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Ba "ông lớn" ngân hàng Mỹ hạ dự báo tăng trưởng 
của Trung Quốc

Ba “ông lớn” ngân hàng của Mỹ là Goldman Sachs,
JPMorgan và Morgan Stanley ngày 9/8 đã đồng loạt hạ dự
báo tăng trưởng của Trung Quốc, sau khi nước này ghi
nhận số liệu xuất nhập khẩu yếu hơn dự đoán và trước
những lo ngại rằng dịch COVID-19 tái bùng phát có thể
làm giảm hoạt động kinh tế.

Ngân hàng JPMorgan đã hạ dự báo tăng trưởng quý 
III/2021 của Trung Quốc từ 4,3% xuống còn 2% so với quý

Doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ Đông Nam Á 
có thể được định giá 1 nghìn tỷ USD sau vài năm tới
Định giá của các công ty khởi nghiệp ngành công nghệ khu vực Đông Nam Á có tổng giá trị 340
tỷ USD vào năm ngoái, theo tính toán của Jungle Ventures. Định giá này vào năm 2025 có thể
tăng hơn gấp 3 lần.

Trong vòng 4 năm tới, Jungle ước tính rằng định giá của các công ty khởi nghiệp công nghệ
Đông Nam Á có thể lên mức 1 nghìn tỷ USD.

Trong tính toán của mình, quỹ đầu tư mạo hiểm Đông Nam Á xem xét đến thông tin công khai
của 31 công ty khởi nghiệp với định giá thấp nhất ước tính 250 triệu USD. Đồng thời, quỹ cũng
dự phòng đến nhiều vấn đề như giao dịch vốn của các quỹ mạo hiểm không được công bố.

Khu vực Đông Nam Á là nơi tập trung của khoảng 400 triệu người dùng Internet và khoảng 10%
trong số đó vào năm 2020 mới lần đầu tiên dùng mạng Internet.

Quy mô kinh tế Internet tại Singapore, Malaysia, Indonesia, Philippines, Việt Nam và Thái Lan,
nhóm các nền kinh tế Internet lớn nhất trong khu vực, được dự báo sẽ vượt mức 300 tỷ USD
trước năm 2025, theo báo cáo ngành từ Google, Temasek Holdings và Bain & Company.

Trong 2 năm gần đây, nguồn vốn vẫn tiếp tục đổ vào các công ty khởi nghiệp tại Đông Nam Á.
Các công ty khởi nghiệp châu Á gần đây công bố huy động được 6 tỷ USD trong 3 tháng đầu
năm nay.

trước đó, đồng thời cùng giảm mức tăng trưởng được đự doán cho cả năm 2021 từ 9,1% xuống
8,9%.

Trong khi đó, Ngân hàng Morgan Stanley dự đoán kinh tế Trung Quốc trong quý III/2021 chỉ tăng
1,6% so với quý trước đó.

Còn Ngân hàng Goldman Sachs hạ dự báo tăng trưởng của Trung Quốc từ 5,8% xuống 2,3%
cho quý hiện tại, và từ 8,6% xuống 8,3% cho cả năm nay.

PHẦN TIN THỊ TRƯỜNG

KINH TẾ VĨ MÔ – Kinh tế Thế giới
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Canada nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của 
mối quan hệ với ASEAN

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, trong thông cáo báo
chí ngày 5/8, Ngoại trưởng Marc Garneau nhấn mạnh tầm
quan trọng chiến lược của mối quan hệ giữa Canada và
ASEAN, dựa trên quan hệ đối tác lâu dài vì lợi ích chung,
đồng thời đề cập đến các cơ hội để tăng cường hợp tác
trong một số lĩnh vực, bao gồm chính trị và an ninh, kinh tế
và thương mại, đặc biệt là khả năng tiến tới một Hiệp định
Thương mại Tự do Canada-ASEAN.

Ngoại trưởng Marc Garneau nhắc lại rằng Canada luôn ủng hộ mạnh mẽ và là đối tác đáng tin
cậy của ASEAN. Canada sẽ tiếp tục thúc đẩy một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương
hòa bình và thịnh vượng với sự tham gia của tất cả các quốc gia thành viên ASEAN, nhấn mạnh
sự ủng hộ đầy đủ của Canada đối với Đồng thuận 5 điểm của ASEAN về việc tìm ra giải pháp
lâu dài cho cuộc khủng hoảng ở Myanmar.

Ngoại trưởng Canada khẳng định cam kết của Ottawa trong việc làm sâu sắc hơn quan hệ đối
tác với ASEAN để đạt được những tiến bộ hơn nữa trong thời gian tới.

Giá trị trao đổi hàng hóa giữa Canada và ASEAN đạt 26,6 tỷ CAD trong năm 2020, giảm nhẹ so
với mức 27,2 tỷ CAD trong năm 2019 do tác động của đại dịch COVID-19. Trong lĩnh vực
thương mại hàng hóa, ASEAN là đối tác lớn thứ 5 của Canada trong năm 2020.

Nga đối mặt với thách thức lạm phát
Một tin tích cực là theo Bộ Phát triển Kinh tế Nga, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong quý
II/2021 của Nga tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước. Bước nhảy vọt này là nhờ sự phục hồi
nhanh chóng của các ngành kinh tế chủ chốt và thị trường lao động. Trong khi đó, tỷ lệ lạm phát
của Nga được giữ ở mức một con số.

Mục tiêu lạm phát của ngân hàng trên cơ sở hàng năm là gần 4%. Kể từ năm 2020, tốc độ tăng
giá cả đã vượt mục tiêu nói trên. Tỷ lệ lạm phát đã lập mức cao kỷ lục trong vòng 5 năm qua khi
mức tăng giá tiêu dùng trong tháng 6/2021 đạt 6,5%. Theo Bộ Phát triển Kinh tế Nga, lạm phát
tại nước này - phản ánh qua mức tăng giá trong thị trường nội địa - chịu ảnh hưởng phần lớn
của thị trường lương thực thế giới.

Mặc dù không phải là quốc gia có ảnh hưởng lớn nhất trong thương mại quốc tế, song Nga vẫn
là nước dẫn đầu trong một số thị trường hàng hóa nhất định và là động lực của thương mại khu
vực. Moskva cũng cố gắng duy trì vị thế là nhà cung cấp năng lượng đáng tin cậy cho châu Âu
và châu Á, chủ yếu dựa trên cơ sở hạ tầng sẵn có.

Tất nhiên, Nga không bị đe dọa bởi nguy cơ sụp đổ hay siêu lạm phát trong tương lai gần.
Nhưng ở một quốc gia có thu nhập thực tế không tăng, hộ gia đình chi tiêu tới 50% thu nhập
cho thực phẩm và là đối tác thương mại chính của các quốc gia nghèo hơn trong khu vực, lạm
phát có thể là một vấn đề tiềm ẩn khó quản lý đối với Moskva.

PHẦN TIN THỊ TRƯỜNG

KINH TẾ VĨ MÔ – Kinh tế Thế giới
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HSBC: Các đợt bùng dịch Covid-19 ảnh hưởng ra sao 
đến kinh tế các nước Đông Nam Á?
Mới đây, ngân hàng HSBC công bố báo cáo "ASEAN Perspectives: Accessing the Damage"
trong đó đưa ra nhiều nhận xét về tình hình dịch Covid-19 cũng như ảnh hưởng của tiến độ tiêm
vắc xin Covid-19 đến tăng trưởng kinh tế các nước trong khu vực.

Dù rằng Singapore và Malaysia có thể đạt tỷ lệ tiêm chủng 70% dân số (chủ yếu bằng vắc xin
công nghệ (mRNA) trước thời điểm cuối năm nay, ngưỡng này vẫn còn khá xa vời với phần
đông các nước còn lại trong khu vực Đông Nam Á, chính vì vậy khu vực này còn đương đầu với
rủi ro cao của các đợt bùng dịch hiện tại và trong tương lai.

Không có giải pháp chống dịch nào phù hợp cho mọi nước với các điều kiện và nguồn lực khác
nhau. Giới chức Việt Nam và Malaysia đã áp dụng những biện pháp phong tỏa ngặt nghèo nhất,
trong đó có cả giới nghiêm mà không có nhiều ngoại lệ. Tuy nhiên thực tế này cũng đồng nghĩa
rằng ngành sản xuất của họ phải đương đầu với nhiều sự gián đoạn, đặc biệt Việt Nam với
ngành điện tử và dệt may quy mô lớn.

Trong bối cảnh này, chuyên gia kinh tế thuộc HSBC đưa ra một số nhận xét tổng quan:
Chính sách: Chuyên gia HSBC cho rằng thật may mắn khi mà áp lực lạm phát tại Đông Nam Á
đã giảm đi. Giá cả một số loại thực phẩm chủ chốt ví như gạo đã giảm chóng mặt giúp bù lại
cho chi phí năng lượng gia tăng. Cùng lúc đó, lạm phát do yếu tố cầu đã hạ mạnh. Ngoài ra,
HSBC cũng không tin rằng sẽ không còn những đợt hạ lãi suất cơ bản. Chính sách tài khóa hiện
vẫn đang được coi như phòng tuyến phòng thủ cuối cùng, thế nhưng những nỗi lo về xếp hạng
tín nhiệm vẫn tiếp tục lớn dần.

