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Luật khí hậu của EU có hiệu lực

UN: Kinh tế toàn cầu thiệt hại hơn 4 nghìn tỷ USD 
trong năm 2020 và 2021

Sự suy giảm của ngành du lịch toàn cầu do đại dịch Covid-19
sẽ khiến kinh tế toàn cầu thiệt hại hơn 4 nghìn tỷ USD trong
giai đoạn năm 2020 và 2021, tồi tệ hơn nhiều so với dự báo
của các chuyên gia.

Thực tế này diễn ra khi mà quá trình tiêm vắc xin Covid-19 vẫn

Luật khí hậu của Liên minh châu Âu (EU) đã có hiệu lực từ ngày 30/6 khi Bộ trưởng Môi trường
và Hành động khí hậu Bồ Đào Nha Joao Pedro Matos Fernandes ký văn bản này.

Luật khí hậu đã được các nước thành viên EU thông qua vào ngày 28/6, đặt ra mục tiêu tham
vọng mang tính ràng buộc pháp lý của khối này trong việc trung hòa khí thải carbon vào năm
2050. Luật cũng quy định việc cắt giảm lượng khí thải vào năm 2030 ít nhất là 55% so với năm
1990.

Theo kế hoạch, vào ngày 14/7 tới, EC sẽ đề xuất một loạt các chính sách định hình lại ngành
công nghiệp, năng lượng, giao thông vận tải và nhà ở nhằm giảm nhanh hơn lượng khí thải
CO2 để đáp ứng được mục tiêu đề ra.

Các đề xuất sẽ bao gồm các mục tiêu tham vọng hơn về năng lượng tái tạo, cải cách thị trường
carbon của EU và siết chặt tiêu chuẩn về khí thải đối với các ô tô mới.

Phần lớn các luật hiện hành của EU hướng tới thực hiện mục tiêu mà khối này đề ra trước đây
là giảm 40% lượng khí thải đến năm 2030.

còn chậm chạp, nhóm nền kinh tế các nước đang phát triển phụ thuộc nhiều vào du khách quốc
tế.

Nghiên cứu mới nhất nhấn mạnh đến chi phí đắt đỏ mà thế giới phải gánh chịu khi mà tiến độ
tiêm vắc xin Covid-19 không đồng đều tại các nước trên thế giới. Nhóm các nước đang phát
triển sẽ gánh chịu ước tính khoảng 60% thiệt hại của kinh tế toàn cầu, theo Unctad.

Báo cáo nhấn mạnh rằng cuộc khủng hoảng của ngành du lịch còn lâu mới qua đi, các biện
pháp hạn chế và cấm đi lại hiện vẫn đang được áp dụng tại nhiều khu vực có tỷ lệ tiêm vắc xin
Covid-19 thấp. Cũng theo Tổ chức Du lịch Thế giới thuộc Liên hợp quốc, du lịch quốc tế có thể
chưa trở lại ngưỡng trước đại dịch Covid-19 cho tới năm 2023.

Nhìn chung, sự suy giảm của ngành du lịch đã dẫn đến việc tỷ lệ thất nghiệp trong nhóm lao
động tay nghề thấp tăng trung bình 5,5%, sự suy giảm của ngành du lịch đặc biệt tác động
mạnh đến nhiều phụ nữ và người trẻ.
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Mỹ cấm nhập khẩu hàng Trung Quốc, nhiều hãng gặp
khó

Theo The Wall Street Journal, điều này đã gây ra nhiều khó khăn
cho các thương hiệu may mặc thường xuyên dùng bông sợi nhập
khẩu từ Trung Quốc.

Các công ty may mặc chịu ảnh hưởng nặng nề từ lệnh cấm.
Trước đó, vào đầu năm 2021, một lô hàng áo sơ mi của hãng
Uniqlo cũng đã bị chặn lại tại hải quan Mỹ.

Để có thể nhập khẩu các kiện hàng, các công ty cần cung cấp đủ thông tin và bằng chứng để
xác thực nguồn gốc hàng hoá trong vòng 3 tháng từ khi lô hàng bị giữ lại tại hải quan. Theo các
chuyên gia, các lệnh cấm sẽ càng được thắt chặt trong thời gian tới khi Mỹ ngày càng đặt nhân
quyền làm trọng tâm trong chính sách đối ngoại với Trung Quốc.

Đầu tuần này, chính quyền Tổng thống Biden áp lệnh cấm nhập khẩu đối với một số chất liệu
sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời từ Tân Cương. Thượng viện Mỹ cũng thông qua một đạo
luật mở rộng số hàng hóa cấm nhập khẩu vì có liên quan đến lao động cưỡng bức.

Theo các chuyên gia, sự tăng vọt trong số lượng hàng hoá bị giữ lại đến từ lệnh ngăn chặn
WRO về lao động cưỡng bức được đưa ra vào tháng 12/2020.

AstraZeneca cam kết giao vaccine đúng hẹn cho các 
nước Đông Nam Á 
Sau sự chậm trễ giao hàng ban đầu, ngày 28/6, hãng dược phẩm AstraZeneca (Anh/Thụy Điển)
thông báo sẽ đảm bảo đáp ứng việc cung cấp vaccine ngừa COVID-19 cho các nước ở Đông
Nam Á theo đúng kế hoạch.

AstraZeneca cho biết Thái Lan, nơi đang sản xuất vaccine của hãng này trong nước, sẽ nhận
được 6 triệu liều như đã thỏa thuận trong tháng này, trong khi việc xuất khẩu vaccine sang các
nước Đông Nam Á khác sẽ bắt đầu vào đầu tháng 7.

Trong một tuyên bố, AstraZeneca Thái Lan cho biết đối tác Siam Bioscience, thuộc sở hữu của
Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn, sẽ sản xuất 180 triệu liều vaccine trong năm nay, trong
đó hơn 30% cho Thái Lan và 70% cho các nơi khác ở Đông Nam Á.

AstraZeneca Thái Lan không cung cấp chi tiết về tình trạng và số lượng các đơn đặt hàng cho
các quốc gia khác. Hiện AstraZeneca và Siam Bioscience chưa đưa ra bình luận nào về thông
tin này.

Bộ Y tế Thái Lan ngày 28/6 cho biết việc tiêm 2 mũi vaccine Sinovac đã được chứng minh đạt
hiệu quả 95% trong việc giảm nguy cơ tử vong và các biến chứng nghiêm trọng.
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Vải thiều Việt Nam đến với siêu thị và khách hàng
Anh
Theo phóng viên TTXVN tại Anh, để đáp ứng các tiêu chuẩn của Vương quốc Anh, một thị
trường khó tính, có các yêu cầu cao về vệ sinh an toàn thực phẩm, công ty TT Meridian, có trụ
sở tại London và chuyên về xuất nhập khẩu giữa Anh, EU và Việt Nam, đã phối hợp với công ty
CP Nông nghiệp Hữu cơ FUSA ở Việt Nam để lựa chọn các trái vải thiều được trồng tại các nhà
vườn đáp ứng tiêu chuẩn Global GAP ở Lục Ngạn, Bắc Giang.

Các công ty tham gia vào quá trình xuất nhập khẩu cũng phải chuẩn bị trước hồ sơ một cách
đầy đủ nhằm rút ngắn thời gian thông quan và nhanh chóng đưa sản phẩm đến các chuỗi các
siêu thị Việt Nam lớn và lâu đời ở Anh như Bảo Long, Hà Nội, Huy Minh, Longdan…

Ông Thái Trần, giám đốc điều hành công ty TT Meridian, đánh giá rằng với việc Vương quốc Anh
đã ra khỏi EU (Brexit) và việc Việt Nam đã có hiệp định thương mại tự do với Anh, cơ hội để
hàng nông sản chất lượng cao của Việt Nam thâm nhập vào thị trường khó tính này là đã tăng
lên đáng kể.

Tuy nhiên, ông Thái Trần cũng lưu ý rằng Vương quốc Anh có yêu cầu rất cao về chất lượng,
mẫu mã và tiêu chuẩn kỹ thuật đối với hàng nhập khẩu cũng như các chứng nhận quốc tế về
quản lý chất lượng, an toàn lao động và nhân quyền. Do đó, các nhà sản xuất và xuất nhập khẩu
của Việt Nam cần phải luôn lưu ý đến các yêu cầu này để có thể thâm nhập và duy trì được sự
hiện diện tại thị trường Anh.

