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Xu hướng tuyển dụng trên thế giới sau đại dịch 
COVID-19

*Ngành y tế, khoa học, vận tải cần nhân lực
Nhờ sự phát triển của các nền tảng tự động hoá và công
nghệ thông tin, nhu cầu tuyển dụng của các ngành Khoa
học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học (STEM) có thể sẽ
tăng mạnh trong tương lai.

Khi các nền kinh tế mở cửa trở lại, chính phủ và doanh
nghiệp cần nguồn lao động trình độ cao để có thể tiếp tục
duy trì, triển khai những nền tảng công nghệ tiên tiến.

Sau đại dịch, các ngành kỹ thuật y sinh, hoá học, sinh học hay phân tích dữ liệu sẽ tiếp tục
mang lại giải pháp đổi mới và sáng tạo cho cuộc sống hiện đại. Trong quá trình phòng chống và
ứng phó với dịch bệnh, vai trò của ngành y tế đối với sức khoẻ cộng đồng liên tục được nhấn
mạnh.

Theo cơ quan Dịch vụ Việc làm của Liên minh châu Âu (EURES), những ngành nghề trong lĩnh
vực giao tiếp kỹ thuật số cũng có thể tăng trưởng để đáp ứng nhu cầu tương tác trực tuyến của
các cá nhân và tổ chức.

*Lao động thủ công và ngành dịch vụ bị cắt giảm
Ngành dịch vụ ẩm thực có thể sẽ giảm nhu cầu tuyển dụng nhân lực do những thay đổi trong
phương pháp hoạt động.

Vì nhu cầu ăn uống trực tiếp của người lao động và khách du lịch suy giảm sau đại dịch COVID-
19 nên nhiều chuỗi nhà hàng đã đóng cửa một số cơ sở tại các thành phố lớn.

Thói quen mua sắm qua mạng của người tiêu dùng sẽ làm giảm nhu cầu tuyển dụng nhân viên
bán hàng trực tiếp, nhân viên thu ngân hay những đại lý kinh doanh.

Số lượng nhân viên chăm sóc, hỗ trợ khách hàng trực tiếp cũng sẽ bị cắt giảm do những công
việc này có thể được thực hiện qua các kênh trực tuyến.

Tại các thị trường lớn, xu hướng tự động hoá đã khiến nhiều lao động thủ công mất việc làm.

Nhiều nhà sản xuất sử dụng máy móc để hoàn thành các công việc thủ công nhằm hạn chế số
nhân công làm việc trực tiếp.

Trong khi đó, những robot hiện đại nay đã có thể đảm nhận công việc vệ sinh, khử khuẩn trong
các cơ sở y tế hay khách sạn.

Xu hướng làm việc từ xa cũng có thể gây ảnh hưởng tiêu cực tới các nhóm công việc khác.
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EC nâng dự báo tăng trưởng của Eurozone năm 2021 
lên 4,8%
Ủy ban châu Âu (EC) ngày 7/7 đã nâng mạnh dự báo tăng trưởng của Khu vực đồng tiền chung
châu Âu (Eurozone), theo đó ước tính nền kinh tế EU sẽ tăng trưởng lần lượt 4,8% trong năm
2021 và 4,5% trong năm 2022, cao hơn so với mức 4,3% và 4,4% đưa ra hồi tháng 5.

Bên cạnh đó, EC cũng đưa ra mức dự báo lạm phát của 19 nước trong Eurozone cao hơn, song
tăng trưởng giá tiêu dùng chậm hơn.

Cụ thể, lạm phát của Eurozone có thể lên mức 1,9% trong năm nay, tăng so với mức 1,7% đưa
ra trong dự báo hồi tháng 5. Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) đặc mục tiêu giữ lạm phát
của Eurozone dưới mức 2%.

Tuy nhiên, EC cũng cảnh báo lạm phát có thể cao hơn dự báo nếu hạn chế nguồn cung dai
dẳng hơn và áp lực giá cả đẩy giá tiêu dùng mạnh hơn.

Theo EC, nguyên nhân khiến ủy ban này điều chỉnh dự báo phần lớn là do các nền kinh tế của
Eurozone đã mở cửa trở lại trong quý II/2020 và du lịch dự kiến cũng được thúc đẩy trong EU.

Bên cạnh đó, EC cũng cảnh báo nguy cơ triển vọng kinh tế vẫn ở mức cao, do đó, hối thúc các
nước đẩy mạnh hơn nữa chiến dịch tiêm vaccine ngừa COVID-19 nhằm khống chế các mối đe
dọa do sự lây lan và xuất hiện của các biến thể virus SARS-CoV-2.

Doanh nghiệp Trung Quốc bị tổn hại hình ảnh sau
loạt động thái cứng rắn từ Bắc Kinh
Các công ty Trung Quốc hy vọng niêm yết cổ phiếu tại Mỹ
giờ đang đương đầu với nhiệm vụ khó khăn hơn trong việc
chào bán cổ phiếu cho nhà đầu tư tiềm năng.

Mới đây, chính quyền Bắc Kinh đã ngăn chặn Didi Global hay
còn gọi là Uber Trung Quốc và 2 công ty khác chào bán cổ
phiếu trên phố Wall. Nhiều chuyên gia quản lý quỹ toàn cầu
không khỏi hoài nghi liệu quy định mới có phải có nguyên nhân từ việc Trung Quốc đang muốn
kiểm soát chặt chẽ hơn dữ liệu lớn và việc cứng rắn như vậy liệu có xứng đáng.

Các biện pháp hạn chế cứng rắn mới nhất mà Bắc kinh áp với ngành công nghệ tiềm ẩn rủi ro
gây tổn hại đến tâm lý nhà đầu tư ở thời điểm mà hiện đang có tới 34 hồ sơ doanh nghiệp trụ
sở tại Trung Quốc hoặc Hồng Kông niêm yết cổ phiếu tại Mỹ, theo số liệu của Bloomberg.

Chuyên gia quản lý quỹ tại Global Consumer Fund, bà Sharif Farha, nhận xét: “Chính phủ Trung
Quốc lẽ ra đã có thể ngăn các đợt IPO, cũng giống như những gì họ làm với Ant. Thay vào đó,
họ chấp nhận để nhà đầu tư toàn cầu chịu thiệt hại, kết quả, họ làm tan vỡ niềm tin của nhà đầu
tư nước ngoài. Dù rằng gần đây quỹ của chúng tôi không đổ tiền vào những đợt IPO như thế
này, chúng tôi cho rằng một vài quỹ có lẽ đang cân nhắc rút tiền ra”.
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ADB hỗ trợ 4,6 triệu USD để phát triển khu vực tư 
nhân tại Việt Nam
Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã phê duyệt khoản hỗ trợ kỹ thuật trị giá 4,6 triệu USD để
giúp Chính phủ Việt Nam tăng cường các quan hệ đối tác công – tư (PPP), phát triển khu vực tư
nhân, và cải cách doanh nghiệp nhà nước (DNNN).

Hỗ trợ kỹ thuật này sẽ cung cấp tư vấn về chính sách, giúp chuẩn bị dự án cơ sở hạ tầng, và
tăng cường năng lực thể chế để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững. Khoản tài trợ bao gồm
2,7 triệu USD viện trợ không hoàn lại từ Chính phủ Canada và 1,9 triệu USD viện trợ không
hoàn lại từ Chính phủ Australia, cả hai đều do ADB quản lý.

Ông Donald Lambert, Chuyên gia chính về Phát triển khu vực tư nhân của ADB, nhận định: “Việt
Nam đã đạt được thành tựu phát triển kinh tế - xã hội ấn tượng trong ba thập niên vừa qua với
việc duy trì tăng trưởng kinh tế ở mức cao nhờ những cải cách thể chế. Để đạt được các mục
tiêu của Chiến lược Phát triển kinh tế - xã hội 2021-2030, duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức 6%-
7% và đạt được các Mục tiêu Phát triển bền vững, Việt Nam sẽ cần đẩy mạnh hơn nữa cải cách
kinh tế, mở rộng vai trò của khu vực tư nhân trong việc thúc đẩy sự phát triển của quốc gia”.

ADB cam kết đạt tới một khu vực Châu Á và Thái Bình Dương thịnh vượng, đồng đều, thích ứng
và bền vững, trong khi duy trì nỗ lực xóa nghèo cùng cực.

PMI giảm mạnh nhất trong hơn một năm

Chỉ số Nhà Quản trị Mua hàng (PMI) của ngành
sản xuất Việt Nam giảm từ 53,1 của tháng 5
xuống còn 44,1 điểm trong tháng 6, kết thúc
chuỗi tăng trong 6 tháng liên tiếp trước đó và ghi
nhận mức giảm mạnh nhất trong vòng 13 tháng.

