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Kinh tế Eurozone tăng trưởng 2% trong quý II/2021
Theo số liệu chính thức được công bố ngày 30/7, nền
kinh tế của Khu vực sử dụng đồng tiền chung euro
(Eurozone) đã tăng trưởng 2% trong quý II/2021, khi các
doanh nghiệp được mở cửa trở lại đã vực dậy hoạt động
kinh doanh sau một thời gian trì trệ do đại dịch COVID-
19.

Mức tăng trưởng nói trên ở châu Âu cao hơn so với Mỹ,
nền kinh tế lớn nhất thế giới trong quý II/2021 đã tăng

Xuất khẩu của Ấn Độ tháng 7/2021 tăng gần 48% so 
với cùng kỳ
Tờ The Economic Times dẫn số liệu sơ bộ của Chính phủ Ấn Độ cho biết, nhờ các sản phẩm đá
quý và đồ trang sức cùng với hàng kỹ thuật, xuất khẩu của Ấn Độ trong tháng Bảy tăng 47,9%
so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 34% so với cùng kỳ năm trước đó, lên mức kỷ lục 35,17 tỷ
USD.

Tính theo thị trường, xuất khẩu đến Mỹ, Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) và Bỉ tăng
mạnh nhất, trong khi nhập khẩu từ UAE, Iraq (I-rắc) và Thụy Sỹ tăng mạnh nhất.

Chủ tịch Liên đoàn các tổ chức xuất khẩu Ấn Độ (FIEO) A Sakthivel cho biết, kim ngạch xuất
khẩu tháng Bảy là cao nhất trong ít nhất là 9 năm qua, và cho biết thêm rằng điều này thể hiện
sức mạnh và khả năng phục hồi của ngành xuất khẩu.

Ông nhấn mạnh rằng nhu cầu toàn cầu trong giai đoạn này cũng tiếp tục tăng, một dấu hiệu cho
thấy thương mại toàn cầu đang phục hồi nhanh chóng.

Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ Piyush Goyal viết trên Twitter rằng xuất khẩu của
Ấn Độ trong bốn tháng đầu tài khóa 2022 (bắt đầu từ ngày 1/4) đạt 130,56 tỷ USD, tăng 73,8%
so với cùng kỳ tài khóa trước.

Bộ Thương mại và Công nghiệp cũng cho biết, tính đến tháng Bảy, xuất khẩu hàng hóa của Ấn
Độ đã đạt 32,64% trong mục tiêu cả tài khóa là 400 tỷ USD và mục tiêu cho 8 tháng còn lại là
269,44 tỷ USD hoặc 33,68 tỷ USD mỗi tháng./.

1,6% so với quý trước đó, và cả Trung Quốc, với mức tăng 1,3%.

Câu hỏi đặt ra giờ đây là liệu Eurozone có thể duy trì đà phục hồi này hay không, khi biến thể
Delta của virus SARS-CoV-2 đang khiến nhiều nước cân nhắc ban hành các lệnh giới hạn hoạt
động mới, vốn có thể kìm hãm động lực tăng trưởng của nền kinh tế.

Eurostat, cơ quan thống kê của Liên minh châu Âu (EU), cũng cho biết lạm phát của khu vực
Eurozone đã tăng lên 2,2%, trên mức mục tiêu của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) là
gần, nhưng dưới mức 2%.
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Đồng USD bắt đầu vào chu kỳ tăng giá mạnh?

Đồng USD đang tăng giá trở lại khi mà nhiều thành viên thị
trường, với niềm tin vào sự phục hồi của kinh tế Mỹ, đã mua
mạnh đồng USD. Xu thế này có thể khiến cho tình hình tại các
nền kinh tế mới nổi trở nên xấu hơn trong khi họ đang phải
đương đầu với đại dịch Covid-19 tồi tệ.

Kinh tế Mỹ, tính theo GDP, trong quý 2/2021 đã tăng trưởng

IMF chấp thuận đợt bơm tiền hỗ trợ kinh tế lớn chưa 
từng có trong lịch sử
Các nước thành viên của Tổ chức Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã chấp nhận thông qua đợt bơm tiền
quy mô lớn nhất trong lịch sử tổ chức này nhằm hỗ trợ cho các nước cùng giải quyết gánh nặng
nợ nần chồng chất và tác động tồi tệ của đại dịch Covid-19.

Theo Bloomberg, IMF đã tạo ra quỹ dự trữ, vốn được biết đến với cái tên quyền rút vốn đặc biệt
(SDR) đầu tiên tính từ khi các nước được cho phép rút ra 250 tỷ USD trong cuộc khủng hoảng
tài chính đầu tiên vào năm 2009.

Giám đốc điều hành IMF, bà Kristalina Georgieva, tin rằng gói hỗ trợ mới nhất sẽ giúp củng cố
cho ổn định kinh tế toàn cầu. SDR sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 23/8/2021.

“SDR sẽ hưởng lợi cho tất cả các nước thành viên, giải quyết nhu cầu dự trữ trong dài hạn, xây
dựng niềm tin và đồng thời củng cố cho sự ổn định và vững vàng của kinh tế toàn cầu. SDR sẽ
giúp cho phần lớn các nước dễ tổn thương nhất trên thế giới đương đầu với cuộc khủng hoảng
Covid-19”, bà Georgieva nói.

Nguồn tiền dự trữ được phân bổ đến tất cả 190 nước thuộc IMF dựa trên hạn ngạch của họ,
khoảng 70% sẽ dành cho nhóm 20 nền kinh tế phát triển nhất thế giới G20, chỉ khoảng 3%
dành cho các nước thu nhập thấp. Còn tính dựa trên SDR, 58% của SDR sẽ được chuyển đến
các nước phát triển, khoảng 42% đến nhóm nước mới nổi và đang phát triển.

được 6,5% so với quý trước đó. Kinh tế Mỹ tăng trưởng nhanh nhờ vào tiêu dùng cá nhân lên
mạnh và chi tiêu vào lĩnh vực tư nhân tăng cao, mức chi tiêu này sau đó đã hồi phục lên
ngưỡng trước đại dịch Covid-19.

Dù rằng rủi ro của một làn sóng lây nhiễm Covid-19 vẫn còn, các hàn thử biểu của kinh tế Mỹ
vẫn vững vàng. Hiện tại, phải mất đến 109 yên mới đổi được một USD, nhiều hơn đáng kể so
với con số 103 yên/USD ở thời điểm đầu năm nay.

Những động thái sắp tới của Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ ảnh hưởng mạnh đến triển vọng
của đồng USD. Ủy ban thị trường mở thuộc Fed (FOMC) từng nói đến khả năng lãi suất cơ bản
đồng USD sẽ được điều chỉnh tăng từ năm 2023 chứ không phải từ sau năm 2024 như dự báo
trước đó. Chuyên gia thuộc công ty chứng khoán Daiwa Securities, bà Mari Iwashita, nhận định:
“Lãi suất dài hạn của Mỹ đang trong xu thế tăng lên”.
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Những “con gà đẻ trứng vàng” tỷ đô

Số liệu công bố từ Tổng cục Hải quan cho biết, trong tháng
7/2021, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam
ước đạt 53,5 tỷ USD. Trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước
đạt 26 tỷ USD. Tính chung 7 tháng đầu năm tổng trị giá xuất
khẩu ước đạt 184,33 tỷ USD, tăng 24,8% so với cùng kỳ
năm ngoái.

Điện thoại các loại & linh kiện là điểm sáng lớn nhất trong
hoạt động xuất khẩu. Tính riêng trong tháng 7, mặt hàng này
xuất khẩu đạt giá trị 4,3 tỷ USD, tăng 30,5% so với
tháng trước. Ước tính đến hết tháng 7/2021, xuất khẩu hàng điện thoại các loại và linh kiện của
cả nước đạt 29,35 tỷ USD, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm trước.

Dệt may cũng là một điểm sáng khác khi đạt giá trị xuất khẩu 3,3 tỷ USD trong tháng 7, tăng
7,7% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu trong 7 tháng/2021 ước đạt 18,6 tỷ USD,
tăng 14,1% so cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, những mặt hàng xuất khẩu đạt giá trị tỷ đô sau 7 tháng đầu năm có thể kể đến như:
Giày dép (12,1 tỷ USD); Gỗ và sản phẩm gỗ (9,5 tỷ USD); Thuỷ sản (4,92 tỷ USD)…

Người Việt chi 2,1 tỷ USD sắm ô tô ngoại
Báo cáo của Tổng cục Hải quan cũng cho biết, ước tính nhập khẩu nhóm hàng ô tô nguyên
chiếc các loại trong tháng 7/2021 đạt 17.000 chiếc, trị giá đạt 332 triệu USD, tăng 11% về lượng
so với tháng trước.

