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Lào xây dựng dự án năng lượng điện mặt trời nổi lớn 
nhất thế giới

Chính phủ Lào và các cổ đông của Nhà máy thủy điện
Nam Theun 2 đã nhất trí phát triển nhà máy điện mặt trời
nổi hỗn hợp Nam Theun 2 có công suất lên tới 240MWp.

Được xây dựng trên diện tích rộng 3,2 km2 mặt hồ chứa
của thủy điện Nam Theun 2, đây sẽ là dự án năng lượng
điện mặt trời nổi hỗn hợp lớn nhất trên thế giới.

Theo báo chí Lào, Chính phủ nước này vừa ký một Thỏa
thuận phát triển dự án với Electricité De France (EDF) để

Bloomberg: Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chững 
lại quá sớm so với kỳ vọng
Theo Bloomberg đưa tin, triển vọng phục hồi kinh tế Trung Quốc đã thay đổi rõ nét khi mà vào
ngày thứ Sáu vừa rồi, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) đã hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc
nhằm khuyến khích tăng trưởng tín dụng. Việc tỷ lệ dự trữ bắt buộc được điều chỉnh giảm đến
50 điểm cơ bản tại phần lớn các ngân hàng không khỏi khiến nhiều người ngạc nhiên.

Nhiều chuyên gia nhận định động thái hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc của PBOC có thể coi như một
cách nhằm đảm bảo quá trình phục hồi kinh tế sẽ đi ngang từ thời điểm này chứ không sụt
giảm.

Kinh té Trung Quốc nhiều khả năng không còn tăng trưởng cao sau khoảng thời gian “bật mạnh”
trước đây khi mà hiệu ứng so sánh nền thấp với năm ngoái giảm đi. Tuy nhiên các chuyên gia
kinh tế cảnh báo việc Trung Quốc hạ nhiệt tăng trưởng đang diễn ra sớm hơn so với kỳ vọng và
giờ đây có thể tác động đến toàn thế giới.

Quá trình phục hồi chững lại của kinh tế Trung Quốc khẳng định cho quan điểm rằng lạm phát
giá sản xuất nhiều khả năng đã lập đỉnh và giá hàng hóa sẽ hạ nhiệt hơn nữa.

Chuyên gia kinh tế trưởng khu vực châu Á – Thái Bình Dương tại ngân hàng Societe Generale
SA, ông Wei Yao, nhận xét: “Việc tăng trưởng kinh tế Trung Quốc chững lại có thể đồng nghĩa
áp lực lạm phát trên toàn cầu sẽ giảm bớt, đặc biệt nếu xét đến nhu cầu đối với kim loại công
nghiệp và hàng hóa tiêu dùng”.

khởi động việc phát triển dự án tại tỉnh Khammuan, Trung Lào. Các nhà phát triển dự án, đứng
đầu là EDF, cùng Lao Holding State Enterprise (LHSE) của Lào và Electricity Generating Public
Company (EGCO) của Thái Lan, đặt mục tiêu sẽ khởi công dự án vào năm 2022 và đưa vào
vận hành trong năm 2024.

Việc lắp đặt nhà máy điện mặt trời trên mặt hồ thủy điện sẽ cho phép vận hành kết hợp giữa
năng lượng điện mặt trời với năng lượng thủy điện của nhà máy Nam Theun 2 (1.080MW). Mục
tiêu là để tiết kiệm nước bởi khi có ánh nắng mặt trời, việc phát điện bằng thủy điện sẽ giảm.
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Kim ngạch thương mại Ấn Độ-Trung Quốc tăng ở 
mức kỷ lục gần 63%
Đây là mức tăng cao nhất trong số các đối tác thương mại lớn
của Trung Quốc với tổng kim ngạch thương mại hai chiều vượt
qua mức trước đại dịch.

Theo số liệu do Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố ngày
13/7, kim ngạch thương mại Ấn Độ-Trung Quốc trong 6 tháng
đầu năm nay đạt 57,48 tỷ USD, cao nhất trong bất cứ giai đoạn
nửa đầu năm nào.

Mỹ siết chặt kiểm soát lĩnh vực ngân hàng
Theo một nguồn thạo tin, sắc lệnh hành pháp mà Tổng thống Mỹ Joe Biden dự định ban hành
nhằm thúc đẩy khả năng cạnh tranh của nước Mỹ sẽ nhắm vào các thương vụ sáp nhập trong
ngành ngân hàng bằng cách hối thúc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và Bộ Tư pháp cập nhật
các quy định về sáp nhập và tăng cường kiểm soát các thương vụ sáp nhập trong ngành này.

Nguồn tin trên cho hay sắc lệnh hành pháp trên cũng sẽ yêu cầu Cơ quan bảo vệ tài chính cho
người tiêu dùng (CFPB) ban hành các quy định cho phép người tiêu dùng kiểm soát hoàn toàn
dữ liệu tài chính của họ để có thể dễ dàng hơn trong việc thay đổi ngân hàng.

Dự kiến sẽ được Tổng thống Biden ký trong ngày 9/7, mệnh lệnh nói trên có thể là “cú giáng”
đối với lĩnh vực ngân hàng sau một loạt các thương vụ mua bán và sáp nhập (M&A) được tiến
hành dưới thời chính sách mềm mỏng hơn của cựu Tổng thống Donald Trump, như “cuộc kết
hôn” trị giá 28 tỷ USD giữa BB&T Corp và SunTrust – thương vụ sáp nhập lớn nhất trong ngành
ngân hàng kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2007-2009, cũng như thương vụ Fifth Third
Bancorp mua lại MB Financial Inc với giá 4,7 tỷ USD.

Một báo cáo của Hội đồng giám sát các thể chế tài chính liên bang và Cục Dự trữ liên bang Mỹ
chi nhánh St. Louis cho thấy số lượng ngân hàng thương mại tại Mỹ đã giảm khoảng 10.000
đơn vị trong 20 năm qua, tức giảm 70%.

Trong đó, Ấn Độ xuất khẩu sang Trung Quốc 14,72 tỷ USD, tăng 69,6%, trong khi nhập khẩu
42,76 tỷ USD, tăng 60,4%, chủ yếu do việc mua sắm thiết bị y tế.

Trong 6 tháng qua, thương mại của Trung Quốc với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á
(ASEAN) – đối tác thương mại lớn nhất của Bắc Kinh - đạt 410,75 tỷ USD, tăng 38,2% so với
cùng kỳ năm trước đó.

Cũng trong nửa đầu năm 2021, thương mại của Trung Quốc với Liên minh châu Âu (EU) đạt
388,2% (tăng 37%) còn thương mại với Mỹ đạt 340,8 tỷ USD (tăng 45,7%).
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Standard Chartered: Việt Nam là lựa chọn hàng đầu
của doanh nghiệp ASEAN muốn phát triển nội khối

Việt Nam nằm trong tốp đầu các thị trường để mở rộng hoạt động
kinh doanh của các doanh nghiệp ASEAN đang tìm kiếm cơ hội
tăng trưởng nội khối, đó là nhận định được ngân hàng Standard
Chartered đưa ra trong báo cáo mới đây.

Phần lớn các doanh nghiệp ASEAN hiện đang tập trung vào các cơ

hội kinh doanh trong khu vực kỳ vọng sẽ đạt được mức tăng trưởng mạnh mẽ trong 12 tháng tới
(99% các doanh nghiệp được hỏi kỳ vọng sẽ ghi nhận sự tăng trưởng trong hoạt động sản xuất
và 96% kỳ vọng tăng trưởng về doanh thu). Đây là kết quả của cuộc khảo sát được đề cập trong
báo cáo do Standard Chartered mới xuất bản mang tựa đề “Kinh doanh không biên giới: hành
lang thương mại nội khối ASEAN”, trong đó xem xét các cơ hội có thể thúc đẩy quá trình tăng
trưởng xuyên biên giới ở trong khu vực.

Về khía cạnh các thị trường mục tiêu trong ASEAN, 80% doanh nghiệp tham gia khảo sát cho
biết họ đang tập vào việc mở rộng hoạt động tại Singapore để nắm bắt các cơ hội bán hàng và
sản xuất, theo sau là Thái Lan (60%) và Việt Nam (59%).

Bà Michele Wee, Tổng giám đốc Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, chia sẻ: “Việt Nam
tiếp tục mang đến những cơ hội kinh doanh và đầu tư hấp dẫn nhờ nền tảng cơ bản mạnh mẽ -
tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, thị trường nội địa ngày càng mở rộng, chi phí lao động thấp,
lực lượng lao động dồi dào, tham gia vào nhiều hiệp định thương mại tự do và có vị trí địa lý
chiến lược.”

Mở rộng đối tượng tiêm vaccine Covid-19 trong chiến 
dịch tiêm chủng lớn nhất lịch sử

Bộ trưởng Y tế vừa ký Quyết định số 3355 về việc ban hành kế hoạch triển khai chiến dịch
tiêm vaccine Covid-19 năm 2021-2022.

Tại Việt Nam, Bộ Y tế đã nỗ lực tiếp cận các nguồn cung vaccine Covid-19 qua nhiều kênh khác
nhau. Đến nay đã có khoảng 105 triệu liều từ các nguồn cung ứng khác nhau được cam kết
phân bổ cho Việt Nam.

Theo Bộ Y tế, để đạt mục tiêu này và trong bối cảnh vaccine về Việt Nam với số lượng lớn trong
thời gian tới, chúng ta cần tổ chức chiến dịch tiêm chủng lớn nhất trong lịch sử trên quy mô toàn
quốc với sự tham gia của nhiều lực lượng như y tế, quân đội, công an và nhiều bộ, ngành.

Chiến dịch tiêm chủng này phải được tổ chức đồng loạt tại các cơ sở tiêm chủng trên toàn quốc
và sẽ được triển khai từ tháng 7/2021 tới tháng 4/2022.