Cụ thể, sản lượng và số lượng đơn đặt hàng mới
giảm với tốc độ nhanh nhất kể từ đợt bùng phát

đầu tiên của đại dịch vào đầu năm 2020. Nguyên nhân chủ yếu là đại dịch Covid-19 bùng phát
trở lại, các biện pháp phong tỏa được tái áp dụng cục bộ và doanh nghiệp phải tạm thời đóng
cửa.

Số lượng đơn đặt hàng mới từ nước ngoài cũng giảm do gặp phải những khó khăn trong khâu
vận tải và tình trạng khan hiếm container.

Sản lượng và đơn hàng mới đều giảm nên các nhà sản xuất phải cắt giảm số lượng nhân viên
và hoạt động mua hàng. Đây là mức giảm mạnh thứ 2 kể từ khi khảo sát bắt đầu vào tháng
3/2011.

Áp lực lạm phát giảm trong tháng 6 do tình trạng lực cầu yếu dẫn đến giảm năng lực định giá.
Mặc dù chi phí đầu vào tăng với tốc độ chậm nhất trong 7 tháng, song tốc độ lạm phát vẫn cao
hơn mức trung bình của lịch sử chỉ số do khan hiếm nguyên vật liệu.
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GDP 6 tháng tăng 5,64%
Dù dịch diễn biến phức tạp, tốc độ tăng GDP 6 tháng
đầu năm 2021 vẫn đạt hơn 5,64%, so với mức tăng
1,82% cùng kỳ năm 2020.

Sáng 29/6, Tổng cục Thống kê công bố số liệu kinh
tế - xã hội 6 tháng đầu năm. GDP 6 tháng ước tăng
5,64%, tốc độ tăng gấp ba lần mức tăng 1,82% của
6 tháng đầu năm 2020.

Con số này chỉ thấp hơn mức tăng 7,05% và 6,77%

của năm 2018 và 2019, nhưng tương đương hai năm 2016 và 2017 - thời điểm không có dịch
Covid-19. Riêng trong quý II, GDP ước tăng 6,61% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ
tăng 0,39% của quý II/2020 và gần bằng tốc độ tăng 6,73% của quý II các năm 2018 và 2019.

Theo cơ quan thống kê, Covid-19 bùng phát tại một số địa phương trên cả nước từ cuối tháng 4
với những diễn biến phức tạp, khó lường đặt ra nhiều thách thức, rủi ro. Con số tăng trưởng là
kết quả sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng; sự chung sức, đồng lòng
của hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân cả nước và lực lượng tuyến đầu
chống dịch.

Kinh tế 5 thành phố lớn tăng trưởng thế nào nửa đầu 
năm
Sáu tháng đầu năm nay, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của 5 thành phố trực
thuộc Trung ương đều ở mức dương. Trong đó, Hải Phòng có GRDP tăng trưởng cao nhất và
cũng là thành phố duy nhất có tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt hai con số. Mức tăng trưởng
13,52% của Hải Phòng trong kỳ này cao hơn 6 tháng đầu năm 2020. Dù bị ảnh hưởng của
Covid-19, Hải Phòng vẫn giữ mức tăng trưởng cao so với các tỉnh, thành phố khác, đứng thứ 4
cả nước và thứ 2 vùng trọng điểm Bắc Bộ.

Xếp sau với khoảng cách không quá chênh lệch nhau, lần lượt là Hà Nội (5,91%), Cần Thơ
(5,61%) và TP HCM (5,46%). Tốc độ tăng trưởng kinh tế Hà Nội kỳ này cao hơn 6 tháng đầu
năm ngoái nhưng thấp hơn cùng kỳ 2019.

Riêng Đà Nẵng có tốc độ tăng trưởng GRDP thấp nhất trong các thành phố trực thuộc Trung
ương, đạt 4,99%.

Động lực tăng trưởng kinh tế 6 tháng của các thành phố trực thuộc Trung ương có sự phân hóa.
5 thành phố có cùng cơ cấu kinh tế: trọng khu vực dịch vụ, còn công nghiệp - xây dựng đứng
thứ nhì và xếp cuối là nông nghiệp.

Tuy nhiên, Hải Phòng lại có động lực tăng trưởng kinh tế phụ thuộc vào khu vực công nghiệp -
xây dựng. Theo Cục Thống kê Hải Phòng, ngành công nghiệp giữ vai trò "đầu tàu" của nền kinh
tế thành phố. Với 4 thành phố còn lại, khu vực dịch vụ là nhóm ngành đóng góp chính cho tăng
trưởng kinh tế.

PHẦN TIN THỊ TRƯỜNG
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Bất chấp dịch bệnh, kinh tế Quảng Nam tăng trưởng 
mạnh
Tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Quảng Nam có dấu
hiệu hồi phục, 6 tháng năm 2021, tổng sản phẩm trên địa bàn
hơn 30.910 tỉ đồng (giá so sánh 2010), tốc độ tăng trưởng
kinh tế (GRDP) tăng 11,7%. Đây là mức tăng cao trong bối
cảnh chịu tác động tiêu cực của dịch Covid-19.

Quảng Nam là 1 trong 9 tỉnh của cả nước có tốc độ tăng
trưởng trên 2 con số, đứng thứ 5 so với cả nước và cao nhất
Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung.

Việt Nam nhập siêu 1,47 tỷ USD sau 6 tháng
Tính chung 6 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 316,73 tỷ USD,
tăng 32,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó xuất khẩu đạt 157,63 tỷ USD, tăng 28,4%; nhập
khẩu đạt 159,1 tỷ USD, tăng 36,1%. Về cán cân thương mại 6 tháng đầu năm, Việt Nam ước
tính nhập siêu 1,47 tỷ USD.

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 6 đạt 26,5 tỷ USD, tăng 1,2% so với tháng trước và tăng
17,3% so với cùng kỳ năm trước.

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 116,74 tỷ USD, tăng 33%, chiếm 74,1%.
Trong 6 tháng đầu năm, có 25 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 88,9%
tổng kim ngạch xuất khẩu (5 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 58%).

Tính chung 6 tháng đầu năm, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch
đạt 44,9 tỷ USD, tăng 42,6% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp đến là Trung Quốc đạt 24,4 tỷ
USD, tăng 24%. EU đạt 19,3 tỷ USD, tăng 17,4%.

Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 53,4 tỷ USD sau 6
tháng, tăng 53% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp theo là thị trường Hàn Quốc đạt 25,2 tỷ USD,
tăng 21,1%.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong 6 tháng ước đạt 13.475 tỉ
đồng, đạt 69,6% dự toán năm và tăng 61% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa 10.420 tỉ đồng,
đạt 65% dự toán năm và tăng 65% so với cùng kỳ. Tỉnh Quảng Nam đánh giá khả năng thu
ngân sách năm 2021 sẽ vượt so với dự toán.

Khu vực công nghiệp và xây dựng có sự đột phá, phục hồi mạnh mẽ. Tốc độ tăng trưởng khu
vực công nghiệp và xây dựng ước tính 6 tháng đầu năm 2021 đạt khá, tăng 33,4% so với cùng
kỳ.

Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản có tăng trưởng. Hoạt động sản xuất 6 tháng đầu năm
2021 diễn ra trong điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi nên năng suất đạt khá. Tốc độ tăng
trưởng khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản ước tăng 3,25%.

PHẦN TIN THỊ TRƯỜNG
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THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

Thị trường chứng khoán thế giới

34,786.35 điểm 4,352.34 điểm 14,639.33 điểm

0.4% 0.75% 0.81%

Thị trường chứng khoán Việt Nam

Nhịp đập Thị trường tuần 28/06-02/07: Đà tăng được
duy trì

Các chỉ số thị trường biến động tăng nhẹ trong tuần qua. VN-Index kết thúc tuần tăng 2.17% đạt
mức 1,420.27 điểm; HNX-Index đóng cửa tuần tăng 3.08% đạt mức 328.01 điểm.
Thanh khoản trung bình trên cả hai sàn ít có sự thay đổi so với tuần giao dịch trước đó. Khối lượng
khớp lệnh trung bình trên sàn HOSE đạt gần 630 triệu cổ phiếu/phiên, tăng nhẹ 0.7%.
Sàn HNX đạt trung bình hơn 129 triệu cổ phiếu/phiên, tăng 7.02%.
Nhà đầu tư nước ngoài: mua ròng hơn 3,243 tỷ đồng trên cả hai sàn. Khối ngoại mua ròng
hơn 3,829 tỷ đồng trên sàn HOSE và bán ròng gần 46 tỷ đồng trên sàn HNX.
Cổ phiếu tăng giá mạnh trong tuần qua là TGG và HCM trên sàn HOSE

Bản tin thịtrường 7

Tăng 7 phiên liên tiếp, S&P 500 chứng kiến chuỗi
leo dốc dài nhất trong 10 tháng



Tỷ giá ngoại tệ ngày 8/7, USD giảm, Nhân dân tệ tăng giá
Đầu giờ sáng 8/7, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung
tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 23.218 đồng (giảm
4 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 23.100 đồng (mua) và 23.280 đồng (bán).
Vietcombank và BIDV niêm yết tỷ giá ở mức: 23.100 đồng/USD
và 23.280 đồng/USD. Vietinbank: 23.102 đồng/USD và 23.282
đồng/USD. ACB: 23.115 đồng/USD và 23.265 đồng/USD.