Ước tính đến hết tháng 7/2021, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại đạt 98.000 chiếc, trị giá
đạt 2,1 tỷ USD, tăng 116,9% về lượng và tăng 111,4% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Nhập siêu có đáng lo?
Báo cáo của Tổng cục Hải quan cho biết, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong
tháng 7/2021 ước tính thâm hụt 1,5 tỷ USD. Qua đó, nâng mức thâm hụt trong 7 tháng đầu năm
2021 lên 2,5 tỷ USD, ngược lại với con số xuất siêu 8,7 tỷ USD của 7 tháng đầu năm trước.

7 tháng đầu năm, Việt Nam nhập lượng lớn các mặt hàng như: Máy vi tính, sản phẩm điện tử &
linh kiện (39,06 tỷ USD); Máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng (26,81 tỷ USD); Vải các loại
(8,68 tỷ USD)…

Trước đó trong buổi họp báo thường kỳ vào đầu tháng 6 vừa qua, Thứ trưởng Bộ Công Thương
cho biết xu hướng nhập siêu của Việt Nam không đáng lo ngại và không có gì bất thường.

"Điều này không đáng lo ngại và không có gì bất thường bởi nhập siêu là do các doanh nghiệp
tăng nhập khẩu nguyên, phụ liệu phục vụ sản xuất. 90% lượng hàng hóa nhập khẩu là nguyên,
vật liệu phục vụ cho sản xuất và xuất khẩu", Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho
biết.
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Nhiều tổ chức đồng loạt thay đổi dự báo tăng trưởng 
kinh tế Việt Nam 2021: Kịch bản xấu nhất xuống mức 
3,5%, lạc quan nhất ở 6,2%

Phòng phân tích CTCK Mirae Asset Việt Nam đã hạ dự báo tăng
trưởng kinh tế Việt Nam trong năm 2021 xuống mức 5,9% trong
kịch bản cơ sở. Trong khi đó, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính
sách (VERP) cũng dự báo GDP Việt Nam ở mức 4,5 - 5,1% nếu
dịch được kiểm soát cuối quý 3/2021.

Báo cáo nhận định, đà phục hồi kinh tế phụ thuộc rất lớn vào tốc
độ kiểm soát dịch, cũng như tình hình triển khai vaccine ở Việt Nam và các nước đối tác của
Việt Nam. Các động lực tăng trưởng có thể dần lấy lại đà hồi phục khi dịch được khống chế, bao
gồm:
1) Dòng vốn FDI kì vọng tăng trưởng trở lại khi dịch được kiểm soát, khi Việt Nam vẫn là điểm
đến hấp dẫn của làn sóng FDI toàn cầu;

2) Nhu cầu bên ngoài phục hồi đáng kể nhờ việc triển khai vaccine toàn cầu và các gói hỗ trợ
kích thích kinh tế ở các đối tác thương mại lớn giúp xuất khẩu tăng trưởng hai con số và thúc
đẩy các hoạt động sản xuất công nghiệp trong nước;

3) Chính phủ đẩy mạnh đầu tư công trong các tháng cuối năm 2021 và sang 2022.

Trong khi đó, Chính phủ đã và đang tích cực thực hiện các chính sách tiền tệ và tài khóa hỗ trợ
người dân, doanh nghiệp trong mùa dịch và lạm phát và tỷ giá tiếp tục duy trì ổn định. Tuy
nhiên, lĩnh vực dịch vụ du lịch, hàng không sẽ mất nhiều năm để hồi phục. Do đó, tiêu dùng sẽ
có thể kéo đà tăng trưởng chung của nền kinh tế.

TP HCM giãn cách xã hội thêm 14 ngày
Chính quyền TP HCM quyết định tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ
tướng thêm 14 ngày, từ 0h ngày 2/8.

Động thái này được chính quyền thành phố đưa ra căn cứ theo Công điện 1063 của Thủ tướng
ban hành hôm qua về phòng chống Covid-19 và Chỉ thị 12 của Ban thường vụ Thành ủy TP
HCM về tăng cường một số biện pháp siết chặt việc giãn cách theo Chỉ thị 16.

Các quận huyện, sở ngành được yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm, mạnh mẽ và hiệu quả hơn
các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn 2468 về Tăng
cường mạnh mẽ các biện pháp thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố theo Chỉ thị 16 của
Thủ tướng và các công văn khác từ ngày 9/7 - thời điểm thành phố bắt đầu giãn cách theo Chỉ
thị 16 đến nay.

Làm việc với lãnh đạo TP HCM hôm 30/7, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu thành phố
phải rút kinh nghiệm việc chậm giãn cách mật độ dân cư vì "thực hiện không nghiêm, sẽ không
giải quyết được vấn đề".
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THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

Thị trường chứng khoán thế giới

34,935.47 điểm 4,395.26 điểm 14,672.68 điểm

0.4% 0.5% 0.7%

Thị trường chứng khoán Việt Nam

Nhịp đập Thị trường tuần 26-30/07/2021: Sắc xanh đã
quay trở lại

Trong phiên cuối tuần, VN-Index tăng 1.27% lên mức 1,310.05 điểm; HNX-Index tăng 1.25% lên
mức 314.85 điểm. Xét cho cả tuần, VN-Index tăng tổng cộng 3.25% và HNX-Index tăng 4.33%.
Khối lượng khớp lệnh trung bình trên sàn HOSE đạt hơn 481 triệu cổ phiếu/phiên, giảm 9.29%.
Sàn HNX đạt trung bình gần 84 triệu cổ phiếu/phiên, giảm 5.49%.
Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng hơn 681 tỷ đồng trên cả hai sàn. Khối ngoại mua ròng hơn
655 tỷ đồng trên sàn HOSE và mua ròng gần 26 tỷ đồng trên sàn HNX.
Cổ phiếu tăng giá mạnh trong tuần qua là PTL và DPM
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S&P 500 tăng 6 tháng liên tiếp bất chấp đà giảm
điểm trong phiên



Tỷ giá ngoại tệ ngày 4/8: USD hồi phục trở lại từ đáy 2
năm
Đầu giờ sáng 4/8, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung
tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 23.214 đồng (tăng
7 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 23.860
đồng (tăng 7 đồng).
Các ngân hàng thương mại giữ tỷ giá ngoại tệ đồng đô la Mỹ
phổ biến ở mức 23.090 đồng (mua) và 23.270 đồng (bán).
Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức: 23.090 đồng/USD và
23.270 đồng/USD. Vietinbank và BIDV: 23.085 đồng/USD và
23.265 đồng/USD. ACB: 23.100 đồng/USD và 23.250
đồng/USD.

Dầu tiếp tục giảm do lo ngại sự lây lan dịch Covid-19
Giá dầu tiếp tục giảm vào ngày thứ Ba (03/8) trong phiên giao
dịch biến động khi lo ngại về sự gia tăng số ca nhiễm biến thể
Covid-19 Delta gây áp lực lên giá dầu, trong khi kỳ vọng dự trữ
dầu thô tại Mỹ giảm đã hỗ trợ một phần nào đó.
Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Ba, hợp đồng dầu Brent lùi 48
xu (tương đương 0.66%) xuống 72.41 USD/thùng. Hợp đồng
dầu WTI mất 70 xu (tương đương 1%) còn 70.56 USD/thùng.

Giá vàng trong nước
Giá vàng miếng SJC ngày 4.8 tăng 50.000 đồng mỗi lượng,
Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào lên 56,65 triệu
đồng/lượng và bán ra 57,35 triệu đồng/lượng; Eximbank mua
vào lên 56,9 triệu đồng/lượng và bán ra 57,45 triệu đồng/lượng.
Giá vàng ngoài nước
Kim loại quý trên thị trường quốc tế ngày 4.8 tăng nhẹ 0,5
USD/ounce, ở mức 1.811 USD/ounce. Trong phiên giao dịch Mỹ
(đêm 3.8), giá vàng quốc tế biến động trong biên độ hẹp 10
USD/ounce, từ 1.806 - 1.816 USD/ounce. Vàng vẫn chưa thoát
khỏi kênh đi ngang để chờ những tin tức kinh tế quan trọng
được công bố cuối tuần này.

8Bản tin thịtrường
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Cả nước còn những chuyến bay nào đang khai thác?
Số lượng khách đi máy bay dự kiến trong ngày hôm nay là 877 khách với tổng
số 11 chuyến bay.

Cục Hàng không VN cho biết, số lượng chuyến bay và
khách bay những ngày qua giảm đáng kể. Hiện cả nước chỉ
còn một số đường bay đang khai thác, gồm các đường bay
từ Hà Nội đi Cam Ranh, Đà Nẵng, Pleiku và TP.HCM.