Hồi phục: Triển vọng hồi phục phụ thuộc vào các xu thế tiêm chủng vắc xin Covid-19 sắp tới,
cấu trúc xuất khẩu và dư địa chính sách tài khóa. Singapore và Malaysia có triển vọng hồi phục
tốt nhất, theo quan điểm của HSBC, trong khi đó Thái Lan và Philippines vẫn còn đương đầu với
vô vàn thách thức. Khi mà tỷ lệ tiêm vắc xin Covid-19 tăng lên và rủi ro Covid-19 giảm đi, sự
quan tâm của nhà đầu tư sẽ chuyển sang các cuộc bầu cử tại Malaysia và cuộc bầu cử Tổng
thống tại Philippines.

Dù rằng chính quyền cũng đã có rất nhiều cố gắng, tuy nhiên, khả năng các nước Indonesia,
Việt Nam, Philippines và Thái Lan đạt được mức độ tiêm chủng 70% dân số trước thời điểm
cuối năm nay khá thấp. Không chỉ vậy, cung vắc xin của các nước này đến từ nhiều nguồn khác
nhau và độ hiệu quả với biến chủng delta cũng không đồng nhất.

Điều đó cũng đồng nghĩa người dân tại các nước này sẽ dễ vẫn chịu tổn thương không chỉ từ
các đợt dịch hiện tại mà kể cả các đợt dịch sau này. Các biện pháp hạn chế nhiều khả năng sẽ
vẫn được áp dụng và vì vậy gây áp lực lên triển vọng tăng trưởng kinh tế ngắn hạn.

Dù rằng còn nhiều yếu tố bất ổn liên quan đến hướng diễn biến của đại dịch Covid-19, các nhà
hoạch định chính sách trong khu vực đang tính đến cách tiếp cận riêng với các biện pháp phong
tỏa và hạn chế. Tại Malaysia, chính phủ nước này đã đưa ra lộ trình cụ thể về quá trình phục hồi
kinh tế, đưa ra điều kiện chi tiết để nới lỏng các biện pháp hạn chế.

PHẦN TIN THỊ TRƯỜNG

KINH TẾ VĨ MÔ – Kinh tế Thế giới
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Các tỉnh được tự quyết mô hình '3 tại chỗ'
Ngày 12/8, Bộ Y tế ra văn bản đề nghị các UBND tỉnh, thành phố dựa trên đánh giá tình hình
thực tế từng địa phương và hướng dẫn các doanh nghiệp lên kế hoạch, phương án chống dịch
phù hợp để an toàn và sản xuất kinh doanh hiệu quả.

Về xét nghiệm công nhân làm việc tại doanh nghiệp áp dụng "3 tại chỗ", Bộ Y tế đề nghị các Sở
Y tế địa phương hướng dẫn doanh nghiệp xét nghiệm sàng lọc và định kỳ hàng tuần. Nếu nhà
máy không có ca mắc Covid-19 có thể xét nghiệm ít nhất 20% lao động bằng PCR mẫu gộp
hoặc test nhanh, còn nếu có F0 thì xét nghiệm ít nhất 50% người lao động.

Bộ Y tế nhấn mạnh không để xảy ra tình trạng nhiều đơn vị chức năng kiểm tra một doanh
nghiệp/cơ sở sản xuất kinh doanh gây chồng chéo. Việc kiểm tra, giám sát nhằm có biện pháp
xử lý kịp thời và hiệu quả, đảm bảo hỗ trợ các đơn vị trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trước bất cập của mô hình "3 tại chỗ", nhiều hiệp hội, doanh nghiệp đề xuất mô hình sản xuất
"2 tại chỗ" (ăn uống và làm việc tại chỗ) và tiến tới tạo lập "doanh nghiệp xanh" sản xuất an toàn
trong mùa dịch.

Trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội Dự thảo Nghị 
quyết về miễn giảm thuế
Ông Nguyễn Quốc Hưng - Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài
chính) cho biết, ngày 13/8/2021, Chính phủ đã chính thức có Tờ trình
Ủy ban Thường vụ Quốc hội để cho ý kiến và đề nghị thông qua Nghị
quyết theo quy trình một phiên họp.

Nội dung dự thảo Nghị quyết đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội
xem xét, thông qua gồm 4 chính sách. Cụ thể là tiếp tục giảm 30% số

thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2021 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị
sự nghiệp và tổ chức khác như đã áp dụng năm 2020.

Đặc biệt có đến 3 nhóm chính sách lần đầu tiên được cơ quan quản lý đề xuất kể từ khi dịch
Covid-19 xuất hiện tại Việt Nam.

Một là giảm 50% số thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng và các loại thuế khác phải nộp
phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh của các tháng trong quý III và quý IV của năm 2021
đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong mọi lĩnh vực, địa bàn, các hình thức, phương
pháp khai thuế, nộp thuế.

Hai là giảm 30% mức thuế suất, mức tỷ lệ % thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh
trong các lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 như du lịch; vận tải; lưu trú; ăn
uống; thể thao, vui chơi, giải trí; sáng tác, nghệ thuật; báo chí, truyền hình; thư viện, lưu trữ,
bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác...;

Ba là miễn tiền chậm nộp phát sinh trong năm 2020 và năm đối với doanh nghiệp, tổ chức phát
sinh lỗ liên tục trong các năm 2018, năm 2019, năm 2020.

PHẦN TIN THỊ TRƯỜNG

KINH TẾ VĨ MÔ – Kinh tế Việt Nam
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Phấn đấu đến năm 2025, tỉ trọng kinh tế số đạt 20%
GDP

Đây là mục tiêu đặt ra tại dự thảo Quyết định của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số
và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Dự thảo nêu rõ, mục tiêu đến năm 2025, tỉ trọng kinh tế số đạt
20% GDP, tỉ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt
trên 10%. Chiến lược xác định 9 nhóm mục tiêu, bao gồm:

1) Phát triển hạ tầng số: Hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ tới 100% hộ gia đình, trường
học, bệnh viện; tỉ lệ dân số có điện thoại thông minh đạt 100%.

2) Phát triển dữ liệu số: Cơ sở dữ liệu quốc gia về người dân, doanh nghiệp, đất đai đạt 100%;
tỉ lệ dữ liệu số trong từng ngành, lĩnh vực đạt 50%.

3) Phát triển danh tính số: Tỉ lệ dân số có danh tính số đạt 70%; mỗi danh tính số trung bình
phát sinh 100 lượt sử dụng mỗi năm.

4) Phát triển thanh toán số: Tỉ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử đạt 80%; tỉ lệ thanh toán
thương mại điện tử không dùng tiền mặt đạt 50%; tỉ lệ thanh toán hóa đơn điện, nước không
dùng tiền mặt đạt 75%.

5) Phát triển kỹ năng số: Tỉ lệ công nhân tuyển dụng mới được đào tạo kỹ năng số đạt 70%; tỉ lệ
nông dân được đào tạo về kỹ năng số cơ bản đạt tối thiểu 50%; tỉ lệ học sinh phổ thông, sinh
viên được đào tạo kỹ năng số đạt 100%.

6) Phát triển nhân lực số: Tỉ lệ học sinh phổ thông tiếp cận với STEM/STEAM đạt 70%; tổng số
nhân lực công nghệ số Việt Nam đạt 1,5 triệu người; triển khai thí điểm 5 đại học số tại Việt
Nam.

7) Phát triển doanh nghiệp số: Số lượng doanh nghiệp công nghệ số đạt 100.000 doanh nghiệp;
tỉ lệ doanh nghiệp sử dụng hoá đơn điện tử đạt 100%.

8) Phát triển môi trường số an toàn, lành mạnh: Tỉ lệ làm chủ hệ sinh thái sản phẩm an toàn
thông tin mạng đạt 100%; tỉ lệ người dân kết nối mạng được bảo vệ ở mức cơ bản đạt 80%.

9) Cải thiện xếp hạng quốc gia: Việt Nam thuộc nhóm 50 nước dẫn đầu về công nghệ thông tin
(IDI); Việt Nam thuộc nhóm 20 nước dẫn đầu về an toàn, an ninh mạng (GCI).

Bộ Thông tin và Truyền thông đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo này tại Cổng
Thông tin điện tử của Bộ.