Dầu giảm gần 1.5% trước triển vọng không chắc chắn về
nguồn cung từ OPEC
Giá dầu giảm hơn 1 USD vào ngày thứ Tư (07/7) trong một phiên
giao dịch giằng co khác, khi nhà đầu tư lo ngại sự thất bại của
các cuộc đàm phán OPEC+ trong tuần này có thể đồng nghĩa với
việc sẽ có nhiều nguồn cung hơn chứ không phải ít hơn.
Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Tư, hợp đồng dầu Brent lùi
1.48% xuống 73.43 USD/thùng. Hợp đồng dầu WTI mất 1.59%
còn 72.20 USD/thùng. Trước đó, cả 2 hợp đồng này đã tăng 1
USD/thùng, tương tự như diễn biến trong ngày 06/7.

Giá vàng trong nước
Sáng 8.7, mỗi lượng vàng miếng được ngân hàng Eximbank
mua vào còn 56,85 triệu đồng/lượng và bán ra 57,25 triệu
đồng/lượng, giảm 50.000 đồng so với cuối ngày hôm qua. Còn
Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào 56,85 triệu
đồng/lượng và bán ra 57,45 triệu đồng/lượng, tăng 50.000 đồng
ở chiều mua vào và giữ nguyên giá bán ra so với cuối ngày hôm
qua.
Giá vàng ngoài nước
Giá vàng thế giới sáng 8.7 xoay quanh 1.802 USD/ounce, tăng
không đáng kể so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá của ngân
hàng Vietcombank, vàng thế giới tương đương 50,2 triệu
đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí).

7Bản tin thịtrường

Thị trườngvàng

Thị trường ngoại hối

Thị trườngdầu

THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH TIỀN TỆ
Vàng – Ngoại hối – Dầu
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Vietnam Airlines vừa ký kết hợp đồng tín dụng với 3 ngân hàng thương mại để tháo gỡ
khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19.

Sáng nay (7/7), Vietnam Airlines ký kết hợp đồng tín dụng với 3 ngân hàng thương mại gồm:
Ngân Hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank), Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) và
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) với tổng số tiền cho vay 4.000 tỷ đồng.

Đại diện Vietnam Airlines cho biết, sau khi Quốc hội và Chính phủ ban hành Nghị quyết về gói
hỗ trợ vào cuối năm 2020, Vietnam Airlines đã chủ động làm việc với một số tổ chức tín dụng để
tìm kiếm sự chấp thuận cho vay vốn mang tính nguyên tắc từ các ngân hàng trong bối cảnh tình
hình tài chính của Vietnam Airlines bị ảnh hưởng nặng nề do dịch Covid-19.

Giải pháp cho vay tái cấp vốn nằm trong gói hỗ trợ 12.000 tỷ đồng được Quốc hội thông qua vào
tháng 12/2020 để góp phần giúp Vietnam Airlines vượt qua khủng hoảng. Đây là một trong các
giải pháp của Chính phủ trong vai trò cổ đông Nhà nước nắm giữ 86,19% cổ phần tại Vietnam
Airlines để hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn.

Hiện Vietnam Airlines đang tiếp tục triển khai các bước theo quy định liên quan đến phương án
phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ 8.000 tỷ đồng để có thể hoàn tất thủ
tục phát hành vào cuối quý 3/2021.

Ba ngân hàng cho Vietnam Airlines vay 4.000 tỷ đồng

Tạo điều kiện cho máy bay chở hàng hóa đi/đến TP 
Hồ Chí Minh
Chiều 8/7, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) cho biết: Từ 0 giờ ngày 9/7/2021, TP Hồ Chí Minh
thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, để duy trì hàng
hóa lưu thông, thực hiện "mục tiêu kép", Bộ GTVT quyết định không hạn chế các chuyến
bay chở hàng hóa đi/đến TP Hồ Chí Minh, chỉ cắt giảm một số đường bay chở khách.

Theo Cục hàng không Việt Nam (Cục HKVN), việc khống chế tải
cung ứng, nhằm mục đích kiểm soát chặt chẽ số lượng người từ
TP Hồ Chí Minh đi/đến các địa phương; giúp các hãng hàng
không khai thác linh hoạt các chuyến bay chở khách, chở hàng
và đảm bảo việc giãn cách trong nhà ga tại các cảng hàng không.

Ngoài ra, Cục hàng không cũng bắt buộc tất cả hành khách trên

các chuyến bay đi/đến TP Hồ Chí Minh và ngược lại phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-
CoV-2 còn hiệu lực (theo quy định hiện hành của Bộ Y tế).

Đối với nhân viên hàng không làm việc tại các Cảng hàng không, đặc biệt là nhân viên của
Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, bắt buộc tiêm ít nhất 1 mũi vaccine hoặc có giấy xét
nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong thời gian 72 giờ (xét nghiệm nhanh hoặc xét nghiệm
PCR).
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"Luồng xanh" vận chuyển hàng hóa khu vực TP HCM 
vận hành thế nào?
Tổng cục Đường bộ VN hướng dẫn cụ thể việc vận chuyển hàng hóa trong thời gian TP
HCM giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng.

Hướng dẫn quy trình cấp thẻ nhận diện cho
phương tiện
Chiều nay (8/7), Tổng cục Đường bộ VN hướng dẫn
cụ thể việc vận chuyển hàng hóa trong thời gian TP
HCM giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng.

Đơn vị này cho biết, mục đích của việc này nhằm tạo
thuận lợi lưu thông, vận chuyển hàng hóa; vận
chuyển công nhân, chuyên gia và các tổ chức, cá

nhân khác có liên quan từ TP Hồ Chí Minh đi các tỉnh và ngược lại, phương tiện đi qua địa bàn
TP Hồ Chí Minh trong thời gian thành phố cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/2020 của Thủ tướng
Chính phủ (tạo luồng xanh cho các phương tiện vận chuyển được ưu tiên).

Tổng cục Đường bộ VN giao Sở GTVT TP Hồ Chí Minh hướng dẫn tổ chức giao thông, cấp thẻ
nhận diện cho phương tiện.

Theo đó, các đơn vị có phương tiện thuộc đối tượng được cấp thẻ nhận diện thông báo tổ chức
giao thông của Sở GTVT TP Hồ Chí Minh đã được số hóa kèm theo thẻ nhận diện phương tiện
(có mã tra cứu QR) tương ứng với mỗi phương tiện. Các đơn vị tự in, đóng dấu vào thẻ nhận
diện phương tiện và gắn lên kính chắn gió phía trước của xe ô tô khu vực phía bên phải người
lái xe.

Quy trình kiểm tra, kiểm soát trên đường thực hiện thế nào?
Cụ thể, theo hướng dẫn của Tổng cục Đường bộ VN, các đầu mối cảng trên địa bàn TP Hồ Chí
Minh hoặc trên địa bàn các tỉnh, thành phố có liên quan đến xe ô tô từ các tỉnh khác vận chuyển
hàng hóa thiết yếu, hàng hóa phục vụ sản xuất kinh doanh, hàng hóa đến các cảng, khu công
nghiệp được lưu thông đi đến, đi qua TP Hồ Chí Minh và ngược lại cung cấp danh sách xe vận
chuyển hàng hóa đến các cảng cho Sở GTVT TP Hồ Chí Minh để thực hiện cấp thẻ nhận diện
cho phương tiện.

Sau khi các phương tiện được cấp thẻ nhận diện, Sở GTVT các tỉnh, thành phố có liên quan
phối hợp với các lực lượng chức năng liên ngành tại chốt kiểm soát, các lực lượng chức năng
trên đường có liên quan tạo điều kiện cho các xe ô tô được hoạt động thuận lợi.

Khi lưu thông phải mang theo thông báo, thẻ nhận diện phương tiện, các giấy tờ liên quan và
các quy định khác của pháp luật về giao thông đường bộ; phải chịu sự kiểm tra, kiểm soát của
các lực lượng kiểm soát giao thông, các lực lượng chức năng trên đường bộ. Chịu trách nhiệm
đảm bảo thực hiện nghiêm ngặt các nội dung về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy
định của Bộ Y tế và các cơ quan khác có liên quan.
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Đề xuất bổ sung cảng biển gần 8.900 tỷ đồng tại Bình
Định
Cảng tổng hợp quốc tế Long Sơn dự kiến có vốn đầu tư gần 8.900 tỷ đồng được đề xuất
bổ sung vào quy hoạch nhóm cảng biển số 4.

