trang thiết bị thuộc dự án cấu  phần xây dựng.
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Điều chỉnh tiến độ dự án có cần phải xin thẩm định lại?

Công văn số 1747/BXD-HĐXD ngày 8/5/2021 của Bộ Xây dựng về quy trình 
thực hiện thẩm định điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án.

Các trường hợp điều chỉnh dự án, điều chỉnh thiết kế xây dựng hiện nay được quy định tại
Điều 61, Điều 84 Luật Xây dựng 2014 và khoản 18 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 .

Việc thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án xây dựng điều chỉnh được quy định tại Điều
19, Điều 39 Nghị định 15/2021/NĐ-CP .

Theo các quy định này, trường hợp người quyết định đầu tư có văn bản chấp thuận chủ
trương đầu tư xây dựng dự án điều chỉnh và nội dung điều chỉnh dự án chỉ là điều chỉnh tiến
độ, không thay đổi các nội dung đã được thẩm định tại cơ quan chuyên môn xây dựng thì
không cần phải tái thẩm định lại.

Nguồn: vietlawonline.com)

Được phép điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng nếu dự án tăng/giảm diện tích

Công văn số 1716/BXD-KTXD ngày 17/5/2021 của Bộ Xây dựng hướng  
dẫn thực hiện hợp đồng xây dựng.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 143 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, hợp đồng xây dựng
được điều chỉnh khi dự án có điều chỉnh ảnh hưởng đến hợp đồng (trừ trường hợp các bên có
thỏa thuận khác).
Theo Bộ Xây dựng, trường hợp dự án phải điều chỉnh lại diện tích mặt bằng cho phù hợp với
diện tích đất được giao thì việc các bên xem xét, điều chỉnh lại giá yyyyyy622 đồng được cho
là cần thiết.

Tuy nhiên, lưu ý, các bên phải căn cứ nội dung dự án đã được điều chỉnh (quy mô, thời gian
thực hiện, tổng mức đầu tư...) để đánh giá mức độ ảnh hưởng trực tiếp đến hợp đồng xây
dựng, làm cơ sở điều chỉnh hợp đồng cho phù hợp.

(Nguồn: vietlawonline.com)

Vẫn xét cấp chứng chỉ xây dựng theo  quy định 
cũ nếu nộp hồ sơ trước  3/3/2021

Công văn số 1735/BXD-HĐXD ngày  17/5/2021 của 
Bộ Xây dựng về chứng chỉ hành  nghề hoạt động 

xây dựng.

Theo quy định tại khoản 12 Điều 110 Nghị định
15/2021/NĐ-CP, đối với các hồ sơ đề nghị cấp
chứng chỉ hành nghề xây dựng đã nộp trước ngày
Nghị định này có hiệu lực (3/3/2021) thì

vẫn được xét cấp chứng chỉ căn cứ theo quy định tại Nghị định 100/2018/NĐ-CP.

Hiện nay, Bộ Xây dựng đang rà soát, chỉnh sửa Bộ câu hỏi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề
xây dựng cho phù hợp với quy định mới tại Nghị định 15/2021/NĐ-CP và sẽ sớm công bố sau
khi hoàn thành.

(Nguồn: vietlawonline.com)
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Công trình nhà kho từ 2 tầng phải được nghiệm thu

Công văn số 1678/BXD-GĐ ngày 14/5/2021 của Bộ Xây dựng về việc
kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng.

Theo quy định tại điểm c khoản 1, điểm c khoản 2 Điều 24 Nghị định 06/2021/NĐ-CP, công
trình có ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng phải được cơ quan chuyên môn xây
dựng kiểm tra công tác nghiệm thu.

Đồng thời, căn cứ tiêu chí phân loại công trình tại Bảng 2.1 Phụ lục II Thông tư 07/2019/TT-
BXD và Mục II.7 Phụ lục X Nghị định 15/2021/NĐ-CP thì công trình nhà kho từ 2 tầng trở lên
thuộc công trình công nghiệp nhẹ, cấp III và là công trình ảnh hưởng lớn đến an toàn cộng
đồng.

Theo đó, việc nghiệm thu công trình này phải được cơ quan chuyên môn xây dựng (thuộc
UBND cấp tỉnh) kiểm tra, thẩm định.

(Nguồn: vietlawonline.com)

Từ 1/1/2021, thêm một số loại "công trình tạm" được miễn giấy  phép xây dựng

Công văn số 1764/BXD-HĐXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng hướng  
dẫn về giấy phép xây dựng công trình.

Theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 (sửa đổi tại khoản
30 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14), giai đoạn trước và sau 1/1/2021, "công trình xây dựng tạm"
đều thuộc diện miễn giấy phép xây dựng.

Tuy nhiên, lưu ý, giai đoạn trước 1/1/2021, khái niệm "công trình xây dựng tạm" chỉ được hiểu
bao gồm các công trình xây dựng tạm thời để phục vụ mục đích thi công công trình chính
(khoản 1 Điều 131 Luật số 50/2014/QH13).

Giai đoạn từ 1/1/2021 trở đi, khái niệm "công trình xây dựng tạm" được mở rộng bao gồm
thêm công trình phục vụ các sự kiện/hoạt động khác (khoản 49 Điều 1 Luật số
62/2020/QH14).

Về các điều kiện mà chủ đầu tư, nhà thầu phải tuân thủ khi xây dựng công trình tạm (như: thẩm định
thiết kế, dự toán xây dựng; thời hạn dỡ bỏ; chấp thuận địa điểm xây dựng; thẩm tra điều kiện an toàn
công trình...) tham khảo thêm tại khoản 2, 3 Điều 131 Luật số 50/2014/QH13

(sửa đổi tại khoản 49 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14).
(Nguồn: vietlawonline.com)

Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của Quận 1 (TP. HCM)

Quyết định số 1320/QĐ-UBND ngày 16/4/2021 của UBND TP. HCM về
việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của Quận 1.

Hiệu lực thi hành: 16/4/2021

Quyết định công bố Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của Quận 1 (TP. HCM), bao gồm: diện
tích sử dụng của các loại đất; diện tích đất bị thu hồi và diện tích cho phép chuyển mục đích
trong năm 2021.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
(Nguồn: luatvietnam.net)
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Thuê nước ngoài tư vấn xây dựng, xác định chi phí thế nào?

Công văn số 1744/BXD-KTXD ngày 18/5/2021 của Bộ Xây dựng hướng

dẫn xác định chi phí thuê tư vấn nước ngoài.

Theo Bộ Xây dựng, Thông tư số 07/2012/TT-BXD hướng dẫn xác định chi phí thuê tư vấn
xây dựng nước ngoài đã hết hiệu lực kể từ ngày 30/12/2020 do căn cứ ban hành là Quyết
định số 131/2007/QĐ-TTg đã bị bãi bỏ tại Quyết định số 36/2020/QĐ-TTg (có hiệu lực từ
30/12/2020).

Theo đó, việc xác định chi phí thuê tư vấn xây dựng nước ngoài từ sau ngày 30/12/2020 được

thực hiện theo các quy định mới dưới đây:

-Đối với dự án được phê duyệt tổng mức đầu tư theo quy định tại Nghị định 68/2019/NĐ-CP

thì chi phí thuê tư vấn sẽ áp dụng theo hạn mức không quá 2 lần chi phí tính theo định mức

tại Phụ lục số 2 Thông tư 16/2019/TT-BXD nếu thuê chuyên gia tư vấn nước ngoài phối hợp

với tổ chức tư vấn trong nước.

Trường hợp thuê tổ chức tư vấn nước ngoài phối hợp với tổ chức tư vấn trong nước hoặc bên

nước ngoài thực hiện toàn bộ công việc tư vấn thì chi phí tư vấn được xác định bằng cách

lập dự toán trên cơ sở nội dung công việc, chi phí chuyên gia và các chi phí khác có liên

quan, phù hợp theo thông lệ quốc tế và pháp luật Việt Nam, sau đó trình người quyết định

đầu tư phê duyệt.

-Đối với dự án áp dụng quy định quản lý chi phí theo Nghị định số 10/2021/NĐ-CP (có hiệu

lực từ 9/2/2021 và thay thế Nghị định 68/2019/NĐ-CP) thì chi phí thuê tư vấn nước ngoài

được xác định trên cơ sở dữ liệu chi phí thuê tư vấn nước ngoài của các công trình, dự án

tương tự tại Việt Nam hoặc bằng cách lập dự toán theo khoản 3 Điều 32 Nghị định này.

(Nguồn: vietlawonline.com)

Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của TP. Thủ Đức

Quyết định số 1334/QĐ-UBND ngày 19/4/2021 của UBND TP. HCM về  
việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Thủ
Đức.

Quyết định công bố Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Thủ Đức, trong đó bao 
gồm các nội dung:
- Diện tích sử dụng của các loại đất;
- Diện tích đất bị thu hồi;
- Diện tích đất được chuyển mục đích.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ  ngày
ký.
Hiệu lực thi hành: 19/4/2021

(Nguồn: luatvietnam.net)
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