PHẦN TIN THỊ TRƯỜNG

KINH TẾ VĨ MÔ – Kinh tế Việt Nam



THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

Thị trường chứng khoán thế giới

35,208.51 điểm 4,436.52 điểm 14,835.76 điểm

0.4% 0.2% 0.4%

Thị trường chứng khoán Việt Nam

Nhịp đập Thị trường tuần 02-06/08/2021: Tiếp nối đà
tăng từ tuần trước
Trong phiên cuối tuần, VN-Index giảm 0.3% xuống mức 1,341.45 điểm; HNX-Index giậm chân tại 
chỗ ở mức 325.46 điểm. Dù có phiên cuối tuần giảm nhẹ nhưng nếu xét cho cả tuần cả hai chỉ số 
đều cùng tăng, VN-Index tăng tổng cộng 2.40% và HNX-Index tăng 3.37%.
Khối lượng khớp lệnh trung bình trên sàn HOSE đạt gần 621 triệu cổ phiếu/phiên, tăng mạnh 
28.93%. Sàn HNX đạt trung bình gần 121 triệu cổ phiếu/phiên, tăng 44.48%.
Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng hơn 2,466 tỷ đồng trên cả hai sàn. Khối ngoại mua ròng 
hơn 2,438 tỷ đồng trên sàn HOSE và mua ròng hơn 28 tỷ đồng trên sàn HNX.
Cổ phiếu tiêu biểu trong tuần qua là VOS và BFC
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Dow Jones leo lên kỷ lục mới sau báo cáo việc làm
tích cực



Tỷ giá ngoại tệ ngày 12/8: USD lại về với xu hướng giảm
Đầu giờ sáng 12/8, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung
tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 23.217 đồng
(không đổi). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện
mua vào ở mức 23.175 đồng (không đổi) và bán ra ở mức
23.864 đồng (tăng 3 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: 23.083 đồng/USD và 23.263
đồng/USD. BIDV: 23.085 đồng/USD và 23.265 đồng/USD.
ACB: 23.100 đồng/USD và 23.250 đồng/USD.

Dầu xóa sạch đà giảm, đảo chiều tăng trong phiên
Giá dầu xóa sạch đà sụt giảm, đảo chiều tăng trong ngày thứ Tư
(11/8), sau khi Nhà Trắng kêu gọi Tổ chức Các nước Xuất khẩu
Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh tăng sản lượng dầu để hỗ trợ
đà phục hồi toàn cầu từ đại dịch Covid-19.
Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Tư, hợp đồng dầu WTI tương
lai tiến 1.36% lên 69.25 USD/thùng. Hồi đầu phiên, hợp đồng
này đã giảm hơn 2% và dao động ở mức thấp 66.67 USD/thùng.
Hợp đồng dầu Brent tương lai cộng 1.15% lên 71.44 USD/thùng.

Giá vàng trong nước
Sáng 12/8, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng thêm
200.000 đồng, đưa giá mua vào lên 56,4 triệu đồng/lượng và
bán ra 57,1 triệu đồng/lượng. Tương tự, ngân hàng Eximbank
tăng 150.000 đồng lên giá mua vào 56,5 triệu đồng/lượng và bán
ra 57,05 triệu đồng/lượng.
Giá vàng ngoài nước
Giá vàng thế giới sáng 12/8 hồi phục trở lại lên 1.750,6 USD,
tăng hơn 20 USD so với cuối ngày hôm qua. Quy đổi, vàng thế
giới tương đương 48,35 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế,
phí). Vàng miếng SJC trong nước vẫn đang cao hơn thế giới ở
mức kỷ lục là 8,75 triệu đồng/lượng.

8Bản tin thịtrường
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Thị trường ngoại hối

Thị trườngdầu

THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH TIỀN TỆ
Vàng – Ngoại hối – Dầu
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Từ Việt Nam sang châu Âu, tàu hàng đi theo tuyến 
vận tải đường sắt nào?
Tàu hàng liên vận quốc tế từ Việt Nam đi theo nhiều tuyến vận tải trên mạng đường sắt Á 
- Âu để sang châu Âu.

Ông Nguyễn Hoàng Thanh, Phó TGĐ Công ty Ratraco - doanh nghiệp đảm nhận thực hiện vận
chuyển hàng liên vận đường sắt đi các nước và ngược lại cho biết, hiện ngành Đường sắt đã
thực hiện vận chuyển hàng hóa từ Việt Nam sang các nước như: Mông Cổ, Kazakhstan,
Uzbekistan, Nga, Tajikistan, Ba Lan, Anh, Đức…

Các mặt hàng gồm hàng điện tử, hàng dệt may, giầy da, hóa mỹ phẩm, hàng thực phẩm đông
lạnh, trái cây. Ngoài ra, đường sắt Việt Nam nhận vận chuyển hàng từ Thái Lan, Campuchia…
đi bằng đường bộ sang Việt Nam, sau đó vận chuyển bằng đường sắt từ Việt Nam đi các nước.

Hàng từ Việt Nam theo tàu sang Trung Quốc nhưng tùy theo tuyến vận tải sẽ đến các ga lập tàu
Trung - Âu khác nhau.

Còn theo bà Hàn Như Quỳnh, Trưởng ban Hợp tác quốc tế - Khoa học công nghệ, Tổng công ty
Đường sắt VN, Đường sắt Việt Nam là thành viên chính thức Tổ chức Hợp tác đường sắt OSJD
từ năm 1956. OSJD hiện có tới 28 nước thành viên.

Tổng chiều dài đường sắt khai thác của các nước thành viên đạt hơn 276.000 km, có khả năng
vận chuyển khoảng 5 tỉ tấn hàng hóa, khoảng 3,5 tỉ lượt hành khách. Nhiều nước có đường sắt
kết nối với nhau. Đây là những thuận lợi lớn để đường sắt Việt Nam hợp tác với các đường sắt
các nước tổ chức vận chuyển hàng liên vận quốc tế trên mạng đường sắt Á - Âu.

“Siêu uỷ ban” lên kịch bản phát triển Vietnam 
Airlines, ACV thế nào?
Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại DN vừa trình Thủ tướng Chiến lược tổng thể đầu tư
phát triển doanh nghiệp, trong đó có Vietnam Airlines và ACV.

Theo đó, với Tổng công ty Hàng không VN, Ủy ban Quản lý
vốn nhà nước tại DN định hướng phát triển mạng đường bay
và hạ tầng cơ sở tại các sân bay Nội Bài và Long Thành, đưa
các sân bay này trở thành những cửa ngõ chính tại Đông
Nam Á bằng các đường bay dài, các đường bay liên lục địa.

Đối với Tổng công ty Cảng hàng không VN (ACV), ngoài

mục tiêu hoàn hoàn thành giai đoạn 1 Dự án Cảng HKQT Long Thành cũng như chuẩn bị thực
hiện giai đoạn 2, ACV cũng được định hướng tiếp tục thực hiện đầu tư phát triển, cải tạo, mở
rộng 22 cảng hàng không hiện hữu theo quy hoạch, kế hoạch được duyệt. Mục tiêu cụ thể
được “siêu uỷ ban” đặt ra với ACV là phấn đấu đạt tổng công suất thiết kế hành khách thông
qua các cảng hàng không do ACV quản lý, khai thác đến năm 2025 là 168 triệu hành
khách/năm; 2,5 triệu tấn hàng hóa/năm, đến năm 2030 là 296 triệu hành khách/năm; 3,5 triệu
tấn hàng hóa/năm.
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Bộ GTVT đồng ý với đề xuất của Cục Y tế GTVT về xét nghiệm lưu động cho tài xế hai
thành phố Hà Nội và Hải Phòng.

Cục Y tế GTVT chịu trách nhiệm về chuyên môn và kết quả thực hiện của các đơn vị do Cục Y
tế GTVT đề xuất trong việc tổ chức xét nghiệm SARS-COV-2 cho người điều khiển phương tiện
vận tải hàng hóa. Đồng thời hướng dẫn thực hiện đúng nội dung Công văn 7316/2021 của Bộ
GTVT trong việc hỗ trợ địa phương thực hiện xét nghiệm Covid-19 cho người điều khiển
phương tiện vận chuyển hàng hóa.

Ngày 3/8, Cục Y tế GTVT đề xuất với Bộ GTVT giao các đơn vị là Bệnh viện GTVT Hải Phòng,
Bệnh viện Nam Thăng Long, Phòng khám đa khoa GTVT Gia Lâm, Trung tâm Y tế đường bộ 2,
Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động và môi trường GTVT được tổ chức xét nghiệm SARS-
COV-2 cho người điều khiển phương tiện vận tải hàng hóa tại cơ sở khám, chữa bệnh và tổ
chức xét nghiệm SARS-COV 2 lưu động cho người điều khiển phương tiện vận tải hàng hóa tại
các địa điểm tập kết phương tiện tại TP Hà Nội và TP Hải Phòng.

Đồng thời giao Cục Y tế GTVT chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở GTVT các địa phương để chỉ
đạo các đơn vị tổ chức thực hiện xét nghiệm SARS-COV-2 cho người điều khiển phương tiện
vận tải hàng hóa tại cơ sở y tế và các địa điểm lưu động trên địa bàn thành phố Hà Nội, Hải
Phòng.