USAID hợp tác với Đà Nẵng thúc đẩy phát triển năng 
lượng tái tạo và giải pháp sử dụng năng lượng hiệu 
quả

Dự án An ninh Năng lượng Đô thị Việt Nam do USAID tài trợ là dự
án 4 năm (2019-2023) với ngân sách 14 triệu đô la và có mục tiêu
thúc đẩy triển khai các giải pháp năng lượng phân tán tiên tiến ở
các khu vực đô thị tại thành phố Đà Nẵng và Hồ Chí Minh.

Dự án sẽ hỗ trợ Việt Nam đáp ứng nhu cầu năng lượng đang gia
tăng nhanh chóng và giải quyết vấn đề ô nhiễm không khí tại các

khu vực đô thị thông qua phối hợp với chính quyền các thành phố và tạo ra nhiều cơ hội kinh
doanh cho các doanh nghiệp.

Mục tiêu của dự án khi hoàn thành là đạt được các kết quả tại Đà Nẵng như sau: (1) Triển khai
được ít nhất 40 MW điện từ các hệ thống năng lượng phân tán tiên tiến; (2) Huy động được tối
thiểu 60 triệu đô la đầu tư công và tư cho các hệ thống năng lượng đô thị phân tán tiên tiến và
(3) Giới thiệu và/hoặc thương mại hóa ít nhất 5 giải pháp sáng tạo nhằm giải quyết các vấn đề
về năng lượng đô thị và môi trường.
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Reuters: PMI giảm nghiêm trọng ở Việt Nam, Malaysia 
đang cảnh báo rủi ro tụt hậu của châu Á trong cuộc
đua phục hồi kinh tế
Theo Reuters, Việt Nam và Malaysia bị ảnh hưởng rất nặng
nề. Hoạt động sản xuất đã giảm ở trong tháng 6, do các hạn
chế nghiêm ngặt hơn để phòng chống Covid-19. Điều này
đang cho thấy rủi ro tụt hậu so với các nền kinh tế phương
Tây trong việc phục hồi sau đại dịch.

"Dữ liệu PMI tháng 6 cho thấy rõ tác động của đợt đại dịch
Covid-19 mới nhất đối với lĩnh vực sản xuất của Việt Nam.

Xem xét gia hạn ưu đãi thuế sản xuất và lắp ráp ô tô
Vừa qua, tỉnh ủy Hải Dương có văn bản gửi Thủ tướng về việc đề xuất tháo gỡ khó khăn cho
doanh nghiệp sản xuất ô tô. Theo đó, tỉnh này nêu rõ, ngành công nghiệp ô tô luôn là ngành mũi
nhọn, đóng góp lớn vào GDP của các nước lớn trên thế giới.

Trong bối cảnh Việt Nam đang dần mở cửa thị trường cho xe nhập khẩu nguyên chiếc từ nhiều
quốc gia trên thế giới theo các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết, việc tiếp tục
gia hạn chương trình ưu đãi thuế nhập khẩu linh kiện ô tô là cần thiết để hỗ trợ các doanh
nghiệp tăng sức cạnh tranh với xe nhập khẩu nguyên chiếc.

Xét đề nghị của Tỉnh ủy Hải Dương, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành giao Bộ Tài chính chủ trì,
phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành rà soát, đánh giá tổng thể việc thực hiện chương
trình ưu đãi thuế để sản xuất, lắp ráp ô tô (chương trình ưu đãi thuế).

Đồng thời, các cơ quan cần nghiên cứu, đề xuất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung, trong đó
bao gồm cả việc xem xét khả năng tiếp tục gia hạn chương trình ưu đãi thuế cho giai đoạn tiếp
theo (sau năm 2022) và báo cáo Thủ tướng.

Các công ty đóng phải đóng cửa ở những khu vực giãn cách xã hội, dẫn đến giảm mạnh về sản
lượng và đơn đặt hàng mới trong toàn bộ ngành". Andrew Harker, Giám đốc Kinh tế tại IHS
Markit nhận định.

"Mặc dù [mức giảm PMI - PV] ít nghiêm trọng hơn đợt dịch bùng phát vào đầu năm 2020, nhưng
mức giảm sản lượng sản xuất trong tháng 6 này mạnh hơn tất cả những đợt giảm trước Covid-
19".

Chỉ số PMI của Việt Nam đã giảm xuống 44,1 trong tháng 6 từ mức 53,1 của tháng 5, đánh dấu
sự suy giảm mạnh nhất trong hơn một năm và trượt xuống dưới mốc 50.

"Từng được coi là động lực thúc đẩy tăng trưởng toàn cầu, các nền kinh tế mới nổi của châu Á
đang tụt hậu so với các nền kinh tế tiên tiến trong việc phục hồi sau cơn đại dịch, do sự chậm
trễ trong việc triển khai vaccine làm ảnh hưởng đến nhu cầu trong nước và ngành du lịch" -
Reuters nhận định.
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THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

Thị trường chứng khoán thế giới

34,33.84 điểm 4,280.70 điểm 14,360.39 điểm

0.7% 1.3% 0.1%

Thị trường chứng khoán Việt Nam

Nhịp đập Thị trường tuần 21-25/06: VN-Index và khối
lượng giao dịch diễn biến trái chiều

Các chỉ số thị trường biến động tăng nhẹ trong tuần qua. VN-Index kết thúc tuần tăng 0.75% đạt
mức 1,390.12 điểm; HNX-Index đóng cửa tuần tăng 1% đạt mức 318.22 điểm.
Thanh khoản trung bình trên cả hai sàn cùng sụt giảm mạnh trong tuần qua. Khối lượng khớp lệnh
trung bình trên sàn HOSE đạt hơn 625 triệu cổ phiếu/phiên, giảm mạnh 13.73% so với tuần giao
dịch trước. Sàn HNX đạt trung bình gần 121 triệu cổ phiếu/phiên, giảm 21.84%.
Nhà đầu tư nước ngoài: bán ròng gần 1,284 tỷ đồng trên cả hai sàn. Khối ngoại bán ròng gần
649 tỷ đồng trên sàn HOSE và bán ròng gần 635 tỷ đồng trên sàn HNX.
Cổ phiếu tăng giá mạnh trong tuần qua là VOS và DAH trên sàn HOSE
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S&P 500 chạm kỷ lục mới, có tuần tăng mạnh nhất
kể từ tháng 02/2021



Tỷ giá ngoại tệ ngày 2/7: USD tiếp tục tăng
Đầu giờ sáng 2/7 (giờ Việt Nam), Ngân hàng Nhà nước
công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD ở
mức: 23.184 đồng. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch
NHNN hiện mua vào ở mức 22.975 đồng và bán ra ở
mức 23.827 đồng.
Các ngân hàng thương mại giữ tỷ giá ngoại tệ đồng USD
phổ biến ở mức 22.910 đồng (mua) và 23.110 đồng
(bán).
Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức: 22.920 đồng/USD
và 23.120 đồng/USD. Vietinbank: 22.905 đồng/USD và
23.105 đồng/USD. ACB: 22.930 đồng/USD và 23.090
đồng/USD.

Dầu WTI tăng hơn 2%, vượt mốc 75 USD/thùng
Giá dầu vượt mốc 75 USD/thùng vào ngày thứ Năm (01/7) lên
mức cao nhất trong gần 3 năm, trước khi các nhà sản xuất chủ
chốt ra quyết định về chính sách sản lượng trong nửa cuối năm
2021.
Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Năm, hợp đồng dầu Brent
tiến 1.49 USD (tương đương 2%) lên 76.10 USD/thùng. Hợp
đồng dầu WTI cộng 1.76 USD (tương đương 2.4%) lên 75.23
USD/thùng, mức cao nhất kể từ tháng 10/2018.