Trong kế hoạch này, Bộ Y tế nêu rõ đối tượng tiêm là toàn bộ người dân trong độ tuổi có chỉ định
sử dụng vaccine theo khuyến cáo của nhà sản xuất, trong đó ưu tiên cho các lực lượng tuyến
đầu phòng chống dịch và lực lượng tuyến đầu trong thúc đẩy, phát triển kinh tế.

KINH TẾ VĨ MÔ – Kinh tế Việt Nam
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Lộ diện top 5 tỉnh, thành xuất khẩu lớn nhất 6 tháng
đầu năm
TP. HCM: 20,3 tỷ USD.
Theo số liệu của Cục Thống kê TP. HCM, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá của các doanh
nghiệp thành phố xuất qua cảng Thành phố (kể cả dầu thô) 6 tháng năm 2021 ước đạt 20,3 tỷ
USD, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế nhà nước đạt 1,05 tỷ USD,
giảm 12,4%; khu vực kinh tế ngoài nhà nước đạt 5,7 tỷ USD, tăng 8,1%; khu vực kinh tế có vốn
đầu tư nước ngoài đạt 13,6 tỷ USD, tăng 6,2%.

Bình Dương: 17,1 tỷ USD
Số liệu từ Cục thống kê Bình Dương cho biết, kim ngạch xuất khẩu của Bình Dương trong 6
tháng đầu năm ước đạt 17,1 tỷ USD; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 13,33 tỷ USD, tăng 43,4%;
duy trì thặng dư thương mại 3,75 tỷ USD. Bình Dương đứng thứ hai sau TP. HCM.

Bắc Ninh: 14,9 tỷ USD
Đứng thứ ba sau Bình Dương là Bắc Ninh. Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá trên địa bàn
Bắc Ninh 6 tháng đầu năm ước 14,9 tỷ USD, tăng 6,7% so với 6 tháng 2019; nhập khẩu hàng
hóa ước đạt 12,9 tỷ USD, tăng 5,1%.

Thái Nguyên: 13,4 tỷ USD
Trong 6 tháng đầu năm 2021, tổng giá trị xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ước đạt 13,4
tỷ USD, tăng 13,5% so với cùng kỳ, bằng 47,7% kế hoạch năm. Nhóm doanh nghiệp có vốn đầu
tư nước ngoài vẫn đóng vai trò trụ cột trong xuất khẩu của tỉnh khi chiếm trên 90% giá trị và tăng
13,6% so với cùng kỳ năm trước.

Hải Phòng: 11,7 tỷ USD
Tổng kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2021 của Hải Phòng ước đạt 11,74 tỷ USD, tăng
31,31% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch nhập khẩu 6 tháng năm 2021 ước đạt 11,66 tỷ USD,
tăng 32,9% so với cùng kỳ.

KINH TẾ VĨ MÔ – Kinh tế Việt Nam
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Từ 0 giờ ngày 19.7: 19 tỉnh phía nam giãn cách xã hội
theo Chỉ thị 16
Ngày 17.7, Thủ tướng Phạm Minh Chính có văn bản về việc thực hiện giãn cách xã hội phòng
chống dịch Covid-19 tại một số địa phương. Theo đó, Thủ tướng đồng ý áp dụng biện pháp giãn
cách xã hội trên phạm vi toàn địa bàn theo quy định tại Chỉ thị 16 đối với 3 địa phương TP.HCM,
Bình Dương, Đồng Nai (đã thực hiện), bổ sung 16 địa phương, gồm: TP.Cần Thơ, Bình Phước,
Tây Ninh, Tiền Giang, Bà Rịa-Vũng Tàu, Long An, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Bến Tre, Hậu Giang,
An Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, Cà Mau và Kiên Giang.

Thời gian thực hiện giãn cách xã hội là 14 ngày. Thời điểm bắt đầu áp dụng đối với các tỉnh, TP
do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định, nhưng không muộn hơn 0 giờ ngày 19.7.

Với địa phương đang áp dụng biện pháp giãn cách trước ngày có chỉ đạo (TP.HCM, Bình
Dương, Đồng Nai), Chủ tịch UBND cấp tỉnh, căn cứ tình hình dịch bệnh trên địa bàn, báo cáo
cấp có thẩm quyền trước khi quyết định tiếp tục thực hiện thời gian giãn cách như đã quyết định
hoặc kéo dài giãn cách như các tỉnh, TP bổ sung nêu trên.

Không để “chặt ngoài, lỏng trong”
Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, Thủ tướng đề nghị các địa phương chỉ đạo thực hiện
nghiêm, có hiệu quả Chỉ thị 16, đồng thời lưu ý, kiên quyết không để “chặt ngoài, lỏng trong”; xác
định rõ đầu mối và trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân và từng cấp chính quyền,
nhất là hệ thống chính trị ở cơ sở, bảo đảm lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất, khen
thưởng, kỷ luật kịp thời, nghiêm minh.

Thủ tướng cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện nghiêm chỉ đạo
của cấp trên, yêu cầu về giãn cách, nhất là việc bảo đảm giãn cách giữa cá nhân với cá nhân,
gia đình với gia đình, không để xảy ra các trường hợp tụ tập đông người theo quy định. Bên
cạnh đó, quan tâm làm tốt công tác an sinh xã hội, nhất là bảo đảm cung ứng kịp thời, đầy đủ
lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân, đặc biệt là đối với người nghèo,
người có hoàn cảnh khó khăn, người mất công ăn việc làm do dịch bệnh.

Thủ tướng cũng lưu ý, căn cứ kết quả thực hiện Chỉ thị 16 trên từng địa bàn, Chủ tịch UBND
tỉnh, TP trực thuộc T.Ư kịp thời báo cáo Thủ tướng, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống
dịch Covid-19 và điều chỉnh các giải pháp thực hiện cho hiệu quả, phù hợp với tình hình.

KINH TẾ VĨ MÔ – Kinh tế Việt Nam
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THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

Thị trường chứng khoán thế giới

34,870.16 điểm 4,369.55 điểm 14,701.92 điểm

1.3% 1.1% 1%

Thị trường chứng khoán Việt Nam

Nhịp đập Thị trường tuần 05-09/07/2021: Đà giảm sẽ
còn tiếp tục
Các chỉ số có tuần giao dịch rất tiêu cực khi tất cả các chỉ số thị trường đều giảm mạnh. Trong 
phiên cuối tuần, VN-Index giảm 2% xuống còn 1,347.17 điểm; HNX-Index giảm 2.93% xuống còn 
306.73 điểm.
Với việc hệ thống mới chính thức đi vào hoạt động, thanh khoản trung bình trên cả hai sàn có sự 
cải thiện đáng kể so với tuần giao dịch trước đó. Khối lượng khớp lệnh trung bình trên 
sàn HOSE đạt hơn 647 triệu cổ phiếu/phiên, tăng 7.34%. Sàn HNX đạt trung bình gần 132 triệu cổ 
phiếu/phiên, tăng 5.41%.
Nhà đầu tư nước ngoài: mua ròng hơn 2,352 tỷ đồng trên cả hai sàn. Khối ngoại mua ròng 
hơn 2,441 tỷ đồng trên sàn HOSE và bán ròng gần 89 tỷ đồng trên sàn HNX.
Cổ phiếu tăng giá mạnh trong tuần qua là VPG
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Dow Jones vọt hơn 440 điểm lên kỷ lục mới



Tỷ giá ngoại tệ ngày 14/7: Đồng USD tăng mạnh
Đầu giờ sáng 14/7 (giờ Việt Nam), Ngân hàng Nhà nước
công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD ở
mức: 23.204 đồng. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN
hiện mua vào ở mức 22.975 đồng và bán ra ở mức 23.847
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: 22.910 đồng/USD và
23.110 đồng/USD. Vietinbank: 22.910 đồng/USD và 23.110
đồng/USD. ACB: 22.940 đồng/USD và 23.100 đồng/USD.

Dầu tăng nhẹ nhờ kỳ vọng dự trữ dầu thô tại Mỹ tiếp tục
giảm
Giá dầu tăng nhẹ vào ngày thứ Ba (13/7), phục hồi từ mức
giảm trong phiên trước đó, khi kỳ vọng dự trữ dầu thô tại Mỹ
tiếp tục sụt giảm đã lấn át lo ngại rằng sự lây lan biến thể
Covid-19 có thể làm chậm đà phục hồi kinh tế toàn cầu.
Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Ba, hợp đồng dầu Brent tiến
8 xu (tương đương 0.1%) lên 75.24 USD/thùng. Hợp đồng dầu
WTI mất 17 xu (tương đương 0.2%) còn 73.93 USD/thùng.

Giá vàng trong nước
Giá vàng miếng SJC ngày 14.7 tăng 50.000 đồng mỗi lượng,
Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào 56,65 triệu
đồng/lượng và bán ra 57,4 triệu đồng/lượng; Eximbank mua
vào lên 56,8 triệu đồng/lượng và bán ra 57,3 triệu
đồng/lượng… Giá vàng SJC vẫn giữ khoảng cách cao hơn thế
giới 7 triệu đồng/lượng.
Giá vàng ngoài nước
Giá vàng thế giới biến động mạnh sau khi Mỹ công bố thông
tin về chỉ số lạm phát. Trong phiên giao dịch Mỹ (đêm 13.7),
giá vàng rung lắc khá mạnh trong biên độ từ 1.798 - 1.818
USD/ounce. Sáng ngày 14.7, vàng giảm 2 USD/ounce, còn
1.809 USD/ounce. Vàng biến động khi Mỹ công bố chỉ số giá
tiêu dùng (CPI) tháng 6 tăng 0,9% so với tháng trước, gần gấp
đôi so với dự báo của các nhà kinh tế.
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Dự kiến nhu cầu nhân lực giai đoạn hậu Covid-19 tăng cao, ngành hàng không bắt đầu
lên kế hoạch chuẩn bị nhân lực ngay từ bây giờ.