Bộ GTVT đồng ý xét nghiệm lưu động cho tài xế chở 
hàng hóa

Bộ GTVT yêu cầu công bố đường dây nóng gỡ khó 
vận tải hàng hóa

Tổng cục, các Cục chuyên ngành phải công bố số điện thoại đường dây nóng để gỡ khó 
ngay các vướng mắc về vận tải hàng hóa cho doanh nghiệp.

Bộ GTVT vừa có văn bản yêu cầu Tổng cục Đường bộ VN,
các Cục quản lý chuyên ngành, Cục Y tế GTVT và sở GTVT
các tỉnh, thành phố triển khai nhiều giải pháp phòng, chống
dịch Covid-19 trong hoạt động vận tải.

Theo đó, Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị nêu trên phối hợp với
các cơ quan, đơn vị của các Bộ: Y tế, Công an, Công

Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để chủ động tổ chức, quản lý hoạt động vận tải
hàng hóa bảo đảm thông suốt đồng thời tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch
Covid-19.

"Các đơn vị công bố số điện thoại đường dây nóng để kịp thời tiếp nhận phản ánh, hướng dẫn
giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, người điều khiển phương tiện trong
quá trình vận chuyển hàng hóa", Bộ GTVT chỉ đạo.
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Doanh nghiệp đóng tàu “tự bơi” trong khốn khó
Để duy trì được hoạt động giữa tình hình dịch bệnh, các công ty đóng tàu vẫn phải tự
xoay xở, tìm kiếm việc làm, giữ chân người lao động...

Từ năm 2013, Thủ tướng phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Công nghiệp tàu thủy
Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 với nhiều cơ chế hỗ trợ.

Nhưng, gần chục năm qua, các doanh nghiệp đóng tàu gần như phải “tự bơi” và phát triển trầy
trật, không nhận được hỗ trợ nào về tài chính.

Doanh nghiệp đóng tàu vẫn tự xoay xở
Giữa những ngày tháng 8/2021, nhịp độ lao động tại Nhà máy Đóng tàu Hạ Long ít việc hơn
trước do ảnh hưởng dịch Covid-19, vật tư, thiết bị về chậm, một số đơn hàng phải giãn thời
gian thực hiện so với tiến độ ban đầu. Tuy vậy, vẫn không người lao động nào phải nghỉ việc do
không có việc làm.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Giám đốc Công ty TNHH MTV Đóng tàu Hạ Long cho biết, nhà máy
đang tập trung đóng series 2 tàu khách du lịch (cruise) cỡ nhỏ cho chủ tàu Australia, cùng đó là
các sản phẩm khác của các chủ tàu nước ngoài như 2 tàu chở khách 26m vỏ nhôm của Anh,
tàu đánh bắt cua, tàu thu hoạch cá…

Để duy trì được hoạt động trong điều kiện dịch bệnh hiện nay, công ty phải tự xoay xở, tìm kiếm
việc làm duy trì sản xuất, giữ chân người lao động và trả các khoản nợ từ thời Vinashin.

Kể từ khi xảy ra khủng hoảng Vinashin, công ty không thể vay vốn đối ứng từ các ngân hàng
thương mại nên đã chọn hướng ký hợp đồng gia công.

“Các ngân hàng thương mại liên tục gia tăng áp lực đòi các khoản nợ trước đây chưa được tái
cơ cấu, chưa kể khả năng giá thuê đất tăng cao theo đơn giá mới”, ông Tuấn Anh nói và cho
biết thêm, hàng năm công ty phải trả nợ ngân hàng khoảng 2-3 tỷ đồng và đóng tiền thuê đất
khoảng 6-7 tỷ đồng.

Đây cũng là tình trạng chung của hầu hết các doanh nghiệp đóng tàu hiện nay.
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Cảng Ningbo bị đóng cửa và điều gì sẽ xảy ra nếu
Covid tấn công thêm các cảng khác ở Trung Quốc
Bến cảng container Ningbo Meidong (Ningbo Meidong Container Terminal) đã bị tạm
dừng hoạt động vào thứ Tư do một trường hợp nhiễm Covid làm dấy lên lo ngại lớn
hơn cho chuỗi cung ứng khi sự bùng phát biến thể Delta ở Trung Quốc tiếp tục lan rộng.

Đối phó với đợt bùng phát Covid lớn nhất kể từ khi đại dịch
bùng phát vào đầu năm 2020, Trung Quốc tiếp tục thực
hiện chiến lược "zero-Covid" hạn chế đi lại, phong tỏa các
thành phố và xét nghiệm toàn bộ người dân, khi có các
trường hợp nhiễm xuất hiện.

Trong trường hợp của Ningbo Zhoushan, Reuters báo cáo rằng một nhân viên của bến cảng
Meidong đã có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19. Nhân viên này đã được tiêm đầy
đủ vắc xin Sinovac được cho là không có triệu chứng. Người ta vẫn chưa biết liệu lây nhiễm có
phải là do chủng biến thể Delta mà Sinovac có vẻ hạn chế về hiệu quả bảo vệ hay không.

Bến cảng này khai thác khoảng 25% khối lượng hàng hóa tại cảng container lớn thứ tư thế giới
Ningbo Zhoushan, nơi có sản lượng hàng hóa 18,68 triệu TEU trong bảy tháng đầu năm 2021.

Đối với cảng Ningbo - Zhoushan, hai mối quan tâm chính sẽ là việc đóng cửa sẽ kéo dài bao lâu
và đang có nhiều trường hợp lây nhiễm được phát hiện ở các bến cảng khác dẫn đến việc đóng
cửa các cơ sở trên quy mô lớn hơn tại cảng trọng điểm này. Một đợt bùng phát vào đầu năm
nay tại Cảng Container Quốc tế Yantian (YICT) đã dẫn đến việc đóng cửa ba tuần và gián đoạn
lớn đối với hoạt động vận chuyển container với các hiệu ứng gợn sóng trên toàn cầu.

Nhưng nó cũng làm dấy lên những lo ngại lớn hơn đối với chuỗi cung ứng nếu đợt bùng phát
hiện tại tiếp tục lan rộng với việc Trung Quốc đã áp dụng các biện pháp hạn chế với số địa điểm
ngày càng tăng bao gồm Trịnh Châu (Zhengzhou), Nam Kinh (Nanjing), Bắc Kinh
(Beijing), Vũ Hán (Wuhan), Yên Đài (Yantai) và Thượng Hải (Shanghai).

Sự gián đoạn nhiều hơn nữa tại các cảng sẽ diễn ra vào thời điểm quan trọng đối với vận
chuyển container và chuỗi cung ứng khi bước vào mùa cao điểm. Như Seatrade Maritime News
đã báo cáo ngày hôm qua, sự chậm trễ giữa Trung Quốc với Châu Âu và Bắc Mỹ đã tăng lên
trung bình 7,5 - 8,5 ngày đối với các cảng chính từ Trung Quốc đến Châu Âu. Trong khi đó, các
cảng Bờ Tây nước Mỹ như Los Angeles và Long Beach đã cho thấy   tình trạng tắc nghẽn gia
tăng trở lại với hơn 30 tàu đang neo đậu chờ vào cảng.

Nếu nhiều bến cảng lớn của Trung Quốc ngừng hoạt động do dịch Covid bùng phát, điều đó có
thể dẫn đến sự gián đoạn tồi tệ nhất mà khu vực này từng chứng kiến   kể từ khi bắt đầu đại
dịch.
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Hapag-Lloyd tăng lợi nhuận gần gấp 10 lần trong 6 
tháng đầu năm
Hapag-Lloyd đã đạt được kết quả kinh doanh vượt bậc về mặt tài chính trong nửa đầu
năm 2021, nhờ được hưởng lợi từ nhu cầu vận chuyển container tăng mạnh và giá cước
vận chuyển tăng kỷ lục.

Theo Giám đốc điều hành Rolf Habben Jansen, hãng tàu Hapag-Lloyd đã đạt được thành tích
vượt trội về mặt tài chính trong nửa đầu năm 2021, nhờ được hưởng lợi từ nhu cầu vận chuyển
container tăng mạnh và giá cước vận chuyển tăng vọt.

Hãng tàu của Đức đã công bố mức tăng ấn tượng trong tất cả các số liệu tài chính quan trọng
trong sáu tháng đầu năm 2021, với doanh thu tăng lên 10,6 tỷ USD (tăng 37,6%), lợi nhuận
trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (EBITDA) tăng gấp ba lần đạt 4,2 tỷ USD, EBIT tăng
lên 3,5 tỷ USD, cao hơn khoảng 5,5 lần so với EBIT của năm 2020 và lợi nhuận của tập đoàn
tăng lên 3,3 tỷ USD, tăng hơn 9,5 lần so với lợi nhuận trong nửa đầu năm 2020.

Việc tăng giá cước là động lực chính giúp phần lớn các hãng tàu container được cải thiện kết
quả kinh doanh.