Giá vàng trong nước
Sáng 2.7, ngân hàng Eximbank niêm yết giá mua vàng miếng là
56,55 triệu đồng/lượng và bán ra 56,95 triệu đồng/lượng, tăng
300.000 đồng ở chiều mua vào và tăng 200.000 đồng ở chiều
bán ra so với hôm qua. Còn giá vàng miếng tại Công ty vàng
bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào là 56,35 triệu đồng/lượng
và bán ra 56,95 triệu đồng/lượng, tăng 50.000 đồng so với cuối
ngày hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán của SJC tiếp
tục duy trì ở mức 600.000 đồng/lượng dù thị trường giao dịch
trầm lắng.
Giá vàng ngoài nước
Giá vàng thế giới đầu ngày xoay quanh mức 1.778 USD/ounce,
tăng thêm hơn 7 USD so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá của
ngân hàng Vietcombank, vàng thế giới tương đương 49,5 triệu
đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí). Vàng trong nước vẫn
tiếp tục cao hơn thế giới gần 7,5 triệu đồng/lượng.

Thị trườngvàng
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Bộ GTVT vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ liên quan đến tình hình thực hiện dự án
Cảng HKQT Long Thành.

GPMB vẫn ì ạch
Báo cáo do Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn ký nêu rõ: "Đến nay, dự án đã thu hồi được hơn
1.200ha trên tổng số 2.532ha (gồm 1.810 ha giai đoạn 1 và 722 ha đất dự trữ phục vụ giai đoạn
1) đạt 50,7%; Chi trả tiền GPMB cho hơn 2.600 hộ dân bị ảnh hưởng, (đạt 47 %)". Đáng lưu ý,
số còn lại, mới có 786 hộ đã phê duyệt phương án bồi thường và 2.106 hộ chưa phê duyệt
phương án bồi thường.

Cùng đó, UBND tỉnh Đồng Nai cũng đang gặp khó khăn trong việc triển khai thực hiện giải trình
với Kiểm toán Nhà nước trong việc điều chỉnh khung chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư;
không hỗ trợ chuyển đổi việc làm đối với các đối tượng nhân công, nội trợ; Các nhân khẩu trong
sổ hộ khẩu có mối quan hệ gia đình… thì không đủ điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ ổn
định đời sống sản xuất; giá trị bồi thường, hỗ trợ vườn cây của Công ty TNHH MTV Tổng công
ty cao su Đồng Nai…

Quý 1/2022 bắt đầu xây nhà ga, đường cất hạ cánh
Doanh nghiệp ACV cũng đang triển khai thiết kế kỹ thuật các hạng mục chính như: Nhà ga hành
khách và đường cất hạ cánh. Dự kiến triển khai công tác san nền vào tháng 9/2021, nhà ga
hành khách và đường CHC vào quý I/2022. Bộ GTVT đang chỉ đạo chủ đầu tư khẩn trương
thực hiện để hoàn thành xây dựng trong Quý I/2025 và kịp thời đưa vào khai thác vào cuối năm
2025.

Với dự án thành phần 1 (các công trình trụ sở cơ quan quản lý nhà nước), Bộ GTVT đã có văn
bản gửi các cơ quan liên quan (Bộ Công an, Bộ Tài chính, UBND tỉnh Đồng Nai…) khẩn trương
chuẩn bị và thực hiện đầu tư theo quy định pháp luật; kịp thời trình các cơ quan chủ quản bố trí
vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025 làm cơ sở thực hiện. Hiện nay, Bộ Công an có văn bản phối
hợp triển khai, còn các bộ, ngành khác chưa có ý kiến phản hồi.

Liên quan dự án thành phần 2 (các công trình phục vụ quản lý bay) do Tổng công ty Quản lý bay
Việt Nam - VATM làm chủ đầu tư đang triển khai thủ tục đấu thầu tư vấn quốc tế. Bộ GTVT cũng
đang tích cực chỉ đạo chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục triển khai xây dựng trong năm 2022 và
hoàn thành xây dựng trong Quý I/2025 để đưa vào khai thác vào cuối năm 2025.

Cuối cùng, với dự án thành phần 4 (các công trình khác bao gồm: Xây dựng nhà để xe; nhà ga
hàng hóa; khu cung cấp suất ăn hàng không; các cơ sở bảo trì trang thiết bị, vệ sinh tàu bay,
trạm cung cấp nhiên liệu, thoát và xử lý nước thải…), Bộ GTVT đang khẩn trương chỉ đạo xây
dựng để sớm ban hành thông tư về lựa chọn nhà đầu tư tại cảng hàng không, làm hành lang
pháp lý để Bộ GTVT lựa chọn nhà đầu tư các hạng mục, đảm bảo hoàn thành đưa vào khai thác
đồng bộ cuối năm 2025.

“Siêu sân bay” Long Thành đang triển khai xây dựng
thế nào?
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Tạm dừng đường bay giữa Vinh - TP. Hồ Chí Minh từ 
00h00’ ngày 2/7/2021
Cục Hàng không Việt Nam đã có thông báo chính thức về việc tạm dừng các chuyến bay
TP.HCM - Vinh và ngược lại từ 00h00’ ngày 2/7/2021.

Chiều 1/7, theo nguồn tin riêng của PV Báo Giao thông, Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn
bản số 2845 về việc tạm dừng chuyến bay TP. Hồ Chí Minh - Vinh và ngược lại.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ GTVT tại văn bản số 6293/BGTVT-VT ngày 1/7/2020 về việc
tạm dừng các chuyến bay từ TP. Hồ Chí Minh - Vinh và ngược lại, Cục Hàng không Việt Nam
thông báo:
Tạm dừng khai thác chuyến bay chở khách TP. Hồ Chí Minh - Vinh và ngược lại từ 00h00’ ngày
2/7/2021 (theo giờ Hà Nội) đến khi có thông báo mới.

Các chuyến bay đặc biệt nhằm phục vụ vận chuyển nhân viên y tế, vật tư, trang thiết bị y tế sẽ
được Cục Hàng không Việt Nam xem xét, giải quyết theo đề nghị của hãng hàng không.

Hối hả những chuyến tàu qua cửa khẩu Việt - Trung
mùa Covid-19
Dù ảnh hưởng bởi Covid-19, tàu hàng liên vận đường sắt Việt Nam - Trung Quốc vẫn
tăng trưởng mạnh về sản lượng và doanh thu...

Trao đổi với Báo Giao thông, ông Hoàng Đình Tứ, Phó giám đốc Chi
nhánh Khai thác đường sắt Lào Cai, Trưởng ga Liên vận quốc tế
Lào Cai cho biết, các quy định chạy tàu giữa ga cửa khẩu Lào Cai
với ga Sơn Yêu, cũng như các quy định phòng dịch được hai bên
xây dựng, thống nhất thực hiện từ tháng 2/2020 đến nay vẫn được
duy trì.

Việc đảm nhận đưa các chuyến tàu hàng xuất nhập khẩu qua cửa khẩu đường sắt hoàn toàn
do nhân viên đường sắt Việt Nam đảm nhận và tuân thủ chặt chẽ các quy định phòng dịch.
Chính vì vậy, duy trì được tàu hàng qua lại cửa khẩu bình thường, không bị ách tắc, góp phần
đưa sản lượng hàng liên vận quốc tế đường sắt khu vực này tăng trưởng tốt, có chỉ tiêu tăng
trưởng 2 con số, như hàng nhập 6 tháng đầu năm 2021 tăng trưởng hơn 13% so cùng kỳ 2020.

Còn tại khu vực ga Đồng Đăng, ông Phạm Đức Khái, Giám đốc Chi nhánh Khai thác đường sắt
ga Đồng Đăng, Trưởng ga liên vận quốc tế Đồng Đăng cho biết, từ đầu năm 2021 đến nay lúc
nào ga cũng nhộn nhịp tàu hàng xuất - nhập qua cửa khẩu.

Vào vụ xuất khẩu trái cây sang Trung Quốc vừa qua, hàng trăm xe container lạnh đổ về cửa
khẩu đường bộ Đồng Đăng mỗi ngày, nên ách tắc, phải chuyển qua đi bằng đường sắt từ ga
Đồng Đăng sang Trung Quốc. Mỗi đoàn tàu chạy khoảng 20 container nên giải phóng hàng rất
nhanh. Chỉ tính riêng tháng 5 đã có hơn 700 container lạnh xuất bằng đường sắt.
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Huy động hơn 170 nghìn tỷ đầu tư cảng biển
Trong 10 năm qua, hàng hải đã huy động được tới 86% vốn ngoài ngân sách phát triển 
hệ thống cảng biển.