Phát biểu tại diễn đàn trực tuyến “Triển vọng nghề nghiệp ngành hàng không” vừa diễn ra hôm
13/7, bà Hồ Ngọc Yến Phương, Phó Tổng giám đốc Vietjet cho biết, hàng không là một trong
những lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch.

Tại diễn đàn, bà Sarah McSwiney, Chủ tịch Hiệp hội Hàng không vũ trụ Úc cho biết, nhiều hãng
hàng không nước này cũng gặp phải khó khăn trong đại dịch. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để
phát triển mảng vận chuyển hàng hóa và mở rộng mạng bay nội địa.

Tương tự Việt Nam, hàng không Úc cũng đang tận dụng khoảng thời gian này để tập trung phát
triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao.

Thị trường lao động tiềm năng
Theo ông Nguyễn Quốc Phương, Phó tổng giám đốc TCT Cảng hàng không VN (ACV), Chính
phủ đã thông qua lộ trình phát triển Việt Nam thành địa điểm du lịch quốc tế, trong đó việc kết
nối hàng không giữa Việt Nam và thế giới đóng vai trò cốt lõi.

Với chiến dịch tiêm vaccine được đẩy mạnh, hàng không Việt Nam dự báo sẽ quay trở lại mức
trước dịch vào năm 2022, và bắt đầu tăng trưởng nhanh từ năm 2023.

Hàng không rục rịch chuẩn bị nhân lực giai đoạn hậu
Covid-19

Báo cáo Thủ tướng việc lập hãng hàng không vận tải 
hàng hoá mới
Bộ GTVT vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kiến nghị lập hãng hàng không vận tải
hàng hoá IPP Air Cargo.

Ngày 14/5/2020, Bộ GTVT có văn bản 4620 về việc rà soát,
xem xét việc thành lập thêm những hãng hàng không trong
tình hình mới nhằm đảm bảo quản lý nhà nước về hàng
không, phát triển bền vững.

Trong đó, Bộ GTVT kiến nghị Thủ tướng Chính phủ: “Trước
mắt, tập trung phục hồi thị trường vận tải hàng không trong
nước và quốc tế, tháo gỡ khó khăn cho các hãng hàng không
Việt Nam đang hoạt động, việc thành lập hãng hàng không
mới sẽ được xem xét sau thời điểm thị trường hàng không
phục hồi (dự kiến 2022)”.

Bộ GTVT tiếp tục kiến nghị chưa xem xét cho phép thành lập hãng hàng không mới trong giai
đoạn hiện nay (bao gồm cả việc thành lập hãng hàng không chuyên chở hàng hóa) vì đây là một
trong các biện pháp hạn chế tối đa khả năng mất cân đối cung/cầu của thị trường, gây ảnh
hưởng tới sự phát triển bền vững của ngành hàng không Việt Nam do ảnh hưởng của Covid-19.
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Nhiều tỉnh áp dụng các quy định chống dịch khác
nhau, vận tải hàng hóa sẽ ra sao?
Các tỉnh được yêu cầu không để chuỗi sản xuất đứt gãy, nhân dân thiếu các nhu yếu
phẩm, thực phẩm thiết yếu. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải cũng đề nghị các tỉnh phải
quan tâm sâu sắc đến hoạt động vận tải hàng hóa, cũng như quan tâm tới lực lượng lao
động vận tải.

Chiều ngày 13/7, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn
Văn Thể tiếp tục chủ trì cuộc họp trực tuyến giữa Bộ Giao
thông vận tải và UBND 19 tỉnh khu vực phía Nam (TP. HCM,
các tỉnh miền Tây, Đông Nam Bộ và lân cận) nhằm tạo thuận
lợi cho hàng hóa lưu thông giữa dịch Covid-19.

Tại đây, Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt
Nam Nguyễn Văn Huyện cho hay, đơn vị đã chỉ đạo Cục

Quản lý đường bộ IV phối hợp với các Sở Giao thông vận tải bố trí tháo dỡ dải phân cách, lắp
đặt biển báo, hoàn trả bê tông nhựa, vì vậy đã hạn chế tối đa việc ùn tắc giao thông tại các chốt
kiểm soát trên quốc lộ 22 (Tây Ninh), quốc lộ 1 (Long An), quốc lộ 1K (Đồng Nai).

Nguyễn Văn Huyện nói thêm: "Nhìn chung, tình hình giao thông tại các chốt kiểm dịch trên các
tuyến quốc lộ, cao tốc và các chốt trên tuyến đường đi và đến TP. HCM đến nay cơ bản thông
thoáng, không xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng".

Theo ông Phó Chủ tịch UBND TP. HCM Lê Hòa Bình, trong vòng 1, 2 ngày đầu giãn cách, vẫn
còn có câu chuyện ách tắc giao thông. Song, đến ngày 11/7, TP. HCM dỡ bỏ một số chốt kiểm
tra để đảm bảo giao thông trong thành phố, dỡ bỏ bớt một số chốt trên các luồng xanh để đảm
bảo lưu thông hàng hóa liên tỉnh thông suốt.

Còn Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam Nguyễn Văn Quyền khẳng định, sắp tới, cần xem
xét thêm quy định thời hạn đối với giấy xét nghiệm Covid-19. Lý do là thời gian cho người lái xe
hoàn thành một chuyến xe, nếu chỉ chạy trong nội tỉnh và lân cận thì 3 ngày phù hợp. Tuy nhiên,
nếu phạm vi từ nam ra bắc thì tối thiểu 7 ngày kể cả thời gian giao nhận hàng, điều đó dẫn đến
sự lúng túng cho đội ngũ lái xe khi giấy xét nghiệm bị quá hạn.

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể dẫn lại chỉ đạo của Thủ tướng yêu cầu các
tỉnh không được để chuỗi sản xuất đứt gãy, nhân dân thiếu các nhu yếu phẩm, thực phẩm thiết
yếu. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đề nghị các tỉnh phải quan tâm sâu sắc đến hoạt động
vận tải hàng hóa, cũng như quan tâm tới lực lượng lao động vận tải.

Bộ trưởng phát biểu: "Khi vaccine được bố trí cho địa phương đề nghị tạo điều kiện để tiêm cho
lực lượng lao động trong lĩnh vực vận tải; bố trí các điểm xét nghiệm Covid-19 cho lực lượng lái
xe vận tải và trả kết quả nhanh nhất".

Những địa phương có áp dụng chỉ thị 15 và 16 rà soát lại luồng xanh, phải công bố rõ ràng,
minh bạch để doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận… Nếu các luồng xanh quá tải có thể trao đổi để
thành lập thêm đường xanh nhằm giải tỏa ách tắc, ùn ứ.
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Bài toán nào để tăng kết nối cho cụm cảng Cái Mép?
Cụm cảng Cái Mép là một trong những cụm cảng nước sâu lớn nhất cả nước, đóng vai
trò đảm bảo lưu thông hàng hóa khu vực phía Nam với các thị trường trên thế giới như
Bắc Mỹ, châu Âu, châu Á.

Đón đầu xu hướng
Theo ông Trương Tấn Lộc, Giám đốc Marketing Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn (SNP), từ năm
2016 đến nay, sản lượng hàng hóa qua cảng Cái Mép luôn tăng với tỷ lệ trung bình là 20,3%.
Trong 6 tháng đầu năm 2021, tỷ lệ này là 17,3% và 6 tháng cuối năm đang được xem là giai
đoạn xuất khẩu cao điểm, nên dự báo mức tăng trưởng của cả năm 2021 vẫn trên 20%.

Xu hướng tăng kích cỡ tàu của các liên minh cũng khiến số lượng tàu trên 10 nghìn TEU vào
Cái Mép có xu hướng tăng và được dự báo tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Trong khi đó, năng lực khai thác tại cụm cảng Cái Mép cũng tăng để có thể đón đầu được xu
hướng này. Cụ thể công suất thiết kế năm 2021 của cảng là 6,8 triệu TEU, năm 2022 là 8 triệu
TEU và năm 2023 dự kiến là 8,7 triệu TEU, tăng 53% so với năm 2020.

Để phát huy vai trò của Cái Mép, một hệ thống các cảng cạn (ICD), cảng sông và các trung tâm
logistics tại khu vực Đông Nam bộ, cuối năm 2020, UBND Tp. Hồ Chí Minh đã phê duyệt Đề án
Phát triển ngành logistics trên địa bàn thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;
trong đó, sẽ xây dựng thêm từ 7 - 8 trung tâm logistics mới ở các khu vực bao quanh thành phố
như: Cát Lái, Khu công nghệ cao, Long Bình, Linh Trung, Củ Chi, Hiệp Phước.

Tại Bình Dương có các cảng: ICD An Điền ở Khu công nghiệp An Tây, thị xã Bến Cát; ICD Vĩnh
Tân ở Khu công nghiệp Tân Uyên; ICD Thạnh Phước ở cảng Thạnh Phước.

Tại Đồng Nai, quy hoạch giai đoạn 2021-2025 có ICD cảng Phước An, ICD Thái Bình Shoes
Tân Vạn; giai đoạn 2025-2030 có ICD cảng Hàng không quốc tế Long Thành; giai đoạn sau năm
2030 sẽ phát triển các trung tâm logistic tại Tổng kho Miền Đông - Trảng Bom.

Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, dự án Trung tâm logistics Cái Mép Hạ gắn liền với cảng Cái Mép Hạ
được đưa vào dự án trọng điểm của tỉnh; hai ICD tại khu vực Phú Mỹ - Cái Mép và tại Mỹ Xuân
được đưa vào quy hoạch chi tiết hệ thống cảng cạn Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến
năm 2030.