Hapag-Lloyd đã công bố mức tăng 46% đối với giá cước vận chuyển bình quân lên 1.612
USD/TEU trong nửa đầu năm 2021, so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá cước vận chuyển container theo hợp đồng dài 
hạn tăng kỷ lục 28,1% trong tháng 7

Giá cước vận chuyển container theo hợp đồng dài hạn đã có   mức tăng đến 28,1% trong
tháng 7, đây là mức tăng hàng tháng lớn nhất từ   trước đến nay, theo Xeneta.

Chỉ số giá cước vận chuyển dài hạn công khai XSI mới
nhất của Xeneta, đã tăng 28,1% trong tháng 7, cho đến nay
đây là mức tăng hàng tháng lớn nhất của chỉ số này. Mức
tăng hàng tháng cao nhất trước đó là 11,3% vào tháng 5
năm nay. Chỉ số này đã tăng 76,4% trong năm nay và con
số của tháng 7 cao hơn 78,2% so với cùng kỳ năm trước.

Patrik Berglund, Giám đốc điều hành của Xeneta nhận xét: “Đây là một sự phát triển thực sự
ngoạn mục". “Chúng tôi đã thấy sự kết hợp của nhu cầu cao, thiếu công suất và sự gián đoạn
chuỗi cung ứng (một phần là do Covid và tắc nghẽn cảng) khiến giá cước vận chuyển tăng
cao hơn bao giờ hết trong năm nay, nhưng không ai có thể lường trước được mức tăng lớn này.
Ngành vận tải đang phát triển quá mức.”

Giá cước vận chuyển dài hạn tăng mạnh đã theo sau giá cước container giao ngay ngắn hạn,
thậm chí còn tăng mạnh hơn. Đối với hàng nhập khẩu châu Âu, giá cước ngắn hạn đã tăng
mạnh 49,1% trong tháng 7, lên hơn 13.000 USD/FEU áp dụng chung cho mọi loại hàng hóa
(FAK), và tăng 120,3% so với cùng kỳ năm ngoái.
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THUẾ - KẾ TOÁN

THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Điều chỉnh quyết toán thuế TNCN phải sửa lại tờ khai tháng/quý có sai sót

Công văn số 2532/TCT-DNNCN ngày 12/7/2021 của Tổng cục Thuế về 
chính sách thuế TNCN.

Theo quy định tại khoản 4 Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, khi kê khai điều chỉnh quyết toán  
thuế TNCN, doanh nghiệp phải đồng thời kê khai điều chỉnh tờ khai thuế TNCN của 
tháng/quý có sai sót.

Đối với chi phí tiền lương đã khai vào quyết toán thuế TNDN của năm nay, nếu thuộc khoản
chi hạch toán vào năm sau thì doanh nghiệp điều chỉnh lại bằng cách: khai tăng các khoản
chi không được trừ của quyết toán năm nay tương ứng với phần chi phí tiền lương điều
chỉnh giảm và kê khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN năm theo quy định tại Điều
47 Luật Quản lý thuế.

(Nguồn: vietlawonline.com)

Cá nhân được nộp quyết toán thuế trực tuyến từ 2021

Công văn số 22423/CTHN-KK ngày 23/6/2021 của Cục Thuế TP. Hà Nội  
hướng dẫn kê khai, nộp thuế TNCN.

Theo Cục thuế TP. Hà Nội, năm 2021, ngành Thuế đã triển khai ứng dụng quyết toán thuế
TNCN trực tuyến cho đối tượng là cá nhân.
Theo đó, những cá nhân đã có tài  
khoản giao dịch thuế điện tử thì  
được truy nhập vào  địa  chỉ  
https://thuedientu.gdt.gov.vn  (phân
hệ dành cho cá nhân  
https://canhan.gdt.gov.vn ) để  nộp 
quyết toán thuế TNCN năm  2020 
(mẫu 02/QTT-TNCN).
Đối với cá nhân chưa có tài

khoản giao dịch thuế điện tử thì vẫn nộp quyết toán thuế TNCN năm 2020 bằng giấy.

(Nguồn: vietlawonline.com)
THUẾ KHÁC

Chậm nộp hồ sơ khai thuế trong thời gian giãn cách được miễn  phạt

Công văn số 29592/CTHN-KK ngày 29/7/2021 của Cục Thuế TP. Hà Nội  
về việc nộp hồ sơ khai thuế trong thời gian thực hiện Chỉ thị 17/CT- UBND.

Cục thuế TP. Hà Nội thông báo sẽ không xử phạt hành chính đối với doanh nghiệp, cá nhân
chậm nộp hồ sơ khai thuế do trong thời gian bị cách ly, bao gồm: các doanh nghiệp, cá nhân
có trụ sở, địa chỉ tại địa phương đang giãn cách xã hội hoặc nằm trong vùng, khu vực bị
phong tỏa hoặc bị cách ly y tế theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

(Nguồn: luatvietnam.net)

PHẦN TIN PHÁP LUẬT
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Khuyến cáo các dấu hiệu mua bán hóa đơn trái phép

Công văn số 2838/TCT-KTNB ngày 28/7/2021 của Tổng cục Thuế về 
việc  chấn chỉnh, kiểm tra, rà soát, có biện pháp phòng ngừa xử lý đối với  

người nộp thuế có rủi ro về hành vi mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp  pháp.

Nhằm ngăn ngừa doanh nghiệp lợi dụng chính sách thuế thông thoáng để mua bán hóa đơn
trái phép thu lợi bất chính, Tổng cục Thuế đã yêu cầu Cục thuế các tỉnh tăng cường rà soát,
giám sát, thanh tra đối với những doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro sau đây:

(i) phát hành hóa đơn với số lượng lớn nhưng tạm ngừng kinh doanh;

(ii)đã bỏ địa chỉ kinh doanh nhưng xin hoạt động trở lại và có doanh thu biến động lớn, sử
dụng nhiều hóa đơn nhưng không phát sinh số thuế phải nộp hoặc số thuế phải nộp không
tương xứng với doanh thu;

(iii)trong báo cáo hóa đơn ghi số lượng hóa đơn sử dụng bằng 0 hoặc số lượng sử dụng lớn
bất thường.

Đặc biệt, Tổng cục Thuế lưu ý Cục thuế các tỉnh phải tiến hành xác minh tình trạng hoạt động
tại địa chỉ đã đăng ký của doanh nghiệp để kịp thời phát hiện những doanh nghiệp mua bán,
phát hành hóa đơn bất hợp pháp nhưng đã bỏ trốn hoặc tạm ngừng kinh doanh.

(Nguồn: vietlawonline.com)

HẢI QUAN – XUẤT NHẬP KHẨU

Hàng gia công và SXXK được lựa chọn làm thủ tục ngoài cửa khẩu

Công văn số 1391/HQTPHCM-GSQL ngày 21/7/2021 của Cục Hải 
quan TP.  HCM về việc hướng dẫn thủ tục hải quan.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Quyết định số 23/2019/QĐ-TTg, đối với hàng hóa thuộc
danh mục phải làm thủ tục tại cửa khẩu nhập, nếu là hàng phục vụ gia công, sản xuất tiêu
dùng trong nước, sản xuất xuất khẩu và chế xuất thì doanh nghiệp được lựa chọn làm thủ
tục ngoài cửa khẩu tại các địa điểm sau:

- Chi cục Hải quan nơi có trụ sở chính hoặc trụ sở Chi nhánh hoặc cơ sở sản xuất;

-Chi cục Hải quan quản lý hàng gia công, sản xuất thuộc Cục Hải quan nơi có cơ sở sản xuất
hoặc  nơi có cửa khẩu nhập.

Về mã loại hình nhập khẩu, được xác định theo hướng dẫn tại Quyết định số 1357/QĐ-TCHQ 
ngày 18/5/2021.

(Nguồn: vietlawonline.com)

PHẦN TIN PHÁP LUẬT
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Về việc chuyển luồng kiểm tra đối với sản phẩm gia công, SXXK tại  chỗ

Công văn số 3509/TCHQ-QLRR ngày 12/7/2021 của Tổng cục Hải quan  
về việc chuyển luồng kiểm tra.

Theo quy định tại khoản 4, khoản 6 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP, quá thời hạn 15 ngày kể
từ ngày thông quan sản phẩm gia công, SXXK tại chỗ, nếu doanh nghiệp không thông báo cho
cơ quan hải quan thông tin về tờ khai nhập khẩu tương ứng đã hoàn thành thủ tục thì phải mở
tờ khai mới theo loại hình A42 và kê khai nộp thuế cho số nguyên liệu này.

Tuy nhiên, đối với trường hợp tại thời điểm đăng ký tờ khai mới, doanh nghiệp không còn hàng
để xuất trình cho cơ quan hải quan kiểm tra thực tế, Tổng cục Hải quan cho rằng có thể do
doanh nghiệp đã giao sản phẩm cho bên nhập khẩu tại chỗ nên cần xem xét cho phép chuyển
ngược luồng tờ khai mới (từ đỏ sang vàng) để kiểm tra hồ sơ nhằm tạo thuận lợi cho doanh
nghiệp.