Trong khi đó, từ đầu TP.HCM, hiện chỉ còn các đường bay
đi/đến Đà Nẵng và Pleiku.

Hà Nội yêu cầu tài xế và người trên xe 'luồng xanh' 
phải có giấy xét nghiệm âm tính Covid-19

Sở GTVT TP Hà Nội vừa có yêu cầu không để lái xe vận chuyển hàng hóa khi chưa có
giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Tại cuộc họp giao ban trực tuyến mới đây, vào chiều ngày 2/8 với Bộ GTVT, lãnh đạo nhiều địa
phương thông tin, qua công tác xét nghiệm tại các chốt kiểm soát phát hiện một số lái xe dương
tính với SARS-CoV-2; nhiều lái xe lợi dụng được cấp giấy thông hành tổ chức chở người trái
phép; nhiều lái xe không có giấy xét nghiệm y tế, giấy xét nghiệm hết hạn…

Trong khi đó, theo báo cáo của Phòng Cảnh sát giao thông – Công an TP Hà Nội, thì vào ngày
3/8, tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 số 1, đóng tại Km 213, QL 1A (thuộc địa phận
huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội) phát hiện nhiều phương tiện sử dụng QR code “luồng xanh”
không thể kết nối để qua chốt.

Trước thực trạng trên, ngày 4/8, Sở GTVT Hà Nội đã có yêu cầu tới các doanh nghiệp vận tải,
bến xe, trung tâm quản lý không bố trí tài xế chưa có xét nghiệp Covid-19 điều khiển xe. Trong
quá trình hoạt động, đơn vị vận tải phải theo dõi, giám sát hoạt động của phương tiện, bảo đảm
toàn bộ người trên phương tiện phải có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-
CoV-2 (theo phương pháp RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên) còn hiệu lực và khai báo y tế
trong suốt hành trình.

Đáng chú ý, trong thời gian TP.HCM áp dụng Chỉ thị 16 tăng cường, sẽ không cấp phép các
chuyến bay nội địa chở khách đến đây sau 17h00 hàng ngày.

Trong ngày 26/7, số chuyến bay mà các hãng hàng không trong nước là 18 chuyến với tổng số
1.483 khách. Trong đó, có 6 chuyến từ Nội Bài đi (295 khách) và 5 chuyến đến Nội Bài (493
khách).

Tổng số chuyến đi/đến TP.HCM là 8 chuyến (803 khách), trong đó 4 chuyến xuất phát từ Tân
Sơn Nhất (572 khách) và 4 chuyến đến Tân Sơn Nhất (231 khách).

Riêng đường bay Hà Nội - TP.HCM chỉ thực hiện một chuyến duy nhất (108 khách) từ Nội Bài đi
Tân Sơn Nhất.
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Lãnh đạo Bộ GTVT cho rằng, việc sớm tiêm vaccine cho lái xe là giải pháp căn cơ để
chống ùn tắc vận tải hàng hóa tại các chốt kiểm dịch.

Ưu tiên tiêm vaccine cho lái xe để giảm ùn tắc lưu 
thông hàng hóa

Cần ưu tiên tiêm vaccine cho lái xe
Để đẩy nhanh cấp thẻ ưu tiên "luồng xanh" vận tải, Thứ
trưởng Lê Đình Thọ yêu cầu các Sở GTVT hỗ trợ các địa
phương có số lượng xét duyệt hồ sơ cấp mã QR Code,
qua đó giúp giảm ùn tắc trong xét duyệt cấp thẻ.

Cho rằng sớm tiêm được vaccine cho lái xe và các lao
động lĩnh vực logistics biện pháp căn cơ chống ùn tắc, Thứ

trưởng yêu cầu các tỉnh, thành phố đặc biệt quan tâm vấn đề này.

Theo báo cáo của các Sở GTVT, hiện việc vận chuyển, bốc xếp hàng hóa xuất nhập khẩu là
một trong những khâu quan trọng để duy trì tính liên tục của mọi hoạt động kinh tế. Chính vì
vậy, việc khẩn trương tiêm vaccine cho các lao động trong chuỗi logistics là rất cấp bách, trong
đó cần ưu tiên cho đội ngũ lái xe, công nhân tại các đầu mối bốc xếp hàng hóa.

Các Sở GTVT đang tích cực phối hợp cùng Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam, Hiệp hội Logistics và
các cảng bến trên địa bàn lên danh sách các đối tượng ưu tiên để đề xuất UBND và Ban chỉ
đạo của tỉnh, thành phố xem xét, phê duyệt tiêm vaccine trong các đợt tiêm chủng tiếp theo của
địa phương.

Trong các đợt tiếp theo, thành phố sẽ giao các quận, huyện tổ chức tiêm, và căn cứ danh sách
được phê duyệt, hệ thống thông tin tự động của thành phố sẽ nhắn tin đến các lái xe về địa
điểm và thời gian tiêm chủng để đảm bảo tính chủ động cho lái xe và các doanh nghiệp vận tải.
Tại TP Hà Nội, bước đầu đã tổ chức tiêm cho đội ngũ lái xe taxi và shipper được phép hoạt
động.

Các chốt kiểm dịch cơ bản hết ùn tắc
Theo báo cáo của Tổng cục Đường bộ VN, giao thông tại các chốt kiểm dịch trên các tuyến
quốc lộ, cao tốc và các chốt trên các tuyến đường đến TP Hồ Chí Minh, Hà Nội và trên phạm vi
cả nước trong hai ngày qua cơ bản thông thoáng.

Về nguy cơ quá tải tại cảng Cát Lái do hiện nay nhiều doanh nghiệp dừng hoặc giãn sản xuất
nên dẫn đến tồn, ứ nguyên vật liệu tại các kho bãi của cảng, những ngày qua, Cục Hàng hải VN
đã làm việc với Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, cũng như Hải quan TP Hồ Chí Minh và các
doanh nghiệp để triển khai các giải pháp tháo gỡ, giải tỏa hàng hóa. Đến thời điểm này, hoạt
động tại các cảng vẫn diễn ra bình thường.

Trong những ngày qua, tổ công tác đặc biệt và 4 tổ kiểm tra của Bộ GTVT thường trực tại khu
vực phía Nam vẫn triển khai các nhiệm vụ kiểm tra, rà soát về hoạt động vận tải và phòng
chống dịch Covid-19 tại đầu mối hàng hóa cảng biển, cảng thủy nội địa và một số chốt kiểm
soát trên một số tuyến quốc lộ.
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Giải quyết ùn tắc cảng Cát Lái: Đẩy mạnh thủ tục
online
Bộ Tài chính ngày 4/8 đã có công văn số 8708/BTC-TCHQ gửi Bộ Giao thông vận tải về
việc tham gia xử lý khó khăn để giải phóng hàng ở cảng Cát Lái.

Trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 hiện nay, Cổng thông tin một cửa Quốc gia đã hỗ trợ doanh
nghiệp làm thủ tục hạn chế tiếp xúc trực tiếp giữa doanh nghiệp và cơ quan Nhà nước có liên
quan.

Bộ Tài chính cho rằng quy định pháp luật hiện nay đã có đầy đủ các quy định về việc nộp chứng
từ điện tử (bản scan) cho cơ quan Hải quan khi làm thủ tục.

Trường hợp các chứng từ được cấp trên Cổng thông tin một cửa Quốc gia, cơ quan Hải quan
sẽ căn cứ chứng từ trên Cổng thông tin một cửa Quốc gia để giải quyết thủ tục cho doanh
nghiệp và không yêu cầu xuất trình hồ sơ giấy.

Trường hợp theo quy định phải nộp bản chính các chứng từ dưới dạng giấy thì người khai hải
quan có thể lựa chọn gửi qua đường bưu chính cho cơ quan Hải quan để giải quyết thủ tục hải
quan.

Đối với việc nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hoá trong giai đoạn dịch bệnh covid-19, Bộ
Tài chính đã ban hành Thông tư số 47/2020/TT-BTC ngày 27/5/2020 để hướng dẫn thực hiện.

Theo đó, đối với trường hợp phải nộp bản C/O chính cho cơ quan Hải quan, trường hợp chưa
có bản chính tại thời điểm làm thủ tục hải quan, người khai hải quan được nộp bản chụp/bản
scan C/O cho cơ quan Hải quan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, hợp lệ
của bản chụp/bản scan C/O. Cơ quan Hải quan căn cứ bản chụp/bản scan C/O, hồ sơ hải quan,
thực tế hàng hóa, hành trình lô hàng và những thông tin khác có liên quan để kiểm tra xác định
xuất xứ hàng hóa và quyết định thông quan hàng hóa. Người khai hải quan chịu trách nhiệm
nộp lại 01 bản chính C/O trong thời hạn 180 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan nhập
khẩu.