Tìm hiểu của PV Báo Giao thông, UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản kiến nghị Bộ GTVT,
Cục Hàng hải VN xem xét, bổ sung Cảng tổng hợp quốc tế Long Sơn vào các quy hoạch cảng
biển liên quan. Nội dung văn bản cho biết, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của
địa phương, UBND tỉnh Bình Định đã thống nhất chủ trương cho Công ty TNHH Long Sơn khảo
sát, nghiên cứu lập dự án đầu tư cảng tổng hợp quốc tế Long Sơn tại xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ.

“Để đảm bảo việc phát triển hệ thống cảng biển tuân thủ theo các quy định hiện hành, UBND
tỉnh đề nghị Bộ GTVT, Cục Hàng hải VN xem xét bổ sung vào quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển
Nam Trung Bộ (nhóm 4) đối với Cảng tổng hợp quốc tế Long Sơn; đồng thời, bổ sung vào Quy
hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm
2050”, UBND tỉnh Bình Định kiến nghị.

Được biết, theo đề xuất của doanh nghiệp gửi lên UBND tỉnh Bình Định, dự án Cảng tổng hợp
quốc tế Long Sơn dự kiến sử dụng 343ha. Trong đó có 140 ha mặt nước, xây dựng 14 bến cảng
tiếp nhận tàu có trọng tải từ 50.000 - 250.000 tấn và đáp ứng nhu cầu bốc xếp gần 30 triệu tấn
hàng/năm. Tổng vốn đầu tư dự kiến gần 8.900 tỷ đồng.

Thừa tiền, đường thủy vẫn chậm xóa “điểm đen”
Cơ chế ưu đãi giúp nguồn vốn dành cho bảo trì đường thủy quốc gia những năm qua
tăng lên gần 1.000 tỷ đồng mỗi năm, song giải ngân không hết.

Nhiều dự án “vắt” sang năm khác
Hơn một năm trước, tại khoang thông thuyền của cầu Đuống (Km59 sông Đuống) xuất hiện
chướng ngại vật là trụ bê tông ngầm còn sót lại của cầu Đuống cũ, gây nguy hiểm cho phương
tiện thủy.

Vì vậy, Cục Đường thủy nội địa VN ưu tiên bố trí vốn thanh thải chướng ngại vật này để phương
tiện thủy lưu thông an toàn. Tuy nhiên, dự án không triển khai được do không có nhà thầu nào
tham gia. Phải đến đầu năm 2021 mới chọn được nhà thầu, song dự án lại bị chậm tiến độ.

Không riêng dự án trên, theo Cục Đường thủy nội địa VN, 2 - 3 năm qua, khá nhiều dự án thanh
thải chướng ngại vật trên đường thủy quốc gia khác cũng gặp khó khăn, chậm tiến độ do không
tìm được nhà thầu.

Có lặp lại tình trạng thừa tiền, “trả lại” ngân sách?
Đề cập vấn đề này, Phó cục trưởng Lê Minh Đạo cho biết, đến nay vướng mắc trên đã được
tháo gỡ và sẽ đẩy nhanh tiến độ giải ngân kinh phí bảo trì.

Năm nay, các thủ tục đấu thầu được chuẩn bị sớm hơn. Các hợp đồng bảo trì thường xuyên
được thực hiện theo phương thức đấu thầu, ký hợp đồng triển khai từ đầu năm 2021. Đến nay,
thủ tục giải ngân các gói thầu đạt khoảng 80% và đã giải ngân hơn 40% kinh phí.
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9 dự án khơi thông đường thủy quốc gia phía Nam
Theo các chuyên gia, việc ưu tiên đầu tư đường thủy, hàng hải cho khu vực phía Nam là
rất cần thiết nhằm khai thác tiềm năng to lớn về sông nước khu vực này.

Bộ GTVT vừa có báo cáo tổng hợp kết quả quy hoạch
năm ngành quốc gia về GTVT thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn
đến năm 2050, trong đó có danh mục các dự án ưu tiên
đầu tư về đường thủy - hàng hải.

Theo đó, từ nay đến năm 2030, Bộ GTVT sẽ ưu tiên đầu
tư chín dự án giao thông đường thủy nội địa, cảng
logistics khu vực Đông Nam bộ và ĐBSCL để khai thông

tuyến đường thủy - hàng hải khu vực này.

Hơn 87.750 tỉ đồng đầu tư chín dự án
Cụ thể, khu vực Đông Nam bộ, Bộ GTVT ưu tiêu đầu tư nâng cấp hai dự án quan trọng.

Thứ nhất, đầu tư nâng cấp tuyến luồng Cái Mép - Thị Vải từ phao số “0” vào khu bến cảng
container Cái Mép (Bà Rịa-Vũng Tàu) với số vốn là 1.400 tỉ đồng.

Thứ hai, kêu gọi đầu tư khu bến cảng và logistics Cái Mép Hạ (Bà Rịa-Vũng Tàu) với nguồn vốn
23.000 tỉ đồng. Dự án hiện đã được tổ chức thi ý tưởng quy hoạch.

Đối với dự án này, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng đã tổ chức lập và phê duyệt quy hoạch
phân khu xây dựng tỉ lệ 1/2.000 với tổng diện tích lập quy hoạch 1.763 ha (Trung tâm logistics
và bến cảng Cái Mép Hạ, 1.122 ha; trung tâm năng lượng sạch 198 ha, mặt nước 443 ha).

Tại khu vực ĐBSCL, Bộ GTVT sẽ ưu tiên đầu tư bảy dự án. Cụ thể, bộ sẽ đầu tư khu bến cảng
Trần Đề - Sóc Trăng (50.000 tỉ đồng); nâng cấp tuyến kênh Chợ Gạo, giai đoạn 2 (1.500 tỉ
đồng); phát triển các hành lang đường thủy và logistics khu vực phía Nam (5.700 tỉ đồng); nâng
cao tĩnh không các tuyến đường thủy nội địa quốc gia (1.200 tỉ đồng).

Ba dự án còn lại thuộc các dự án nâng cấp tuyến đường thủy nội địa. Các dự án này gồm:
Kênh Mương Khai - Đốc Phủ Hiền, tuyến giao thông quan trọng nối sông Tiền và sông Hậu
thuộc tỉnh Đồng Tháp với 2.276 tỉ đồng; sông Hàm Luông tỉnh Bến Tre với 877 tỉ đồng; tuyến
luồng Hà Tiên - Rạch Giá - Cà Mau với 1.800 tỉ đồng).

Đầu tư đường thủy để giảm tải cho đường bộ
TS Phạm Văn Hùng, Phó Phân viện trưởng Phân viện Khoa học công nghệ GTVT phía Nam,
nhận định về mặt tổng thể, phải phát triển đường thủy để giảm tải trọng và bớt lưu lượng cho
đường bộ, hàng không và đường sắt. Bởi trong bối cảnh hiện nay đường bộ cao tốc về miền
Tây hay khu Đông Nam bộ chưa có nhiều.

Về góc độ hiệu quả kinh tế, TS Ngô Trí Long, chuyên gia kinh tế, cho rằng hạ tầng cơ sở, giao
thông được ví như “mạch máu” phát triển kinh tế. Hiện nay chúng ta dễ nhận thấy vấn đề yếu
nhất là liên quan đến đầu tư phát triển hạ tầng.
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Hãng vận tải container lớn nhất thế giới dự kiến khai 
trương tuyến đường biển qua Việt Nam vào tháng 
8/2021
Thống kê từ Hiệp hội cảng biển Việt Nam cho biết nửa đầu năm 2021, cảng Cái Mép – Thị
Vải (Vũng Tàu) tiếp tục nằm trong nhóm cảng biển có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất
trên thế giới, với mức tăng khoảng 22%/năm.

Gần đây, Maersk thông báo sẽ mở thêm hai tuyến đường biển quốc tế mới đi qua khu vực Thái
Bình Dương vào tháng 8 với tần suất liên tục hàng tuần. Hai tuyến hàng hải này gồm TPX và
TP20 sẽ nối châu Á đến lần lượt bờ biển phía tây, phía đông nước Mỹ.

Cụ thể, tuyến TPX từ châu Á tới Tây Mỹ và chủ yếu triển khai các tàu 3.500 teu. Tuyến hàng hải
này sẽ ghé Thâm Quyến và Ninh Ba ở Trung Quốc, rẽ tại APMT Pier 400, Los Angeles (Mỹ).

Trong khi đó, tuyến TP20 sẽ ghé qua Vũng Tàu (Việt Nam), Ninh Ba và Thượng Hải (Trung
Quốc), qua kênh đào Panama tới Norfolk và Baltimore trên bờ biển phía đông nước Mỹ. Các
tàu panamax với trọng tải 4.500 teu sẽ chủ yếu được di chuyển trên tuyến đường thủy này.

Có hiện tượng hãng tàu 'găm' container để thổi giá 
cước phí?
Việc tăng giá cước “phi mã” là bất hợp lý bởi giá dầu đã thấp hơn nhiều so với giai đoạn
trước đây.