Một đồng "vốn mồi" hút được 6 đồng vốn ngoài ngân sách
Đại diện Cục Hàng hải VN cho biết, theo thống kê, trong giai
đoạn 2011 - 2020, tổng vốn đầu tư cho phát triển kết cấu hạ
tầng cảng biển đạt khoảng 202 nghìn tỷ đồng, chiếm tỷ trọng
khoảng 20,6% tổng vốn đầu tư cho kết cấu hạ tầng giao thông.

Đáng chú ý, nguồn vốn đầu tư huy động đầu tư cho ngành
hàng hải ngoài ngân sách nhà nước chiếm tỷ trọng rất lớn, đạt
hơn 173 nghìn tỷ, chiếm xấp xỉ 86% tổng số vốn đầu tư.

Trong đó, nhiều tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực vận tải và điều hành khai thác cảng
biển trên thế giới đã có mặt tại Việt Nam để hình thành các liên doanh đầu tư xây dựng và khai
thác cảng biển.

Đây là nền tảng rất thuận lợi để cảng biển Việt Nam trở thành một mắt xích trong chuỗi cung
ứng toàn cầu. Từ việc hàng hóa xuất khẩu phải trung chuyển ở một nước thứ ba, đến nay, khu
vực phía Bắc Việt Nam đã khai thác 2 tuyến đi Bắc Mỹ; Phía Nam đã hình thành được 16 tuyến
tàu xa đi Bắc Mỹ và Châu Âu vượt trội hơn các nước khu vực Đông Nam Á (chỉ sau Malaysia và
Singapore)”, lãnh đạo Cục Hàng hải VN thông tin.

Cầu cảng tăng gấp 8 lần
Cũng theo lãnh đạo Cục Hàng hải VN, nhờ thu hút được nguồn vốn đầu tư, hệ thống cảng biển
Việt Nam đã ghi nhận sự tăng trưởng vượt bậc. Nếu năm 2000, Việt Nam mới được đầu tư
khoảng 20km chiều dài cầu bến cảng, thông qua sản lượng hàng hóa 82,4 triệu tấn, đến nay, hệ
thống cảng biển Việt Nam đã có khoảng 96 km dài cầu cảng, tổng công suất trên 665 triệu
tấn/năm, gấp 8 lần so với thời điểm bắt đầu thực hiện quy hoạch phát triển cảng.

“Ước tính, tổng kinh phí để phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2030 khoảng từ
100 - 320 nghìn tỷ đồng (không bao gồm kinh phí đầu tư đối với các bến cảng, cầu cảng chuyên
dùng).

Thời gian tới, Cục Hàng hải VN sẽ tiếp tục rà soát, tham mưu các cấp có thẩm quyền hoàn thiện 
cơ chế huy động tối đa các nguồn lực trong và ngoài nước tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ 
tầng cảng biển theo quy hoạch. Trong đó, ưu tiên các nguồn vốn đầu tư lớn đảm bảo phát triển 
cảng biển theo hướng đồng bộ, hiện đại, không đầu tư manh mún, nhỏ lẻ tại các cảng biển, khu 
bến có quy mô lớn.

Nguồn vốn ngân sách nhà nước sẽ tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng cảng biển quan trọng có
sức lan tỏa, có hiệu qủa KT-XH lớn, chủ yếu là hạ tầng công cộng (luồng lạch, đê chắn sóng,
ngăn cát, hệ thống đường giao thông kết nối)”, lãnh đạo Cục Hàng hải VN nói.



THỊ TRƯỜNG VẬN TẢI

11Bản tin thịtrường

Việt Nam sẽ thí điểm mô hình cảng xanh từ năm 2023
Mô hình cảng xanh sẽ được thí điểm từ năm 2023 trước khi nhân rộng, áp dụng tiêu chí
bắt buộc từ sau năm 2030...

Trên cơ sở phê duyệt của Bộ GTVT, Cục Hàng hải VN vừa ban hành kế hoạch thực hiện đề án
phát triển cảng xanh tại Việt Nam.

Theo lộ trình, từ năm 2021 - 2022, cơ quan chức năng sẽ tập trung xây dựng và ban hành tiêu
chuẩn cơ sở và tiêu chí cảng xanh. Từ năm 2023, mô hình cảng xanh tại một số cảng biển Việt
Nam sẽ bắt đầu được thí điểm và đánh giá kết quả thực hiện.

Giai đoạn 2023 - 2025, công tác nghiên cứu, đề xuất sửa đổi bổ sung các quy định liên quan
đến quản lý quy hoạch, đầu tư, xây dựng cảng biển, điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển
cho phù hợp với các tiêu chí về cảng xanh tại Việt Nam cũng sẽ được triển khai.

Đến giai đoạn 2025 - 2030, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiêu chí cảng xanh sẽ được xây
dựng và ban hành. Công tác triển khai áp dụng tự nguyện tiêu chí cảng xanh ở Việt Nam, tiến
tới đề xuất xây dựng, ban hành quy định áp dụng bắt buộc tiêu chí cảng xanh cho hệ thống
cảng biển Việt Nam cũng sẽ được thực hiện ở giai đoạn này.

Dự kiến đến sau năm 2030, tiêu chí cảng xanh trong quy hoạch, đầu tư xây dựng và kinh doanh
khai thác cảng biển tại Việt Nam được áp dụng bắt buộc.

HĐND TP.HCM: Lùi thời gian thu phí cảng biển, thông 
qua chủ trương mở rộng quốc lộ 50
Sáng 25-6, tại kỳ họp thứ nhất, HĐND TP.HCM khóa X đã thông qua nghị quyết liên quan
đến mức thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công
cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển.

Theo đó, HĐND TP đã quyết nghị sửa đổi, bổ sung khoản 5, điều
1 nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND, lùi thời gian thu phí sử dụng
công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng
tại cảng biển đến 0h ngày 1-10-2021.

UBND TP từng đề nghị HĐND TP lùi thời gian thu phí hạ tầng
cảng biển tới ngày 1-10 thay vì từ ngày 1-7 như nghị quyết ban

hành trước đó. Theo UBND TP, việc này nhằm hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn do COVID-
19. Cũng tại kỳ họp, HĐND TP.HCM khóa X đã thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư dự
án xây dựng, mở rộng quốc lộ 50, huyện Bình Chánh.

Theo đó, HĐND TP phê duyệt chủ trương đầu tư dự án và triển khai đầu tư bằng nguồn vốn
ngân sách trung ương. Đây là dự án mang tính kết nối, có tác động liên vùng giữa TP.HCM
với tỉnh Long An và các tỉnh miền Tây; tăng cường kết nối cho tuyến đường cao tốc, các tuyến
trục chính, vành đai của TP. Dự án cũng góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông và kéo
giảm tai nạn giao thông.
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CULines triển khai thêm các dịch vụ mới đến Đông
Nam Á và Brazil
Hãng tàu container CULines của Trung Quốc sẽ mở rộng thêm ba dịch vụ mới đến khu
vực Đông Nam Á và Brazil trong tháng 7.

Vận tải sà lan ở Bắc Âu đang phải vật lộn để đối phó với những vấn đề nội tại của ngành 
cùng với tình hình tắc nghẽn ngày càng tồi tệ tại các cảng biển lớn của khu vực.

Một nhân viên giao nhận cho biết tình trạng tắc nghẽn tại các tuyến đường thủy nội địa của
Antwerp và Rotterdam không chỉ “không thay đổi” mà thời gian chờ đợi còn tăng trở lại do lượng
tàu container siêu lớn (ULCV) từ châu Á tăng đột biến.

Công ty giao nhận nói với The Loadstar: “Không thể làm gì để cải thiện tình trạng tắc nghẽn sà
lan, vì tất cả là do tắc nghẽn đang tiếp tục diễn ra và thời gian xếp dỡ của các tàu viễn dương 
rất chậm chạp, với Rotterdam ngày càng tồi tệ và các hãng tàu trung chuyển cũng phàn nàn về
việc chờ đợi ba ngày để cập cảng.”