Bộ Tài chính cũng kiến nghị, để tiếp tục giải quyết tình trạng hàng hóa nhập khẩu ùn tắc tại cảng
Cát Lái, Bộ Tài chính đề nghị Bộ GTVT chỉ đạo Cục Hàng hải Việt Nam chỉ đạo Cảng vụ Hàng
hải có kế hoạch điều tiết các hãng tàu/đại lý hãng tàu, hàng hóa vận chuyển đến cảng Cát Lái
và các cảng biển khác tại Việt Nam phù hợp để giải quyết tình trạng hàng hóa ùn tắc.
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Kiểm tra đột xuất công tác phòng, chống Covid-19 tại
các cảng, bến thủy
Cục Đường thủy nội địa Việt Nam vừa chỉ đạo các Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực
tổ chức hậu kiểm phương tiện vận chuyển hàng hóa tại các cảng, bến thủy về thực hiện
quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Cụ thể, cảng vụ phối hợp với chủ, cảng bến thủy, Thanh tra Sở GTVT, các cơ quan chức năng
khác của địa phương tổ chức kiểm tra xác suất về Giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm SARS-
CoV-2 của người điều khiển phương tiện thủy, lái xe ô tô vận chuyển, xếp dỡ hàng hóa tại cảng,
bến thủy. Trường hợp phát hiện vi phạm phải xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý
theo quy định.

Thời gian vừa qua, các phương tiện thủy, xe ô tô vận chuyển hàng hóa thiết yếu hoặc được
phép lưu thông theo "luồng xanh" được hạn chế kiểm tra trên đường nhằm tạo thuận lợi cho
vận tải và đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19.

Việc kiểm tra xác suất về Giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 tại các cảng, bến
thủy nhằm hậu kiểm để đánh giá tình hình chấp hành của người điều khiển phương tiện, cũng
như phát hiện, xử lý nghiêm trường hợp thuyền viên, lái xe ô tô không tự giác chấp hành quy
định về phòng, chống dịch Covid-19, ngăn chặn lây nhiễm dịch bệnh tại cảng, bến thủy.

Đại diện cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực III (quản lý cảng, bến tại TP Hồ Chí Minh và một
số địa phương phía Nam) cho biết, qua quá trình kiểm tra xác xuất tại một số cảng, bến thủy,
doanh nghiệp, người lái phương tiện thực hiện khá nghiêm túc các quy định về phòng, chống
dịch Covid-19.

Cảng biển phía Nam duy trì lao động thế nào giữa
tâm dịch ngày giãn cách?
Các cảng biển khu vực phía Nam đang triển khai nhiều giải pháp bảo toàn lực lượng lao
động, duy trì hiệu quả hoạt động khai thác trong mùa dịch.

Tại khu vực TP Hồ Chí Minh, một lãnh đạo cảng Tân Thuận
cho biết, để ứng phó với dịch bệnh, đơn vị này đang triển khai
phương án phân chia hơn 500 công nhân thành hai kíp luân
phiên thay nhau làm việc (14 ngày/kíp).

Trước đó, cảng Cát Lái - cảng biển có khối lượng hàng hóa
container xuất nhập khẩu lớn nhất cả nước đã phải đối diện

khó khăn về lực lượng lao động khi đội ngũ 500 công nhân bị hụt mất 50% do nhiều người nằm
trong vùng phong tỏa phòng dịch hoặc thuộc diện F0, F1.

Để tháo gỡ khó khăn của doanh nghiệp, duy trì hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, Cục Hàng
hải đã đề xuất Bộ GTVT báo cáo Thủ tướng chỉ đạo UBND TP Hồ Chí Minh và UBND tỉnh Đồng
Nai ưu tiên, cho phép số lao động cần kíp trong dây chuyền sản xuất cảng (nếu không lưu trú ở
khu vực dân cư đang bị phong tỏa) được cấp phép lưu thông đến cảng làm việc.
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Các liên minh hãng tàu container có tỷ lệ hủy chuyến
5%
Theo Drewry, có 24 chuyến tàu bị hủy trong khoảng thời gian từ tuần 31 đến 34 đã được
công bố trong tổng số 496 chuyến tàu đã lên lịch trình, chiếm tỷ lệ hủy chuyến là 5%.

Drewry đã thông báo rằng trong tổng số 496 chuyến tàu theo lịch trình trên các tuyến chính 
của dịch vụ Xuyên Thái Bình Dương, Xuyên Đại Tây Dương và Châu Á-Bắc Âu & Địa Trung
Hải, có 24 chuyến tàu bị hủy trong khoảng thời gian từ tuần 31 đến 34 đã được công bố, chiếm
tỷ lệ hủy chuyến là 5%.

Trong 4 tuần tới, Liên minh The Alliance, bao gồm Hapag-Lloyd, ONE (Ocean Network
Express), Yang Ming và HMM, đã thông báo 11,5 chuyến bị hủy, tiếp theo là Liên minh 2M
Alliance gồm Maersk và MSC với 7 chuyến bị hủy, và Liên minh Ocean Alliance bao gồm CMA
CGM, COSCO và Evergreen có 5,5 chuyến bị hủy, theo Drewry.

Ngoài ra, mùa hè cao điểm hiện đang gây thêm căng thẳng cho chuỗi cung ứng vốn đã quá tải.

Drewry lưu ý: “Với việc các hãng tàu cắt giảm chỗ hàng tuần đối với các hợp đồng dài hạn, các
chủ hàng thấy mình buộc phải chấp nhận mức phí rất cao và thêm nhiều khoản phí đảm bảo
khác nhau để có cơ hội xếp hàng đúng hạn".

ONE dự báo lợi nhuận 6 tỷ USD trong 6 tháng đầu
năm

Hãng tàu ONE đã ghi nhận lợi nhuận 2,56 tỷ USD cho quý đầu
tiên kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2021.

Báo cáo lợi nhuận tăng 1.432% so với cùng kỳ năm
trước, ONE đang kỳ vọng kết quả thậm chí còn tốt hơn trong
quý hiện tại với dự báo lợi nhuận sau thuế 6 tỷ USD trong 6

Hãng tàu ONE (Ocean Network Express) đã ghi nhận lợi nhuận 2,56 tỷ USD cho quý đầu
tiên và dự báo lợi nhuận sau thuế 6 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm.

tháng đầu năm. Doanh thu trong quý 1 năm nay tăng 111% lên 5,78 tỷ USD.

Khi khối lượng hàng hóa tăng mạnh trên nhiều tuyến nhưng gặp phải tình trạng tắc nghẽn cảng
và các vấn đề về năng lực vận chuyển container đã gây căng thẳng cho chuỗi cung ứng toàn
cầu, các hãng vận tải container đã được hưởng lợi nhờ việc tăng giá cước vận chuyển.

ONE cho biết sản lượng thị trường trên tuyến Châu Á - Bắc Mỹ từ tháng 1 đến tháng 6 đã tăng
40% so với cùng kỳ năm trước và tăng 27% so với cùng kỳ năm tài chính 2019 - thời điểm
trước đại dịch.
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Namsung cung cấp liên kết trực tiếp Nhật Bản - Nam 
Việt Nam – Thái Lan
Namsung Shipping sẽ giới thiệu một dịch vụ kết nối trực tiếp giữa Nhật Bản, Nam Việt
Nam và Thái Lan vào tháng 8.

Kể từ đầu tháng 8, Namsung sẽ bắt đầu nhận chỗ trống trên dịch vụ ‘Japan Vietnam Thailand’
(JTVS) hiện có của CNC. Hãng vận tải Hàn Quốc này sẽ giữ nguyên tên để quảng cáo dịch vụ
mới của mình.

Tuyến 'JTVS’ kết nối Tokyo, Yokohama, Omaezaki, Nagoya, Shekou, Nam Sa, Laem Chabang,
Thành phố Hồ Chí Minh, Tokyo. Hãng Namsung, ngoài không ghé cảng Omaezaki, sẽ bắt đầu
tham gia tuyến vào ngày 10 tháng 8 từ Tokyo với tàu 1.809 teu GREEN DAWN. Hải trình sẽ kéo
dài trong ba tuần với ba tàu khoảng 1.800 teu.

