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Kinh tế Mỹ dự kiến sẽ "giảm tốc" trong nửa cuối năm
2021
Ethan Harris, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu kinh tế toàn cầu tại Bank of America Merrill
Lynch Global Research - bộ phận nghiên cứu của Bank of America (Mỹ), nhận định kinh tế Mỹ
có thể đã vượt qua mức “đỉnh” của tăng trưởng và lạm phát.

Theo ông Harris, điều này hoàn toàn không gây bất ngờ bởi tốc độ tăng trưởng và tình hình lạm
phát hiện nay rõ ràng là không bền vững. Ông Harris bày tỏ kỳ vọng nền kinh tế Mỹ tăng trưởng
ở mức trung bình trong những tháng tới.

Ông Harris đã hạ dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2021 của Mỹ xuống
6,5%, thấp hơn so với ước tính tăng 7% trước đó trong bối cảnh các hoạt động của nền kinh tế
dường như “bị hạn chế hơn” so với dự đoán.

Điều này được thể hiện trong hai dấu hiệu là sản xuất hàng hóa bị hạn chế do các vấn đề liên
quan đến chuỗi cung ứng và chi tiêu dịch vụ hạn chế do thiếu lao động.

Bộ Thương mại Mỹ dự kiến sẽ công ước tính đầu tiên về GDP quý II vào ngày 29/7.

Anh sẽ giảm thuế để thúc đẩy thương mại với 70 
nước đang phát triển
Đây là nỗ lực mới nhất của nước này nhằm thúc đẩy
thương mại toàn cầu tự do hơn sau khi giành lại quyền
kiểm soát chính sách thương mại của mình thời kỳ hậu
Brexit.

Ngoài việc giảm thuế đối với hàng hóa vào Anh, kế
hoạch này còn hướng tới đơn giản hóa "quy tắc xuất xứ"
khi xác định nơi sản xuất một sản phẩm có chuỗi cung
ứng xuyên biên giới nhằm mục đích đánh thuế.

Bộ trưởng Thương mại Liz Truss cho biết: “Giờ đây, Vương quốc Anh là một quốc gia thương
mại độc lập, chúng tôi có cơ hội rất lớn để làm những điều khác biệt, thực hiện một cách tiếp
cận tự do hơn, ủng hộ thương mại dẫn đến tăng trưởng và cơ hội”.

Theo bà Truss, kế hoạch của Anh nhằm tìm cách giảm gánh nặng quan liêu trong thương mại
giữa Anh và các nước đang phát triển, cũng như các nước được xếp vào nhóm có thu nhập
trung bình thấp hoặc thấp hơn như Pakistan, Nigeria và Indonesia.

Anh đang nỗ lực duy trì các hiệp định tự do thương mại hiện nay với các nước trên thế giới sau
khi nước này đã rời khỏi EU. Hiện Anh đang gấp rút ký kết khoảng 40 thỏa thuận tự do thương
mại với hơn 70 nước mà EU đã ký.

KINH TẾ VĨ MÔ – Kinh tế Thế giới
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Thái Lan thúc đẩy các FTA để tăng cường xuất khẩu

Bộ Thương mại Thái Lan dự kiến sẽ đề xuất các khuôn khổ đàm
phán cho Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) giữa Thái Lan và
Liên minh châu Âu (EU) và FTA Hiệp hội các quốc gia Đông Nam
Á (ASEAN) - Canada để Nội các nước này thông qua trong quý
III nhằm thúc đẩy xuất khẩu của đất nước.

Theo ông Jurin, Chính phủ Thái Lan đang cố gắng hết sức để
đẩy nhanh các cuộc đàm phán về các FTA, đặc biệt là FTA với

Các đường đứt gãy mới của kinh tế thế giới
Tờ The Economist nhận định đại dịch COVID-19 đã gây ra một cuộc suy thoái kinh tế đáng sợ,
nhưng giờ đây kinh tế đang bùng nổ. Chỉ số do JPMorgan Chase và IHS Markit đưa ra cho thấy
rằng tăng trưởng toàn cầu đang ở mức cao nhất kể từ những ngày rực rỡ của năm 2006. Tuy
nhiên, tăng trưởng mạnh mẽ của kinh tế thế giới cũng là nguồn gốc gây ra sự lo lắng, khi có ba
đường đứt gãy nằm bên dưới bề mặt của đà tăng trưởng này.

Đường đứt gãy đầu tiên là việc phân chia và phân phối vaccine COVID-19. Chỉ những quốc gia
nhận được vaccine COVID-19 mới có thể kiểm soát được dịch bệnh. Nhưng hiện chỉ 1/4 dân số
thế giới mới được tiêm liều vaccine đầu tiên và chỉ 1/8 dân số được tiêm đủ hai mũi.

Đường đứt gãy thứ hai là việc đảm bảo cung và cầu. Tình trạng thiếu vi mạch đã làm gián đoạn
việc sản xuất đồ điện tử và ô tô. Chi phí vận chuyển hàng hóa từ Trung Quốc đến các cảng ở bờ
Tây nước Mỹ đã tăng gấp 4 lần so với mức trước đại dịch.

Đường đứt gãy cuối cùng là việc rút bớt các chương trình nới lỏng tiền tệ. Tại một thời điểm, các
nhà lãnh đạo sẽ đảo ngược các biện pháp hỗ trợ bắt đầu từ năm ngoái để giảm thiểu tác động
của đại dịch COVID-19.

Theo một số nhà phân tích, mùa Hè năm 2022, hầu hết dân số sẽ được tiêm chủng, doanh
nghiệp sẽ thích nghi với các mô hình nhu cầu mới và các gói kích thích tài khóa sẽ được dỡ bỏ
một cách có trật tự. Tuy nhiên, trong sự bùng nổ kinh tế hiện nay, các nước vẫn cần cẩn trọng
với những đường đứt gãy đã nêu ra ở trên.

EU để thúc đẩy xuất khẩu, động cơ duy nhất thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của đất nước trong
năm nay.

Khi FTA Thái Lan-EU có hiệu lực, Thái Lan kỳ vọng sẽ được mở rộng thương mại và đầu tư vì
EU (gồm 27 quốc gia thành viên) là đối tác thương mại lớn thứ năm của Thái Lan sau ASEAN,
Trung Quốc, Nhật Bản và Mỹ.

Năm 2020, thương mại song phương giữa Thái Lan và EU đạt tổng giá trị 33,1 tỷ USD, chiếm
7,56% thương mại toàn cầu của Thái Lan.
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Chính phủ đặt mục tiêu GDP giai đoạn 2021-2025 tăng
6,5-7%
Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển
kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và dự kiến kế hoạch 5
năm 2021-2025 của Chính phủ vừa được trình Quốc hội cho
biết trong tổng số 21 chỉ tiêu chủ yếu được Quốc hội giao có 
16 chỉ tiêu đạt và vượt, 5 chỉ tiêu không đạt.

Sự xuất hiện của dịch Covid-19
Cáo cáo của Chính phủ cũng chỉ ra rằng tốc độ tăng trưởng
kinh tế bình quân giai đoạn 2016-2020 thấp hơn 0,8 điểm
phần trăm so với mục tiêu 6,8% của kế hoạch, chủ yếu do

ảnh hưởng của dịch Covid-19; Năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức chống chịu và cạnh tranh,
tính độc lập tự chủ của nền kinh tế chưa cao. Kết quả thực hiện 3 đột phá chiến lược chưa đạt
được mục tiêu đề ra. Hoạt động cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước chưa đáp ứng yêu cầu.
Mối liên kết vùng còn lỏng lẻo. Kết quả giảm nghèo đa chiều chưa thực sự bền vững. Việc phát
triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam chưa tương xứng với phát triển kinh tế. Chất lượng
môi trường một số nơi suy giảm. Bộ máy nhà nước ở một số nơi còn cồng kềnh, chồng chéo;
phân công, phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát chưa thực sự hiệu quả. Bảo vệ chủ
quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ còn nhiều thách thức và chưa tận dụng, khai thác tối đa, hiệu
quả những cơ hội trong hội nhập quốc tế.

Những hạn chế, tồn tại vừa nêu do nhiều nguyên nhân nhưng báo cáo Chính phủ chỉ ra rằng
chủ yếu do tình hình thế giới diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường; năng lực nội tại của nền
kinh tế còn thấp; thiên tai, dịch bệnh... tác động mạnh và thường xuyên hơn, đặc biệt, sự xuất
hiện của dịch Covid-19 đầu năm 2020.

Trong bối cảnh và những thách thức vừa nêu, Chính phủ dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã
hội 5 năm 2021-2025 với mục tiêu tổng quá là bảo đảm tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững,
trên cơ sở tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô bền vững, phát triển khoa học, công nghệ và đổi
mới sáng tạo. Cụ thể, đến năm 2025, Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp theo
hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Trong đó, nền kinh tế được nâng cao
sức cạnh tranh, hiệu quả, chất lượng và nâng co năng suất lao động.