(Nguồn: vietlawonline.com)

Từ 29/7/2021, Tổng cục Hải quan chỉ nhận hồ sơ thủ tục qua bưu điện

Thông báo số 3775/TB-TCHQ ngày 29/7/2021 của Tổng cục Hải quan về  
việc tạm dừng tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo  

hình thức trực tiếp tại Bộ phận một cửa Tổng cục Hải quan.

Do giãn cách xã hội, Tổng cục Hải quan thông báo kể từ ngày 29/7/2021 sẽ dừng tiếp nhận
trực tiếp tại Bộ phận một cửa mọi hồ sơ thủ tục hành chính và chỉ nhận qua bưu điện.

Toàn bộ kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã tiếp nhận trước ngày 28/7/2021 và trong thời
gian giãn cách đều cũng sẽ được chuyển trả đến doanh nghiệp, cá nhân qua bưu điện.

(Nguồn: luatvietnam.net)

Thuế GTGT hàng nhập khẩu xin hoàn tại cơ quan thuế hay hải quan?

Công văn số 3686/TCHQ-TXNK ngày 22/7/2021 của Tổng cục Hải quan  
về việc hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu.

Theo quy định tại Điều 22 Thông tư 219/2013/TT-BTC và khoản 64, 65 Điều 1 Thông tư
39/2018/TT-BTC, cơ quan hải quan giữ thẩm quyền hoàn thuế đối với số thuế GTGT nộp thừa
khâu nhập khẩu.

Tuy nhiên, Tổng cục Hải quan cho rằng, trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa theo
loại hình kinh doanh sản xuất, sau đó xuất khẩu theo loại hình xuất kinh doanh thì sẽ không
phát sinh tiền thuế GTGT nộp thừa khâu nhập khẩu để xin hoàn tại cơ quan hải quan.

Thay vào đó, doanh nghiệp có thể xin hoàn tại cơ quan thuế theo diện hoàn thuế GTGT đầu
vào của hàng nhập khẩu.

(Nguồn: luatvietnam.net)

PHẦN TIN PHÁP LUẬT
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Về thủ tục gửi máy móc thiết bị tại kho thuê bên ngoài DNCX

Công văn số 3733/TCHQ-GSQL ngày 26/7/2021 của Tổng cục Hải quan  
về việc lưu giữ nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị của DNCX.

Công văn hướng dẫn thủ tục đưa và nhận lại máy móc, thiết bị được DNCX lưu giữ tại kho
thuê bên ngoài.

Theo đó, DNCX phải thông báo bằng văn bản với Chi cục Hải quan quản lý về địa điểm kho
thuê; thời gian bắt đầu, kết thúc thuê kho; kế hoạch nhận lại máy móc, thiết bị từ kho thuê để
cơ quan hải quan giám sát khi giao, nhận giữa các bên.

Trong biên bản bàn giao (khi nhập và xuất kho) đều phải có xác nhận của ba bên bao gồm:
DNCX, chủ kho và đại diện Chi cục Hải quan.

(Nguồn: vietlawonline.com)

Về thủ tục tái xuất/tạm nhập tại chỗ tàu biển thuê mượn của nước ngoài

Công văn số 3685/TCHQ-GSQL ngày 22/7/2021 của Tổng cục Hải quan  
về thủ tục tái nhập, tạm nhập tàu biển.

Đối với tàu biển nước ngoài đã được tạm nhập vào Việt Nam theo hợp đồng thuê mượn, nếu
chủ tàu chỉ định bên thuê chuyển giao tại chỗ cho bên thuê mới cũng ở Việt Nam thì các bên
được làm thủ tục tái xuất và tạm nhập theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 44 Thông tư
69/2016/TT-BTC
.Thủ tục tái xuất, tạm nhập thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 50 Nghị định 08/2015/NĐ-
CP (sửa đổi tại khoản 23 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP).

(Nguồn: vietlawonline.com)

Thông báo link tra cứu trạng thái C/O mẫu D điện tử

Công văn số 3760/TCHQ-CNTT ngày 28/7/2021 của Tổng cục Hải quan  
về việc tra cứu C/O mẫu D điện tử.

Theo thông báo của Tổng cục Hải quan, kể từ ngày 1/8/2021, doanh nghiệp có thể truy cập
vào một trong các địa chỉ sau để tra cứu trạng thái C/O mẫu D điện tử:

- Cổng thông tin một cửa quốc gia (địa chỉ https://vnsw.gov.vn) vào menu Tra cứu C/O;

- Link https://khaibaohoso.vnsw.gov.vn/common/COFormDTracking.

(Nguồn: vietlawonline.com)

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

Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 8/2021: 23.198 đồng/USD

Thông báo số 3938/TB-KBNN ngày 30/7/2021 của Bộ Tài chính về tỷ giá  
hạch toán ngoại tệ tháng 8 năm 2021.

Tỷ giá hạch toán ngoại tệ giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ trong tháng 8/2021 là 23.198
đồng/USD, tăng 57 đồng so với tỷ giá tháng 7 (23.141 đồng/USD, Thông báo số 3298/TB-
KBNN ngày 30/6/2021).

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

Thông báo có đính kèm bảng tỷ giá hạch toán các đồng ngoại tệ khác trong tháng 8/2021.

(Nguồn: vietlawonline.com)

LAO ĐỘNG – BẢO HIỂM

Công đoàn sẽ hỗ trợ đời sống cho người lao động trong thời gian giãn cách

Công văn số 2422/TLĐ ngày 31/7/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động  
Việt Nam về việc triển khai một số nhiệm vụ cấp bách phòng, chống 

dịch  Covid-19 trong các cấp Công đoàn.

Dưới đây là một số nhiệm vụ cấp bách mà Tổng Liên đoàn Lao động đã giao Liên đoàn lao
động các tỉnh phối hợp với công đoàn triển khai thực hiện trong thời gian gia hạn giãn cách
xã hội kể từ 2/8/2021:

-Khẩn trương chi trả các gói hỗ trợ thu nhập cho đoàn viên, người lao động theo quy định của
Chính phủ, Tổng Liên đoàn.

-Tham mưu chính quyền địa phương ưu tiên và sớm tiêm vắc xin Covid-19 cho công nhân
lao động và cán bộ công đoàn.

-Kêu gọi người lao động ở lại sản xuất tại những doanh nghiệp có đủ các điều kiện đảm bảo
sản xuất an toàn dịch.

-Tại địa phương giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, thực hiện ngay các biện pháp hỗ trợ về đời
sống cho người có hoàn cách khó khăn để đoàn viên, người lao động an tâm "ai ở đâu ở
đấy", tuyệt đối không di chuyển khỏi tỉnh, thành phố nơi cư trú từ 1/8/2021 cho đến khi hết
giãn cách.

-Xem xét hỗ trợ đoàn viên, người lao động trở về địa phương tránh dịch bằng nguồn kinh phí
công đoàn tích lũy, tối đa 60.000 đồng/người.

- Lập danh sách, hỗ trợ đưa đón người lao động có nhu cầu trở về địa phương.

(Nguồn: vietlawonline.com)
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GIAO THÔNG VẬN TẢI

Từ 0h ngày 30/7/2021, xe chở hàng có giấy nhận diện được thông chốt trên cả nước

Công văn số 5187/VPCP-CN ngày 29/7/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc 
tạo thuận lợi cho vận  chuyển hàng hóa trong tình hình dịch COVID-19.

Nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động vận chuyển hàng hóa trong tình hình dịch,Chính phủ đã
đồng ý cho thông chốt (miễn kiểm tra) kể từ 0h ngày 30/7/2021 đối với tất cả các xe chở hàng
có giấy nhận diện kèm mã QR Code còn thời hạn trên tất cả các tuyến đường cao tốc, quốc
lộ, tỉnh lộ, đường liên huyện, đường đô thị trên phạm vi cả nước.

Xe chở hàng được thông chốt bao gồm tất cả các xe chở hàng hóa phục vụ xây dựng, sản
xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu, tiêu dùng (ngoại trừ các hàng hóa cấm sản xuất, kinh
doanh).

Đối với xe chở hàng không có giấy nhận diện hoặc có nhưng hết thời hạn, Chính phủ cũng
yêu cầu các chốt chỉ kiểm tra việc khai báo y tế và giấy xét nghiệm của tài xế, phụ xe.
Việc kiểm tra đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa khi ra, vào các địa điểm tập kết,
trung chuyển, giao nhận hàng hóa (cảng, bến, nhà ga, kho, bãi, khu công nghiệp, cơ sở sản
xuất…) phải đảm bảo tuân thủ đầy đủ yêu cầu phòng chống dịch nhưng tránh gây ùn tắc
giao thông.