Về quy hoạch hạ tầng giao thông kết nối với Cái Mép, hiện đã có các dự án giảm tải cho Quốc lộ
51 như: dự án cầu Phước An kết nối cảng với cao tốc Bến Lức - Long Thành; dự án cao tốc
Biên Hòa - Vũng Tàu dự kiến khởi công quý I/2023, hoàn thành năm 2025.

Các dự án tuyến xương cá kết nối đường liên cảng với quốc lộ 51 cũng như nối vào cao tốc
Biên Hòa – Vũng Tàu sau này như: dự án đường 991b, dự án đường Phước Hòa - Cái Mép với
mục tiêu đều là cuối năm sẽ hoàn thành.

Đối với tuyến thủy nội địa, việc vận chuyển bằng sà lan kết nối Cái Mép với nội địa Tp. Hồ Chí
Minh, Đồng Nai, Bình Dương qua sông Đồng Nai, sông Sài Gòn và kết nối với các tỉnh miền Tây
qua sông Vàm Cỏ sẽ được tối ưu hóa nhằm giảm tải cho đường bộ.
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Cảng Singapore tiếp tục giữ vị trí trung tâm hàng hải 
số 1 thế giới năm thứ tám liên tiếp
Cảng Singapore tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu theo Chỉ số Phát triển Trung tâm Hàng hải
Quốc tế Tân Hoa Xã-Baltic (Xinhua-Baltic International Shipping Centre Development -
ISCD) với vị thế là trung tâm hàng hải số 1 thế giới trong năm thứ tám liên tiếp.

Trong tổng số 43 trung tâm hàng hải đã được đánh
giá, cảng Singapore (Port of Singapore) đạt được số điểm
cao nhất với 97,2 điểm trên tổng số 100. Điểm trung bình
cho một trung tâm là 58,8 điểm.

Chỉ số ISCD này do hãng thông tấn Tân Hoa xã Trung
Quốc và nhà cung cấp dữ liệu hàng hải toàn cầu Baltic

Exchange công bố. Chỉ số này là một bảng xếp hạng độc lập về hiệu quả hoạt động của 43
thành phố cung cấp dịch vụ kinh doanh cảng và vận tải biển.

Cơ quan Hàng hải và Cảng Singapore (Maritime and Port Authority of Singapore - MPA) hôm
Chủ nhật cho biết bảng xếp hạng xem xét các yếu tố bao gồm sản lượng hàng hóa, cơ sở hạ 
tầng của cảng, dịch vụ hàng hải và môi trường kinh doanh. "Singapore được xếp hạng đầu tiên,
dựa trên cơ sở hạ tầng cảng rất tốt, một loạt các dịch vụ hàng hải và các chính sách hỗ trợ của
chính phủ," MPA cho biết thêm.

Bộ trưởng Bộ Giao thông cấp cao Chee Hong Tat cho biết: “Là trung tâm vận chuyển và trung
chuyển container bận rộn nhất thế giới, Cảng Singapore đã làm tốt việc hỗ trợ thương mại
đường biển toàn cầu trong thời kỳ đại dịch này".

Giá cước vận chuyển hàng không tăng đột biến 
trước những khó khăn của vận tải đường biển
Các công ty giao nhận (Forwarders) đã cho biết rằng nhu cầu vận chuyển hàng hóa bằng
đường hàng không tăng đột biến, sẽ tạo lập 'kỷ lục rất sớm'.

Tất cả là do tồn đọng sản xuất và sự thay đổi từ phương thức vận chuyển hàng hóa bằng
đường biển đang gặp khó khăn chuyển sang phương thức vận chuyển hàng không.

Sau khi tạm lắng vào tháng 5 và tháng 6, thông thường theo các năm trước đây là khoảng thời
gian yên ắng, tuy nhiên sản lượng hàng hóa và giá cước vận chuyển hàng không đang tăng trở
lại. Một công ty giao nhận có trụ sở tại Thượng Hải cho biết trong khi giá cước vận chuyển đến
Mỹ đang dần tăng lên, “bất ngờ có một số yếu tố tạm thời ảnh hưởng đến thị trường châu Âu”.

“Giá đã tăng trong hai tuần qua và trong tuần này, nói chung, tất cả các hãng vận tải đều có
mức tăng giá mạnh, khoảng 1 USD/kg, hoặc thậm chí cao hơn”.

Công ty giao nhận Singapore cho biết các hãng hàng không dường như đang chuyển công suất
từ   Nam Á sang Trung Quốc.
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Maersk công bố hai dịch vụ tuyến Viễn Đông - Bắc
Mỹ mới
Maersk đã xác nhận ý định khai trương thêm hai tuyến Viễn Đông - Bắc Mỹ vào tháng 8 để có
thể quản lý mùa cao điểm sắp tới.

Dịch vụ Transpacific West Coast 'TPX’ sẽ hoạt động hàng tuần và bao gồm các cuộc ghé cảng
trực tiếp tại Yantian, Ningbo và Los Angeles. Maersk dự định triển khai tuyến với các tàu 3.500
teu.

Dịch vụ Transpacific East Coast ‘TP20’ sẽ bao gồm các các cuộc ghé cảng trực tiếp tại Việt
Nam (Cái Mép), Ningbo, Shanghai cũng như ở Norfolk và Baltimore. Hãng tàu Đan Mạch này
dự định triển khai dịch vụ với các tàu 4.500 teu.

Việc triển khai hai tuyến 'TPX' và 'TP20' sẽ không chỉ cho phép Maersk tăng năng lực trên
tuyến Xuyên Thái Bình Dương, mà còn cải thiện độ tin cậy của lịch trình do các hoạt động của
cảng vẫn bị ảnh hưởng bởi nhu cầu hàng hóa đặc biệt mạnh.

Chi tiết đầy đủ về việc triển khai đội tàu, hải trình, ngày bắt đầu và thời gian vận chuyển vẫn
chưa được công bố.

CULines cải thiện mạng lưới Nội Á của mình
China United Lines (CULines) sẽ cải thiện mạng lưới Nội
Á của mình bằng cách giới thiệu hai dịch vụ mới với hải
trình đi qua các nước gồm Trung Quốc, Philippines, Thái
Lan và Việt Nam.

Vào đầu tháng 7, CULines sẽ tung ra một dịch vụ chuyên
mỗi hai tuần một lần ở miền Bắc và miền Trung Trung
Quốc đến Philippines. Nó sẽ được gọi là ‘China
Philippines Express’ (CPX). Tuyến sẽ được khai thác

bằng tàu 1.078 teu SENTOSA TRADER, dự kiến khởi hành vào ngày 4 tháng 7 từ Qingdao.

Vào giữa tháng 7, CULines sẽ giới thiệu ‘tuyến Trung Quốc Thái Lan III’ (CT3) đi qua Nam
Trung Quốc, Bắc Việt Nam và Thái Lan. Dịch vụ mới này sẽ được cung cấp thông qua việc sắp
xếp vị trí tạo chỗ trống trên dịch vụ ‘SCT’ của CK Line đã ra mắt vào tháng 3 năm 2021.

Chuyến đi đầu tiên của CULines trên tuyến ‘CT3’ được lên kế hoạch vào ngày 22 tháng 7 từ
Hong Kong với tàu 556 teu MARVEL. Đồng thời, tuyến sẽ có thêm một lượt ghé cảng Qinzhou
thứ hai trên phân đoạn phía Bắc.

Sự ra đời của hai dịch vụ mới này cho phép CULines mở rộng mạng lưới phủ sóng của mình
đến Philippines và cung cấp kết nối trực tiếp giữa Qinzhou, Hải Phòng, Bangkok và Laem
Chabang.
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THUẾ

THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Ưu đãi thuế theo diện doanh nghiệp công nghệ cao: không bao gồm lãi tiền gửi

Công văn số 1796/TCT-CS ngày 12/5/2015 của Tổng cục Thuế về chính sách 
thuế TNDN đối với lãi tiền gửi

Theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 19 Thông tư số 78/2014/TT-BTC, doanh nghiệp công
nghệ cao được hưởng thuế suất TNDN ưu đãi 10% trong thời hạn 15 năm.

Doanh thu từ khoản bồi hoàn có được ưu đãi thuế?

Công văn số 637/TCT-DNL ngày 28/2/2019 của Tổng cục Thuế về ưu đãi thuế TNDN đối với
khoản tiền bồi hoàn nhận được từ đối tác nước ngoài.

Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 10 Thông tư 96/2015/TT-BTC, thu nhập được hưởng
ưu đãi thuế theo điều kiện địa bàn là toàn bộ thu nhập phát sinh từ hoạt động SXKD trên địa
bàn ưu đãi, chỉ trừ các khoản thu từ chuyển nhượng vốn, khai thác dầu khí,khoáng sản và
dịch vụ chịu thuế TTĐB.

Theo đó, trường hợp Công ty đáp ứng điều kiện ưu đãi thuế theo địa bàn và được nhà cung
cấp nước ngoài bồi hoàn tiền mua máy móc, thiết bị do đáp ứng điều kiện về sản lượng tiêu
thụ thì khoản bồi hoàn này cũng được hưởng ưu đãi thuế.

THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Phụ cấp vé máy bay cho lao động nước ngoài được miễn thuế TNCN

Công văn số 740/TCT-DNNCN ngày 6/3/2019 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế TNCN.

Theo quy định tại điểm g.9 khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC, khoản trợ cấp/phụ 
cấp  vé máy bay cho người nước ngoài đến Việt Nam làm việc thuộc diện miễn thuế TNCN.