Theo phản ánh từ các DN xuất khẩu thủy sản, trong thời gian qua, các hãng tàu đã thông báo
tăng giá cước từ 2-10 lần (tuỳ chặng, tuỳ hãng) trong khi vẫn rất khó hoặc không thể đặt được
container/chặng tàu gây tình trạng ùn ứ và khiến chi phí của DN đội lên rất cao.

Từ cuối tháng 11/2020, phí thuê container đi từ Việt Nam (cho cả cont hàng khô và hàng lạnh)
đã tăng đột biến. Ở một số cảng, giá đã tăng gấp đôi tháng sau so với tháng trước và gần gấp 6
lần so với giá đầu năm 2020.

Theo Hiệp hội chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), mặc dù giá thuê cao nhưng
DN vẫn rất khó đặt được container. Trong tháng 12/2020, DN muốn thuê container phải đặt
trước một tháng mà nhiều trường hợp vẫn không thuê được. Các DN gần như đang phải tranh
nhau chỗ để đặt thuê container.
Trên thị trường container rỗng hiện nay, DN nào trả cước cao hơn hãng tàu sẽ cấp container.
Thậm chí các DN đã booking container (đăng ký container) nhưng hãng tàu sẵn sàng hủy
booking đó để chuyển cho DN khác nếu được trả cước cao hơn.

Đại diện VASEP cho rằng, nếu không có các biện pháp kiểm soát, tình hình này sẽ kéo dài với
chi phí vận tải biển và tình trạng container thiếu hụt tiếp tục tăng cao, ảnh hưởng nghiêm trọng
đến xuất khẩu thủy sản nói riêng và các ngành hàng xuất nhập khẩu của Việt Nam nói chung.
Nhiều đơn hàng của DN thời gian qua đã bị hủy do nguyên nhân này.
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Tàu Ever Given sẵn sàng rời khỏi Kênh đào Suez
Theo hãng tin Reuters, tàu vận chuyển container Ever Given sẽ rời khỏi Kênh đào Suez trong
ngày 7/7 sau khi chủ sở hữu của con tàu này và các công ty bảo hiểm đạt được thỏa thuận về
vấn đề bồi thường với Cơ quan quản lý Kênh đào Suez (SCA).

Tàu Ever Given, một trong những con tàu chở container lớn nhất thế giới, đã bị mắc cạn ở khu
vực phía Nam Kênh đào Suez ngày 23/3 trong điểu kiện thời tiết xấu, khiến hoạt động giao
thông theo hai hướng trên tuyến hàng hải quan trọng bậc nhất thế giới này bị đình trệ trong 6
ngày.

Sau khi được giải cứu vào ngày 29/3, tàu Ever Given đã được đưa về Hồ Great Bitter để phục
vụ công tác kiểm tra kỹ thuật, thẩm vấn thủy thủ đoàn và phân tích hộp đen.

SCA ban đầu yêu cầu chủ sở hữu Nhật Bản của tàu Ever Given là công ty Shoei Kisen Kaisha
bồi thường 916 triệu USD vì đã gây ra tình trạng tắc nghẽn trên Kênh đào Suez, song hồi đầu
tuần này, cơ quan này thông báo giảm bớt số tiền bồi thường trên xuống còn 550 triệu USD.

Sau các cuộc đàm phán kéo dài, chủ sở hữu của tàu Ever Given, các công ty bảo hiểm và SCA
cuối cùng đã đạt được một thỏa thuận cho vấn đề trên và phía SCA thông báo tàu Ever Given
sẽ được phép rời khỏi Kênh đào Suez vào ngày 7/7.

Sự gián đoạn chuỗi cung ứng container có thể ảnh 
hưởng đến các chuyến hàng cho đến tận Giáng sinh

Cảng Container Quốc tế Yantian (YICT) cho biết
họ hiện đã hoạt động trở lại bình thường, xử lý
khoảng 40.000 teu mỗi ngày trên khoảng 20 cầu
cảng. Tuy nhiên, tác động của sự gián đoạn,
được Maersk cho là lớn hơn nhiều so với
việc tàu Ever Given chặn kênh Suez, tiếp tục
được cảm nhận tại các cảng trên khắp miền
Nam Trung Quốc với thời gian gián đoạn
cao, theo Project44.

Thời gian chờ (dwell times) trung bình là bảy ngày tại Yantian. Trong đó thời gian chờ đối với
xếp hàng hóa xuất khẩu (POL) là 12,9 ngày, còn thời gian chờ đối với dỡ hàng hóa nhập khẩu
(POD) là 4,2 ngày.

Project44 lưu ý rằng thời gian chờ cao cho thấy cảng vẫn đang hoạt động nhưng theo cách của
nó với việc phải giải phóng hàng hóa bị tồn đọng lớn trong tháng trước. Nhiều nhà máy cũng
được báo cáo là đã tạm dừng sản xuất do tình trạng thiếu chỗ vận chuyển, đang báo hiệu trước
về sự tắc nghẽn của chuỗi cung ứng trong nhiều tháng tới.

Josh Brazil, Phó Giám đốc Marketing tại Project44 cho biết: Mặc dù hàng hóa đang được xuất
nhập qua cảng trở lại, nhưng sự kiện tắc nghẽn tại cảng Yantian đang được coi là một trong
những sự kiện gây rối loạn nhất trong năm.
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Đầu tư gần 1.800 tỷ đồng xây dựng khu công nghiệp 
sạch ở Hưng Yên.
Ngày 6/7/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1070/QĐ-TTg về chủ trương
đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp sạch.

Theo đó, tổng vốn đầu tư của dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp
sạch là 1.788,59 tỷ đồng (tương đương 76,912 triệu USD), trong đó vốn góp của Nhà đầu tư là
357,718 tỷ đồng (tương đương 15,381 triệu USD); quy mô sử dụng đất của dự án là 143,08 ha
thuộc địa phận xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu và xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.

Cụ thể, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp sạch bao gồm
các Nhà đầu tư: Tập đoàn Nhà đất Hàn Quốc; Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đô thị TDH
Ecoland; Tập đoàn phát triển hạ tầng và đô thị Hàn Quốc tại nước ngoài; Công ty xây dựng KBI;
Ngân hàng Shinhan.

Tiến độ thực hiện dự án không quá 36 tháng kể từ ngày được Nhà nước bàn giao đất.

BĐS công nghiệp miền Bắc vẫn ổn định dù Covid 
hoành hành
Tuy bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng tỷ lệ lấp đầy của bất động sản công nghiệp ở
khu vực miền Bắc vẫn ổn định, duy trì ở mức 75%, trong khi nhà xưởng xây sẵn chứng
kiến tỷ lệ lấp đầy giảm so với quý 1/2021 do thị trường đón chào nguồn cung mới

Tỷ lệ lấp đầy ở khu vực miền Bắc vẫn ổn định
Theo báo cáo quý 2/2021 của JLL, thị trường đất công
nghiệp cho thuê ở miền Bắc ghi nhận thêm nguồn cung mới
từ khu công nghiệp Yên Mỹ tại Hưng Yên của chủ đầu tư
Viglacera Yên Mỹ, nâng tổng diện tích đất công nghiệp cho
thuê tại miền Bắc lên 9.700 ha.

Thị trường nhà xưởng xây sẵn cũng đón chào thêm nguồn
cung mới, tập trung chủ yếu ở Hải Dương, nâng tổng nguồn

cung nhà xưởng xây sẵn tại miền Bắc lên 1,9 triệu m2 sàn. Đáng chú ý, thị trường ghi nhận một
số thương vụ M&A trong quý 2/2021, điển hình là Boustead Projects mua lại 49% cổ phần trong
Công ty cổ phần Phát triển Công nghiệp KTG Bắc Ninh tại Khu công nghiệp Yên Phong với giá
khoảng 6,9 triệu USD.

Triển vọng thị trường: thị trường BĐS công nghiệp vùng Đông Bắc sôi động
Ngoài các tỉnh ở khu vực đồng bằng sông Hồng, các tỉnh ở vùng Đông Bắc như Bắc Giang,
Quảng Ninh, Thái Nguyên đang thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư với lợi thế về giá thuê, và
hạ tầng ngày càng được hoàn thiện. Giá đất ở các khu vực này được dự báo sẽ tiếp tục tăng
trưởng ở mức 8-10% so với cùng kì năm trước. Tương tự, thị trường nhà xưởng xây sẵn cũng
được dự báo sẽ sôi động ở khu vực Đông Bắc, với nhiều nhà đầu tư mới gia nhập thị trường
như GNP Industrial hay Công ty cổ phần công nghiệp KCN Việt Nam.
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THUẾ

THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Dịch vụ cung cấp cho VPĐD nước ngoài có được hưởng thuế GTGT  0%?