Tăng cường huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực
Để thực hiện được mục tiêu tổng quát vừa nêu, Chính phủ đã đề ra 23 chỉ tiêu chủ yếu, tăng 2
chỉ tiêu so giai đoạn 2016-2020, với 8 chỉ tiêu về kinh tế, 9 chỉ tiêu về xã hội và 6 chỉ tiêu về môi
trường. Một số chỉ tiêu quan trọng gồm tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 5 năm khoảng 6,5-
7%; đóng góp của TFP vào tăng trưởng đạt khoảng 45%; bội chi NSNN bình quân 3,7% GDP; tỷ
lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm 1-1,5%/năm; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 95% dân số;
tỷ lệ che phủ rừng ổn định ở mức 42%.

Bên cạnh đó, Chính phủ còn đưa ra 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để tập trung thực hiện có hiệu
quả 3 đột phá chiến lược, 6 nhiệm vụ trọng tâm, bảo đảm bám sát và cụ thể hóa Phương
hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh yế xã hội 5 năm 2021-2025 đã được Đại hội XIII
của Đảng thông qua.

KINH TẾ VĨ MÔ – Kinh tế Việt Nam
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ADB thay đổi dự báo tăng trưởng cho Việt Nam và 
Singapore, khoảng cách GDP lại được rút ngắn
Mới đây, Ngân hàng Phát triển châu Á ADB đã thay đổi mức dự báo tăng trưởng năm 2021 của
Việt Nam từ 6,7% xuống 5,8%, do làn sóng Covid-19 lần thứ tư sẽ có tác động tiêu cực đến sự
phục hồi kinh tế.

Các hạn chế di chuyển đã khiến Chỉ số nhà quản lý mua hàng (PMI) giảm xuống 44,1 trong
tháng 6, mức thấp nhất kể từ tháng 5 năm ngoái, ADB cho biết trong báo cáo mới đây. Tổ chức
này cũng nhận định rằng tiến độ tiêm chủng ở vực phía Nam, khu vực ảnh hưởng đến tăng
trưởng lớn nhất cả nước, có thể tác động đến hoạt động kinh tế trong năm nay.

Theo báo cáo mới nhất của ADB, triển vọng tăng trưởng 5,8% của kinh tế Việt Nam được ADB
đánh giá là cao thứ hai trong khu vực Đông Nam Á, sau mức 6,3% của Singapore. Trong báo
cáo được đưa ra hồi tháng 4, ADB dự báo Singapore sẽ tăng trưởng ở mức 6,0%, thấp hơn Việt
Nam.

Như vậy, nếu tính toán theo dự báo mới, quy mô GDP năm 2021 của Việt Nam dự kiến vẫn sẽ
cao hơn Singapore, nhưng khoảng cách được rút ngắn từ gần 6 tỷ USD xuống còn gần 2 tỷ
USD.

Ông Tim Leelahaphan, chuyên gia kinh tế tại Việt Nam và Thái Lan của Standard Chartered
nhận định rằng: Việt Nam đang trên con đường tiến tới mục tiêu trở thành trung tâm chuỗi cung
ứng mang tầm khu vực, một nền kinh tế công nghiệp hiện đại và một quốc gia có thu nhập cao
trong tương lai. Tuy nhiên, khả năng kiếm soát dịch Covid-19 sẽ đóng vai trò quan trọng đối với
triển vọng kinh tế của Việt Nam trong ngắn hạn.

Nhập siêu tăng lên hơn 3 tỷ USD
Theo thông tin mới nhất Tổng cục Hải quan công bố chiều 20/7,
tổng kim ngạch xuất nhập khẩu nửa đầu tháng 7/2021 đạt 27,39
tỷ USD, giảm 4,8% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 12,78 tỷ USD, giảm mạnh
hơn 2 tỷ USD so với nửa cuối tháng 6/2021 và giảm tới 13,9%
so với nửa đầu tháng 7/2020. Kim ngạch nhập khẩu đạt 14,6 tỷ

USD, tăng gần 700 triệu USD so với nửa cuối tháng 6/2021 nhưng giảm 4,8% so với cùng kỳ
năm 2020. Trong 15 ngày đầu tháng 7/2021 Việt Nam đã nhập siêu 1,82 tỷ USD.

Trong nửa đầu tháng 7/2021, có 4 nhóm hàng xuất khẩu đạt kim ngạch hơn 1 tỷ USD là điện
thoại và linh kiện, nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện nhóm hàng máy móc
thiết bị và nhóm hàng dệt may. Các sản phẩm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt kim
ngạch gần 3 tỷ USD. Tiếp đến là máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng gần 2,1 tỷ USD.

Tính chung từ đầu năm đến ngày 15/7/2021 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam là
345,45 tỷ USD, trong đó tổng kim ngạch xuất khẩu 171,22 tỷ USD và tổng kim ngạch nhập khẩu
174,23 tỷ USD. Như vậy, tính từ đầu năm đến giữa tháng 7/2021 Việt Nam đã nhập siêu 3,01 tỷ
USD

KINH TẾ VĨ MÔ – Kinh tế Việt Nam
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Tiến độ vắc xin sẽ quyết định mức độ phục hồi kinh
tế
Chuyên gia kinh tế vĩ mô Phạm Thế Anh nhận định, tốc độ bao phủ vắc xin không đồng đều giữa
các quốc gia có thể dẫn tới sự phân hóa về tăng trưởng trong thập niên tới.

Trong quý 2, bức tranh kinh tế toàn cầu cho thấy những điểm sáng do sự phục hồi mạnh mẽ của
các nền kinh tế lớn như Mỹ và Trung Quốc. Sự phục hồi ở các cường quốc như Mỹ, Anh, Pháp,
Đức phụ thuộc vào tốc độ, tỷ lệ tiêm chủng trên diện rộng. Trung bình các nước Anh, Mỹ đạt
60% dân số đã tiêm vắc xin.

Vấn đề nóng cần quan tâm
Chỉ số tăng trưởng chưa phản ánh hết những khó khăn tương lai. Nền kinh tế đang phải đối mặt
với sự đình trệ trong các hoạt động giao thương, đầu tư thương mại, hàng hoá - ông Thế Anh
nói.

Vấn đề là, theo ông Thế Anh, Việt Nam đang đi sau về tốc độ
cũng như tỷ lệ tiêm chủng vắc xin so với nhiều nước trên thế
giới và khu vực. Điều này tạo không ít thách thức cho Việt
Nam đạt tốc độ tăng trưởng cao trong nửa cuối năm nay. Đặc
biệt, tốc độ tăng trưởng sẽ còn chịu tác động từ cách phòng,
chống dịch.

Ông Nguyễn Khắc Quốc Bảo, Trưởng khoa Tài chính -
Trường Đại học Kinh tế TP.HCM đồng tình khi cho rằng, triển
vọng kinh tế 6 tháng cuối năm nay phụ thuộc rất lớn vào tốc độ, quy mô tiêm chủng. Ông bổ
sung thêm, sau liên tiếp các đợt dịch và các lần giãn cách xã hội, nguồn tích luỹ hiện nay
của người dân và doanh nghiệp ngày càng mỏng, suy yếu và kiệt quệ.“

Dự báo 3 kịch bản
Với diễn biến của tình hình bệnh dịch hiện tại, Viện Nghiên cứu kinh tế và chính sách
(VEPR) đã hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế trong năm nay so với các báo cáo trước
đây. VEPR dự báo 3 kịch bản.

Với kịch bản cơ sở: Dịch bệnh được kiểm soát vào cuối quý 3, việc tiêm chủng được triển khai
nhanh chóng và đạt miễn dịch cộng đồng vào quý 2/2022, kinh tế vĩ mô duy trì ổn định. Tăng 
trưởng kinh tế cả năm được dự báo ở mức 4,5 - 5,1%.

Với kịch bản thuận lợi: Dịch bệnh được kiểm soát ngay trong tháng 8, việc tiêm vắc xin được đẩy
nhanh và đạt miễn dịch cộng đồng vào quý 1/2022, kinh tế vĩ mô duy trì ổn định. Tăng trưởng cả
năm được dự báo ở mức 5,4 - 6,1%.

Với kịch bản bất lợi: Dịch bệnh chưa thể được kiểm soát và các hoạt động kinh tế chưa thể trở lại 
bình thường cho tới quý 4, quá trình tiêm chủng vắc xin được triển khai chậm do thiếu nguồn
cung; các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, quá trình tái cơ cấu, chuyển đổi số được 
thúc đẩy nhưng dịch vụ, thương mại và thu hút vốn FDI phục hồi chậm. Khi đó, kinh tế năm 2021 
chỉ có thể tăng trưởng từ 3,5 - 4,0%.