Căn cứ xét miễn thuế là hợp đồng lao động và khoản tiền thanh toán vé máy baytừ Việt Nam 
đến  nước bản xứ và ngược lại.

Thu nhập trả sau khi hết HĐLĐ phải chịu thuế TNCN 10%
Công văn số 6309/CTTPHCM-TTHT ngày 28/6/2021 của Cục Thuế TP. HCM về chính sách
thuế.

Theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC, thu nhập trả cho người  
không có hoặc có HĐLĐ dưới 3 tháng phải khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10%.

Quy định này áp dụng với cả trường hợp ký HĐLĐ trên 3 tháng nhưng có chi trả thu nhập sau
thời  điểm chấm dứt HĐLĐ.

PHẦN TIN PHÁP LUẬT
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Người nước ngoài di chuyển nội bộ chịu thuế tại Việt Nam thế nào?

Công văn số 22241/CTHN-TTHT ngày 22/6/2021 của Cục Thuế TP. Hà Nội về quyết toán thuế 
TNCN.

Trường hợp Văn phòng đại diện (VPĐD) có người nước ngoài di chuyển nội bộ từ Công ty mẹ  
sang, toàn bộ tiền lương đều do Công ty mẹ trả, VPĐD chỉ trả tiền thuê nhà thì VPĐD chịu
trách

nhiệm khấu trừ thuế TNCN đối với tiền thuê nhà theo khoản 2 Điều 11 Thông tư 92/2015/TT-
BTC.

Riêng người nước ngoài di chuyển nội bộ, phải trực tiếp khai nộp thuế TNCN đối với toàn bộ
tiền lương được trả từ nước ngoài (khoản 7, 8 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC).

Thu nhập chịu thuế là toàn bộ thu nhập phát sinh ở Việt Nam và nước ngoài, tính theo biểu lũy
tiến từng phần (nếu là cá nhân cư trú) hoặc chỉ tính thuế theo thuế suất 20% trên thu nhập phát
sinh tại Việt Nam (nếu là cá nhân không cư trú) (Điều 7, Điều 18 Thông tư 111/2013/TT-BTC).

Tháng/quý nào không trả thu nhập được miễn nộp tờ khai thuế TNCN

Công văn số 2393/TCT-DNNCN ngày 1/7/2021 của Tổng cục Thuế về việc khai thuế thu nhập
cá nhân.

Theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Luật thuế TNCN sửa đổi số 26/2012/QH13, chỉ khi phát sinh
chi trả thu nhập, doanh nghiệp mới phải khai thuế TNCN.

Theo đó, tháng/quý nào không phát sinh chi trả thu nhập thì doanh nghiệp được miễn nộp tờ
khai thuế TNCN (mẫu 05/KK-TNCN) của tháng/quý đó.

Đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp... nếu không phát sinh doanh thu bán hàng
hóa, dịch vụ và thuộc diện được khai thuế GTGT theo quý thì cũng được khai thuế TNCN theo
quý (khoản 1 Điều 9 Nghị định 126/2020/NĐ-CP ).

THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Xuất khẩu thiếc dây được miễn tính tỷ trọng tài nguyên khoáng sản

Công văn số 3411/BTC-CST ngày 25/3/2019 của Bộ Tài chính về thuế GTGT đối với thiếc dây
xuất khẩu.

Theo Bộ Tài chính, căn cứ quy trình sản xuất, chế biến thiếc dây thì thiếc dây được sản xuất từ  
nguyên liệu chính là thiếc thỏi có hàm lượng Sn đạt 99,75% và 99,95%, đây là sản phẩm được
chế  biến từ tài nguyên, khoáng sản đã được chế biến thành sản phẩm khác (không phải là tài
nguyên,khoáng sản) nên mặt hàng thiếc dây khi xuất khẩu không thuộc đối tượng phải xác định 
tỷ trọng  tài nguyên, khoáng sản trên giá thành và được hưởng thuế GTGT 0% nếu đáp ứng 
các điều kiện  quy định tại điểm c khoản 2 Điều 12 Luật thuế GTGT.

PHẦN TIN PHÁP LUẬT
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THUẾ KHÁC

Tiền thuê đất nộp bổ sung do điều chỉnh đơn giá được hạch toán dần

Công văn số 634/TCT-CS ngày 27/2/2019 của Tổng cục Thuế về chi phí tiền thuê đất do điều
chỉnh giá thuê từ 2006-2016.

Theo Công văn này, trường hợp doanh nghiệp phát sinh số tiền thuê đất phải nộp thêm trong
giai đoạn từ năm 2006 - 2016 do bị điều chỉnh lại đơn giá thuê đất theo quy định tại khoản 4
Điều 3 Nghị định 135/2016/NĐ-CP thì số tiền thuê đất nộp thêm được hạch toán theo nguyên
tắc phân bổ cho từng kỳ tính thuế trong thời gian thuê đất còn lại kể từ năm 2017.

Tuy nhiên, doanh nghiệp không được hạch toán đối với khoản tiền chậm nộp thuế theo quy
định của Luật quản lý thuế.

Từ 2019, hạn mức hạch toán lãi vay của doanh nghiệp liên kết đã được tăng lên 30%

Công văn số 6005/CTTPHCM-TTHT ngày 15/6/2021 của Cục Thuế TP. HCM về chính sách
thuế

Theo sửa đổi Nghị định 20/2017/NĐ-CP tại Nghị định 68/2020/NĐ-CP, hạn mức hạch toán chi
phí lãi vay của doanh nghiệp liên kết được tăng từ 20 lên 30% kể từ kỳ tính thuế TNDN 2019.

Theo đó, trường hợp từ năm 2019, Công ty có giao dịch mua bán với Công ty mẹ (bên liên kết)
thì tổng chi phí lãi vay được chấp nhận hạch toán theo hạn mức là 30% tổng lợi nhuận thuần.

Lập biên bản trả hàng như thế nào?

Công văn số 6197/CTTPHCM-TTHT ngày 23/6/2021 của Cục Thuế TP. HCM về việc lập biên
bản.

Theo hướng dẫn tại khoản 2.8 Phụ lục 4 Thông tư 39/2014/TT-BTC, trường hợp người mua
không sử dụng hóa đơn thì khi phát sinh hàng bán bị trả lại, bên bán phải thu hồi hóa đơn
kèm biên bản ghi rõ loại hàng hóa, số lượng, tiền thuế, lý do trả hàng.

Liên quan đến nội dung, thể thức, phòng ban nào có trách nhiệm lập biên bản trả lại hàng, Cục
thuế TP. HCM yêu cầu thực hiện theo quy định về công tác văn thư tại Nghị định 30/2020/NĐ-
CP.

PHẦN TIN PHÁP LUẬT
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Người nước ngoài di chuyển nội bộ chịu thuế tại Việt Nam thế nào?

Công văn số 22241/CTHN-TTHT ngày 22/6/2021 của Cục Thuế TP. Hà Nội về quyết toán
thuế TNCN.

Trường hợp Văn phòng đại diện (VPĐD) có người nước ngoài di chuyển nội bộ từ Công ty
mẹ sang, toàn bộ tiền lương đều do Công ty mẹ trả, VPĐD chỉ trả tiền thuê nhà thì VPĐD
chịu trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN đối với tiền thuê nhà theo khoản 2 Điều 11 Thông tư
92/2015/TT- BTC.

Riêng người nước ngoài di chuyển nội bộ, phải trực tiếp khai nộp thuế TNCN đối với toàn
bộ tiền lương được trả từ nước ngoài (khoản 7, 8 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC).

Thu nhập chịu thuế là toàn bộ thu nhập phát sinh ở Việt Nam và nước ngoài, tính theo
biểu lũy tiến từng phần (nếu là cá nhân cư trú) hoặc chỉ tính thuế theo thuế suất 20% trên
thu nhập phát sinh tại Việt Nam (nếu là cá nhân không cư trú) (Điều 7, Điều 18 Thông tư
111/2013/TT-BTC).

Chi phí cách ly trả thay cho chuyên gia nước ngoài có được hạch toán?

Công văn số 23123/CTHN-TTHT ngày 25/6/2021 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chi phí cách
ly phòng chống dịch Covid-19 của chuyên gia nước ngoài.

Theo Công văn số 5032/TCT-CS ngày 26/11/2020, các chi phí cách ly tại khách sạn (tiền
ăn, ở, sinh hoạt phí) của chuyên gia nước ngoài chỉ được cơ quan thuế chấp nhận hạch
toán khi đáp ứng các điều kiện sau:
(i)hợp đồng lao động có thỏa thuận việc doanh nghiệp chi trả thay tiền nhà cho chuyên gia 
nước  ngoài;

(ii) có đủ hóa đơn, chứng từ thanh toán.

Riêng chi phí xét nghiệm Covid-19, được coi là khoản chi phúc lợi nên chỉ được hạch toán
khi đáp ứng các điều kiện tại điểm 2.30 khoản 2 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC (sửa
đổi tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC).

.

PHẦN TIN PHÁP LUẬT
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HẢI QUAN – XUẤT NHẬP KHẨU

Về thủ tục nộp chứng từ hải quan

Công văn số 349/GSQL-GQ1 ngày 21/4/2015 của Tổng cục Hải quan 
hướng dẫn thủ tục hải quan

Thủ tục nộp chứng từ hải quan được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư
số 38/2015/TT-BTC. Theo đó, các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan, hồ sơ khai bổ sung...
được nộp cho cơ quan hải quan thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan hoặc nộp
bản giấy theo quy định của Tổng cục trưởng TCHQ.

Hàng xuất xứ từ New Caledonia không được hưởng thuế EVFTA

Công văn số 3336/TCHQ-TXNK ngày 2/7/2021 của Tổng cục Hải quan về việc áp dụng thuế
suất ưu đãi đặc biệt EVFTA đối với hàng hóa có xuất xứ từ New Caledonia.