Đối với Namsung, tuyến ‘JTVS’ mới sẽ cho phép nhà cung cấp dịch vụ của Hàn Quốc này một
lần nữa cung cấp kết nối trực tiếp giữa Nhật Bản, miền Nam Việt Nam và Thái Lan. Cho đến
nay, Namsung đã phục vụ tuyến đường thương mại này thông qua các vị trí trống trên tuyến
‘IA-2’ của Sealand Asia, nhưng thỏa thuận đồng tải đã chấm dứt.

Ngoài các vị trí mới của Namsung trên JTVS, vào đầu tháng 8, CNC sẽ bắt đầu nhận các slot
trống trên tuyến 'NKT' của Namsung, một tuyến được vận hành cùng với KMTC và CK Line.
Tuyến 'NKT' bao gồm Hàn Quốc, Trung Quốc, Nam Việt Nam và Thái Lan.

Sealand Asia điều chỉnh dịch vụ Trung Quốc - Việt 
Nam
Sealand Asia (SLA), chi nhánh nội Á của Maersk sẽ điều chỉnh các tuyến kết nối miền
Trung và Nam Trung Quốc với miền Nam và miền Trung Việt Nam.

Vào đầu tháng 8, SLA sẽ chuyển các cuộc ghé cảng tai Xiamen, Đà Nẵng và Hồ Chí Minh từ
tuyến ‘PH3’ sang tuyến ‘IA-68’.

Ngoài Xiamen, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh, tuyến 'IA68' cũng sẽ bao thêm một chuyến
Shanghai khác. Dịch vụ sau khi sửa đổi sẽ bao gồm Inchon, Dalian, Busan, Hakata, Moji,
Hibiki, Busan, Shanghai, Xiamen, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Shanghai, Ningbo, TP Hồ Chí
Minh, Shanghai, Kwangyang, Inchon.

Hải trình của 'IA68' sẽ được kéo dài từ 5 đến 7 tuần và tuyến sẽ hoạt động với 5 tàu từ 1.000 -
1.700 teu.

Việc sửa đổi này một lần nữa sẽ cho phép ‘IA68’ phục vụ Xiamen, TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.
Đà Nẵng từng là một phần của dịch vụ đầu khi tuyến được đưa vào hoạt động vào tháng 5 năm
2020 kết nối Hàn Quốc, Trung Quốc và Việt Nam.
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THUẾ - KẾ TOÁN

THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Dự án sản xuất phần mềm được miễn giảm thuế TNDN

Công văn số 24725/CTHN-TTHT ngày 5/7/2021 của Cục Thuế TP. Hà Nội về 
chính sách ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư sản xuất sản phẩm phần 

mềm có thay đổi địa điểm thực hiện dự án.

Theo quy định tại Điều 15, Điều 16 Nghị định  218/2013/NĐ-CP (sửa đổi tại khoản 16 Điều 1 
Nghị định 12/2015/NĐ-CP), dự án đầu tư mới về  sản xuất phần mềm được hưởng ưu đãi thuế 
TNDN như sau: thuế suất 10% trong thời hạn 15 năm,  miễn thuế 4 năm và giảm 50% thuế 
trong 9 năm tiếp theo.
Thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi, thời gian miễn thuế, giảm thuế TNDN được thực hiện theo  
quy định tại khoản 6 Điều 15, khoản 4 Điều 16 Nghị định 218/2013/NĐ-CP.

Đối với trường hợp áp dụng ưu đãi sau khi dự án sản xuất phần mềm thay đổi địa điểm thực 
hiện,  được thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 1791/TCT-CS ngày 28/5/2021.

(Nguồn: vietlawonline.com)

Dự án đầu tư mới tại KCN được miễn thuế 2 năm, giảm thuế 4 năm

Công văn số 27051/CTHN-TTHT ngày 13/7/2021 của Cục Thuế TP. Hà  
Nội về chính sách ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mới trong Khu  

Công nghiệp.
Đối với dự án đầu tư tại khu công nghiệp, nếu đáp ứng điều kiện là dự án đầu tư mới theo 
khoản 18 Điều 1 Nghị định 12/2015/NĐ-CP và khu công nghiệp đó không nằm trên địa bàn 
thuận lợi thì dự án được ưu đãi thuế TNDN theo khoản 6 Điều 1 Nghị định 91/2014/NĐ-CP, cụ 
thể miễn thuế  2 năm và giảm 50% thuế trong 4 năm tiếp theo.

Thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với dự án đầu tư mới được xác định theo khoản 4 Điều 16

Nghị định 218/2013/NĐ-CP.

Tuy nhiên, không áp dụng ưu đãi thuế TNDN đối với các khoản thu nhập nêu tại khoản 2 Điều

19 Nghị định 218/2013/NĐ-CP và khoản 17 Điều 1 Nghị định 12/2015/NĐ-CP.

(Nguồn: vietlawonline.com)

PHẦN TIN PHÁP LUẬT
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THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Người Việt Nam được cử ra nước ngoài làm việc chịu thuế ra sao?

Công văn số 27134/CTHN-TTHT ngày 14/7/2021 của Cục Thuế TP. Hà  
Nội về chính sách thuế TNCN.

Theo quy định tại điểm b.2 khoản 1 Điều 1 Thông tư 111/2013/TT-BTC, đối với người lao
động đăng ký thường trú tại Việt Nam nhưng được cử ra nước ngoài làm việc và có mặt tại
Việt Nam dưới 183 ngày trong năm, nếu không chứng minh là đối tượng cư trú của nước
khác thì vẫn được xem là cá nhân cư trú tại Việt Nam và người này phải khai nộp thuế TNCN
trên toàn bộ tiền lương ở Việt Nam và nước ngoài theo biểu lũy tiến.

Ngược lại, nếu có minh chứng là đối tượng cư trú của nước khác thì người này được xem là
cá nhân không cư trú tại Việt Nam và có trách nhiệm nộp thuế trên phần tiền lương phát sinh
tại Việt Nam theo thuế suất 20%.
Việc chứng minh là đối tượng cư trú của nước khác có thể căn cứ vào giấy chứng nhận cư trú
hoặc hộ chiếu.

(Nguồn: vietlawonline.com)

.HẢI QUAN – XUẤT NHẬP KHẨU

Nhãn phụ có thể gắn sau thông quan

Công văn số 3631/TCHQ-GSQL ngày 19/7/2021 của Tổng cục Hải quan về việc ghi 
nhãn phụ đối với hàng hóa nhập khẩu.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị định 43/2017/NĐ-CP, đối với hàng nhập khẩu vào
Việt Nam nếu trên nhãn gốc chưa thể hiện hoặc thể hiện chưa đủ thông tin bắt buộc thì phải
gắn nhãn phụ.

Tuy nhiên, việc ghi nhãn phụ có thể thực hiện sau khi thông quan, chỉ cần trước khi đưa ra
lưu thông (khoản 4 Điều 9 Nghị định 43/2017/NĐ-CP ).

Riêng với hàng nhập khẩu phải kiểm tra thực tế, cơ quan hải quan sẽ kiểm tra việc ghi nhãn
gốc theo quy định tại Nghị định 43/2017/NĐ-CP, đồng thời đối chiếu, kiểm tra thông tin trên
nhãn với thông tin trên tờ khai nhập khẩu để xác định sự phù hợp.

(Nguồn: vietlawonline.com)

Một số lưu ý về thông báo và sử dụng Danh mục miễn thuế

Công văn hướng dẫn một số điểm trong việc thông báo, chỉnh sửa, trừ lùi Danh mục miễn
thuế trên Hệ thống VNACCS và Hệ thống miễn giảm hoàn.

Theo đó, lưu ý, trường hợp máy móc, thiết bị phải nhập khẩu làm nhiều chuyến, không trừ lùi
được số lượng tại thời điểm nhập khẩu (gọi tắt là tổ hợp, dây chuyền) thì phải thông báo Danh
mục miễn thuế bản giấy, không thông báo Danh mục miễn thuế điện tử.

Để đảm bảo việc trừ lùi số lượng được chính xác, Hệ thống VNACCS sẽ không cho phép sử
dụng Danh mục miễn thuế cho tờ khai mới nếu Danh mục này đang được sử dụng ở tờ khai
khác chưa được thông quan.

(Nguồn: vietlawonline.com)

Công văn số 3245/TCHQ-TXNK ngày 28/6/2021 của Tổng cục Hải quan 
về  Danh mục miễn thuế.

PHẦN TIN PHÁP LUẬT
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Được bù trừ thuế khi mở tờ khai thay đổi mục đích sử dụng

Công văn số 3548/TCHQ-TXNK ngày 14/7/2021 của Tổng cục Hải quan 
về  thủ tục, chính sách thuế hàng tạm nhập.