(Nguồn: vietlawonline.com)

Từ 1/8/2021, dừng cấp Giấy nhận diện cho xe chở công nhân, chuyên gia

Công văn số 5354/TCĐBVN-VT ngày 30/7/2021 của Tổng cục Đường bộ  
Việt Nam về vận chuyển công nhân, chuyên gia đi, đến, đi qua các địa  

phương đang áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg.

Tổng cục Đường bộ thông báo kể từ ngày 1/8/2021, sẽ dừng cấp Giấy nhận diện có mã QR
Code cho các phương tiện vận chuyển công nhân, chuyên gia để lưu thông qua các địa
phương áp dụng Chỉ thị 16.

Thay vào đó, UBND tỉnh, thành phố nơi công nhân, chuyên gia đến làm việc sẽ phối hợp với
UBND tỉnh, thành phố liên quan quyết định phương thức tổ chức hoạt động vận chuyển đối
với các xe này.

(Nguồn: vietlawonline.com)
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Công văn số 7833/BGTVT-VT ngày 1/8/2021 của Bộ Giao thông Vận 
tải  về việc thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19 

đối với  người trên phương tiện vận chuyển.

Trong thời gian tiếp tục giãn cách xã hội theo Công điện số 1063/CĐ-TTg, Bộ Giao thông
vận tải khuyến cáo chủ xe, tài xế... khi tham gia vận chuyển hàng hóa phải tuân thủ đầy
đủ các biện pháp phòng chống dịch tại Công văn số 5753/BYT-MT ngày 19/7/2021, Công
văn số 5886/BYT-MT ngày 22/7/2021 và các văn bản khác có liên quan.
Đặc biệt, phải đảm bảo toàn bộ người trên xe (tài xế, phụ xe,...) đều có giấy chứng nhận xét
nghiệm âm tính với SARS-COV-2 (còn hiệu lực) và phải khai báo y tế trong suốt hành
trình.

Nếu giấy xét nghiệm gần hết hiệu lực, tài xế, phụ xe... phải khẩn trương đến ngay cơ sở y
tế gần nhất hoặc đến các chốt kiểm dịch trên hành trình để xét nghiệm lại trước khi tiếp
tục hành trình.

Các đơn vị vận tải phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu bố trí người chưa thực hiện
xét nghiệm Covid-19, chưa khai báo y tế hoặc đã xét nghiệm nhưng hết hiệu lực tham gia
vào quá trình vận chuyển.

(Nguồn: vietlawonline.com)

Tài xế và phụ xe đều phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS- COV-2

Công văn số 3574/SGTVT-QLVT ngày 3/8/2021 của Sở Giao thông 
Vận  tải TP. Hà Nội về việc thực hiện nghiêm công tác phòng, chống 

dịch  Covid-19 đối với người trên phương tiện vận chuyển.

Công văn nhắc nhở các công ty vận tải trên địa bàn TP. Hà Nội phải tuân thủ nghiêm các
biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Đặc biệt, tất cả người đi trên xe (tài xế, phụ xe) đều phải có giấy xét nghiệm âm tính với
SARS- COV-2 còn hiệu lực và phải khai báo y tế trong suốt hành trình.

Trước khi giấy xét nghiệm hết hiệu lực, tài xế, phụ xe phải khẩn trương đến ngay cơ sở y
tế gần nhất hoặc đến các chốt kiểm dịch trên hành trình để xét nghiệm lại.

(Nguồn: vietlawonline.com)

Lao động ngành vận tải sẽ được ưu tiên tiêm vắc xin Covid-19

Công văn số 4580/BCT-CN ngày 30/7/2021 của Bộ Công thương về 
việc  đề nghị ưu tiên tiêm văc-xin cho một số đối tượng.

Để tránh đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa phục vụ sản xuất, Bộ Công thương đã đề nghị
các tỉnh, thành bổ sung nhóm người lao động trong các ngành vận tải và logistics, đặc biệt
là lái xe, phụ xe, lao động tại cảng biển, cửa khẩu vào diện ưu tiên tiêm vắc xin Covid-19.

(Nguồn: luatvietnam.net)

Tài xế vẫn phải có giấy xét nghiệm Covid-19 trong thời gian giãn cách thêm 14 ngày
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TP. HCM tiếp tục giãn cách thêm 14 ngày kể từ 2/8/2021

Công văn số 2556/UBND-VX ngày 1/8/2021 của UBND TP. HCM về tiếp
tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội toàn Thành phố để phòng, chống

dịch COVID-19.

Căn cứ Công điện số 1063/CĐ-TTg của Thủ tướng, TP. HCM sẽ tiếp tục giãn cách xã hội
thêm 14 ngày kể từ 0h ngày 2/8/2021 và không cho phép người dân di chuyển khỏi thành phố
cho đến khi hết thời gian giãn cách, trừ những trường hợp được bố trí đưa về quê tránh dịch.

Trong thời gian tiếp tục giãn cách, chính quyền thành phố vẫn sẽ kiểm soát nghiêm ngặt việc
di chuyển của người dân và hạn chế đi lại theo các hướng dẫn tại Công văn số 2490/UBND-
VX ngày 26/7/2021, Công văn số 2522/UBND-VX và Công văn số 2523/UBND-VX ngày
28/7/2021.

(Nguồn: vietlawonline.com)

Sẽ siết chặt kiểm tra giấy xét nghiệm của tài xế

Công văn số 5419/TCĐBVN-TCHC ngày 1/8/2021 của Tổng cục Đường  
bộ Việt Nam về việc tăng cường công tác kiểm soát, phòng chống dịch  

bệnh Covid-19 đối với các lái xe, người đi trên xe vận chuyển hàng hóa .

Do phát hiện một số tài xế dương tính với Covid-19 trong thời gian gần đây, Tổng cục Đường
bộ đã kiến nghị lực lượng chức năng tại các địa phương tăng cường kiểm tra việc chấp hành
quy định phòng chống dịch đối với các tài xế, phụ xe...

Trường hợp tài xế, phụ xe... chưa có hoặc có Giấy xét nghiệm nhưng hết hạn thì tổ chức xét
nghiệm đầy đủ, nhanh chóng tại các khu vực tập kết xe, các đầu mối nhận, trả hàng…trên địa
bàn.

Ngoài ra, Tổng cục Đường bộ cũng yêu cầu các lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra đột
xuất công tác phòng chống dịch, quản lý lái xe, quản lý phương tiện của các công ty vận tải.

(Nguồn: luatvietnam.net)

Thẻ nhận diện xe luồng xanh được gia hạn tự động theo lệnh giãn cách

Công văn số 5418/TCĐBVN-VT ngày 1/8/2021 của Tổng cục Đường bộ  
Việt Nam hướng dẫn thời hạn sử dụng của Giấy nhận diện phương tiện,  

mã QR code cấp cho xe vận chuyển hàng hóa đi, đến, đi qua các địa  
phương đang áp dụng Chỉ thị 16.

Tổng cục Đường bộ thông báo đối với các Giấy nhận diện phương tiện kèm mã QR Code đã
cấp cho các xe vận tải hàng hóa trên toàn quốc sẽ được gia hạn hiệu lực sử dụng trong
trường hợp các địa phương tiếp tục kéo dài thời gian giãn cách xã hội.

Tuy nhiên, đối với các phương tiện đã được cấp Giấy nhận diện nhưng sau đó có thay đổi
người lái xe hoặc thay đổi hành trình hoạt động thì phải đăng ký lại và cấp Giấy nhận diện
mới.

(Nguồn: luatvietnam.net)
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Thẻ nhận diện xe luồng xanh có thể xin 
cấp qua website của Tổng cục Đường bộ

Công văn số 4979/TCĐBVN-VT ngày  
18/7/2021 của Tổng cục Đường bộ Việt  Nam 
về việc triển khai sử dụng phần mềm  đăng 
ký cấp và quản lý, sử dụng Thẻ nhận  diện 

phương tiện (kèm mã QRCode) ưu  tiên hoạt 
động trên các “Luồng xanh” vận  tải.

Tổng cục Đường bộ thông báo đã thiết lập
phần mềm cấp Thẻ nhận diện xe luồng xanh

tại địa chỉ
http://luongxanh.drvn.gov.vn, theo đó, kể từ
19/7/2021, các doanh nghiệp vận tải có thể
truy cập vào website này để đăng ký.

Thời hạn trả kết quả giải quyết tối đa không quá 24 giờ, được gửi tự động từ hệ thống về địa
chỉ email mà doanh nghiệp đã sử dụng để đăng nhập.
Sở Giao thông vận tải địa phương sẽ có văn bản thông báo và hướng dẫn sử dụng phần
mềm cấp Thẻ nhận diện xe luồng xanh cho tất cả các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn.
Cần lưu ý, sau khi được cấp Thẻ nhận diện kèm mã QR Code, doanh nghiệp phải tự in ra,
đóng dấu và dán trên kính phía trước xe (cỡ giấy A5) đồng thời dán thêm lên kính hai bên
cửa xe (cỡ giấy A4).