Sự chậm trễ trên các tuyến đường thủy nội địa đã là “vấn đề quan trọng” của ngành trong vài
năm nay. Một nhà phân tích cho biết vấn đề là, mặc dù có những vấn đề là do khách quan,
nhưng những nhà khai thác sà lan cũng đang làm trầm trọng thêm những khó khăn hiện tại.

Gunther Ginckels của SeasC4U nói với The Loadstar: “Tất nhiên, các lựa chọn đường sắt và xe
lửa cũng bị ảnh hưởng bởi tắc nghẽn và kết quả là họ đang phải đối mặt với sự chậm trễ của
chính phương thức vận chuyển này, vì vậy nó thực sự không tốt hơn nhiều, nhưng nó cũng đỡ
hơn một chút".

Hiện nay cảng Rotterdam đang bị các tàu container siêu lớn "hoàn toàn áp đảo" và gây tắc 
nghẽn, dẫn đến một số hãng tàu lớn đã bỏ qua cảng. Một nhà khai thác dịch vụ trung chuyển
nói với The Loadstar rằng việc vận hành bất kỳ dịch vụ trung chuyển nào cũng đang trở thành
"nhiệm vụ bất khả thi".

Các dịch vụ mới là CPX (China-Philippines) và CT3 (China
–Thailand) sẽ lần lượt ra mắt vào ngày 2 tháng 7 và ngày
15 tháng 7 để mở rộng các dịch vụ vận chuyển nhanh ở
các khu vực châu Á.

Hải trình của dịch vụ CPX (CPX service) là Qingdao-
Shanghai-Ningbo-Manila North-Manila South.

Hải trình của dịch vụ CT3 (CT3 service) sẽ là Hong Kong -Qinzhou-Hai phong-Bangkok-Laem
Chabang.
Ngoài ra, bắt đầu từ ngày 15 tháng 7, hãng tàu CULines sẽ khai trương dịch vụ CBS (CBS
service) kết nối trực tiếp Ninh Ba (Ningbo), Trung Quốc và Santos, Brazil. Dưới sự hợp tác
với Hãng tàu COSCO, tàu Cosco Shipping Honor sẽ được triển khai trên tuyến này.

Các nhà khai thác sà lan ở châu Âu 'mất hy vọng' trước 
tình trạng tắc nghẽn cảng
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Wan Hai báo cáo tăng trưởng doanh thu ngoài các
dịch vụ khu vực châu Á
Doanh thu ngoài khu vực châu Á của Wan Hai Lines lần đầu tiên tăng trên 50% trong quý 1
năm 2021 sau khi nhà vận tải này nỗ lực đa dạng hóa, được thúc đẩy bởi các dịch vụ mới và
điều kiện tạo ra từ đại dịch đang diễn ra hiện nay.

Doanh thu trong quý vừa qua từ các dịch vụ Trung Đông-Ấn Độ, Nam Mỹ và Hoa Kỳ đạt 52,6%
tổng doanh thu, cao hơn so với 43% trong giai đoạn trước đó được ghi nhận. Tăng trưởng đặc
biệt xảy ra mạnh mẽ ở Hoa Kỳ và Nam Mỹ, nơi mà chia sẻ doanh thu tăng 37%, cao hơn cùng
kỳ năm 2020.

Wan Hai đã mở rộng cung cấp dịch vụ cho tuyến Châu Á - Nam Mỹ vào tháng 5, khai trương
tuyến AS1 với 10 tàu 2.200 teu. Vào giữa tháng 3, hãng đã công bố bốn dịch vụ xuyên Thái
Bình Dương mới hàng tuần.

Thị phần của Wan Hai trên thị trường nội Á vẫn ổn định trong 5 năm qua ở mức khoảng 15%.
Tuy nhiên, khu vực này hiện chiếm tỷ trọng nhỏ hơn trong tổng khối lượng nâng hàng của Wan
Hai, ở mức 67% so với 75% vào cuối năm 2016.

COSCO Shipping Lines và OOCL đã bắt đầu một tuyến mới Trung Quốc - Việt Nam - Bờ Đông
Hoa Kỳ, và cũng ghé Piraeus trong cả hai chiều.

Tuyến mới, mang tên 'AWE6’ đặt bởi COSCO và 'Vietnam China East Coast' hoặc tuyến "VCE"
đặt bởi OOCL, đã được bắt đầu với chuyến đi đầu tiên với tàu COSCO HELLAS 9.469 teu,
chính thức được chào đón vào tuần trước tại Cảng quốc tế Cái Mep (CMIT).

Hải trình của tuyến 'AWE6 / VCE' dự kiến sẽ kéo dài 11 tuần và sử dụng các tàu 8.500 - 14.500
teu, ghé tại Lianyungang, Qingdao, Shanghai, Ningbo, Yantian, Cái Mép, Singapore, Piraeus,
New York, Savannah, Piraeus, Singapore, Lianyungang

Cuộc ghé cảng tại Hy Lạp cho phép các hãng vận tải Trung Quốc này sử dụng tuyến mới để
vận chuyển hàng hóa trên tuyến Châu Á - Med và Med - USEC.

Các chuyến đầu tiên được bắt đầu với những tàu 9,469 teu COSCO HELLAS, 13,208 teu
OOCL BANGKOK và 14,568 teu COSCO SHIPPING ALPS. Tàu 8,501 teu COSCO MALAYSIA
sẽ tham gia dịch vụ 'AWE6 / VCE' trong tuần này.

Thương mại trên tuyến Trung Quốc - Việt Nam - USEC dường như hoạt động rất mạnh mẽ khi
ba dịch vụ mới đã được tung ra chỉ trong một thời gian ngắn.

Hai tuyến mới còn lại được ra mắt trong tháng này là tuyến 'TP-23/ZSE' do Maersk và Zim đồng
điều hành và tuyến 'AA7' do Wan Hai Lines vận hành.

COSCO và OOCL cung cấp tuyến Viễn Đông - Med -
USEC mới 
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THUẾ - KẾ TOÁN

THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Bắt buộc khai thuế TNCN theo tháng  nếu thuộc diện miễn khai thuế GTGT

Công văn số 20850/CTHN-TTHT ngày 11/6/2021 của Cục Thuế TP. Hà Nội 
về kỳ kê khai, quyết toán thuế TNCN đối với cơ quan quản lý nhà nước.

Theo quy định tại Điều 8, Điều 9 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, kể từ ngày 5/12/2020,chỉ khi
đáp ứng điều kiện khai thuế GTGT theo quý thì doanh nghiệp/tổ chức mới được lựa chọn
khai thuế TNCN theo quý. Còn lại, bắt buộc khai thuế TNCN theo tháng.

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp, tổ chức không thuộc đối tượng phải khai thuế GTGT, tức
không phát sinh việc khai thuế GTGT tháng hay quý thì không có cơ sở lựa chọn khai thuế
TNCN theo quý, bắt buộc phải khai theo tháng.

Về nghĩa vụ quyết toán thuế TNCN, chỉ được miễn khi không phát sinh việc trả thu nhập. Còn
lại, nếu có trả thu nhập, dù ít hay nhiều đều phải khai quyết toán (điểm d khoản 6 Điều 8 Nghị
định 126/2020/NĐ-CP).

(Nguồn: vietlawonline.vn)

Thuế đầu tư vốn vẫn đang áp dụng mức 5%

Công văn số 21839/CTHN-TTHT ngày 18/6/2021 của Cục Thuế TP. Hà  
Nội về thuế TNCN từ đầu tư vốn.

Các khoản thu nhập mà cá nhân nhận được từ góp vốn đầu tư, kể cả góp vốn bằng hiện vật, 
danh  tiếng,... đều phải chịu thuế đầu tư (khoản 3 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC).

Khoản thuế này hiện nay vẫn đang tính với thuế suất là 5% và do bên chi trả (tức doanh 
nghiệp) chịu trách nhiệm khấu trừ, nộp thay (Điều 10, Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC).

(Nguồn: vietlawonline.vn)
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Thù lao tư vấn cho dự án ODA có chịu thuế TNCN?