Theo quy định tại khoản 12 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP, trường hợp Công ty không tái
xuất xe ô tô đã tạm nhập thì phải mở tờ khai thay đổi mục đích sử dụng và tính lại thuế.

Số thuế đã nộp trên tờ khai cũ (nếu có) sẽ được bù trừ với số thuế phải nộp trên tờ khai mới
theo quy định tại khoản 3 Điều 21 Thông tư 38/2015/TT-BTC.

(Nguồn: vietlawonline.com)

Nguyên liệu nhập khẩu tại chỗ để SXXK có được miễn thuế?

Công văn số 3487/TCHQ-TXNK ngày 12/7/2021 của Tổng cục Hải quan về  
chính sách thuế đối với nguyên liệu nhập khẩu tại chỗ để sản xuất hàng 

xuất  khẩu.

Tổng cục Hải quan cho rằng, tùy trường hợp, hàng hóa nhập khẩu (NK) tại chỗ để sản xuất
xuất khẩu (SXXK) sẽ được miễn hoặc phải nộp thuế NK.

Theo đó, đối với hàng NK tại chỗ là hàng doanh nghiệp nội địa ký hợp đồng mua từ DNCX
hoặc được giao từ DNCX theo chỉ định của thương nhân nước ngoài thì được đăng ký tờ
khai NK loại hình E31 (NSXXK) và được miễn thuế NK, thuế GTGT theo quy định tại Điều 12
Nghị định 134/2016/NĐ-CP.
Tuy nhiên, trường hợp doanh nghiệp nội địa nhận hàng từ doanh nghiệp nội địa khác theo chỉ
định  của thương nhân nước ngoài thì phải mở tờ khai NK loại hình A11 (kinh doanh) hoặc
A12 (kinh doanh sản xuất) và phải nộp thuế NK trước, xin hoàn sau (khi đưa vào SXXK và 
xuất khẩu sản  phẩm) theo quy định tại Điều 36 Nghị định 134/2016/NĐ-CP.

(Nguồn: vietlawonline.com)

Sau 25/4/2021, nguyên liệu SXXK nhập trước đó đưa tiêu hủy cũng được 
miễn thuế

Công văn số 3542/TCHQ-TXNK ngày 14/7/2021 của Tổng cục Hải quan 
về  việc tiêu hủy hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu (SXXK)

Theo quy định mới tại khoản 6 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP, kể từ ngày 25/4/2021,
nguyên liệu nhập khẩu để SXXK nếu được phép tiêu hủy tại Việt Nam và thực tế đã tiêu hủy
thì được miễn thuế nhập khẩu.

Theo Tổng cục Hải quan, quy định miễn thuế nêu trên cũng được áp dụng cho số nguyên liệu
nhập khẩu trước ngày 25/4/2021 nhưng tiêu hủy sau ngày 25/4/2021.

(Nguồn: luatvietnam.net)

PHẦN TIN PHÁP LUẬT
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Hải quan sẽ không kiểm tra địa điểm bảo quản hàng hóa trong mùa dịch

Công văn số 3695/TCHQ-GSQL ngày 22/7/2021 của Tổng cục Hải quan về  
việc kiểm tra bảo quản hàng hóa trong trường hợp dịch Covid-19 bùng phát  

và diễn biến phức tạp.

Do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Tổng cục Hải quan đã thông báo Hải quan các tỉnh tạm
thời không tiến hành kiểm tra địa điểm bảo quản và việc bảo quản hàng hóa của doanh
nghiệp trong thời gian chờ kết quả kiểm tra chuyên ngành theo quy định tại khoản 5 Điều 32
Thông tư 38/2015/TT-BTC.

Khi doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị đưa hàng về bảo quản qua hệ thống mạng, Hải quan sẽ
tạm căn cứ vào các hình ảnh trực tuyến về địa điểm bảo quản (thông qua các thiết bị ghi hình)
do doanh nghiệp nộp để giải quyết thủ tục.
Tuy nhiên, nếu có thông tin về việc lô hàng nhập khẩu không được bảo quản đúng quy định
hoặc không được đưa về địa điểm bảo quản trong thời hạn đã đăng ký thì Hải quan sẽ lập
tức tiến hành kiểm tra ngay địa điểm bảo quản, bất kể chưa hết dịch.

(Nguồn: luatvietnam.net)

DOANH NGHIỆP – ĐẦU TƯ

Danh mục các thủ tục đầu tư được và không được tiếp nhận qua bưu điện

Quyết định số 995/QĐ-BKHĐT ngày 20/7/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu  
tư về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải  

quyết của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện và không thực hiện tiếp
nhận  hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu 

chính  công ích.

Quyết định công bố các thủ tục được và không được tiếp nhận qua bưu điện trong các lĩnh
vực: đầu tư trong nước; đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài; đầu tư dự án ODA; đấu thầu; hỗ
trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; thành lập doanh nghiệp.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 271/QĐ-BKHĐT
ngày 27/02/2020.

(Nguồn: luatvietnam.net)

PHẦN TIN PHÁP LUẬT
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LAO ĐỘNG – BẢO HIỂM

Lương ngừng việc do dịch trả thế nào?

Công văn số 264/QHLĐTL-TL ngày 15/7/2021 của Bộ Lao động Thương binh và 
Xã hội về việc trả  lương ngừng việc cho người lao động trong thời gian ngừng 

việc liên quan đến dịch bệnh Covid-19.

Liên quan đến tiền lương ngừng việc, Bộ Lao động lưu ý, đối với người lao động bị ngừng việc
do ảnh hưởng trực tiếp của dịch Covid-19 thì doanh nghiệp phải chi trả tiền lương ngừng việc
theo khoản 3 Điều 99 Bộ luật lao động số 45/2019/QH14 .

Theo đó, tiền lương ngừng việc của 14 ngày ngừng việc đầu tiên không được thấp hơn mức
lương tối thiểu. Riêng tiền lương ngừng việc sau ngày 14 được áp dụng theo mức do các bên
thỏa thuận.

Các trường hợp ngừng việc do ảnh hưởng trực tiếp của dịch Covid-19 bao gồm:

(i) người lao động phải ngừng việc trong thời gian thực hiện cách ly y tế;

(ii) người lao động phải ngừng việc do nơi làm việc hoặc nơi cư trú bị phong tỏa;

(iii)người lao động phải ngừng việc do doanh nghiệp hoặc bộ phận doanh nghiệp phải tạm dừng
hoạt động để phòng chống dịch;

(iv)người lao động phải ngừng việc do doanh nghiệp hoặc bộ phận doanh nghiệp không hoạt
động được vì chủ doanh nghiệp hoặc những người lao động khác cùng doanh nghiệp, bộ phận
doanh nghiệp đó đang trong thời gian phải cách ly hoặc chưa quay trở lại doanh nghiệp làm
việc.

(Nguồn: luatvietnam.net)

Có thể mua hoặc gia hạn thẻ BHYT trực tuyến trong thời gian giãn cách

Công văn số 2834/BHXH-QLT ngày 26/7/2021 của Bảo hiểm xã hội TP.  
HCM về việc gia hạn thẻ bảo hiểm y tế hộ gia đình.

Theo thông báo của BHXH TP. HCM, trong thời gian giãn cách theo Chỉ thị 16 và Chỉ thị 12, khi  
cần mua mới hoặc gia hạn thẻ BHYT hộ gia đình, cá nhân có thể đăng ký trực tuyến tại:

-Ứng dụng trên thiết bị di động, Ngân hàng trực tuyến tại website thuộc hệ thống Ngân hàng  
BIDV và Vietcombank;

- Cổng Dịch vụ công Quốc gia (dichvucong.gov.vn) ;

- Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam (dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn) .

Ngoài ra, cũng có thể chuyển tiền vào tài khoản của cơ quan BHXH quận/huyện và ghi rõ họ 
tên,  mã số BHXH để cơ quan BHXH cấp mới, gia hạn thẻ BHYT.

(Nguồn: luatvietnam.net)
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Từ 28/7/2021, người hưởng trợ cấp thất nghiệp sử dụng ảnh trên VssID khi 
khám BHYT

Thông báo số 2846/TB-BHXH ngày 28/7/2021 của Bảo hiểm xã hội TP.  
HCM về việc tạm dừng in thẻ BHYT cho người đang hưởng trợ cấp thất  

nghiệp.

Do tình hình dịch tại TP. HCM diễn biến phức tạp, kể từ ngày 28/7/2021, cơ quan BHXH sẽ tạm  
dừng in thẻ BHYT (thẻ BHYT giấy) cho người hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Sau thời gian này, người hưởng trợ cấp thất nghiệp phải cài đặt ứng dụng VssID để sử dụng 
hình  ảnh thẻ BHYT (thẻ BHYT điện tử) khi đi khám chữa bệnh.