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

Thị trường chứng khoán thế giới

34,687.85 điểm 4,327.16 điểm 14,427.24 điểm

0.86% 0.75% 0.8%

Thị trường chứng khoán Việt Nam

Nhịp đập Thị trường tuần 12-16/07/2021: Chờ đợi tín
hiệu rõ ràng hơn
Trong phiên cuối tuần, VN-Index tăng nhẹ 0.45% đạt được 1,299.31 điểm; HNX-Index tăng nhẹ
0.48% lên mức 307.76 điểm. Xét cho cả tuần, VN-Index giảm 3.55%; trong khi đó HNX-Index tăng
chỉ 0.34%.
Khối lượng khớp lệnh trung bình trên sàn HOSE đạt hơn 559 triệu cổ phiếu/phiên, giảm 19.78%.
Sàn HNX đạt trung bình hơn 111 triệu cổ phiếu/phiên, giảm 22.97%.
Nhà đầu tư nước ngoài: Mua ròng hơn 2,228 tỷ đồng trên cả hai sàn. Khối ngoại mua ròng
hơn 2,220 tỷ đồng trên sàn HOSE và mua ròng gần 8 tỷ đồng trên sàn HNX.
Cổ phiếu tăng giá mạnh trong tuần qua là HCD

Bản tin thịtrường 7

Dow Jones giảm gần 300 điểm vào cuối tuần, đứt
mạch 3 tuần tăng liên tiếp



Tỷ giá ngoại tệ ngày 22/7: USD giảm mạnh, Euro tăng nhanh
Đầu giờ sáng 22/7, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung
tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 23.221 đồng (giảm
10 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 23.878 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 niêm yết tỷ giá ở mức: 23.100 đồng/USD và
23.280 đồng/USD. BIDV và Vietinbank: 23.090 đồng/USD và
23.270 đồng/USD. ACB: 23.110 đồng/USD và 23.260 đồng/USD.

Dầu tăng nhẹ nhờ kỳ vọng dự trữ dầu thô tại Mỹ tiếp tục
giảm
Giá dầu tăng hơn 4% vào ngày thứ Tư (21/7), nới rộng đà
tăng từ phiên trước đó khi sự cải thiện khẩu vị rủi ro đã cung
cấp hỗ trợ mặc dù dữ liệu cho thất dự trữ dầu tại Mỹ bất ngờ
tăng.
Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Tư, hợp đồng dầu Brent
tiến 4.15% lên 72.23 USD/thùng. Hợp đồng dầu WTI cộng
4.61% lên 70.30 USD/thùng.

Giá vàng trong nước
Sáng 22.7, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài
Gòn - SJC mua vào là 56,8 triệu đồng/lượng và bán ra 57,45
triệu đồng/lượng, giữ nguyên như giá giao dịch ngày hôm
qua. Tại Ngân hàng Eximbank giá mua vào là 56,95 triệu
đồng/lượng và bán ra 57,5 triệu đồng/lượng, cộng 50.000
đồng so với đầu ngày hôm qua.
Giá vàng ngoài nước
Giá vàng thế giới đầu ngày xoay quanh 1.800 USD/ounce,
giảm nhẹ khoảng 6 USD so với hôm qua. Giá vàng liên tục đi
xuống ở mức thấp trong vòng một tuần qua khi đồng
USD liên tục tăng.
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Thị trườngvàng

Thị trường ngoại hối

Thị trườngdầu

THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH TIỀN TỆ
Vàng – Ngoại hối – Dầu
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Từ 22/07, chỉ khai thác 2 chuyến bay/ngày chặng Hà
Nội - TP.HCM
Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn vừa yêu cầu Cục Hàng không VN kiểm soát hoạt động 
chuyến bay thương mại từ TP.HCM.

Trong văn bản gửi Cục Hàng không VN ký ngày 21/7, Thứ
trưởng Lê Anh Tuấn yêu cầu Cục Hàng không VN điều phối
các hãng hàng không Việt Nam khai thác vận chuyển hành
khách theo phương án 2 đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, sẽ dừng khai thác các đường bay Cần Thơ - Hà
Nội và ngược lại, Phú Quốc - Hà Nội và ngược lại.
Đường bay giữa TP.HCM - Hà Nội: khai thác 2 chuyến khứ
hồi/ngày. Quyết định trên áp dụng ngay từ 0 giờ ngày 22/7

cho đến khi có thông báo mới.

Phương án 2 (áp dụng tương tự giai đoạn 1-15/4/2020 khi cả nước áp dụng giãn cách xã hội
theo Chỉ thị 16). Theo đó, sẽ dừng khai thác các đường bay Cần Thơ - Hà Nội và ngược lại, Phú
Quốc - Hà Nội và ngược lại. Đường bay giữa TP.HCM - Hà Nội khai thác 2 chuyến khứ hồi/ngày.

Để quyết tâm bảo vệ Thủ đô không diễn biến xấu, bảo vệ sự an toàn an ninh cho nhân dân, Bộ
GTVT kiến nghị lựa chọn phương án 2.

Từ 1/9, phi công tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng Covid-
19 mới được bay
Cục Hàng không VN ra Chỉ thị “nóng” về khai thác tàu bay, yêu cầu từ 1/9, chỉ cho phi
công đã tiêm phòng đủ 2 mũi vaccine Covid-19 bay.

Chỉ thị do Cục trưởng Cục Hàng không VN Đinh Việt Thắng ký nêu rõ: "Người khai thác tàu bay
đánh giá việc chấp hành các quy định về duy trì năng định bay thiết bị và kỹ năng điều khiển tàu,
kiểm tra kỹ năng và năng lực và huấn luyện định kỳ, giãn cách tối thiểu về kinh nghiệm bay đối
với toàn bộ các thành viên tổ lái đang khai thác".

Trong trường hợp người lái tàu bay không đáp ứng các yêu cầu nêu trên, người khai thác tàu
bay phải tổ chức huấn luyện phục hồi cho người lái tàu bay theo các quy định tại Bộ Quy chế an
toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay trước khi thực hiện nhiệm vụ.

Phòng Tiêu chuẩn an toàn bay của Cục Hàng không VN có trách nhiệm nghiên cứu Công thư
của ICAO về các tình huống khác biệt trong giai đoạn Covid-19 và ban hành hướng dẫn việc cấp
miễn trừ gia hạn thời hạn hiệu lực về huấn luyện và duy trì năng định, giấy chứng nhận sức khỏe
và đăng ký theo quy định của ICAO trong tháng 7/2021.

Đáng lưu ý, từ ngày 1/9/2021 chỉ thực hiện xếp lịch bay cho người lái tàu bay đã được tiêm
phòng đầy đủ Vaccine Covid-19 (2 mũi).
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Tổng cục Đường bộ VN thúc các Sở GTVT đẩy nhanh đăng ký thẻ nhận diện (mã QR 
Code) ưu tiên hoạt động trên “luồng xanh” vận tải toàn quốc.

Thúc các tỉnh sử dụng mã QR Code, giảm ùn tắc tại
chốt kiểm dịch

Từ ngày 19/7/2021, Tổng cục Đường bộ VN đã xây dựng
xong và đưa vào sử phần mềm đăng ký thẻ nhận diện
phương tiện (có mã QRCode) áp dụng cho 63 Sở GTVT
các tỉnh, thành phố.

"Để việc triển khai đăng ký thẻ nhận diện được nhanh
chóng, thuận tiện, Sở GTVT các tỉnh, thành phố cần tuyên

truyền đến các đơn vị vận tải trên địa bàn khẩn trương đăng ký tại địa
chỉ www.luongxanh.drvn.gov.vn để giải quyết cấp mã QR Code", Tổng cục Đường bộ VN thông
tin.

Đối tượng được cấp mã QR Code gồm: Xe ô tô vận chuyển các loại hàng hóa thiết yếu phục vụ
an sinh xã hội, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất khẩu, vận chuyển thiết bị, vật tư và
sinh phẩm y tế phục vụ phòng chống dịch Covid-19, ga, xăng dầu; xe vận chuyển hàng cứu trợ.

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm về thông tin khai báo
Cũng theo Tổng cục Đường bộ VN, kết quả sẽ được hệ thống gửi tự động về địa chỉ email lái xe
đã đăng ký hoặc truy cập vào tài khoản do đơn vị đăng ký trên hệ thống. Doanh nghiệp vận tải
tự in giấy nhận diện phương tiện kèm theo mã QR Code lên giấy (khổ A5) để dán trên kính phía
trước và in lên giấy (khổ A4) để dán thêm lên kính hai bên cửa xe nhằm tạo thuận lợi cho việc
kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng tại các chốt kiểm soát.

Đối với các phương tiện vận chuyển hàng hoá là hàng mau hỏng (hàng nông sản, thực phẩm
tươi sống, hàng đông lạnh) thực hiện in bổ sung thêm nhãn “Hàng mau hỏng” trên giấy màu
vàng, đóng dấu treo của đơn vị, thực hiện dán trên kính phía trước và trên kính hai bên thành
xe.

Mã QR Code trên thẻ nhận diện phương tiện sẽ tự động huỷ trong các trường hợp như khi hết
thời hạn ghi trên thẻ nhận diện; lực lượng chức năng phát hiện phương tiện hoạt động không
đúng hành trình đăng ký; trong trường hợp cơ quan cấp phát hiện đơn vị vận tải khai báo thông
tin không trung thực.