Công văn số 20525/CTHN-TTHT ngày 9/6/2021 của Cục Thuế TP. Hà  
Nội về thuế TNCN của chuyên gia tư vấn.

Theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC, tiền thù lao tham gia 
các dự án phải chịu thuế TNCN như thu nhập từ tiền lương, tiền công.
Theo Công văn này, các chuyên gia được mời tư vấn cho dự án ODA nhưng không ký HĐLĐ
hoặc ký HĐLĐ dưới 3 tháng thì thù lao tư vấn cũng phải chịu thuế TNCN theo tỷ lệ 10% (điểm
i khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC).

Riêng các khoản công tác phí, văn phòng phẩm, điện thoại, ... khoán cho chuyên gia tư vấn
theo hạn mức tại quy chế nội bộ của Ban quản lý dự án thì được miễn thuế TNCN theo điểm
đ.4 khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC.

(Nguồn: vietlawonline.vn)

THUẾ KHÁC

HĐĐT ghi sai tên người bán nếu chưa khai thuế được phép hủy bỏ

Công văn số 20855/CTHN-TTHT ngày 11/6/2021 của Cục Thuế TP. Hà  
Nội về việc sử dụng hóa đơn điện tử.

Trường hợp Công ty đã đổi tên trên giấy đăng ký kinh doanh nhưng chưa thay đổi tên trên
chữ ký điện tử dẫn đến các hóa đơn điện tử bị sai thông tin người bán thì được xử lý theo
quy định tại Điều 9 Thông tư 32/2011/TT-BTC.

Theo đó, nếu các hóa đơn sai sót chưa kê khai thuế thì được hủy bỏ và phát hành lại.

(Nguồn: luatvietnam.net)
Dịch vụ giao nhận, vận tải có thể lập hóa đơn vào cuối tháng

Công văn số 20376/CTHN-TTHT ngày 8/6/2021 của Cục Thuế TP. Hà  
Nội về thời điểm lập hóa đơn đối với dịch vụ vận tải, giao nhận hàng  

hóa.

Theo hướng dẫn tại Công văn số
15606/BTC-TCT ngày 18/10/2014,
đối với khách hàng là các doanh
nghiệp, cá nhân kinh doanh thường
xuyên sử dụng dịch vụ giao nhận, vận
tải trong tháng thì doanh nghiệp giao
nhận, vận tải có thể lập HĐĐT vào
ngày cuối cùng của tháng.

Tuy nhiên, trên HĐĐT phải thể hiện đầy đủ danh mục hàng hóa, dịch vụ cung ứng theo đúng 
quy  định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư 32/2011/TT-BTC, không cho phép đính kèm bảng kê.

(Nguồn: luatvietnam.net)
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HẢI QUAN – XUẤT NHẬP KHẨU

Tự nguyện kiểm tra chất lượng hàng xuất khẩu có cần nộp kết quả cho Hải quan?

Công văn số 2924/TCHQ-GSQL ngày 15/6/2021 của Tổng cục Hải quan về việc 
thông quan hàng hóa xuất khẩu theo quy định tại Nghị định số 85/2019/NĐ-CP.

Trước phản ánh của một số doanh nghiệp thuộc Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN, Tổng
cục Hải quan đã nhắc nhở Hải quan các tỉnh không được bắt buộc doanh nghiệp nộp Thông
báo kết quả kiểm tra chuyên ngành đối với các lô hàng xuất khẩu nằm ngoài danh mục phải
kiểm tra chuyên ngành trước thông quan.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 23 Nghị định 85/2019/NĐ-CP, đối với những lô hàng xuất
khẩu chỉ kiểm tra chuyên ngành theo yêu cầu của chủ hàng (không thuộc danh mục bắt buộc
kiểm tra chuyên ngành) thì được miễn nộp kết quả kiểm tra khi làm thủ tục hải quan.

(Nguồn: vietlawonline.vn)

Giải thích cách áp dụng mã loại hình A12, E21 và E52 theo quy định mới

Công văn số 1067/TCHQ-GSQL ngày 7/6/2021 của Tổng cục Hải quan  
về việc hướng dẫn sử dụng mã loại hình.

Công văn giải thích về các trường hợp được sử dụng mã loại hình A12, E21 và E52 theo quy
định mới tại Quyết định số 1357/QĐ-TCHQ ngày 18/5/2021.

Theo đó, mã loại hình A12- Nhập kinh doanh sản xuất sẽ được áp dụng cho cả trường hợp
doanh nghiệp FDI (thành lập tại Việt Nam) nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị
phục vụ sản xuất trong nước (kể cả nhập khẩu để thực hiện dự án đầu tư).

Mã loại hình E21- Nhập nguyên liệu, vật tư để gia công cho thương nhân nước ngoài sẽ
được áp dụng cho cả trường hợp bên nhận gia công nhập khẩu nguyên liệu, vật tư từ doanh
nghiệp khác tại Việt Nam (nhập gia công tại chỗ) hoặc từ doanh nghiệp khác ở nước ngoài
theo chỉ định của bên đặt gia công.

Mã loại hình E52- Xuất sản phẩm gia công cho thương nhân nước ngoài sẽ được áp dụng
cho cả trường hợp xuất sản phẩm gia công cho doanh nghiệp khác tại Việt Nam (xuất gia
công tại chỗ) hoặc doanh nghiệp khác ở nước ngoài theo chỉ định của bên đặt gia công và
trường hợp chuyển tiếp sản phẩm gia công.

(Nguồn: vietlawonline.vn)

Hải quan không nhận trực tiếp hồ sơ hoàn thuế trong mùa dịch

Công văn số 2956/TCHQ-GSQL ngày 16/6/2021 của Tổng cục Hải quan  
về phương án giải quyết thủ tục hải quan trong tình hình dịch Covid-19  

bùng phát và diễn biến phức tạp.

Trong thời gian bùng phát dịch Covid-19, Tổng cục Hải quan khuyến cáo doanh nghiệp khai
nộp hồ sơ hải quan, hồ sơ miễn/giảm/hoàn thuế thông qua hệ thống điện tử hoặc gửi qua
bưu chính, chuyển phát nhanh, không nộp hồ sơ trực tiếp.

Đối với công văn, chứng từ giấy phải nộp trực tiếp thì sẽ nộp tại vị trí riêng biệt do cơ quan
hải quan bố trí.

(Nguồn: vietlawonline.vn)
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Khuyến cáo cần biết khi kê khai mã HS và trị giá đối với gỗ vánxuất khẩu

Công văn số 2730/TCHQ-TXNK ngày 3/6/2021 của Tổng cục Hải quan  
về việc kiểm tra tờ khai hải quan đối với mặt hàng gỗ ván bóc, ván lạng  

xuất khẩu.

Các lô hàng xuất khẩu "gỗ ván bóc, ván lạng" nếu đã khai mã HS chưa đúng theo hướng dẫn
sau đây của Tổng cục Hải quan thì bắt buộc phải khai sửa đổi, bổ sung:

- Đối với gỗ ván lạng từ gỗ cao su (tên khoa học Hevea Brasiliensis), loại dùng làm lớp mặt
xem xét phân loại vào mã số 4408.39.20, loại không dùng làm lớp mặt xem xét phân loại
vào mã số 4408.39.90.

- Đối với gỗ ván lạng từ gỗ keo (tên khoa
học Acacia), loại dùng làm lớp mặt xem
xét phân loại vào mã số 4408.39.20, loại
không dùng làm lớp mặt xem xét phân
loại vào mã số 4408.39.90.

Về trị giá, nếu lô hàng xuất khẩu gỗ
ván bóc, ván lạng khai báo trị giá thấp hơn 160 USD/m3 hoặc thấp hơn 200 USD/m3 (riêng với
gỗ ván bóc, ván lạng làm từ gỗ cao su) thì bị coi là có dấu hiệu nghi vấn về trị giá, bắt buộc
tham vấn giá với cơ quan hải quan.

(Nguồn: vietlawonline.vn)

Chấp nhận C/O Form AK thể hiện tiêu chí xuất xứ CTC thay choCC

Công văn số 1513/HQTPHCM-GSQL ngày 14/6/2021 của Cục Hải quan  
TP. HCM về vướng mắc C/O mẫu AK.