Tổng cục Hải quan lưu ý, New Caledonia không thuộc Danh sách các nước thành viên Liên
minh Châu Âu được hưởng ưu đãi EVFTA quy định tại Phụ lục III Nghị định 111/2020/NĐ-
CP .

Theo đó, hàng hóa có xuất xứ từ New Caledonia sẽ không được hưởng thuế ưu đãi đặc biệt
EVFTA.

Tự chứng nhận xuất xứ cho lô hàng dưới 6000 Euro không cần có mã REX

Công văn số 3260/TCHQ-GSQL ngày 29/6/2021 của Tổng cục Hải quan về chứng từ tự chứng
nhận xuất xứ EVFTA.

Theo Công văn số 5575/TCHQ-GSQLstatus2 ngày 21/8/2020, nhà xuất khẩu EU chỉ bắt buộc
phải có mã số REX khi tự chứng nhận xuất xứ cho lô hàng trị giá trên 6000 Euro. Nếu lô hàng
chưa vượt trị giá này thì bất kỳ nhà xuất khẩu nào cũng được tự chứng nhận xuất xứ, không
yêu cầu có mã REX.

Theo đó, trường hợp lô hàng nhập khẩu có chứng từ tự chứng nhận xuất xứ chứng nhận trị giá
khai trên hóa đơn thương mại không quá 6000 Euro thì nhà xuất khẩu không cần phải có mã
REX (trừ khi cơ quan hải quan có căn cứ xác định trị giá giao dịch thực tế trên 6000 Euro).

Chính sách miễn tiền chậm nộp thuế chỉ áp dụng cho doanh nghiệp ngừng hoạt động do
dịch

Công văn số 3250/TCHQ-TXNK ngày 28/6/2021 của Tổng cục Hải quan về việc miễn tiền
phạt, tiền chậm nộp trong trường hợp bất khả kháng.

Theo quy định tại điểm a khoản 27 Điều 3, khoản 8 Điều 59 và khoản 1 Điều 140 Luật Quản lý
thuế số 38/2019/QH14, người nộp thuế bị thiệt hại do dịch bệnh được xem xét miễn tiền chậm
nộp và tiền phạt hành chính.

Tuy nhiên, Tổng cục Hải quan cho rằng, trường hợp doanh nghiệp vẫn còn hoạt động, không
bị dừng sản xuất kinh doanh trong thời gian dịch Covid-19 thì không được miễn tiền chậm nộp
và tiền phạt theo quy định nêu trên.

PHẦN TIN PHÁP LUẬT
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Từ 1/7/2021, Hải quan ngừng xác nhận tờ khai nguồn gốc tất cả các xe nhập khẩu

Công văn số 3384/TCHQ-GSQL ngày 6/7/2021 của Tổng cục Hải quan về việc khai và chia
sẻ dữ liệu nguồn gốc phương tiện giao thông nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo kể từ ngày 1/7/2021, Cục Hải quan các tỉnh sẽ ngưng xác
nhận tờ khai nguồn gốc đối với tất cả các xe nhập khẩu, gồm cả xe sử dụng vào mục đích
quốc phòng do đã hoàn thành xong việc kết nối, chia sẻ dữ liệu nguồn gốc xe theo hướng
dẫn tại Công văn số 14650/BTC-TCHQ ngày 30/11/2020.
Một loại hóa đơn có thể tạo nhiều mẫu, nhiều ký hiệu

Công văn số 6372/CTTPHCM-TTHT ngày 30/6/2021 của Cục Thuế TP. HCM về hóa đơn.
Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 4 Thông tư 39/2014/TT-BTCstatus3 , "ký hiệu mẫu số
hóa đơn" sẽ cho biết các thông tin về tên loại hóa đơn, số liên, số thứ tự mẫu trong một loại
hóa đơn.
Về nguyên tắc, một loại hóa đơn có thể có nhiều mẫu và một mẫu hóa đơn có thể tạo nhiều
ký hiệu.

Đối với các chi nhánh, cửa hàng... sử dụng chung mẫu hóa đơn với công ty, nếu khai thuế
GTGT riêng thì từng chi nhánh, cửa hàng phải gửi thông báo phát hành hóa đơn cho cơ
quan thuế địa phương nơi đặt trụ sở (khoản 3 Điều 1 Thông tư 37/2017/TT-BTC).
Thay mới Quy chế giải quyết khiếu nại Hải quan

Quyết định số 1788/QĐ-TCHQ ngày 21/6/2021 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành
quy chế phối hợp tiếp nhận, phân loại, giải quyết khiếu nại tại cơ quan Hải quan.

Quyết định thay mới Quy chế giải quyết khiếu nại tại Tổng cục Hải quan và Hải quan các
tỉnh, thành phố, áp dụng kể từ 21/6/2021.

Theo Quy chế này, ở cấp Tổng cục Hải quan, các khiếu nại liên quan đến lĩnh vực kiểm tra
sau thông quan sẽ do Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan chủ trì tham mưu giải quyết.
Các khiếu nại liên quan đến lĩnh vực chính sách thuế và quản lý thuế xuất khẩu, nhập khẩu
sẽ do Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu chủ trì giải quyết.
Ở cấp Cục Hải quan, các khiếu nại liên quan đến lĩnh vực kiểm tra sau thông quan sẽ do
Chi cục trưởng Chi cục Chi cục Kiểm tra sau thông quan chủ trì giải quyết. Các khiếu nại
liên quan đến lĩnh vực chính sách thuế, quản lý thuế xuất khẩu, nhập khẩu sẽ do Trưởng
phòng Phòng Thuế xuất nhập khẩu chủ trì giải quyết.
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/6/2021 và thay thế Quyết định số 4195/QĐ-
TCHQ ngày 18/12/2017.
Từ 2019, hạn mức hạch toán lãi vay của doanh nghiệp liên kết đã được tăng lên 30%

Công văn số 6005/CTTPHCM-TTHT ngày 15/6/2021 của Cục Thuế TP. HCM về chính sách
thuế.

Theo sửa đổi Nghị định 20/2017/NĐ-CP tại Nghị định 68/2020/NĐ-CP, hạn mức hạch toán 
chi  phí lãi vay của doanh nghiệp liên kết được tăng từ 20 lên 30% kể từ kỳ tính thuế TNDN
2019.

Theo đó, trường hợp từ năm 2019, Công ty có giao dịch mua bán với Công ty mẹ (bên liên
kết) thì  tổng chi phí lãi vay được chấp nhận hạch toán theo hạn mức là 30% tổng lợi nhuận
thuần.

PHẦN TIN PHÁP LUẬT
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TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG – CHỨNG KHOÁN

Sửa đổi một số quy định về cập nhật kiến thức của kiểm toán viên

Thông tư số 56/2015/TT-BTC ngày 23/4/2015 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư số 150/2012/TT-BTC ngày 12/9/2012 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kiểm toán viên đăng ký hành nghề kiểm toán

Hiệu lực thi hành: 08/06/2015

Thông tư này sửa đổi, bổ sung các quy định sau tại Thông tư số 150/2012/TT-BTC

Quy định mới về nghĩa vụ trong kinh doanh chứng khoán của nhà đầu tư nước
ngoài

Thông tư số 51/2021/TT-BTC ngày 30/6/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn nghĩa vụ của tổ
chức, cá nhân trong hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Hiệu lực thi hành: 16/8/2021

Thông tư hướng dẫn thi hành khoản 6 Điều 138 Nghị định 155/2020/NĐ-CP về nghĩa vụ
của nhà đầu tư nước ngoài và các công ty chứng khoán, lưu ký, quản lý quỹ... có liên quan
đến hoạt động đầu tư chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài.

Theo khoản 3 Điều 3 Thông tư này, mọi hoạt động chuyển tiền để giao dịch, đầu tư, thanh
toán liên quan đến chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài, kể cả chia cổ tức, lợi tức,
mua ngoại tệ để chuyển ra nước ngoài đều bắt buộc thực hiện thông qua tài khoản vốn
đầu tư gián tiếp.

Sau khi được cấp mã số giao dịch chứng khoán, nhà đầu tư nước ngoài phải mở tài khoản
lưu ký chứng khoán theo nguyên tắc: mỗi mã giao dịch chỉ được mở 1 tài khoản lưu ký
tại 1 ngân hàng duy nhất. Nếu mở tài khoản lưu ký tại công ty chứng khoán thì tại mỗi công
ty chỉ được mở 1 tài khoản lưu ký (Điều 4).

Nhà đầu tư nước ngoài, nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan (cùng chung công ty
quản lý quỹ, có quan hệ mẹ - con...) phải thực hiện nghĩa vụ báo cáo tình trạng sở hữu,
công bố thông tin giao dịch chứng khoán theo quy định tại 3 Điều 5 Thông tư này, kể cả
trường hợp có thay đổi số lượng nhà đầu tư nước ngoài trong nhóm.

Các báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài
được thực hiện theo các biểu mẫu ban hành tại Phụ lục Thông tư này.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/8/2021 và thay thế Thông tư số 123/2015/TT-
BTC ngày 18/8/2015.

PHẦN TIN PHÁP LUẬT
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Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 7/2021: 23.141 đồng/USD

Thông báo số 3298/TB-KBNN ngày 30/6/2021 của Bộ Tài chính về tỷ giá hạch toán tháng 7
năm 2021.

Theo thông báo này, tỷ giá hạch toán ngoại tệ giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ trong tháng
7/2021 là 23.141 đồng/USD, giảm 19 đồng so với tỷ giá tháng 6 (23.160 đồng/USD, Thông
báo số 2617/TB-KBNN ngày 31/5/2021).

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

Thông báo có đính kèm bảng tỷ giá hạch toán các đồng ngoại tệ khác trong tháng 7/2021.