Hướng dẫn cài đặt ứng dụng VssID xem tại link sau: https://tphcm.baohiemxahoi.gov.vn.

(Nguồn: vietlawonline.com)

BHXH sẽ thông báo số tiền giảm đóng  bảo hiểm 

TNLĐ để doanh nghiệp chi  phòng chống dịch

Công văn số 2062/BHXH-TST ngày 15/7/2021 của 

Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thực hiện các 

chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng 

lao động gặp khó khăn do đại dịch  Covid-19.

Theo Công văn này, cơ quan BHXH sẽ chủ động tạm

tính mức giảm đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh

nghề nghiệp theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và gửi

thông báo (theo mẫu tại Công văn này) cho doanh

nghiệp biết để dùng khoản tiền này hỗ trợ người lao

động phòng chống dịch.

Theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021, doanh

nghiệp sẽ được giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao

động, bệnh nghề nghiệp bằng 0% quỹ lương đóng

BHXH trong vòng 12 tháng, kể từ 1/7/2021 -

30/6/2022. Tuy nhiên, số tiền được giảm này doanh

nghiệp phải dùng cho việc phòng chống dịch.

(Nguồn: luatvietnam.net)
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Thông báo số 2846/TB-BHXH ngày 28/7/2021 của Bảo hiểm xã hội TP.  
HCM về việc tạm dừng in thẻ BHYT cho người đang hưởng trợ cấp thất  nghiệp.

Do tình hình dịch tại TP. HCM diễn biến phức tạp, kể từ ngày 28/7/2021, cơ quan BHXH sẽ
tạm dừng in thẻ BHYT (thẻ BHYT giấy) cho người hưởng trợ cấp thất nghiệp.
Sau thời gian này, người hưởng trợ cấp thất nghiệp phải cài đặt ứng dụng VssID để sử dụng
hình ảnh thẻ BHYT (thẻ BHYT điện tử) khi đi khám chữa bệnh.
Hướng dẫn cài đặt ứng dụng VssID xem tại link sau: https://tphcm.baohiemxahoi.gov.vn.

(Nguồn: vietlawonline.com)

Giấy tờ cần thiết để hưởng hỗ trợ mùa dịch từ Liên đoàn Lao động TP. HCM

Công văn số 583/LĐLĐ-TC ngày 26/7/2021 của Liên đoàn Lao động TP.  
HCM về việc bổ sung một số nội dung quyết toán kinh phí chăm lo

Covid-19.

Công văn hướng dẫn bổ sung về hồ sơ quyết toán kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động
gặp khó khăn do dịch tại TP. HCM theo các văn bản của Liên đoàn Lao động Thành phố
(Công văn số 374/LĐLĐ-CSPL ngày 28/5/2021, Công văn số 517/LĐLĐ-NC ngày
30/6/2021...).

Theo đó, hồ sơ chứng minh đối với người bệnh Covid-19 (F0) là bản photocopy giấy ra viện
có xác nhận của nơi điều trị hoặc bản photocopy giấy chứng tử do mắc Covid-19 (nếu chết).

Đối với F1, phải có bản photocopy văn bản cách ly tập trung của cơ quan có thẩm quyền
hoặc bản photocopy giấy hoàn thành cách ly tập trung có xác nhận của cơ quan có thẩm
quyền.
Đối với các trường hợp cách ly, phong tỏa khác, phải có bản photocopy văn bản của cơ quan
có thẩm quyền về cách ly, phong tỏa địa phương, khu vực... có ca nhiễm và nghi nhiễm.

(Nguồn: vietlawonline.com)

Công văn số 2218/BHXH-TST ngày 26/7/2021 của Bảo hiểm xã hội Việt  
Nam về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người 

sử  dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Nhằm kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động, BHXH Việt Nam đã yêu cầu BHXH các
tỉnh phải chủ động liên hệ, đôn đốc doanh nghiệp đang gặp khó khăn do dịch nộp hồ sơ
hưởng các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-
TTg, gồm:
- Đề nghị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất;
- Đề nghị hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng trình độ nghề;
- Xác nhận danh sách người lao động tạm hoãn, nghỉ không lương, ngừng việc do dịch.

Ngoài ra, BHXH Việt Nam còn yêu cầu phải giải quyết trong thời gian không quá 01 ngày làm
việc đối với các hồ sơ đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ nêu trên.

(Nguồn: vietlawonline.com)

BHXH sẽ chủ động đôn đốc doanh nghiệp nộp hồ sơ hưởng chính sách hỗ trợ mùa dịch

Từ 28/7/2021, người hưởng trợ cấp thất nghiệp sử dụng ảnh trên VssID khi khám BHYT
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GIAO THÔNG VẬN TẢI

Tiêu chí đánh giá phân loại cảng biển Việt Nam

Nghị định số 76/2021/NĐ-CP ngày 28/7/2021 của  
Chính phủ quy định tiêu chí phân loại cảng biển.

Hiệu lực thi hành: 10/9/2021

Nghị định này quy định về tiêu chí, quy trình đánh giá, phân
loại cảng biển Việt Nam.

Theo đó, cảng biển Việt Nam được đánh giá và phân thành
04 loại: loại I, loại II, loại III và loại đặc biệt.

Tiêu chí đánh giá và cách tính điểm tham khảo tại Phụ lục
đính kèm.

Định kỳ 5 năm/lần, Cục Hàng hải Việt Nam sẽ tổ chức đánh
giá, phân loại các cảng biển Việt Nam.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/9/2021 và
thay thế Quyết định số 70/2013/QĐ-TTgngày 19/11/2013.

Bãi bỏ khoản 1 Điều 20 Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017.

(Nguồn: vietlawonline.com)

Các xe không dán Thẻ nhận diện luồng xanh vẫn được qua chốt kiểm dịch

Công văn số 5222/TCĐBVN-VT ngày 25/7/2021 của Tổng cục Đường bộ  
Việt Nam về việc tạo thuận lợi cho phương tiện vận chuyển hàng hóa  theo 

Chỉ thị 16.

Tổng cục Đường bộ đã lưu ý các địa phương, việc dán Thẻ nhận diện xe luồng xanh theo Công
văn số 4977/TCĐBVN-VT ngày 18/7/2021 chỉ nhằm xác định các xe được ưu tiên qua chốt
kiểm dịch nhanh chóng. Thẻ nhận hiện không phải là loại giấy tờ bắt buộc phải khi lưu thông
qua chốt.

Đối với các xe không có Thẻ nhận diện luồng xanh, nếu là xe chở lương thực, thực phẩm, nhu
yếu phẩm cần thiết, xe chở nguyên vật liệu sản xuất, xe đưa đón công nhân, chuyên gia và tài
xế, phụ xe tuân thủ đầy đủ biện pháp phòng chống dịch thì vẫn được cho lưu thông qua chốt
bình thường.

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

Thay mới thủ tục cấp chứng chỉ xây dựng và thẩm định thiết kế xây dựng

Quyết định số 835/QĐ-BXD ngày 9/7/2021 của Bộ  Xây dựng về việc ban hành quy trình 
nội bộ giải  quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động  xây dựng thuộc phạm vi giải 

quyết của Bộ Xây  dựng do Cục Quản lý hoạt động xây dựng thực  hiện.

Hiệu lực thi hành: 9/7/2021
Các quy trình thủ tục hướng dẫn tại Quyết định này bao gồm:

-Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/ Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư 
xây  dựng điều chỉnh;

-Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/ thiết kế xây dựng triển khai sau 
thiết  kế cơ sở điều chỉnh;
- Cấp, cấp lại, cấp đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng;
- Công nhận tổ chức đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng;
- Cấp, cấp lại, gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng;
- Công nhận tổ chức đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng;
- Cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài thuộc dự án nhóm A, dự án trên

địa  bàn hai tỉnh trở lên.
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Thay thế các nội dung về quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt
động xây dựng thuộc phạm vi giải quyết của Bộ Xây dựng tại Quyết định số 626/QĐ-BXD
ngày 10/7/2019 và Quyết định số 594/QĐ-BXD ngày 13/5/2020.

(Nguồn: vietlawonline.com)

Điều kiện thi công nhà ở thời dịch (tại TP. HCM)

Công văn số 7814/SXD-TT ngày 14/7/2021 của Sở Xây dựng TP. HCM  
về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các  

công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố.