Theo Thông tư 20/2014/TT-BCT (sửa đổi tại Thông tư 13/2019/TT-BCT ), hàng hóa thuộc nhóm
61.09 nhập khẩu Việt Nam sẽ được coi là có xuất xứ và đủ điều kiện hưởng thuế AKFTA nếu
hàng hóa đó đáp ứng tiêu chí xuất xứ “CC, với điều kiện sản phẩm được cắt và khâu tại lãnh
thổ của bất kì nước thành viên nào; hoặc RVC 40%”.
Cục Hải quan TP. HCM cho rằng, trường hợp C/O Form AK thể hiện tiêu chí xuất xứ “CTC” tại
ô số 8 thì cũng được coi là hợp lệ và được hiểu là hàng hóa đáp ứng tiêu chí CC.

(Nguồn: vietlawonline.vn)

Nguyên liệu NSXXK nếu bị mất cắp có được miễn giảm thuế?

Công văn số 2895/TCHQ-TXNK ngày 14/6/2021 của Tổng cục Hải quan  
về việc xử lý thuế nhập khẩu đối với hàng hóa bị mất cắp.

Tổng cục Hải quan cho rằng việc nguyên liệu, vật tư NSXXK bị mất cắp không thuộc các
trường hợp được miễn hay giảm thuế nhập khẩu theo quy định tại Nghị định 126/2020/NĐ-CP
và Nghị định 134/2016/NĐ-CP (sửa đổi tại Nghị định 18/2021/NĐ-CP ).
Cục Hải quan sẽ tiến hành kiểm tra báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư
NSXXK của doanh nghiệp và đối chiếu với các chứng từ, tài liệu có liên quan để xác minh số
lượng nguyên liệu, vật tư bị mất cắp và số thuế phải truy thu.

Trường hợp vụ việc mất cắp nguyên liệu, vật tư nhập khẩu được khởi tố vụ án hình sự thì
trách nhiệm của các bên sẽ thực hiện theo phán quyết của tòa.

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

Hiệu lực của Thỏa thuận APA bị rút ngắn còn 3 năm

Thông tư số 45/2021/TT-BTC ngày 18/6/2021 của Bộ Tài chính hướng  
dẫn việc áp dụng cơ chế Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá  
tính thuế (APA) trong quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch  liên

kết.

Hiệu lực thi hành: 3/8/2021

Thỏa thuận APA được hiểu là sự thỏa
thuận trước giữa cơ quan thuế và doanh
nghiệp có quan hệ hệ liên kết về phương
pháp xác định trị giá tính thuế TNDN.

Thông tư này của Bộ Tài chính đã thay
mới các quy định về việc ký kết Thỏa
thuận nhằm cụ thể hóa Điều 41 Nghị định
số 126/2020/NĐ-CP, áp dụng cho

các doanh nghiệp có quan hệ liên kết liệt kê tại Điều 5 Nghị định số 132/2020/NĐ-CP.

Theo đó, APA chỉ có hiệu lực tối đa 3 năm, thay vì trước đây là 5 năm (Điều 12).

Hồ sơ đề nghị áp dụng Thỏa thuận APA được lập theo quy định tại khoản 3 Điều 41 Nghị 
định  126/2020/NĐ-CP .

Giao dịch liên kết đề nghị được áp dụng Thỏa thuận APA phải là giao dịch đã phát sinh, sẽ 
tiếp  tục diễn ra trong giai đoạn áp dụng APA và không bị tranh chấp, khiếu nại về thuế (Điều
3).

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/8/2021 và thay thế Thông tư số 201/2013/TT-
BTC  ngày 20/12/2013.

(Nguồn thuvienphapluat.vn)



Bản tin thịtrường 19

DOANH NGHIỆP – ĐẦU TƯ

Những giải pháp siết quản lý lĩnh vực đầu tư

Công văn số 3199/BKHĐT-ĐTNN ngày 27/5/2021 của Bộ Kế hoạch 
và  Đầu tư về việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về 

đầu tư.

Một số giải pháp sau đây sẽ được cơ quan đăng ký đầu tư triển khai nhằm nâng cao hiệu
lực quản lý nhà nước và tăng sức thu hút đầu tư:

-Quy định điều kiện về suất đầu tư trên một đơn vị diện tích đất phù hợp với từng địa
phương và báo cáo HĐND tỉnh thông qua;

- Công bố Danh mục dự án thu hút đầu tư tại địa phương;

-Đối chiếu kỹ Danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước
ngoài (Phụ lục I Nghị định 31/2021/NĐ-CP) khi giải quyết thủ tục đầu tư;

- Kiểm tra, giám sát chặt việc thực hiện cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký
đầu tư;

-Có biện pháp xử lý kiên quyết đối với các dự án không triển khai, chậm triển khai, không
thực hiện đúng Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

-Áp dụng nghiêm các quy định của pháp luật về đầu tư, doanh nghiệp, đất đai, nhà ở, xây
dựng, thuê... trong quá trình thẩm định dự án đầu tư trong nước và nước ngoài;

-Thẩm định kỹ công nghệ, tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng sản phẩm, môi trường, suất
đầu tư... đối với các dự án đầu tư trong các lĩnh vực mà nhà đầu tư có dấu hiệu lợi dụng
xuất xứ tại Việt Nam để lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại.

(Nguồn: vietlawonline.vn)



Bản tin thịtrường 20

LAO ĐỘNG – BẢO HIỂM

Điều kiện và thủ tục gia hạn đóng kinh phí công đoàn năm 2021 (tại TP.
HCM)

Hướng dẫn số 13/HD-LĐLĐ ngày 22/6/2021 của Liên đoàn lao động TP.  
HCM về một số nội dung liên quan đến đóng kinh phí công đoàn do ảnh  

hướng bởi dịch Covid-19.

Công văn hướng dẫn điều kiện và thủ tục cho phép lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn 
năm  2021 đối với doanh nghiệp tại TP. HCM theo Công văn số 2059/TLĐ ngày 28/5/2021.

Theo đó, doanh nghiệp chỉ được lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn năm 2021 khi có từ 
50%  số lao động đang tham gia BHXH phải tạm nghỉ do dịch Covid-19.

Thời điểm lùi đóng kinh phí công đoàn do Ban thường vụ công đoàn cấp trên xem xét quyết 
định  nhưng tối đa chỉ đến 31/12/2021.

Doanh nghiệp thuộc diện được lùi đóng kinh phí công đoàn phải lập bộ hồ sơ sau đây và nộp 
cho  công đoàn cấp trên trực tiếp để xem xét:

- Văn bản đề nghị lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn (mẫu tại Phụ lục I Hướng dẫn này);

- Danh sách người lao động giảm đóng BHXH (mẫu tại Phụ lục II Hướng dẫn này);

-Bản sao xác nhận của BHXH hoặc cơ quan chuyên ngành quản lý lao động về tình hình biến  
động lao động tại doanh nghiệp.

Thời hạn giải quyết là 15 ngày làm việc.

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

Hướng dẫn sử dụng đất quốc phòng kết hợp sản xuất kinh doanh

Thông tư số 58/2021/TT-BQP ngày 7/6/2021 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực 
hiện quy định về  thí điểm chính sách để tháo gỡ vướng mắc,tồn đọng trong quản lý, 
sử dụng đất quốc phòng kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế.

Hiệu lực thi hành: 23/7/2021

Thông tư hướng dẫn một số quy định tại Nghị định 26/2021/NĐ-CP liên quan đến việc sử
dụng đất quốc phòng kết hợp với sản xuất kinh tế, như:

- Các trường hợp được miễn và phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất hàng năm;

- Xây dựng phương án sử dụng đất trong trường hợp được miễn và phải nộp tiền sử dụng
đất;

- Phương án xử lý các dự án, hợp đồng liên doanh, liên kết đã thực hiện;

- Quản lý tài chính từ đất quốc phòng kết hợp sản xuất kinh tế.

Theo đó, các doanh nghiệp quân đội được tiếp tục sử dụng đất quốc phòng sau khi cổ phần
hóa hoặc thoái vốn sẽ phải nộp tiền sử dụng đất.