Đơn vị vận tải, lái xe phải cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của
thông tin đã đăng ký khi cấp thẻ nhận diện và các thông tin cung cấp cho các chốt kiểm soát và
các Sở GTVT trong quá trình vận chuyển. Đồng thời, phải có phương án quản lý chặt chẽ lái xe
và người đi theo xe, hạn chế tiếp xúc để đề phòng và đảm bảo an toàn, ngăn chặn lây lan dịch
bệnh cả trước, trong và sau khi vận chuyển.
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Hãng tàu ngoại “đè” chủ hàng Việt thu phụ phí
Không những phải gồng mình chịu cước vận tải container tăng phi mã, các chủ hàng 
Việt còn buộc phải “còng lưng” gánh những khoản phụ phí vô lý.

Đại diện Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản (Vasep)
chia sẻ, các doanh nghiệp xuất nhập khẩu (XNK) thủy sản
Việt Nam đang “ngồi trên đống lửa” khi giá cước vận tải
container đi Mỹ hay châu Âu vẫn tăng phi mã.

Gánh nặng chi phí cho hàng hóa chưa dừng lại khi từ tháng
đầu 11/2020 đến nay, nhiều hãng tàu vận tải container đồng
loạt tăng phụ phí Rate Retoration (phí đảo chuyển container)

với hàng xuất khẩu từ Việt Nam đi thị trường châu Á. Mức tăng từ 50 - 200 USD/cont.

Cũng theo đại diện Vasep, danh mục phụ phí của tất cả các hãng tàu nước ngoài đều có phí
THC (phí xếp dỡ tại cảng). Thế nhưng, phí THC lại có sự khác nhau rất lớn giữa các hãng và
phí THC doanh nghiệp phải chịu cao hơn gấp nhiều lần các hãng tàu phải trả cho cảng.

Ông Nhữ Đình Thiện, Phó Tổng thư ký Hiệp hội Đại lý và Môi giới hàng hải xác nhận, theo khảo
sát, mức phí THC hãng tàu thu của doanh nghiệp XNK Việt Nam đang ở mức 114
USD/container 20 feet và 173 USD/container 40 feet. Trong khi đó, với một container 20 feet, họ
chỉ phải trả lại cho doanh nghiệp cảng tại khu vực Đình Vũ (Hải Phòng) là 33 USD, khu vực Cái
Mép là 52 USD và khu vực TP HCM là 41 USD. Mức chênh lệch lên đến 68 - 87 USD.

Đáng nói, trong những loại phụ phí các hãng tàu áp dụng, có những phụ phí rất vô lý. Điển hình
là phụ phí giảm thiểu lưu huỳnh (phí LSS) phát sinh trong quá trình tàu chạy trên biển có thể
tính vào giá cước vận tải.

Bên chi trả sẽ là công ty thuê tàu nhưng họ lại đẩy phụ phí này về chủ hàng Việt (bên trả phí
phát sinh tại Việt Nam) để có thể đưa ra mức giá vận chuyển ưu đãi, cạnh tranh nhất với đối tác
thuê tàu.

Quy định kê khai giá, đưa phụ phí vào khuôn khổ
Bà Nguyễn Thị Thương, Phó trưởng phòng Vận tải và Dịch vụ hàng hải (Cục Hàng hải VN) cho
biết, kết quả kiểm tra về giá, phụ thu các tuyến đi châu Âu, châu Mỹ, trung bình mỗi hãng áp
dụng khoảng 3 - 5 loại phụ thu đối với hàng hóa XNK. Các loại phụ thu chủ yếu là: THC, chứng
từ, vệ sinh container (đối với hàng nhập), kẹp chì (đối với hàng xuất). Hiện, các loại phụ thu
được niêm yết chỉ thể hiện mức giá, không ghi chi tiết thời điểm bắt đầu và kết thúc. Các hãng
cũng không nêu rõ lý do thu, không có sự thỏa thuận với khách hàng, không lưu lại thời gian
niêm yết khiến công tác kiểm soát của cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn.

Cục Hàng hải VN sẽ phối hợp với cơ quan chức năng, hiệp hội tăng cường kiểm soát việc niêm
yết giá, phụ thu ngoài giá theo quy định để kịp thời nắm bắt tình hình, có phương án đề nghị các
hãng tàu ổn định giá, phụ thu ngoài giá vận chuyển. Đồng thời, Cục Hàng hải VN cũng đề xuất
Bộ GTVT kiến nghị Chính phủ giao Bộ Tài chính xem xét sửa đổi, bổ sung quy định về giá cước
và các loại phụ thu ngoài giá cước mà hãng tàu thu đối với chủ hàng XNK tại cảng Việt Nam
phù hợp với tình hình thực tế Việt Nam và tuân thủ tập quán thương mại quốc tế.
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MSC cảnh báo về các tác động của vận tải đa 
phương thức quốc tế đến hai bờ Tây và Đông ở Mỹ
Các tuyến đường sắt ở Mỹ đã bắt đầu điều tiết giảm lưu lượng vận chuyển đối với hàng 
hóa nhập khẩu tại các cảng Los Angeles và Long Beach cũng như New York khi Mỹ ghi 
nhận khối lượng hàng hóa nhập khẩu tăng kỷ lục.

MSC cho biết rằng các tuyến đường sắt ở Mỹ đã bắt đầu 
điều tiết giảm lưu lượng vận chuyển đường sắt đối với hàng 
hóa nhập khẩu tại các cảng Los Angeles và Long Beach
cũng như New York khi Mỹ ghi nhận khối lượng hàng hóa
nhập khẩu tăng kỷ lục.

Cảng Valencia tăng sản lượng container 11,65%
trong 6 tháng đầu năm 2021
Tốc độ tăng trưởng hoạt động vận chuyển của Cảng Valencia cho thấy xu hướng rất tích
cực so với năm 2019 - năm cuối cùng chưa bị ảnh hưởng bởi đại dịch.

Cảng Valencia (Port of Valencia) đã khai thác tổng cộng 2,83 triệu TEU trong nửa đầu năm 
2021, tăng 11,65% so với cùng kỳ năm 2020 và tăng 3,34% so với năm 2019. Xuất khẩu hàng 
hóa bằng container tăng 27% và nhập khẩu tăng 16%; và trung chuyển hàng hóa tăng 4,4% so
với cùng kỳ năm 2020.

Riêng trong tháng 6 năm 2021, tổng lưu lượng hàng hóa tăng 11,11% so với năm 2019 và 
20,6% so với tháng 6 năm 2020. Hàng hóa vận chuyển đóng container tăng 11,33% so với năm 
2019 và 23,2% so với trận đại dịch vào tháng 6 năm 2020. Những dữ liệu này cho thấy công 
suất khai thác vận chuyển ở Tây Ban Nha và kinh tế thế giới đã bắt đầu phục hồi và tăng trưởng
sau một năm bị khủng hoảng về kinh tế và sức khỏe.

Các quốc gia có mức tăng trưởng sản lượng container hàng hóa cao nhất trong 6 tháng đầu
năm 2021 so với cùng kỳ năm trước là: Ý (58%), Maroc (54%) và Ấn Độ (49%).

Bắt đầu từ Chủ nhật tuần trước và kéo dài trong hai tuần tới, BNSF (NYSE: BRK.B), công ty
cung cấp dịch vụ vận chuyển đường sắt cho MSC sẽ kiểm soát lưu thông các chuyến xe lửa
đến các bến cảng ở Los Angeles và Long Beach, MSC cho biết khi tư vấn dịch vụ sáng thứ Hai.

Do đó, việc vận chuyển hàng lên tàu hoặc dỡ hàng đến Chicago sẽ bị ảnh hưởng vì hàng hóa
sẽ bị giữ tại các cảng biển cho đến khi những hạn chế được dỡ bỏ hoặc “bãi bỏ”, MSC cho biết.

MSC cho biết: “Bất kỳ sự thay đổi nào về điểm đến đều có thể gặp khó khăn trong thời điểm
này. BNSF không đặt những hạn chế này tại các cảng Oakland, California và Tacoma,
Washington, MSC cho biết thêm.

“Nếu tình hình hiện tại không được cải thiện, các biện pháp tạm thời này rất có thể sẽ lan sang
các ga xe lửa khác,” MSC nói.
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CNC cải thiện kết nối giữa Hàn Quốc, Trung Quốc, 
Thái Lan và Việt Nam
CNC, một chi nhánh Nội Á của CMA CGM Group sẽ giới thiệu một dịch vụ hàng tuần kết nối
Hàn Quốc, Nam Trung Quốc, Thái Lan và miền Nam Việt Nam vào đầu tháng 8.

Dịch vụ mới này sẽ được cung cấp bởi CNC thông qua sự sắp xếp vị trí trên tuyến dịch vụ hiện
hữu tên ‘New Korea Thailand’ (NKT) do KMTC, Namsung và CK Lines cùng điều hành. Dịch vụ
NKT được ra mắt vào tháng 5 gần đây.