PHẦN TIN PHÁP LUẬT
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Quy định mới về truyền dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình xe

Thông tư số 09/2015/TT-BGTVT ngày 15/4/2015 của Bộ Giao thông
Vận tải quy định về cung cấp, quản lý và sử dụng dữ liệu từ thiết bị

giám sát hành trình của xe ô tô

Hiệu lực thi hành: 01/06/2015

Theo quy định tại Thông tư này, dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình xe (tức hộp đen) phải
truyền về máy chủ của đơn vị vận tải hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ giám sát hành trình với
tần suất như sau: không quá 30 giây/lần khi xe chạy và không quá 15 phút/lần khi xe dừng
không hoạt động (xe dừng, đỗ để nghỉ trên hành trình hoặc xe chờ vào nốt xếp khách tại các
bến xe tuyến cố định).

TP. HCM lùi thời gian thu phí sử dụng hạ tầng cảng biển đến 1/10/2021

Thông báo số 872/TB-CVĐTNĐ ngày 29/6/2021 của Sở Giao thông Vận tải TP. HCM về việc
thay đổi thời gian thực hiện 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 trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19, Sở Giao thông Vận tải TP.
HCM thông báo lùi thời gian thu phí sử dụng hạ tầng trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên
địa bàn thành phố đến 0h ngày 1/10/2021.
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TP. HCM yêu cầu sớm ban hành quy hoạch ngành nghề hạn chế hoặc kinh doanh
có điều kiện

Công văn số 2610/UBND-ĐT ngày 14/5/2015 của UBND TP. HCM về việc quản lý 
doanh  nghiệp đăng ký kinh doanh

Văn bản yêu cầu các Sở, ngành Thành phố khẩn trương xây dựng và ban hành quy hoạch
các ngành nghề hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện hoặc hạn chế đặt cơ sở sản
xuất trong khu vực dân cư làm cơ sở cấp phép kinh doanh.

Bộ thủ tục mới về đăng ký doanh nghiệp
Quyết định số 855/QĐ-BKHĐT ngày 30/6/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố 
thủ  tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai 
trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức 
năng quản lý  của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Hiệu lực thi hành: 30/6/2021

Quyết định công bố kèm hướng dẫn bộ thủ tục hành chính mới ban hành hoặc sửa đổi về
đăng ký thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, bao gồm:

- 2 thủ tục mới về dừng đăng ký doanh nghiệp và hủy bỏ quyết định giải thể doanh nghiệp;

- 49 thủ tục sửa đổi về đăng ký thành lập và hoạt động của doanh nghiệp;

- 5 thủ tục sửa đổi về đăng ký thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh.

Các thủ tục mới này được hướng dẫn căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp số
59/2020/QH14; Nghị định số 01/2021/NĐ-CP; Thông tư số 85/2019/TT-BTC; Thông tư số
47/2019/TT-BTC và Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT .

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

Thay thế: Danh mục và nội dung cụ thể của các thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập
và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh, một phần doanh nghiệp xã hội được ban
hành tại Quyết định số 1038/QĐ-BKHĐT ngày 28/7/2017; Danh mục và nội dung cụ thể của
các thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh
doanh, doanh nghiệp xã hội được ban hành tại Quyết định số 1397/QĐ-BKHĐT ngày
21/9/2018; Quyết định số 245/QĐ- BKHĐT ngày 12/3/2019; Quyết định số 1258/QĐ-BKHĐT
ngày 27/8/2019 và Quyết định số 1523/QĐ-BKHĐT ngày 19/10/2020.

DOANH NGHIỆP – ĐẦU TƯ
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LAO ĐỘNG – BẢO HIỂM

Mẫu Hợp đồng cung cấp dịch vụ I-VAN

Quyết định số 540/QĐ-BHXH ngày 20/4/2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban 
hành  mẫu Hợp đồng cung cấp dịch vụ I-VAN

Hiệu lực thi hành: 20/04/2015

Mẫu Hợp đồng cung cấp dịch vụ I-VAN ban hành tại Quyết định này được ký kết giữa BHXH
Việt Nam và Công ty cung cấp dịch vụ I-VAN nhằm hỗ trợ thực hiện các giao dịch điện tử
trong lĩnh vực BHXH.

Từ 1/7/2021, Hải quan ngừng xác nhận tờ khai nguồn gốc tất cả các xe nhập khẩu

Công văn số 3384/TCHQ-GSQL ngày 6/7/2021 của Tổng cục Hải quan về việc khai và chia sẻ
dữ  liệu nguồn gốc phương tiện giao thông nhập khẩu.
Tổng cục Hải quan thông báo kể từ ngày 1/7/2021, Cục Hải quan các tỉnh sẽ ngưng xác nhận 
tờ  khai nguồn gốc đối với tất cả các xe nhập khẩu, gồm cả xe sử dụng vào mục đích quốc 
phòng do
đã hoàn thành xong việc kết nối, chia sẻ dữ liệu nguồn gốc xe theo hướng dẫn tại Công văn số
14650/BTC-TCHQ ngày 30/11/2020.

Hướng dẫn lập danh sách người lao động được chính quyền (Tp. HCM) hỗ trợ thu nhập

Công văn số 2525/BHXH-QLT ngày 5/7/2021 của Bảo hiểm xã hội TP. HCM hướng dẫn lập
danh sách xác nhận người lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19 thuộc diện hỗ trợ theo
Công văn 2209/UBND-KT ngày 01/7/2021 của UBND TP. HCM.

Công văn hướng dẫn cách lập danh sách xác nhận người lao động gặp khó khăn do dịch
Covid-19 (tại TP. HCM) để được hỗ trợ thu nhập theo Công văn 2209/UBND-KT ngày
01/7/2021.

Theo đó, cần lưu ý, đối với người lao động bị tạm hoãn hợp đồng hoặc nghỉ việc không lương
thì doanh nghiệp sẽ chịu trách nhiệm lập danh sách xác nhận, gồm 2 bản theo mẫu số 1 ban
hành kèm Công văn 2209/UBND-KT, gửi đến BHXH quận/huyện nơi trú đóng qua bưu điện,
đồng thời gửi file dữ liệu cho BHXH đang quản lý thu thông qua zalo hoặc email.

Đối với người lao động bị mất việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, sau
khi doanh nghiệp hoàn thành thủ tục báo giảm và xác nhận sổ BHXH thì người lao động tự
lập giấy đề nghị hỗ trợ theo mẫu số 2 ban hành kèm Công văn 2209/UBND-KT và nộp qua
bưu điện cho BHXH nơi sinh sống.

PHẦN TIN PHÁP LUẬT
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XÂY DỰNG – BẤT ĐỘNG SẢN

Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao hoặc cho thuê

Hiệu lực thi hành: 20/05/2015
Thông tư này quy định trình tự, thủ tục tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất (QSDĐ) để
giao đất hoặc cho thuê và thủ tục giao đất, cấp giấy chứng nhận QSDĐ, ký hợp đồng cho
thuê đất trúng đấu giá.

Công văn số 2253/BXD-QLN ngày 16/6/2021 của Bộ Xây dựng về thẩm quyền cho phép

chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản (BĐS).

Đối với hoạt động chuyển nhượng (một phần hoặc toàn bộ) dự án BĐS, nếu phát sinh trước

ngày 1/1/2021 thì thẩm quyền cho phép chuyển nhượng thực hiện theo quy định tại Điều 50

Luật Kinh doanh BĐS số 66/2014/QH13.

Trường hợp phát sinh từ ngày 1/1/2021 thì thẩm quyền cho phép chuyển nhượng được thực

hiện theo quy định mới tại điểm b khoản 2 Điều 75 Luật Đầu tư số 61/2020/QH14.

Về các hồ sơ đề nghị cho phép chuyển nhượng dự án BĐS nộp trước thời điểm Luật Đầu tư 
2020  có hiệu lực nhưng chưa giải quyết xong, tại khoản 5 Điều 115 Nghị định 31/2021/NĐ-CP
đã hướng

dẫn nhà đầu tư có thể lựa chọn áp dụng tiếp thủ tục chuyển nhượng theo Luật Kinh doanh

BĐS hoặc áp dụng thủ tục chuyển nhượng dự án theo Luật Đầu tư 2020.

Thay mới 03 Quy trình quản lý chất lượng công trình (tại Bộ Xây dựng)

Quyết định số 787/QĐ-BXD ngày 23/6/2021 của Bộ Xây dựng về việc ban hành quy trình nội

bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc phạm

vi giải quyết của Bộ Xây dựng.

Hiệu lực thi hành: 23/6/2021
Quyết định thay mới các Quy trình thủ tục sau thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng:

1.Cho ý kiến về kết quả đánh giá an toàn công trình đối với công trình chuyên ngành nằm trên

địa  bàn 02 tỉnh trở lên

2.Cho ý kiến về kéo dài thời hạn sử dụng của công trình hết thời hạn sử dụng theo thiết kế
nhưng có nhu cầu sử dụng tiếp (trừ trường hợp nhà ở riêng lẻ)
3.Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng đối với công trình cấp I, cấp
đặc biệt và cấp II trở xuống
Các quy trình nêu trên được thực hiện theo quy định tại Nghị định 06/2021/NĐ-CP
. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bỏ Mục IV Phần B của Quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết
của Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 626/QĐ-BXD ngày 10/7/2019.

Chuyển nhượng dự án BĐS trong giai đoạn chuyển tiếp, áp dụng thủ tục cũ hay mới?
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Dự án phê duyệt trước 9/2/2021 có bắt buộc xây dựng định mức theo Nghị định
10/2021/NĐ- CP?

Công văn số 2329/BXD-KTXD ngày 21/6/2021 của Bộ Xây dựng về định mức dự toán mới,
định mức dự toán điều chỉnh theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP.