Các công ty cổ phần, công ty TNHH có vốn góp nhà nước do Bộ Quốc phòng quản lý và
công ty cổ phần đang sử dụng đất quốc phòng theo hợp đồng thuê đất trước ngày có hiệu
lực của Nghị quyết số 132/2020/QH14 thì phải tiếp tục nộp tiền sử dụng đất theo hợp đồng
đã ký và quy định tại khoản 5 Điều 7 Nghị quyết này.
Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/7/2021.
Thay thế Thông tư số 35/2009/TT-BQP ngày 20/7/2009, Thông tư số 55/2009/TT-BQP ngày
17/8/2009 và Thông tư số 06/2012/TT-BQP ngày 02/2/2012.

(Nguồn: luatvietnam.net)

Một số lưu ý khi áp dụng hợp đồng xây dựng trọn gói

Công văn số 2143/BXD-KTXD ngày 11/6/2021 của Bộ Xây dựng hướng  
dẫn quyết toán hợp đồng trọn gói.

Liên quan đến hợp đồng xây dựng trọn gói, Bộ Xây dựng đã lưu ý một số quy định sau:

-Hợp đồng trọn gói chỉ được thay đổi giá trong trường hợp bất khả kháng hoặc có thay đổi
phạm vi công việc phải thực hiện (như bổ sung thêm công việc nằm ngoài thiết kế, nằm
ngoài nhiệm vụ tư vấn) (điểm a khoản 3 Điều 15 Nghị định 37/2015/NĐ-C).

-Hợp đồng trọn gói chỉ được áp dụng cho các gói thầu mà tại thời điểm ký kết hợp đồng đã
đủ điều kiện xác định rõ khối lượng, đơn giá hoặc chưa thể xác định rõ khối lượng, đơn giá
nhưng các bên có đủ năng lực kinh nghiệm để tính toán (điểm a khoản 5 Điều 15 Nghị định
37/2015/NĐ- CP).

-Khi thanh toán hợp đồng xây dựng trọn gói không đòi hỏi phải xác nhận khối lượng hoàn
thành chi tiết (khoản 5 Điều 19 Nghị định 37/2015/NĐ-CP).

(Nguồn: luatvietnam.net)
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Thuê Ban quản lý dự án phải tổ chức đấu thầu

Công văn số 2071/BXD-HĐXD ngày 3/6/2021 của Bộ Xây dựng hướng
dẫn triển khai thực hiện Luật số 62/2020/QH14.

Theo quy định tại khoản 4 Điều 24 Nghị định 15/2021/NĐ-CP, phương thức đấu thầu để chọn
"Ban quản lý dự án" chỉ áp dụng trong trường hợp thuê tư vấn quản lý dự án.

Nếu sử dụng Ban quản lý chuyên ngành hoặc khu vực để quản lý dự án thì không tổ chức đấu
thầu. Thay vào đó, Người quyết định đầu tư sẽ phân giao trực tiếp (Điều 62 Luật Xây dựng
2014, sửa đổi tạo Luật số 62/2020/QH14).
Cần lưu ý, Ban quản lý chuyên ngành hoặc khu vực là đơn vị do Chủ tịch UBND cấp tỉnh, cấp
huyện thành lập để giao quản lý đồng thời nhiều dự án đầu tư công do mình quyết định đầu
tư (khoản 3 Điều 21 Nghị định 15/2021/NĐ-CP).

(Nguồn: luatvietnam.net)

LĨNH VỰC KHÁC

Từ 24/6/2021, đến chung cư, siêu thị... tại  TP. HCM phải khai báo y tế điện tử

Công văn số 2059/UBND-VX ngày 22/6/2021 của  UBND TP. HCM về việc khai 
báo y tế điện tử tại  Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhằm giúp nhanh chóng truy vết, điều tra dịch tễ khi phát hiện ca nhiễm Covid-19, UBND TP.
HCM đã bắt buộc kể từ ngày 24/6/2021, người dân khi đi đến những địa điểm sau phải khai
báo y tế điện tử:

- Các địa điểm kinh doanh, làm việc gồm: trụ sở làm việc, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu
công nghệ cao, nhà máy, xí nghiệp
- Nơi tập trung đông người gồm: bệnh viện, các cơ sở y tế, chung cư, trường học, nhà ga,
bến xe, bến tàu, nhà chờ, phương tiện giao thông công cộng, trung tâm thương mại, siêu thị,
chợ đầu mối, cửa hàng cung cấp dịch vụ thiết yếu.

(Nguồn: luatvietnam.net)

Công văn hướng dẫn rõ các loại hình kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thiết yếu được tiếp tục
hoạt động trong thời gian giãn cách TP. HCM, gồm:
-sở kinh doanh nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, dịch vụ chính phục vụ sản xuất, lưu thông
như: cửa hàng lương thực, thực phẩm; nhà thuốc; bệnh viện; công ty dược; ngân hàng; công
chứng; chứng khoán; viễn thông...
- Cửa hàng tiện ích, khu vực kinh doanh lương thực thực phẩm và nhu yếu phẩm trong siêu

thị.
-Cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng; thiết bị điện, nước, đồ kim khí; thức ăn chăn nuôi
(tuy nhiên chỉ được bán online).
-Các dịch vụ vận tải chuyên chở hàng hóa, vật tư, nguyên liệu phục vụ sản xuất, xuất khẩu;
dịch vụ cấp điện, nước.
- Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (tuy nhiên chỉ được bán mang về, bán online).

Còn lại, các cơ sở kinh doanh khác sẽ phải đóng cửa phòng dịch, kể cả cửa hàng thời trang,
quần áo, giày dép, mỹ phẩm, điện thoại, mắt kính, kim khí, điện máy nội thất, kinh doanh
xe...

Một số loại hình kinh doanh được phép mở cửa trong thời gian giãn cách TP. HCM

Công văn số 3786/SYT-NVY ngày 20/6/2021 của Sở Y tế TP. HCM hướng dẫn 
thực hiện Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 19/6/2021.
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TP. HCM tạm dừng hoạt động các chợ tự phát để phòng dịch

Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 19/6/2021 của UBND TP. HCM về việc  
siết chặt và tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên  

địa bàn Thành phố.

Nhằm sớm cắt đứt nguồn lây Covid-19 trong cộng đồng, UBND TP. HCM đã yêu cầu siết chặt
hơn nữa các biện pháp phòng dịch như:

- Dừng tất cả các loại hình kinh doanh dịch vụ không thiết yếu;

-Tạm dừng hoạt động các chợ tự phát, riêng các chợ truyền thống cũng phải tạm dừng nếu
không đảm bảo điều kiện an toàn dịch;

- Không tụ tập trên 03 người tại nơi công cộng;

-Người dân chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm,
thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, phân xưởng;

- Thực hiện việc cách ly, phong tỏa đối với các khu vực có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao;

- Tạm thời không nhận hồ sơ trực tiếp của người dân, doanh nghiệp, chỉ nhận hồ sơ trực
tuyến;

-Tạm dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng (đường bộ, đường thủy nội địa), hạn
chế  tối đa việc di chuyển của người dân.

(Nguồn: luatvietnam.net)

Chính sách giảm tiền điện mùa dịch (đợt 3)

Công văn số 3163/BCT-ĐTĐL ngày 3/6/2021 của Bộ Công thương về  
việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng  

điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 đợt 3.

Chính sách hỗ trợ tiền điện đợt 3 này chỉ áp dụng cho một số ít đối tượng với mức giảm như
sau:

-Giảm giá điện từ mức giá bán lẻ dành cho kinh doanh xuống bằng mức giá bán lẻ dành cho
ngành  sản xuất đối với các cơ sở lưu trú du lịch;

-Giảm 100% tiền điện đối với các cơ sở làm nơi cách ly, khám bệnh tập trung không thu phí 
cho  bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm COVID-19.

-Giảm 20% tiền điện đối với các cơ sở y tế đang được dùng để khám, xét nghiệm, điều trị 
bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm COVID-19.

Thời gian giảm tiền điện đợt 3 sẽ là 07 tháng, bắt đầu từ kỳ hóa đơn tiền điện tháng 6 - tháng  
12/2021.

(Nguồn: luatvietnam.net)