CNC sẽ giữ nguyên tên tuyến để quảng cáo dịch vụ và sẽ bắt đầu tham gia vào ngày 11 tháng
8 từ Incheon với tàu 1,809 teu. SKY SUNSHINE.

‘NKT’ kết nối Incheon, Kwangyang, Busan, Hong Kong, Chiwan (Shenzhen), Laem Chabang,
Bangkok, Laem Chabang, Thành phố Hồ Chí Minh, Incheon. Hải trình kéo dài ba tuần và sử
dụng ba tàu 1.500 - 1.800 teu.

Sự ra đời của dịch vụ ‘NKT’ sẽ bổ sung mở rộng danh sách dịch vụ hiện có của CNC giữa Hàn
Quốc, Trung Quốc, Thái Lan và Việt Nam. Đặc biệt, tuyến mới này sẽ cung cấp thêm 1 chuyến
hàng tuần giữa Kwangyang với Thái Lan và Việt Nam, bổ sung vào dịch vụ ‘KVX’ hiện có của
CNC, được hoạt động thông qua các vị trí trên tuyến vận hành chung của HMM và KMTC.

CMA CGM và Maersk sẽ bỏ Reunion (Le Port) khỏi
tuyến Trung Đông - Ấn Độ - Nam Phi
CMA CGM và Maersk sẽ bỏ Reunion (Le Port) khỏi tuyến
Trung Đông-Ấn Độ-Nam Phi ‘MIDAS 2 / Protea’ hàng tuần
do hai bên hợp tác vào cuối tháng 7. Động thái này sẽ rút
ngắn chuyến đi bởi bảy ngày, cho phép cải thiện độ tin cậy
và đúng giờ của dịch vụ.

Sau khi sửa đổi, tuyết sẽ ghé Jebel Ali, Mundra, Nhava
Sheva, Durban, Port Elizabeth, Jebel Ali. Hải trình kéo dài 6
tuần (giảm so với 7 tuần hiện tại) và sử dụng 6 tàu 2.500 –

2.800 teu, so với việc sử dụng 7 tàu như trước. Cuộc ghé cảng cuối cùng tại Reunion sẽ được
thực hiện với tàu 2,510 teu AS PATRICIA vào ngày 31 tháng 7.

CMA CGM sẽ tiếp tục ghé Reunion từ Trung Đông và Ấn Độ thông qua tuyến trung chuyển ở
Nam Phi (Durban) và/hoặc ở Ấn Độ Dương (Port Louis). Xuất khẩu từ Reunion sang Trung
Đông và Ấn Độ sẽ được thực hiện qua tuyến Đông Nam Á và/hoặc Vịnh Trung Đông (Jebel Ali).

Maersk vẫn chưa quảng cáo các tuyến thay thế đến và đi từ Reunion đến Jebel Ali, Mundra và
Nhava Sheva.
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THUẾ

THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Công văn số 26248/CTHN-TTHT ngày 9/7/2021 của Cục Thuế TP. 
Hà Nội về nơi nộp hồ sơ quyết  toán thuế TNCN.

Quyết toán thuế TNCN tại nơi cư trú nếu không còn làm việc tại bất cứ đâu

Theo quy định tại điểm b.2 khoản 8 Điều 11 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, đối với người làm
việc nhiều nơi nhưng tại thời điểm quyết toán thuế không còn làm tại bất cứ đâu thì hồ sơ
quyết toán thuế TNCN được nộp tại nơi cư trú.

Miễn nộp tờ khai thuế TNCN của tháng/quý không chi trả lương

Công văn số 25311/CTHN-TTHT ngày 7/7/2021 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc kê  
khai thuế TNCN.

Trả lời vướng mắc của doanh nghiệp về việc nộp tờ khai thuế TNCN, Cục thuế TP. Hà Nội đã
yêu  cầu thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 2393/TCT-DNNCN ngày 1/7/2021.

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

(Nguồn: luatvietnam.net)

THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Từ 2022, Chi nhánh ngoài tỉnh được khai thuế GTGT tập trung  ngay cả 
khi có bán hàng

Công văn số 23624/CTHN-TTHT ngày 28/6/2021 của Cục Thuế TP. Hà  
Nội về việc kê khai thuế GTGT.

Theo quy định tại tiết c khoản 1 Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC, Chi nhánh ngoài tỉnh nếu
có hoạt động bán hàng và phát sinh doanh thu thì tự nộp hồ sơ khai thuế GTGT tại địa
phương trú đóng, không kê khai tập trung về trụ sở chính.

Tuy nhiên, theo khoản 2 Điều 11 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, các Chi nhánh phụ thuộc ở
ngoài tỉnh được nộp hồ sơ khai thuế GTGT tại trụ sở chính, không phân biệt có hay không
bán hàng. Quy định này áp dụng kể từ năm 2022 (Điều 43 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, khoản
5 Điều 1 Nghị quyết số 122/2020/QH14).

Trường hợp trước năm 2022, Chi nhánh ngoài tỉnh chuyển đổi chức năng không trực tiếp bán
hàng và chuyển sang khai thuế GTGT tập trung tại trụ sở chính thì Chi nhánh phải nộp hồ sơ
thay đổi thông tin đăng ký thuế theo quy định tại Điều 30 Luật Quản lý thuế số
38/2019/QH14.

(Nguồn: vietlawonline.com)

(Nguồn: luatvietnam.net)

PHẦN TIN THỊ TRƯỜNG
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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.

(Nguồn: vietlawonline.com)

Vay vốn công ty khác, trường hợp nào bị coi là giao dịch liên kết?

Công văn số 23820/CTHN-TTHT ngày 29/6/2021 của Cục Thuế TP. Hà  
Nội về việc xác định giao dịch liên kết.

Theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 5 Nghị định 132/2020/NĐ-CP, trường hợp Công ty được
doanh nghiệp khác cho vay vốn dưới bất kỳ hình thức nào (bao gồm cả khoản vay từ bên thứ
ba được đảm bảo từ nguồn tài chính của bên liên kết) mà hạn mức vay chiếm từ 25% vốn góp
chủ sở hữu của Công ty và chiếm trên 50% tổng giá trị các khoản nợ trung và dài hạn của
Công ty thì Công ty và các bên được xác định là có quan hệ liên kết.

Theo đó, các giao dịch phát sinh (mua, bán, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, vay, cho vay...)
giữa Công ty và các bên được xác định là giao dịch liên kết.

(Nguồn: vietlawonline.com)

PHẦN TIN THỊ TRƯỜNG

HẢI QUAN – XUẤT NHẬP KHẨU

Thủ tục nhập khẩu hàng mới thay thế hàng tạm xuất

Công văn số 3261/TCHQ-GSQL ngày 29/6/2021 của Tổng cục Hải 
quan về thủ tục tạm xuất, tái nhập hàng thay thế.

Trường hợp hàng hóa tạm xuất không thể sửa chữa và được nhà cung cấp đổi bù hàng
mới, doanh nghiệp phải khai báo và làm các thủ tục như sau:

- Đối với hàng hóa đã tạm xuất nhưng không tái

nhập, doanh nghiệp làm thủ tục xuất khẩu theo mã loại hình B12- Xuất sau khi đã tạm xuất tại
Chi
cục Hải quan nơi mở tờ khai tạm xuất. Thủ tục thực hiện theo Mục 5 Chương III Nghị định  
08/2015/NĐ-CP, sửa đổi tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP.

-Đối với hàng hóa mới nhập về để thay thế, doanh nghiệp làm thủ tục nhập khẩu (không phải
tái nhập) như hàng hóa thông thường. Thủ tục thực hiện theo Mục 5 Nghị định 08/2015/NĐ-
CP, sửa đổi tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP và Thông tư 38/2015/TT-BTC, sửa đổi tại Thông tư
39/2018/TT-BTC.

(Nguồn: vietlawonline.com)
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C/O Form D không bị xem bất hợp lệ nếu mã HS khác với tờ khaihải  quan

Tổng cục Hải quan cho rằng, trường hợp không có nghi ngờ về xuất xứ hàng nhập khẩu thì sự
khác biệt về mã số HS trên C/O Form D với mã số HS trên tờ khai hải quan không ảnh hưởng
đến tính hợp lệ của C/O.
Cơ quan hải quan buộc phải chấp nhận C/O nếu lô hàng đáp ứng quy định về xuất xứ theo quy
định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư 62/2019/TT-BTC.

(Nguồn: vietlawonline.com)

Chậm nộp tờ khai nhập khẩu do dịch bệnh có được miễn phạt?

Công văn số 3461/TCHQ-PC ngày 9/7/2021 của Tổng cục Hải quan về  
việc khai báo hàng hóa sau 30 ngày.

Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 25 Luật Hải quan số 54/2014/QH13, thời hạn nộp tờ
khai nhập khẩu là 30 ngày kể từ ngày hàng đến cửa khẩu.