Các công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ trên
địa bàn TP. HCM chỉ được phép tiếp tục thi
công trong thời gian giãn cách theo Chỉ thị
16 khi đảm bảo các điều kiện sau:

1.Tổ chức cách ly người lao động tại chỗ với
phương châm “3 tại chỗ” (làm việc tại chỗ -
ăn tại chỗ - nghỉ ngơi tại chỗ) hoặc “1 cung
đường - 2 địa điểm” (bố trí

chỗ ở tập trung và chỉ đưa đón theo 1 cung đường).
2.Xét nghiệm COVID-19 cho người lao động định kỳ 07 ngày/lần;

3.Thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, đo thân 
nhiệt cho nhân công vào đầu và cuối mỗi ca.

Đối với công trình không đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch nêu trên sẽ phải tạm dừng
thi công.

(Nguồn: vietlawonline.com)
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Về điều kiện cấp chứng chỉ thiết kế công trình năng lượng

Công văn số 2588/BXD-PC ngày 7/7/2021 của Bộ Xây dựng về việc
triển  khai thực hiện Nghị định số 15/2021/NĐ-CP.

Căn cứ khoản 3 Điều 67 và Điều 70 Nghị định 15/2021/NĐ-CP, "chuyên môn phù hợp" để xét
cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng đối với công trình công nghiệp
năng lượng sẽ được phân loại theo loại công việc (lĩnh vực/bộ môn của thiết kế xây dựng);
bao gồm: thiết kế kết cấu công trình, thiết kế cơ - điện công trình và thiết kế cấp - thoát nước
công trình.

Đối với tổ chức xin cấp chứng chỉ năng lực thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng đối với công
trình công nghiệp năng lượng, việc xem xét kinh nghiệm hoạt động để cấp chứng chỉ sẽ
được xác định theo loại công trình đã từng thiết kế, thẩm tra thiết kế, ví dụ: công trình nhiệt
điện, thủy điện, điện gió, ... (điểm c khoản 4 Điều 89, Điều 93, Phụ lục VII Nghị định
15/2021/NĐ-CP).

(Nguồn: vietlawonline.com)

Thay mới Danh mục TTHC được giải quyết một cửa tại Bộ Xây dựng

Quyết định số 861/QĐ-BXD ngày 16/7/2021 của Bộ Xây dựng về việc  
công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết

quả  tại Bộ phận Một cửa của Bộ Xây dựng.

Hiệu lực thi hành: 16/7/2021

Quyết định thay mới Danh sách các thủ tục hành chính được giải quyết một cửa tại Bộ Xây
dựng, bao gồm: cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng; cấp chứng chỉ năng lực xây dựng;
thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi; thẩm định thiết kế xây dựng; cấp giấy phép xây dựng
cho nhà thầu nước ngoài...

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

Thay thế Quyết định số 1269/QĐ-BXD ngày 09/10/2018, Quyết định số 558/QĐ-BXDngày
21/6/2019, Quyết định số 509/QĐ-BXD ngày 06/5/2021.

(Nguồn: vietlawonline.com)
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LĨNH VỰC KHÁC

Tiếp tục áp dụng nguyên tắc "3 tại chỗ"  đối với doanh nghiệp sản xuất

Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 22/7/2021 của Thành ủy  TP. HCM về việc tăng cường 
biện pháp thực hiện  Chỉ thị 16/CT-TTg về phòng, chống dịch Covid-19  trên địa bàn 

thành phố Hồ Chí Minh.

Nhằm kiềm chế tốc độ lây lan nhanh của dịch Covid-19 tại TP. HCM, Thành ủy Thành phố đã
có Chỉ thị khẩn (Chỉ thị 12) yêu cầu áp dụng các biện pháp phòng chống dịch mạnh hơn Chỉ thị
16.

Theo đó, Thành phố sẽ thu hẹp các cơ sở sản xuất kinh doanh được phép hoạt động trong thời
gian giãn cách theo hướng như sau:
-Yêu cầu tạm dừng các hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động của các công trường,
công trình xây dựng, giao thông chưa thật sự cấp bách.
-Siết chặt hoạt động của các doanh nghiệp. Chỉ cho phép doanh nghiệp tiếp tục sản xuất khi
đảm bảo nguyên tắc “3 tại chỗ” và “1 cung đường, 2 điểm đến”. Riêng lĩnh vực dịch vụ, chỉ
cho phép hoạt động đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thiết yếu về y tế, dược phẩm,
lương thực, thực phẩm, cung cấp điện, nước, gas, bưu chính, viễn thông, vệ sinh công cộng,
vận chuyển hàng hóa thiết yếu...
-Hạn chế công suất hoạt động đối với các ngân hàng, công ty chứng khoán, riêng các chi
nhánh, phòng giao dịch khuyến cáo hoạt động luân phiên.

Đối với các khu phong tỏa, người dân chỉ được ra khỏi nhà trong 2 trường hợp: (1) có yêu cầu
cấp cứu y tế, (2) mua thực phẩm thiết yếu tại các siêu thị/chợ. Số lần tối đa đi chợ/siêu thị là 2
lần/tuần. Riêng khu vực có nguy cơ rất cao, không cho phép đi chợ, chính quyền địa phương
sẽ mang nhu yếu phẩm đến từng nhà.
Trong các khu cách ly, người đang thực hiện cách ly không được rời khỏi phòng, không được
tiếp xúc trực tiếp với người khác (trừ trường hợp cấp cứu y tế).

Đối với các gia đình có ca F0, F1 thực hiện cách ly tại nhà, tuyệt đối không ra khỏi nhà (trừ
trường hợp cấp cứu y tế); lương thực, thực phẩm thiết yếu sẽ được chính quyền hỗ trợ, cung
cấp tại nhà.
Các khu nhà trong các hẻm nhỏ, chằng chịt, đông người, mật độ dân số cao, phải thực hiện
triệt để yêu cầu giãn cách giữa cá nhân với cá nhân.

(Nguồn: vietlawonline.com)

Công văn số 1015/TTg-CN ngày 25/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về  
việc vận chuyển hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống người dân vùng có  

dịch Covid-19.

Nhằm giảm ùn tắc giao thông và tạo thuận lợi cho hoạt động vận tải hàng hóa thiết yếu đến
các vùng dịch, Thủ tướng đã yêu cầu miễn kiểm tra biện pháp phòng chống dịch đối với các
phương tiện chở hàng hóa thiết yếu có dán nhãn nhận diện trên các tuyến đường cao tốc,
quốc lộ, tỉnh lộ, đường giao thông liên huyện, giao thông đô thị trên phạm vi cả nước.

Việc kiểm tra biện pháp phòng chống dịch đối với phương tiện chở hàng thiết yếu chỉ thực
hiện tại các điểm giao nhận hàng hóa.

(Nguồn: vietlawonline.com)

Xe chở hàng thiết yếu được miễn kiểm tra phòng dịch trên tất cả các tuyến đường
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TP. HCM điều chỉnh các tầng điều trị Covid-19

Công văn số 5006/SYT-NVY ngày 27/7/2021 của Sở Y tế TP. HCM 
hướng  dẫn công tác phòng, chống dịch trong giai đoạn hiện nay.

Công văn hướng dẫn điều chỉnh lại việc phân tầng điều trị, tăng cường đội xe cấp cứu 115,
điều phối nguồn nhân lực y tế cho các khu cách ly, công tác lấy mẫu xét nghiệm... cho phù
hợp với diễn biến dịch hiện nay của TP. HCM.

Theo đó, tại TP. HCM sẽ thiết lập 5 tầng
điều trị bệnh nhân Covid-19 như sau:

-Tầng 1 là khu cách ly tập trung ở
quận/huyện, dành để theo dõi, chăm sóc,
điều trị cho các F0 không có triệu chứng.

-Tầng 2 là các bệnh viện dã chiến, dành để
điều trị các F0 có triệu chứng nhẹ và bệnh
nền ổn định.

-Tầng 3 là các bệnh viện điều trị Covid-19, dành để chăm sóc, điều trị các F0 có triệu chứng
trung bình và nặng.

-Tầng 4 là các bệnh viện điều trị Covid-19, dành để điều trị các F0 có kèm các bệnh lý nền
hoặc bệnh lý nặng cần điều trị cấp cứu theo chuyên khoa.

- Tầng 5 là các bệnh viện hồi sức Covid-19, dành để cấp cứu người bệnh nặng và nguy kịch.

Đối với các trường hợp test nhanh dương tính, nếu có triệu chứng, thuộc nhóm nguy cơ cao
sẽ được chuyển ngay vào khu cách ly tập trung của quận/huyện để chờ xét nghiệm RT-
PCR. Nếu không có triệu chứng, không thuộc nhóm nguy cơ cao sẽ được cách ly tạm tại
nhà trong khi chờ xét nghiệm RT-PCR.

(Nguồn: luatvietnam.net)
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