Công văn số 21842/CTHN-TTHT ngày 18/6/2021 của Cục Thuế TP. Hà  
Nội về chính sách thuế GTGT đối với dịch vụ cung cấp cho tổ chức 

nước  ngoài.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTC, đối với dịch vụ tư vấn, khảo sát
công trình cho doanh nghiệp ở nước ngoài, chỉ được hưởng thuế GTGT 0% trên toàn bộ giá
trị hợp đồng nếu bên nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam đồng thời dịch vụ
được tiêu dùng bên ngoài Việt Nam.

Trường hợp bên nước ngoài đã có cơ sở thường trú tại Việt Nam (văn phòng đại diện chẳng
hạn) thì thuế GTGT 0% chỉ được áp dụng đối với phần giá trị dịch vụ thực hiện ở ngoài Việt
Nam.

(Nguồn: luatvietnam.net)

THUẾ KHÁC

Miễn lập hồ sơ giao dịch liên kết nếu tổng giá trị giao dịch trong kỳ dưới 30 
tỷ

Công văn số 21930/CTHN-TTHT ngày 18/6/2021 của Cục Thuế TP. Hà  
Nội về việc miễn lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết.

Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 19 Nghị định 132/2020/NĐ-CP, doanh nghiệp phát sinh
giao dịch liên kết sẽ được miễn lập hồ sơ kê khai giá giao dịch liên kết nếu tổng doanh thu
trong kỳ tính thuế dưới 50 tỷ và tổng giá trị tất cả các giao dịch liên kết trong kỳ tính thuế
dưới 30 tỷ.

Tổng giá trị tất cả các giao dịch liên kết phát sinh trong kỳ tính thuế làm căn cứ xét miễn lập hồ
sơ giao dịch liên kết được tính bằng tổng giá trị tại Cột (3) cộng Cột (7) của dòng chỉ tiêu
“Tổng giá trị giao dịch phát sinh từ hoạt động liên kết” theo hướng dẫn tại Phụ lục I Nghị định
132/2020/NĐ- CP .

Việc xác định "giao dịch liên kết" được căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 1, Điều 5 và
Điều 6 Nghị định 132/2020/NĐ-CP .

(Nguồn: vietlawonline.com)

PHẦN TIN PHÁP LUẬT



Bản tin thịtrường 17

HẢI QUAN – XUẤT NHẬP KHẨU

Lưu ý về mã HS đối với một số mặt hàng

Công văn số 3220/TCHQ-TXNK ngày 25/6/2021 của Tổng cục Hải quan 
về việc hướng dẫn, chấn chỉnh phân loại.

Do doanh nghiệp thường khai sai mã số HS của các mặt hàng sau đây nên Tổng cục Hải quan
đã yêu cầu Hải quan các tỉnh rà soát, kiểm tra, phân loại lại theo đúng hướng dẫn sau:

- Mặt hàng Loa đơn, chưa lắp vào vỏ loa, công dụng dùng để lắp trong các thùng loa nhằm
chuyển đổi tín hiệu điện âm tần thành âm thanh, phải phân loại vào nhóm 85.18, mã số
8518.29.90 (MFN 15%), không phải áp mã số 8518.90.30 (MFN 10%).

- Mặt hàng Viên nữ sắc Onagre là chế phẩm thực phẩm dạng lỏng từ dầu thực vật, có thành
phần chính gồm Dầu hoa anh thảo, vitamin E nguyên chất, phù hợp phân loại vào nhóm
15.17,phân nhóm 1517.90, mã số 1517.90.69 (MFN 30%),không phải mã số 2106.90.72
(MFN 15%).
- Mặt hàng Quạt dùng cho thiết bị lọc khí trong phòng sạch, đường kính 36cm, gắn kèm
motor OR430, công suất 400W, điện áp 220V, mới 100%, phù hợp phân loại vào nhóm 8414,
phân nhóm 8414.59 "- - Loại khác", phân nhóm "- - - Công suất không quá 125kW", phân
nhóm "- - - - Loại khác", mã số 8414.59.41 đối với quạt có lưới bảo vệ hoặc 8414.59.49 đối
với quạt loại khác.

Các trường hợp khai sai mã HS, mức thuế nhập khẩu sẽ bắt buộc khai sửa đổi và bị truy thu
thuế, xử phạt (nếu có).

Không sử dụng C/O khi hưởng thuế EVFTA

Công văn số 1617/HQTPHCM-GSQL ngày 23/6/2021 của Cục Hải quan  
TP. HCM về chứng nhận xuất xứ theo Hiệp định EVFTA.

Theo thông báo của EU (Công văn số 5575/TCHQ-GSQL ngày 21/8/2020), hiện tại EU chỉ áp
dụng cơ chế tự chứng nhận xuất xứ theo hệ thống REX, không áp dụng C/O.

Theo đó, Việt Nam sẽ chỉ cho hưởng ưu đãi đối với lô hàng xuất xứ từ EU trên cơ sở chứng
từ tự chứng nhận xuất xứ được phát hành bởi nhà xuất khẩu đã đăng ký mã REX hoặc bởi
bất kỳ nhà xuất khẩu nào chứng nhận cho lô hàng trị giá không quá 6.000 euro.

(Nguồn: luatvietnam.net)
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Không chấp nhận C/O tự chứng nhận xuất xứ EVFTA cấptrước 1/8/2020

Công văn số 1618/HQTPHCM-GSQL ngày 23/6/2021 của Cục Hải quan  
TP. HCM về vướng mắc bổ sung chứng từ tự chứng nhận xuất xứ  

EVFTA.

Căn cứ Điều 39 Thông tư 11/2020/TT-BCT, Cục Hải quan TP. HCM lưu ý, chứng từ tự chứng
nhận xuất xứ cho hàng hóa của EU chỉ được chấp nhận nếu ngày cấp từ 1/8/2020 (ngày Hiệp
định EVFTA có hiệu lực).

Trường hợp ngày cấp trước 1/8/2020 sẽ bị từ chối.

(Nguồn: vietlawonline.com)

Tự giác khai bổ sung mã HS sau khi giám định sẽ được miễn tiền chậm nộp

Công văn số 3189/TCHQ-TXNK ngày 24/6/2021 của Tổng cục Hải quan
về việc khai báo mã HS trong thời gian chờ kết quả phân tích, giám định.

Theo quy định tại Điều 46 Thông tư 38/2015/TT-BTC , đối với hàng hóa nhập khẩu phải giám
định để xác định chính xác mã số HS, doanh nghiệp được tạm nộp thuế theo mã HS tự khai.

Sau khi có kết quả giám định, nếu khác mã HS thì phải khai bổ sung theo mã HS đúng và nộp
tiền thuế chênh lệch nếu có.

Cần lưu ý, nếu doanh nghiệp tự giác khai bổ sung mã HS sau khi có kết quả giám định thì
được miễn tiền chậm nộp. Ngược lại, nếu không tự giác khai bổ sung và bị cơ quan hải quan
ấn định thuế thì phải chịu thêm tiền chậm nộp và tiền phạt (nếu có).

(Nguồn: vietlawonline.com)

Xuất khẩu hàng có nguồn gốc nhập khẩu, sử dụng mã loại hình nào?

Công văn số 1648/HQTPHCM-GSQL ngày 25/6/2021 của Cục Hải quan  
TP. HCM hướng dẫn sử dụng mã loại hình.

Theo Quyết định số 1357/QĐ-TCHQ ngày 18/5/2021, trường hợp công ty trực tiếp nhập khẩu
hàng hóa từ nước ngoài về Việt Nam, sau đó xuất kinh doanh chính mặt hàng này sang nước
thứ 3 thì sử dụng mã loại hình B13.

Nếu công ty mua hàng hóa có nguồn gốc nhập khẩu từ nhà cung cấp trong nước để xuất kinh
doanh ra nước ngoài thì sử dụng mã loại hình B11.

Riêng trường hợp doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp nhập khẩu theo giấy chứng nhận đăng ký
quyền nhập khẩu khi nhập khẩu hàng kinh doanh sẽ sử dụng mã loại hình A41.

(Nguồn: luatvietnam.net)
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[Dự thảo] - Nghị định sửa đổi về ghi nhãn hàng hóa

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số  
43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa

(Dự thảo) Nghị định này sẽ sửa đổi, bổ sung các quy định sau đây về nhãn hàng hóa:

- Bổ sung hàng hóa miễn ghi nhãn;
- Bổ sung quy định về ghi nhãn đối với hàng hóa xuất khẩu;
- Sửa đổi quy định về ghi nhãn đối với hàng hóa nhập khẩu;
- Bổ sung quy định cho ghi nhãn bằng phương thức điện tử;
- Sửa đổi quy định về ghi nhãn phụ;
- Sửa đổi các nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn hàng hóa;
- Sửa đổi cách ghi xuất xứ, thành phần định lượng trên nhãn;
...

Theo đó, hàng hóa là vật liệu xây dựng không có bao bì và hàng hóa nhập khẩu gửi kho
ngoại quan để xuất sang nước thứ ba sẽ được miễn gắn nhãn.