Chậm nộp so với thời hạn này (tức nộp tờ khai trễ hơn 30 ngày), doanh nghiệp sẽ bị xem xét
xử phạt hành chính theo quy định tại Điều 7 Nghị định 128/2020/NĐ-CP.Về việc doanh nghiệp
nộp trễ tờ khai nhập khẩu do ảnh hưởng của dịch bệnh, Tổng cục Hải quan cho rằng cần phải
căn cứ hồ sơ vụ việc cụ thể để xem xét có được miễn xử phạt theo Điều 6 Nghị định
128/2020/NĐ-CP hay không.

(Nguồn: luatvietnam.net)

PHẦN TIN THỊ TRƯỜNG

Sẽ tăng cường kiểm tra chất lượng thực phẩm kinh doanh TN-TX

Công văn số 3475/TCHQ-GSQL ngày 9/7/2021 của Tổng cục Hải quan  
về việc tăng cường công tác quản lý hàng gửi kho ngoại quan, hàng  

kinh doanh tạm nhập tái xuất.

Nhằm ngăn chặn thực phẩm hết date thẩm lậu vào nội địa, Tổng cục Hải quan đã yêu cầu Hải
quan các tỉnh tăng cường phối hợp với cơ quan kiểm dịch địa phương tiến hành đánh giá hồ
sơ, kiểm tra chất lượng và thời hạn sử dụng đối với các lô hàng kinh doanh TN-TX.

Trong trường hợp phát hiện lô hàng có dấu hiệu không đảm bảo an toàn thực phẩm, có khả
năng gây ô nhiễm môi trường, sẽ bắt buộc doanh nghiệp kinh doanh TN-TX phối hợp với chủ
hàng tiến hành tiêu hủy.

(Nguồn: luatvietnam.net)

Khoản giảm giá đặc biệt theo từng lô hàng không được miễn thuế nhập khẩu

Công văn số 3234/TCHQ-TXNK ngày 25/6/2021 của Tổng cục Hải  
quan về việc xét giảm giá hàng nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan cho rằng, đối với khoản giảm giá đặc biệt theo từng lô hàng nhập khẩu cụ
thể, dành riêng cho từng người mua cụ thể, không phải chính sách giảm giá áp dụng chung
cho toàn bộ người mua thì không thuộc diện được trừ khoản giảm giá khi tính thuế theo quy
định tại điểm d khoản 2 Điều 15 Thông tư 39/2015/TT-BTC.Ngoài ra, trường hợp trong hợp
đồng nhập khẩu không có quy định cụ thể điều kiện như thế nào để được hưởng chiết khấu
giảm giá thì cũng không đáp ứng quy định về hồ sơ xét giảm giá tính thuế hàng nhập khẩu
theo quy định tại tiết d.2.4 điểm d khoản 2 Điều 15 Thông tư 39/2015/TT- BTC.

(Nguồn: luatvietnam.net)

Công văn số 3425/TCHQ-GSQL ngày 7/7/2021 của Tổng cục Hải quan  về vướng mắc C/O mẫu D.
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LAO ĐỘNG – BẢO HIỂM

BHXH sẽ xác nhận danh sách lao động ngừng việc trong vòng 1 ngày

Công văn số 2665/BHXH-QLT ngày 14/7/2021 của Bảo hiểm xã hội TP. HCM về việc
điều chỉnh thời gian giải quyết hồ sơ theo Công văn 2645/BHXH- QLT ngày 12/7/2021.

Để hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp và người lao  động, BHXH TP. HCM đã quyết định rút 
ngắn thời hạn giải quyết xuống còn 01 ngày làm việc  đối với tất cả các thủ tục sau:

- Tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất (trước đó là 4 ngày)
-Hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề, xác nhận danh sách lao động ngừng việc, nghỉ không lương, 
tạm hoãn HĐLĐ (trước đó là 2 ngày).

(Nguồn: vietlawonline.com)

Điều kiện cho phép doanh nghiệp vừa sản xuất, vừa cách ly

Tài liệu này hướng dẫn các điều kiện đảm bảo an toàn dịch khi doanh nghiệp triển khai
phương án  vừa cách ly, vừa sản xuất.

Theo đó, doanh nghiệp chỉ được thực hiện phương án vừa sản xuất, vừa cách ly tại chỗ khi 
đáp  ứng các điều kiện sau:

-Có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 ở mức thấp dưới 30% (xác định theo Quyết định số
2194/QĐ- BCĐQG ngày 27/5/2020);
-Đã ký Cam kết và xây dựng Kế hoạch phòng chống dịch (theo Quyết định số 2787/QĐ-BYT
ngày 5/6/2021 và Công văn số 5522/BYT-MT ngày 12/7/2021);
- Không sử dụng người lao động đang thuộc diện cách ly y tế;

-Nếu có bố trí người lao động đi làm ở khu vực thực hiện giãn cách, phải bố trí khu vực lưu
trú tập trung và khu vực làm việc riêng biệt với nhóm lao động còn lại;

-Bảo đảm phương án vận chuyển người lao động đáp ứng điều kiện “1 cung đường - 2 địa
điểm” (theo Quyết định số 2787/QĐ-BYT ngày 05/6/2021);

-Người lao động phải có kết quả xét nghiệm âm tính với vi rút Sars-CoV-2 trước khi được
đưa đến nơi ở tập trung; không cho ra khỏi nơi ở tập trung và nơi làm việc.

Trường hợp doanh nghiệp thực hiện phương án 03 tại chỗ (sản xuất - ăn - nghỉ tại chỗ),
cũng phải đảm bảo việc giãn cách, chia ca kíp an toàn cho người lao động.

Ngoài ra, doanh nghiệp phải lập danh sách thông tin người lao động theo mẫu và cập nhật
định kỳ 3 ngày/lần, cập nhật kết quả xét nghiệm trước 15 giờ hằng ngày (nếu có) và báo
cáo cơ quan có thẩm quyền theo quy định.
Đối với các địa phương đang thực hiện giãn cách nhưng không yêu cầu sản xuất, cách ly tại
chỗ thì người lao động chỉ được phép đi làm khi có kết quả xét nghiệm âm tính với vi rút
Sars-CoV-2 (Test nhanh/RT-PCR).

(Nguồn: luatvietnam.net)

Hướng dẫn số 2242/LĐTBXH-TLĐ-PTM ngày 14/7/2021 của Bộ Lao  động 
Thương binh và Xã hội về việc tổ chức thực hiện vừa cách ly, vừa  sản xuất 

kinh doanh trong doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh.

PHẦN TIN THỊ TRƯỜNG



Bản tin thịtrường 18

Điều kiện giải quyết các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp liên quan  đến
BHXH

Công văn số 2645/BHXH-QLT ngày 12/7/2021 của Bảo hiểm xã hội TP.  
HCM về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và  

người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19 theo Quyết định  
số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Công văn hướng dẫn điều kiện, thủ tục giải quyết các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp liên
quan đến BHXH theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, gồm:

1.Hoãn đóng quỹ hưu trí và tử tuất (6 tháng kể từ thời điểm nộp hồ sơ)

2.Giảm mức đóng bảo hiểm TNLĐ, BNN (12 tháng kể từ 1/7/2021).

3.Hỗ trợ kinh phí đào tạo nâng cao trình độ nghề

4.Xác nhận danh sách người lao động tạm hoãn hoặc nghỉ việc không lương hoặc ngừng
việc

Theo đó, lưu ý, các doanh nghiệp từng được hoãn đóng quỹ hưu trí, tử tuất năm 2020 do ảnh
hưởng dịch (theo Nghị quyết số 42/NQ-CP và số 154/NQ-CP) nếu năm 2021 đáp ứng điều
kiện thì vẫn được hoãn đóng lần nữa.

Thời gian giảm mức đóng bảo hiểm TNLĐ, BNN (12 tháng kể từ 1/7/2021-30/6/2022) vẫn
được tính hưởng chế độ bảo hiểm TNLĐ, BNN.

(Nguồn: luatvietnam.net)

PHẦN TIN THỊ TRƯỜNG

GIAO THÔNG VẬN TẢI

Các yêu cầu khi lựa chọn và lắp đặt camera hành trình trên xe tải, xe khách

Công văn số 12866/BGTVT-KHCN ngày 16/12/2020 của Bộ Giao thông Vận tải về 
việc lắp đặt camera lên phương tiện kinh doanh vận tải  đường bộ theo quy định tại 

Nghị định số 10/2020/NĐ-CP và Thông tư 12/2020/TT-BGTVT.

Công văn hướng dẫn các yêu cầu trong việc lựa chọn và lắp đặt camera hành trình trên các
xe tải, xe khách theo quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ- CP và Thông tư số 12/2020/TT-
BGTVT.

Theo đó, khi lựa chọn camera hành trình để lắp đặt trên các xe tải, xe khách, phải lưu ý đảm
bảo các yêu cầu về phần cứng, phần mềm và dữ liệu hình ảnh... theo đúng quy định tại
Nghị định số 10 và Thông tư số 12 nêu trên.