Theo Bộ Xây dựng, đối với dự án đầu tư đã phê duyệt trước ngày Nghị định số 10/2021/NĐ-
CP có hiệu lực (9/2/2021), nếu chưa thực hiện công việc nào thuộc giai đoạn thực hiện dự 
án thì việc
xác định định mức dự toán mới, dự toán điều chỉnh phải tuân thủ quy định tại khoản 4, 5
Điều 21 Nghị định số 10. Kinh phí xây dựng định mức dự toán được tính vào chi phí đầu tư
xây dựng của dự án theo khoản 2 Điều 23 Nghị định số 10.

Trường hợp dự án đầu tư đã phê duyệt trước ngày Nghị định số 10/2021/NĐ-CP có hiệu
lực và đang thực hiện một, một số công việc thuộc giai đoạn thực hiện dự án thì đối với các
công việc chưa có trong hệ thống định mức hoặc định mức chưa phù hợp với điều kiện thi
công của dự án thì chủ đầu tư tổ chức xây dựng định mức theo khoản 4 Điều 15 Nghị định
68/2019/NĐ-CP. Kinh phí xây dựng định mức được tính vào tổng mức đầu tư của dự án.

Các chi phí thí nghiệm được tính vào chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

Công văn số 2281/BXD-KTXD ngày 17/6/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi
phí thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

Theo Bộ Xây dựng, các chi phí thí nghiệm như thí nghiệm nén tĩnh cọc, thí nghiệm khoan lõi
mũi cọc, siêu âm cọc khoan nhồi... thuộc khoản mục chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và
được tính trong tổng mức đầu tư của dự án.

Các chi phí này được xác định bằng cách lập dự toán trên cơ sở đề cương thí nghiệm, nội
dung, khối lượng công việc và các quy định có liên quan.

Cần lưu ý, các công việc nêu trên phải được thực hiện bởi đơn vị có đủ điều kiện năng lực.

Người nước ngoài di chuyển nội bộ chịu thuế tại Việt Nam thế nào?

Công văn số 22241/CTHN-TTHT ngày 22/6/2021 của Cục Thuế TP. Hà Nội về quyết toán
thuế TNCN.

Trường hợp Văn phòng đại diện (VPĐD) có người nước ngoài di chuyển nội bộ từ Công ty
mẹ sang, toàn bộ tiền lương đều do Công ty mẹ trả, VPĐD chỉ trả tiền thuê nhà thì VPĐD
chịu trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN đối với tiền thuê nhà theo khoản 2 Điều 11 Thông tư
92/2015/TT- BTC.

Riêng người nước ngoài di chuyển nội bộ, phải trực tiếp khai nộp thuế TNCN đối với toàn 
bộ tiền  lương được trả từ nước ngoài (khoản 7, 8 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC).

Thu nhập chịu thuế là toàn bộ thu nhập phát sinh ở Việt Nam và nước ngoài, tính theo biểu
lũy tiến từng phần (nếu là cá nhân cư trú) hoặc chỉ tính thuế theo thuế suất 20% trên thu
nhập phát sinh tại Việt Nam (nếu là cá nhân không cư trú) (Điều 7, Điều 18 Thông tư
111/2013/TT-BTC).
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LĨNH VỰC KHÁC

Danh mục 391 thủ tục hành chính do Bộ Công thương quản lý

Quyết định số 4202/QĐ-BCT ngày 27/4/2015 của Bộ Công thương về việc ban hành danh mục  
thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương

Hiệu lực thi hành: 27/04/2015
Quyết định này công bố Danh mục 391 thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công
Thương trong các lĩnh vực sau

Chính thức giãn cách xã hội toàn bộ TP. HCM kể từ 9/7/2021

Công văn số 2279/UBND-VX ngày 8/7/2021 của UBND TP. HCM về việc áp dụng các biện
pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo tinh thần nội dung Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020
của Thủ tướng Chính phủ.

Căn cứ Công điện số 914/CĐ-TTg ngày 6/7/2021, UBND TP. HCM đã quyết định nâng mức
cách ly xã hội toàn thành phố theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 trong vòng 15 ngày
kể từ 0h ngày 9/7/2021.
Theo đó, trong vòng 15 ngày kể từ 9/7/2021, toàn bộ TP. HCM sẽ phải cách ly theo nguyên
tắc: gia đình cách ly với gia đình, tổ dân phố cách ly với tổ dân phố, khu phố/ấp cách ly với khu
phố/ấp, xã/phường/thị trấn cách ly với xã/phường/thị trấn, quận/huyện cách ly với
quận/huyện.

Đồng thời, trong thời gian cách ly, mọi người dân phải ở nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp
thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, khám chữa bệnh, đi
làm (tại các doanh nghiệp, công ty còn được hoạt động)... Nếu phải ra ngoài, không tụ tập
trên 2 người và giữ khoảng cách tối thiểu 2m.
Tất cả các loại hình kinh doanh dịch vụ không thiết yếu sẽ tiếp tục phải tạm dừng. Đối với chợ
đầu mối, chợ truyền thống nếu không đảm bảo tiêu chí an toàn dịch phải tạm đóng cửa.

Các dịch vụ ăn uống mang về và đại lý vé số, bán vé số dạo cũng bắt buộc tạm dừng trong
vòng 15 ngày kể từ 0h ngày 9/7/2021.

Riêng các cơ sở sản xuất, công trường, công trình giao thông, xây dựng; cơ sở kinh doanh
dịch vụ, hàng hóa thiết yếu (lương thực, thực phẩm, dược phẩm, xăng dầu...); ngân hàng,
công chứng, chứng khoán, bưu chính, viễn thông, ... vẫn tiếp tục được hoạt động nhưng phải
giảm mức độ tập trung người lao động và tạm dừng các hoạt động không cấp bách.

Người về từ TP. HCM sẽ phải cách ly 7 ngày và xét nghiệm 3 lần

Công văn số 5389/BYT-MT ngày 7/7/2021 của Bộ Y tế về việc tiếp nhận đối với người từ
Thành phố Hồ Chí Minh về địa phương.

Theo Công văn này, tất cả những người từ TP. HCM về các địa phương khác (trừ trường hợp
từ tỉnh, thành khác đi ngang qua TP. HCM không dừng, đỗ) được coi là người tiếp xúc với
người tiếp xúc gần với người bệnh Covid-19 thì phải cách ly y tế tại nhà trong 07 ngày và tự
theo dõi sức khỏe thêm 07 ngày tiếp theo.
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Đồng thời, trong 07 ngày cách ly tại nhà phải thực hiện xét nghiệm Covid-19 03 lần, vào ngày
đầu, ngày thứ 3 và ngày thứ 6.
UBND TP. HCM sẽ phải trao đổi, thống nhất trước với UBND các tỉnh, thành về những người
được đưa về và phương tiện chuyên chở để đảm bảo phòng chống dịch.

Nhiều chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp và người lao động trong đợt dịch thứ 4

Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao
động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (6 trang)

Nhằm chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp, người lao động trong đợt dịch thứ 4, Chính phủ đã
thông qua rất nhiều chính sách hỗ trợ gồm:

1. Đối với doanh nghiệp

-Giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bằng 0% quỹ lương đóng
BHXH (mức đóng hiện hành là 0,5%) trong vòng 12 tháng, kể từ 1/7/2021 - 30/6/2022, tức
miễn đóng 12 tháng. Tuy nhiên, số tiền được miễn này doanh nghiệp phải dùng cho việc
phòng chống dịch.

-Tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất 6 tháng kể từ thời điểm nộp hồ sơ. Điều kiện: đã đóng đủ
BHXH (trừ trường hợp được tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất) đến hết tháng 4/2021; giảm
từ 15% số lao động trở lên so với tháng 4/2021.
Hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề cho người lao động là 1,5 triệu/tháng/người lao động với thời
gian hỗ trợ tối đa 6 tháng. Điều kiện: đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên; có
thay đổi cơ cấu công nghệ; doanh thu quý trước liền kề giảm từ 10% so với cùng kỳ năm
2019 hoặc 2020; nộp hồ sơ hỗ trợ từ 1/7/2021 - 30/6/2022.

- Cho vay không lãi suất tại Ngân hàng Chính sách để trả lương ngừng việc và trả lương phục
hồi sản xuất. Điều kiện: người lao động phải ngừng việc từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời
gian từ ngày 1/5/2021-31/3/2022 hoặc doanh nghiệp phải đóng cửa phòng dịch trong thời gian
từ 1/5/2021-31/3/2022.

2. Đối với người lao động

-1.855.000 đồng/người nếu phải tạm hoãn HĐLĐ hoặc nghỉ việc không lương từ 15 ngày -
dưới 1 tháng trong thời gian từ 1/5 - 31/12/2021.

-3.710.000 đồng/người nếu phải tạm hoãn HĐLĐ hoặc nghỉ việc không lương từ 1 tháng trở
lên hoặc bị chấm dứt HĐLĐ nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp trong thời
gian từ 1/5 - 31/12/2021.

-1.000.000 đồng/người nếu phải ngừng việc và thuộc diện phải cách ly y tế hoặc ở trong các
khu vực bị phong tỏa từ 14 ngày trở lên trong thời gian từ 1/5 - 31/12/2021.

-Hỗ trợ bổ sung thêm 1.000.000 đồng/người đối với lao động đang mang thai và 1.000.000
đồng/trẻ nếu đang nuôi con dưới 6 tuổi.

Ngoài ra, các đối tượng khác như: hộ kinh doanh, lao động tự do, đạo diễn nghệ thuật, diễn
viên, họa sĩ, hướng dẫn viên du lịch, ... cũng được hỗ trợ thu nhập trong đợt này.
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