Đối với hàng hóa xuất khẩu, việc ghi nhãn sẽ phải tuân thủ quy định của nước nhập khẩu,
đồng thời phải đáp ứng các quy định về ghi xuất xứ tại khoản 7 Điều 1 Nghị định này.

Đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam, tại thời điểm thông quan, trên nhãn gốc bắt
buộc phải thể hiện đầy đủ các thông tin sau: tên hàng; tên, địa chỉ của cơ sở chịu trách
nhiệm về hàng hóa; xuất xứ hoặc nơi thực hiện công đoạn hoàn thiện cuối cùng.

Nếu trên nhãn gốc hàng nhập khẩu chưa thể hiện xuất xứ hoặc nơi thực hiện công đoạn
hoàn thiện cuối cùng thì thông tin này phải thể hiện trong hồ sơ nhập khẩu.

(Nguồn: luatvietnam.net)

Hàng tái xuất sau khi chuyển tiêu thụ nội địa không được hoàn thuế nhập khẩu

Công văn số 3191/TCHQ-TXNK ngày 24/6/2021 của Tổng cục Hải 
quan  về việc hoàn thuế hàng nhập khẩu phải tái xuất.

Theo quy định tại điểm c khoản 1 và
khoản 2 Điều 19 Luật thuế XNK số
107/2016/QH13, điều kiện hoàn thuế
nhập khẩu đối với hàng hóa tái xuất
là "chưa qua sử dụng, gia công, chế
biến".

Theo Công văn này, đối với lô hàng
TN-TX được khai chuyển tiêu thụ nội
địa, nộp đủ thuế nhưng sau đó lại tái
xuất trở ra nước ngoài thì cơ quan hải quan cho rằng không đủ cơ sở xác định hàng tái
xuất chính là hàng tạm nhập trước đây và không đáp ứng điều kiện "chưa qua sử dụng,
gia công, chế biến" tại Việt Nam nên không được xét hoàn thuế nhập khẩu.

(Nguồn: vietlawonline.com)
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C/O giáp lưng mẫu AANZ không bắt buộc thể hiện số tham chiếu C/O gốc

Công văn số 3105/TCHQ-GSQL ngày 21/6/2021 của Tổng cục Hải quan  
về việc xác minh C/O mẫu AANZ.

Căn cứ Hiệp định AANZFTA và điểm d khoản 3 Điều 10 Thông tư 31/2015/TT-BCT, Tổng cục
Hải quan cho rằng, C/O giáp lưng mẫu AANZ (do Singapore cấp) không bắt buộc phải thể hiện
số tham chiếu của C/O gốc mà chỉ cần thể hiện các thông tin liên quan và phù hợp với C/O
gốc.

Hiệp định AANZFTA hiện nay không có quy định việc cấp C/O giáp lưng dựa trên nhiều C/O
ban đầu. Vấn đề này cần phải chờ Tổng cục Hải quan xác minh với cơ quan cấp C/O.

(Nguồn: luatvietnam.net)

C/O mẫu AJ không bắt buộc ghi "số lượng" tại ô số 5

Công văn số 3106/TCHQ-GSQL ngày 21/6/2021 của Tổng cục Hải quan  
về thông tin số lượng hàng trên C/O mẫu AJ.

Theo mẫu C/O AJ ban hành tại Phụ lục 8 Quyết định 44/2008/QĐ-BCT, thông tin "số lượng
hàng" chỉ bắt buộc ghi tại ô số 7, riêng ô số 5 chỉ ghi nếu

cần thiết.

Theo đó, Tổng cục Hải quan cho rằng, trường hợp
tại ô số 7 trên C/O mẫu AJ đã ghi đầy đủ thông tin
"số lượng hàng" thì tại ô số 5 có thể ghi hoặc
không, nếu không ghi thì cũng không ảnh hưởng
đến tính hợp lệ của C/O.

(Nguồn: vietlawonline.com)

Thuê gia công phế liệu ở nước ngoài có được miễn thuế XK?

Công văn số 3112/TCHQ-TXNK ngày 21/6/2021 của Tổng cục Hải quan  
về thuế xuất khẩu đối với phế liệu xuất khẩu để thuê gia công ở nước  

ngoài.

Theo quy định tại khoản 5 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP, khoáng sản và sản phẩm chế
biến từ khoáng sản (chiếm trên 51%) khi xuất khẩu để thuê gia công thì vẫn phải chịu thuế
xuất khẩu (XK), chỉ trừ phế liệu gia công, SXXK là được miễn thuế XK.

Theo đó, trường hợp Công ty nhập khẩu nhôm cuộn (sản phẩm chế biến từ khoáng sản) theo
loại hình A12- Nhập kinh doanh sản xuất sau đó thu gom phế liệu (rìa nhôm, vụn nhôm) xuất
khẩu ra nước ngoài để thuê gia công thì không được miễn thuế XK.

(Nguồn: luatviet)
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TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG – CHỨNG KHOÁN

Giảm nhiều khoản phí, lệ phí trong 6 tháng cuối năm 2021

Thông tư số 47/2021/TT-BTC ngày 24/6/2021 của Bộ Tài chính quy định  
mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối  

tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Hiệu lực thi hành: 1/7/2021

Từ 1/7 đến 31/12/2021, nhiều khoản phí, lệ phí sẽ được cắt giảm nhằm hỗ trợ khó khăn cho
sản xuất kinh doanh trong đợt dịch Covid-19 thứ 4, cụ thể:

-Giảm đến 90% đối với: phí nhượng quyền khai thác sân bay; lệ phí ra, vào cảng hàng không;
phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm; phí thẩm định điều kiện kinh doanh thức ăn
thủy sản.

-Giảm đến 80% đối với: phí thẩm định cấp phép khai thác nước; phí thẩm định cấp chứng chỉ,
giấy phép, giấy chứng nhận trong lĩnh vực hàng không; phí đăng ký giao dịch bảo đảm; lệ phí
cấp hộ chiếu, giấy thông hành, giấy phép xuất cảnh, tem AB.

-Giảm đến 70% đối với: phí thẩm định điều kiện kinh doanh kiểm định kỹ thuật an toàn lao
động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; phí trong lĩnh vực y tế; phí sử dụng đường bộ đối
với xe vận tải; phí khai thác dữ liệu môi trường, khí tượng thủy văn.

-Giảm đến 50% đối với: lệ phí cấp giấy phép hoạt động ngân hàng; lệ phí cấp chứng chỉ năng
lực, chứng chỉ hành nghề xây dựng; phí thẩm định dự án xây dựng; phí thẩm định thiết kế
cơ sở; phí thẩm định cấp phép dịch vụ lữ hành; phí, lệ phí lĩnh vực chứng khoán; phí đăng
ký sử dụng mã số mã vạch nước ngoài; lệ phí sở hữu công nghiệp; lệ phí cấp giấy phép xuất
khẩu lao động; phí kiểm định phương tiện PCCC.

Thời gian áp dụng chính sách giảm phí, lệ phí nêu trên là từ 1/7 -
31/12/2021. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2021 đến hết
ngày 31/12/2021.

(Nguồn: luatvietnam.net)
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LAO ĐỘNG – BẢO HIỂM

Chính sách hỗ trợ cho đoàn viên và con đoàn viên bị bệnh Covid-19 tại TP. HCM

Công văn số 517/LĐLĐ-NC ngày 30/6/2021 của Liên đoàn Lao động TP. HCM 
về việc hỗ trợ đoàn  viên công đoàn và con đoàn viên công đoàn bị ảnh  

hưởng dịch Covid-19 đợt bùng phát lần thứ 4 từ  ngày 27/4/2021.

Ngoài các chính sách hỗ trợ thu nhập tại Quyết định  số 2606/QĐ-TLĐ ngày 19/5/2021 và
Công văn số 374/LĐLĐ-CSPL ngày 28/5/2021, Liên đoàn Lao động TP. HCM sẽ tiếp tục hỗ trợ
thêm cho đoàn  viên và con của đoàn viên bị ảnh hưởng dịch như sau:

-1 triệu đồng/người đối với đoàn viên bị bệnh nan y, bệnh hiểm nghèo là bệnh nhân Covid-19  
hoặc là F1 cách ly.

-1 triệu đồng/trẻ dưới 16 tuổi, là con của đoàn viên đồng thời bị bệnh Covid-19 hoặc bị bệnh 
nan  y, bệnh hiểm nghèo nay nhiễm Covid-19 hoặc là F1.

-500.000 đồng/trẻ dưới 36 tháng tuổi, có cha hoặc mẹ là đoàn viên bị bệnh Covid-19 hoặc là 
F1  hoặc đang tham gia phòng chống dịch liên tục, dài ngày tại các điểm phong tỏa, cách ly tập 
trung.

-300.000 đồng/trẻ dưới 36 tháng tuổi, là con của đoàn viên, có cha hoặc mẹ phải đi cách ly từ 
7 ngày trở lên tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất.