Khi thực hiện lắp đặt camera, cần đặc biệt chú ý nguyên tắc đấu nối điện, đảm bảo tuân thủ
đúng hướng dẫn của nhà sản xuất; phòng chống chập điện trên xe; nguồn cấp điện cho
camera cần sử dụng đường điện riêng, lấy trực tiếp từ nguồn ắc quy trên xe để không gây
ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống thiết bị khác trên xe...

(Nguồn: vietlawonline.com)
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Không bắt buộc xin giấy nhận diện cho tất cả phương tiện ra vào  TP. HCM

Công văn số 7210/SGTVT-VTĐB ngày 11/7/2021 của Sở Giao thông Vận  
tải TP. HCM về việc tiếp nhận đề nghị cấp Giấy nhận diện phương tiện  nhằm tạo 

thuận lợi (tạo luồng xanh) cho các phương tiện của các đơn vị  vận tải.

Liên quan đến giấy nhận diện phương tiện, Sở Giao thông vận tải TP. HCM lưu ý sẽ không xem
xét giải quyết cấp cho các trường hợp sau:

- Không thuộc đối tượng được cấp giấy nhận diện phương tiện;
-Doanh nghiệp tự nộp hồ sơ đến Sở Giao thông vận tải TP. HCM mà không nộp thông qua đơn
vị đầu mối.
Theo Sở Giao thông vận tải TP. HCM, đây không phải là giấy phép bắt buộc phải có khi lưu
thông qua các khu vực kiểm soát dịch trong thời gian TP. HCM thực hiện Chỉ thị số 16.

Thay vào đó, giấy nhận diện phương tiện chỉ là loại giấy ưu tiên, chỉ cấp cho các loại xe chở
hàng hóa, người lao động, chuyên gia thuộc diện ưu tiên theo hướng dẫn tại Công văn
7030/SGTVT- KT ngày 8/7/2021 và nộp hồ sơ thông qua các đơn vị đầu mối theo hướng dẫn
tại Công văn số 7134/SGTVT-KT ngày 9/7/2021.

(Nguồn: vietlawonline.com)
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Sơ đồ quy trình cấp giấy ưu tiên cho xe ra, vào TP. HCM

Công văn số 7134/SGTVT-KT ngày 9/7/2021 của Sở Giao thông Vận tải  
TP. HCM về việc hướng dẫn cụ thể công tác cấp Giấy nhận diện phương  

tiện nhằm tạp thuận lợi (tạo luồng xanh) cho các phương tiện.

Công văn đính kèm Sơ đồ hướng dẫn quy trình cấp giấy nhận diện phương tiện (QR CODE)
cho các xe ra, vào, đi qua TP. HCM theo hướng dẫn tại Công văn số 7030/SGTVT-KT ngày
8/7/2021.
Theo đó, Sở Giao thông vận tải TP. HCM là cơ quan giữ thẩm quyền cấp giấy nhận diện
phương tiện.
Tuy nhiên, cơ quan đầu mối tiếp nhận hồ sơ cho từng trường hợp như sau:

-Sở Công thương TP. HCM tiếp nhận đối với xe ô tô vận chuyển hàng hóa thiết yếu (lương
thực, thực phẩm) từ các tỉnh đến TP. HCM và ngược lại.

-Ban quản lý các KCN, KCX hoặc UBND quận/huyện tiếp nhận đối với xe ô tô vận chuyển
hàng hóa phục vụ sản xuất kinh doanh, xe chở chuyên gia, công nhân từ các tỉnh đến TP. HCM
và ngược lại, phục vụ hoạt động của các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn TP.
HCM.
-Đơn vị quản lý cảng tiếp nhận đối với xe ô tô vận chuyển hàng hóa ra vào các cảng trên địa
bàn TP. HCM từ các tỉnh đến TP. HCM.

-Sở GTVT các tỉnh, thành phố khu vực miền Đông và miền Tây Nam bộ tiếp nhận đối với xe ô
tô vận chuyển hàng hóa thiết yếu, hàng hóa phục vụ sản xuất kinh doanh, hàng hóa đến các
cảng, khu công nghiệp, xe chở chuyên gia, công nhân của các khu chế xuất, khu công nghiệp
lưu thông "quá cảnh" qua TP. HCM.Ngoài ra, lưu ý, hồ sơ đề nghị cấp giấy nhận diện phương
tiện chỉ được tiếp nhận trực tuyến. Sau khi được cấp, doanh nghiệp, tổ chức phải tự in giấy
này, sau đó đóng dấu lên giấy và dán lên kính chắn gió phía trước xe.

(Nguồn: vietlawonline.com)
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Tạm ngưng xử phạt xe tải, xe khách không gắn camera hành trình  đến 31/12/2021

Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ về phiên họp  
chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 6 năm 2021.

Nghị quyết công bố kết quả thảo luận của Chính phủ về các dự án Luật sau đây:

1. Dự án Luật cảnh sát cơ động

2.Dự án Luật sở hữu trí tuệ (sửa đổi)

3.Dự án Luật Thống kê (sửa đổi)

4.Đề nghị xây dựng Luật đất đai (sửa đổi)

5.Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 101/2015/NĐ-CPstatus3 về cải tạo nhà chung cư

6.Đề xuất tháo gỡ khó khăn trong việc thực hiện quy định lắp camera trên xe tải, xe khách

Theo đó, đối với dự án Luật sở hữu trí tuệ (sửa đổi), đa số thành viên Chính phủ đã thống nhất
chỉ áp dụng hình thức xử phạt hành chính đối với các hành vi xâm phạm đến quyền tác giả,
quyền liên quan, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, giống cây trồng. Riêng các hành vi xâm phạm
quyền đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, tên thương mại, bí mật kinh
doanh và hành vi cạnh tranh không lành mạnh thì không phạt hành chính mà chỉ xử lý bằng
biện pháp dân sự.
Đối với kinh doanh vận tải, Chính phủ đã chấp thuận tạm ngưng việc xử phạt hành vi không
lắp camera hành trình trên xe tải, xe khách đến hết ngày 31/12/2021, bao gồm các quy định
xử phạt nêu tại: điểm p khoản 5 Điều 23; điểm c khoản 3 Điều 24 và điểm o, p khoản 6 Điều
28 Nghịđịnh 100/2019/NĐ-CP.

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

Các yêu cầu phòng chống dịch tại công trình xây dựng khi giãn cách xã hội

Công văn số 7662/SXD-TT ngày 9/7/2021 của Sở  Xây dựng TP. HCM về việc triển 
khai các biện  pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo tinh thần  nội dung Chỉ thị 

số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020  của Thủ tướng Chính phủ.

Trong thời gian giãn cách 15 ngày kể từ 9/7/2021, các công trình xây dựng trên địa bàn TP.
HCM vẫn được tiếp tục hoạt động; tuy nhiên, chủ đầu tư, nhà thầu phải chịu trách nhiệm bảo
đảm an toàn tuyệt đối và thực hiện đầy đủ các biện pháp chống dịch.

Đặc biệt, lưu ý các quy định về vấn đề tập trung công nhân trước và sau giờ làm việc; vấn đề
luồng lưu thông, di chuyển của công nhân; vấn đề sinh hoạt, vệ sinh lao động, vệ sinh công
trình, đảm bảo công tác giám sát sức khỏe và phòng hộ cá nhân cho người lao động.

Trong đó, phải rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt cho nhân công vào đầu và cuối mỗi ca; bố trí
đầy đủ phương tiện, vật tư phòng, chống dịch; hạn chế số lượng nhân công tập trung tại các
sàn công tác; giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi làm việc; quản lý chặt chẽ việc đưa đón
người lao động, chuyên gia (nếu có)...

(Nguồn: vietlawonline.com)

Thay mới tiêu chí phân cấp công trình xây dựng

Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng quy định  
về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý  

hoạt động đầu tư xây dựng.

Hiệu lực thi hành: 15/8/2021

Thông tư thay mới tiêu chí phân cấp công trình xây dựng, bao gồm:

- Tiêu chí phân cấp công trình dựa theo tầm quan trọng và quy mô công suất (Phụ lục I).
- Tiêu chí phân cấp công trình dựa theo quy mô kết cấu (Phụ lục II).
Theo đó, cấp công trình của một công trình độc lập là cấp cao nhất được xác định dựa theo
tiêu chí tại Phụ lục I và Phụ lục II nêu trên.
Nếu công trình độc lập không có quy định trong Phụ lục I thì cấp công trình đó được xác định
theo tiêu chí quy định tại Phụ lục II và ngược lại.

Đối với tổ hợp các công trình hoặc dây chuyền công nghệ gồm nhiều hạng mục có quy định
trong Phụ lục I (Thông tư này) thì cấp công trình sẽ được xác định dựa theo Phụ lục I. Tuy
nhiên, nếu tổ hợp các công trình hoặc dây chuyền công nghệ gồm nhiều hạng mục không có
quy định trong Phụ lục I thì cấp công trình sẽ xác định theo cấp của công trình chính có cấp
cao nhất.

Đối với công trình hiện hữu được sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, nếu làm thay đổi các tiêu chí
xác định cấp công trình thì phải xác định lại cấp công trình. Nếu không làm thay đổi các tiêu
chí xác định cấp công trình thì không phải xác định lại cấp công trình.
Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2021.

Thay thế Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 và Thông tư số 07/2019/TT-BXD
ngày 07/11/2019.

(Nguồn: vietlawonline.com)
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Loại dự án nào bắt buộc nhà thầu nước ngoài phải xin giấy phép  hoạt 
động xây dựng?

Công văn số 2450/BXD-HĐXD ngày 29/6/2021 của Bộ Xây dựng về giấy  
phép hoạt động xây dựng của nhà thầu nước ngoài.

Đối với nhà thầu nước ngoài thực
hiện dự án tại Việt Nam, chỉ phải xin
giấy phép xây dựng khi thuộc dự án
đầu tư xây dựng theo quy định tại
khoản 20, 21 Điều 2 Luật Xây
dựng số 50/2014/QH13.

Trường hợp không phải dự án  đầu 
tư xây dựng thì nhà thầu

nước ngoài không cần xin giấy phép xây dựng khi thực hiện dự án đó.

"Hoạt động đầu tư xây dựng" được hiểu là quá trình tiến hành các hoạt động xây dựng gồm 
xây  dựng mới, sửa chữa, cải tạo công trình xây dựng (khoản 20 Điều 2 Luật Xây dựng).

"Hoạt động xây dựng" bao gồm: lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng công
trình, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng, thi công xây dựng, giám sát xây dựng, quản lý
dự án, lựa chọn nhà thầu, nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng, bảo
hành, bảo trì công trình xây dựng và hoạt động khác liên quan đến xây dựng công trình
(khoản 21 Điều 2 Luật Xây dựng).

(Nguồn: vietlawonline.com)

Tạm thời chưa có hướng dẫn xác định chi phí tư vấn áp dụng BIM  cho dự 
án xây dựng

Công văn số 2415/BXD-KTXD ngày 28/6/2021 của Bộ Xây dựng về 
việc  xác định chi phí tư vấn đầu tư xây dựng áp dụng mô hình thông tin 

công  trình (BIM).

Theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 31 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP, việc áp dụng mô
hình thông tin công trình (BIM) là một nội dung thuộc công việc tư vấn đầu tư xây dựng.

Đồng thời, tại khoản 2 Điều 40 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP, Chính phủ đã giao trách nhiệm
cho Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung, phương xác định chi phí tư vấn đầu tư xây dựng.

Tuy nhiên, đến nay, Bộ Xây dựng còn đang trong quá trình xây dựng dự thảo các Thông tư
hướng dẫn Nghị định số 10/2021/NĐ-CP, vẫn chưa ban hành Thông tư hướng dẫn chi tiết
việc xác định chi phí tư vấn áp dụng BIM.

(Nguồn: vietlawonline.com)
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LĨNH VỰC KHÁC

Điều kiện cho hoạt động sau 15/7/2021 đối với các công ty tại TP. HCM

Công văn số 2337/UBND-TH ngày 13/7/2021 của UBND TP. HCM về việc dừng hoạt 
động  của doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố nếu  không đảm bảo các yêu cầu về 

phòng, chống  dịch bệnh COVID-19.

Trước nguy cơ lây nhiễm rất cao từ công nhân  trong các KCN, KCX ra ngoài cộng đồng và

ngược lại, UBND TP. HCM đã quyết định kể từ
15/7/2021, chỉ cho phép doanh nghiệp tiếp tục
hoạt động khi đáp ứng được một trong hai điều
kiện sau:

1.“3 tại chỗ” gồm: sản xuất tại chỗ - ăn tại chỗ -
nghỉ ngơi tại chỗ.

2. “1 cung đường - 2 địa điểm”, tức chỉ đưa

đón 1 tuyến đường từ công ty - nơi ở tập trung của người lao động (có thể là ký túc xá, khách
sạn...).

Sở Y tế sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan khẩn trương tổ chức thẩm
định việc đáp ứng các điều kiện nêu trên của doanh nghiệp. Nếu đủ điều kiện mới được hoạt
động tiếp, ngược lại nếu không đủ điều kiện phải dừng hoạt động.

(Nguồn: vietlawonline.com)

TP. HCM thí điểm cách ly tại nhà đối với F0

Công văn số 4534/SYT-NVY ngày 13/7/2021 của Sở Y tế TP. HCM về  
việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong giai  

đoạn hiện nay.

Do số ca nhiễm Covid-19 tăng cao, TP. HCM sẽ triển khai thí điểm cách ly tại nhà đối với cả
F1 và F0.

Việc cách ly tại nhà đối với F1, tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 5476/BYT-
DP ngày 9/7/2021.

Đối với F0, chỉ thí điểm cách ly tại nhà những trường hợp không có triệu chứng (đang điều trị
tại các bệnh viện) và kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 10 là âm tính hoặc còn dương tính
nhưng tải lượng vi rút thấp (CT value >= 30) không còn khả năng lây nhiễm (hoặc rất thấp).
Khi về cách ly tại nhà, sẽ tiếp tục xét nghiệm RT-PCR vào ngày thứ 14 và 21.

Riêng F0 là nhân viên y tế, được thí điểm cách ly tại nhà nếu không có triệu chứng và có đủ
điều kiện tương tự F1.

(Nguồn: vietlawonline.com)
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Mẫu Kế hoạch phòng chống dịch Covid-19 dành cho các doanh  nghiệp

Công văn số 5522/BYT-MT ngày 12/7/2021 của Bộ Y tế về mẫu kế hoạch  
phòng, chống dịch COVID-19 cho cơ sở sản xuất kinh doanh và mẫu  cam 

kết phòng, chống dịch tại khu nhà trọ cho người lao động.

Bộ Y tế cho biết đã chủ động xây dựng mẫu Kế hoạch và Cam kết phòng chống dịch dành cho
doanh nghiệp và người lao động do hiện nay nhiều doanh nghiệp vẫn chưa biết cách xây dựng
hoặc xây dựng không phù hợp với thực tế.

Theo đó, đối với doanh nghiệp sẽ lập Kế hoạch phòng chống dịch và phương án xử trí khi có ca
nhiễm/nghi nhiễm Covid-19 theo mẫu đính kèm tại Phụ lục 1.
Đối với người lao động sẽ lập Cam kết phòng chống dịch tại khu nhà trọ theo mẫu đính kèm tại
Phụ lục 2.

Kế hoạch phòng chống dịch tại doanh nghiệp bắt buộc phải đầy đủ các nội dung như sau:

1.Thông tin chung của doanh nghiệp

2.Mục tiêu và yêu cầu của Kế hoạch

3.Xác định các vị trí, đơn vị có nguy cơ lây  nhiễm

4.Thông tin về Ban chỉ đạo phòng chống dịch  tại 
doanh nghiệp

5.Nội dung và giải pháp phòng chống dịch tại  
doanh nghiệp

6.Phương án xử trí khi có trường hợp nghi nhiễm/nhiễm Covid-19

7.Tổ chức thực hiện

Trong đó, phương án xử trí khi có ca nghi nhiễm hoặc nhiễm Covid-19 phải được đính kèm sơ
đồ nhà máy và chỉ dẫn di chuyển từ các xưởng ra khu vực cách ly tạm thời, khu vực tập kết ca
F1, F2.

Nếu tại doanh nghiệp xuất hiện nhiều ca F0, số lượng F1 lớn sẽ phải phối hợp với y tế địa
phương và ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh/thành phố để triển khai cách ly tập trung
theo kịch bản của địa phương.

(Nguồn: luatvietnam.net)

PHẦN TIN THỊ TRƯỜNG



Bản tin thịtrường 25

TP. HCM chỉ tiếp nhận thủ tục hành chính trực tuyến trong thời gian giãn cách

Công văn số 2271/UBND-VX ngày 8/7/2021 của UBND TP. HCM về việc
thay đổi phương thức làm việc của cơ quan, đơn vị nhà nước trong thời
gian áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo tinh  thần 

nội dung Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng  Chính
phủ.

Trong thời gian TP. HCM giãn cách xã hội 15 ngày (kể từ 9/7/2021), các cơ quan hành chính
nhà nước trên địa bàn thành phố sẽ chuyển phần lớn sang phương thức làm việc trực tuyến,
chỉ bố trí tối đa 1/3 số cán bộ công chức làm việc tại trụ sở.

Các hoạt động hội họp, thanh tra, kiểm tra chưa cần thiết sẽ tạm dừng toàn bộ.

Đối với thủ tục hành chính, chỉ tiếp nhận và giải quyết trực tuyến trên Cổng dịch vụ công, ngoại
trừ các thủ tục cấp bách, đặc biệt (theo Công văn số 4230/VPUB-KSTT ngày 3/6/2021) được
giải quyết trực tiếp.

Công văn này thay thế Công văn số 1803/UBND-VXstatus1 ngày 03/6/2021 và Công văn số
1960/UBND-VX ngày 16/6/2021.

(Nguồn: luatvietnam.net)
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