Mỗi trường hợp chỉ được hỗ trợ một lần với mức cao nhất.

Thời gian áp dụng kể từ ngày dịch bệnh bùng phát đợt 4, ngày 27/4/2021.

Hồ sơ đề xuất hỗ trợ được gửi về Ban Nữ công Liên đoàn Lao động TP. HCM.
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Người lao động tại TP. HCM bắt buộc đăng ký tài khoản VssID

Công văn số 224/BHXH-TTPTĐT ngày 10/6/2021 của Bảo hiểm xã hội  
TP. HCM về việc đăng ký tài khoản VssID.

Việc đăng ký tài khoản VssID được cho là bắt
buộc đối với toàn bộ công chức, viên chức,
người lao động trên địa bàn TP. HCM, thời hạn
đăng ký là trước 31/7/2021. Yêu cầu này được
nêu tại Công văn số 1388/UBND-VX ngày
5/5/2021.

Theo BHXH TP. HCM, việc cài đặt VssID là
quyền lợi của người tham gia BHXH, vừa giúp
người dùng có thể trực tiếp giám sát doanh
nghiệp trong việc đóng BHXH, vừa cung cấp
nhiều tiện ích khác như tra cứu quá trình đóng,
hưởng chế độ BHXH; cung cấp thẻ BHYT điện
tử, tra cứu lịch sử KCB BHYT, ...

Người lao động phải tự cài đặt ứng dụng này,
phía doanh nghiệp chỉ có trách nhiệm hướng
dẫn, hỗ trợ.

Về nguyên tắc, người lao động phải đến cơ quan
BHXH để hoàn tất thủ tục trước khi được kích
hoạt tài khoản VssID. Tuy nhiên, do dịch

bệnh, cơ quan BHXH sẽ tạm kích hoạt ngay khi đối chiếu thông tin kê khai của người lao
động
trùng khớp với dữ liệu quản lý của ngành BHXH. Riêng tờ khai đăng ký, doanh nghiệp sẽ thu
và nộp thay cho người lao động.

(Nguồn: vietlawonline.com)
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Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực  
lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở  

nước ngoài theo hợp đồng.

Đây là dự thảo Nghị định mới về xử phạt hành chính trong lĩnh vực lao động, tiền lương,
BHXH và sẽ thay thế Nghị định số 28/2020/NĐ-CP .
Theo đó, nếu dự thảo này được thông qua, nhiều hành vi vi phạm mới trong lĩnh vực lao động,
tiền lương sẽ bị xử phạt như:
-Phạt từ 50 - 75 triệu nếu có hành vi lôi kéo, dụ dỗ, hứa hẹn, quảng cáo gian dối hoặc thủ
đoạn khác để lừa gạt người lao động hoặc để tuyển người lao động với mục đích mua bán
người, bóc lột, cưỡng bức lao động.

-Phạt từ 2 - 25 triệu nếu không giao kết HĐLĐ bằng văn bản đối với công việc có thời hạn từ
đủ 01 tháng trở lên.
- Phạt từ 15 - 30 triệu nếu có hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc.

-Phạt từ 50 - 75 triệu nếu có hành vi cưỡng bức lao động, ngược đãi người lao động, buộc
người lao động thực hiện HĐLĐ để trả nợ.
- Phạt từ 1 - 20 triệu nếu sửa đổi thời hạn HĐLĐ bằng phụ lục.

-Phạt từ 5 - 50 triệu nếu hạn chế hoặc can thiệp vào quyền tự quyết chi tiêu lương của người
lao động.

Ngoài ra, Nghị định mới cũng sẽ quy định rõ thời hiệu xử phạt trong lĩnh vực lao động, BHXH
là 1 năm và lĩnh vực xuất khẩu lao động là 2 năm.
Nghị định xử phạt mới dự kiến sẽ có hiệu lực từ năm 2022.

(Nguồn: thuvienphapluat.com)

Hướng dẫn lập báo cáo an toàn lao động năm 2021 (tại TP. HCM)

Công văn số 18084/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 31/5/2021 của Sở Lao  
động - Thương binh và Xã hội TP. HCM về việc báo cáo tình hình tai  

nạn lao động, công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2021.

Công văn hướng dẫn biểu mẫu, thời gian nộp và hình thức nộp báo
cáo định kỳ an toàn lao động năm 2021 đối với doanh nghiệp tại TP.
HCM.
Theo đó, trong năm 2021, doanh nghiệp phải nộp các báo cáo sau:

-Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động (TNLĐ) theo mẫuPhụ  
lục XII Nghị định 39/2016/NĐ-CP.
-Báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATLĐ) theo mẫu Phụ  
lục II Thông tư 07/2016/TT-BLĐTBXH .
Thời gian nộp báo cáo từ ngày 15/6 - 5/7/2021 (đối với báo cáo TNLĐ 6 tháng năm 2021); từ
ngày 20/12/2021 - 10/1/2022 (đối với báo cáo TNLĐ cả năm 2021 và báo cáo công tác ATLĐ
năm 2021).

Cơ quan nhận báo cáo là Sở Lao động TB&XH TP. HCM (thông qua Phòng Việc làm - An
toàn lao động).
Hình thức nộp qua bưu điện hoặc qua email, không nộp trực tiếp do đang dịch bệnh.

(Nguồn: vietlawonline.com)

[Dự thảo] Nghị định mới về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực lao động, tiền lương
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XÂY DỰNG – BẤT ĐỘNG SẢN

Điều chỉnh tiến độ xây dựng không cần phải tái thẩm định

Công văn số 2173/BXD-HĐXD ngày 11/6/2021 của Bộ Xây 
dựng về  thẩm quyền điều chỉnh thời gian dự án.

Theo Bộ Xây dựng, trường hợp dự án chỉ điều chỉnh tiến độ, không điều chỉnh các nội dung
khác và đã được chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng dự án điều chỉnh thì không cần phải
làm thủ tục thẩm định lại tại cơ quan chuyên môn về xây dựng.

Các trường hợp điều chỉnh dự án, điều chỉnh thiết kế xây dựng hiện được thực hiện theo quy
định tại Điều 61, Điều 84 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và khoản 18 Điều 1 Luật số
62/2020/QH14.

Việc thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh, thẩm định thiết kế xây dựng điều chỉnh  
được thực hiện theo Điều 19, Điều 39 Nghị định 15/2021/NĐ-CP.

(Nguồn: luatvietnam.net)

Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 tại TP. HCM

Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND ngày 8/6/2021 của UBND TP. HCM  
quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn Thành phố  

Hồ Chí Minh.

Hiệu lực thi hành: 18/6/2021

Quyết định công bố hệ số điều chỉnh giá đất được dùng để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất
trong  năm 2021 tại TP. HCM.

Theo đó, hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 cơ bản không có thay đổi so với hệ số điều chỉnh
năm  2020.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/6/2021 và thay thế Quyết định số 03/2020/QĐ-
UBND ngày 16/01/2020.

(Nguồn: vietlawonline.com)
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Công bố Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 quận Gò Vấp (TP. HCM)

Quyết định số 1951/QĐ-UBND ngày 27/5/2021 của UBND TP. HCM về  
việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của quận Gò Vấp.

Quyết định công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của quận Gò Vấp (TP. HCM), bao gồm
các  chỉ tiêu:

- Diện tích sử dụng năm 2021 của các loại đất

- Diện tích thu hồi năm 2021 của các loại đất

- Diện tích cho chuyển mục đích năm 2021 của các loại đất.

(Nguồn: vietlawonline.com)

Điều kiện miễn giấy phép xây dựng cho công trình đã được phê  duyệt 
thiết kế

Công văn số 2177/BXD-HĐXD ngày 14/6/2021 của Bộ Xây dựng về việc  
miễn giấy phép xây dựng.

Theo quy định tại khoản 30 Điều 1 Luật Xây
dựng sửa đổi số 62/2020/QH14, đối với công
trình đã được cơ quan chuyên môn xây dựng
thông báo kết quả thẩm định đủ điều kiện phê
duyệt thiết kế đồng thời đáp ứng các điều kiện
về cấp phép xây dựng thì được miễn xin giấy
phép xây dựng.

Tuy nhiên, trường hợp này, sau khi có kết
quả thẩm định thiết kế, chủ đầu tư phải nộp bổ sung hồ sơ, giấy tờ chứng minh việc đáp ứng
các điều kiện cấp phép xây dựng kèm theo thông báo khởi công cho Sở Xây dựng địa phương
để kiểm tra, theo dõi (khoản 5 Điều 38 Nghị định 15/2021/NĐ-CP).

Sở Xây dựng sẽ tiến hành kiểm tra việc đáp ứng điều kiện cấp phép xây dựng ngay từ khi có
thông báo khởi công của chủ đầu tư.

(Nguồn: luatvietnam.net)
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