Riêng các xe chở hàng mau hỏng (hàng nông sản, thực phẩm tươi sống, hàng đông lạnh) lưu
thông từ các địa phương trong khu vực cách ly đến các địa phương, khu vực khác không bị
cách ly, cần dán thêm nhãn “HÀNG MAU HỎNG” trên kính phía trước và trên kính hai bên
thành xe kèm theo Thẻ nhận diện.

(Nguồn: luatvietnam.net)

Hàng nhập từ Andorra và San Marino phải có mã REX mới được tự chứng 
nhận xuất xứ

Công văn số 3795/TCHQ-GSQL ngày 29/7/2021 của Tổng cục Hải quan  
về việc tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa EVFTA.

Theo thông báo từ Ủy ban châu Âu (EU), 02 nước gồm Công quốc Andorra và Cộng hòa San
Marino sẽ áp dụng cơ chế tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa để hưởng thuế EVFTA tương tự
như hàng hóa có xuất xứ từ EU.

Theo đó, nhà xuất khẩu của 02 nước này sẽ phải đăng ký mã số tương tự mã số REX để
được tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa.

Tuy nhiên, từ năm 2022, thông tin về nhà xuất khẩu của Andorra và San Marino mới có thể
tra cứu được trên cơ sở dữ liệu REX của EU. Trước mắt, khi làm thủ tục nhập khẩu cho các
lô hàng có xuất xứ từ 02 nước này, Hải quan Việt Nam sẽ căn cứ hồ sơ nhập khẩu (trong đó
có chứng từ tự chứng nhận xuất xứ) và kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa (nếu có) để xác
định xuất xứ hàng hóa.

(Nguồn: vietlawonline.com)
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Ủy thác nhập khẩu hàng SXXK có được miễn thuế?

Công văn số 3690/TCHQ-TXNK ngày 22/7/2021 của Tổng cục Hải quan  
về việc ủy thác nhập khẩu hàng hóa để sản xuất xuất khẩu.

Theo Tổng cục Hải quan, trường hợp cơ sở sản xuất xuất khẩu (SXXK) đáp ứng điều kiện
miễn thuế nhưng ủy thác cho cơ sở khác nhập khẩu hàng hóa thì chỉ được miễn thuế nếu giá
cung cấp hàng hóa theo hợp đồng ủy thác không bao gồm thuế nhập khẩu.

Ngoài ra, cơ sở nhận ủy thác nhập khẩu có trách nhiệm thông báo cơ sở SXXK và báo cáo
quyết toán theo quy định tại Điều 56, Điều 60 Thông tư 38/2015/TT-BTC (sửa đổi tại khoản
36, khoản 39 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC).

Hồ sơ, thủ tục miễn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 31 Nghị định 134/2016/NĐ-CP (sửa
đổi tại khoản 14 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP).

(Nguồn: vietlawonline.com)

Giải đáp vướng mắc về kiểm tra hàng hóa bằng máy soi container

Công văn số 3498/TCHQ-GSQL ngày 12/7/2021 của Tổng cục Hải quan  
về việc hướng dẫn thực hiện các vướng mắc trong công tác kiểm tra hàng  

hóa bằng máy soi container.

Công văn giải đáp một số vướng mắc liên quan đến việc kiểm tra hàng hóa bằng máy soi
container theo quy định tại Quyết định số 3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020, gồm:

-Việc soi chiếu hàng hóa xuất khẩu chưa đủ điều kiện qua khu vực giám sát, đã tập kết tại cửa
khẩu xuất.

- Biểu mẫu ghi kết quả soi chiếu đối với lô hàng xuất nhập khẩu.

- Nơi giám sát container đã soi chiếu cho đến khi đủ điều kiện qua khu vực giám sát hải quan.

-Kiểm tra thực tế container có dấu hiệu nghi vấn được mở tờ khai tại Chi cục Hải quan khác
không thuộc Cục Hải quan thực hiện soi chiếu.

-Thủ tục bàn giao container từ Cục Hải quan thực hiện soi chiếu đến Chi cục Hải quan nơi
đăng ký tờ khai để kiểm tra thực tế.

- Xử lý lô hàng soi chiếu có nghi vấn được đăng ký tờ khai tại Chi cục Hải quan ngoài cửa
khẩu.

-Các trường hợp Chi cục hải quan nơi đăng ký tờ khai được đề nghị Chi cục Hải quan nơi lưu
giữ kiểm hóa hộ lô hàng soi chiếu có nghi vấn.

- Xử lý trường hợp địa điểm soi chiếu cách xa Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai.

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

Về thẩm quyền thẩm định dự toán xây dựng điều chỉnh

Công văn số 2669/BXD-HĐXD ngày 14/7/2021 của Bộ Xây dựng về thẩm 
quyền thẩm định điều  chỉnh thiết kế, dự toán.

Bộ Xây dựng lưu ý, đối với nội dung điều chỉnh dự toán xây dựng sẽ thực hiện theo quy định
tại khoản 2 Điều 15 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP .

Tuy nhiên, thẩm quyền thẩm định dự toán xây dựng điều chỉnh sẽ xác định theo thẩm quyền
thẩm định thiết kế xây dựng điều chỉnh được quy định tại khoản 1 Điều 39 Nghị định số
15/2021/NĐ-CP.

(Nguồn: vietlawonline.com)

Về thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng và tổng mức đầu tư

Công văn số 2672/BXD-KTXD ngày 14/7/2021 của Bộ Xây dựng hướng  
dẫn một số nội dung liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Theo Bộ Xây dựng, các trường hợp điều chỉnh tổng mức đầu tư được thực hiện theo quy 
định tại  khoản 5 Điều 134 Luật Xây dựng và điểm đ khoản 18 Điều 1 Luật sửa đổi số
62/2020/QH14.
Đối với dự án áp dụng Nghị định số 10/2021/NĐ-CP để quản lý chi phí đầu tư xây dựng thì
thẩm quyền thẩm định, phê duyệt tổng mức đầu tư xây dựng điều chỉnh được xác định
tương tự thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự án điều chỉnh quy định tại Nghị định số
15/2021/NĐ-CP.

Trường hợp điều chỉnh dự toán không vượt dự toán đã phê duyệt nhưng làm thay đổi cơ cấu
các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư xây dựng thì chủ đầu tư tự tổ chức điều chỉnh,
phê duyệt, báo cáo người quyết định đầu tư và chịu trách nhiệm về kết quả điều chỉnh (khoản
5 Điều 15 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP).

(Nguồn: vietlawonline.com)

Điều chỉnh các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư có phải xin thẩm 
định lại?

Công văn số 2751/BXD-KTXD ngày 15/7/2021 của Bộ Xây dựng hướng  
dẫn nội dung liên quan đến điều chỉnh dự toán xây dựng, điều chỉnh giá  

gói thầu.

Theo quy định tại khoản 5 Điều 15 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP, đối với trường hợp điều
chỉnh dự toán xây dựng làm thay đổi cơ cấu các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư
nhưng chưa vượt mức dự toán đã được phê duyệt thì chủ đầu tư được tự tổ chức điều
chỉnh, báo cáo người quyết định đầu tư và chịu trách nhiệm về kết quả điều chỉnh.

Trường hợp dự toán được phê duyệt của gói thầu cao hơn giá gói thầu ghi trong kế hoạch lựa
chọn nhà thầu đã duyệt, được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 117 Nghị định
63/2014/NĐ-CP.Việc điều chỉnh giá hợp đồng thực hiện theo các nội dung thỏa thuận trong
hợp đồng xây dựng, phù hợp với các quy định của pháp luật về hợp đồng xây dựng.

(Nguồn: vietlawonline.com)
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Về việc lập quy hoạch chung xây dựng khu chức năng

Công văn số 2744/BXD-QHKT ngày 15/7/2021 của Bộ Xây dựng 
hướng  dẫn một số nội dung liên quan đến công tác lập quy hoạch.

Văn bản trả lời một số vướng mắc sau:

- Thẩm quyền lập, phê duyệt quy hoạch chung xây dựng khu chức năng;
- Thẩm quyền phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng khu chức năng;
-Việc lập quy hoạch chung xây dựng đối với khu chức năng chưa được xác định ở các quy
hoạch ngành, quy hoạch xây dựng vùng tỉnh;
- Việc chấp thuận tổng mặt bằng phương án kiến trúc của dự án có quy mô dưới 5ha.

(Nguồn: vietlawonline.com)

Nguyên tắc xác định dự toán gói thầu khi chưa phê duyệt dự toán xây
dựng

Công văn số 2639/BXD-KTXD ngày 12/7/2021 của Bộ Xây dựng hướng  
dẫn nội dung liên quan đến xác định dự toán gói thầu.

Theo quy định tại khoản 4 Điều 17 Nghị định số
10/2021/NĐ-CP, đối với dự án đã được phê duyệt
dự toán xây dựng, chủ đầu tư sẽ tự xác định dự
toán gói thầu trên cơ sở các khoản mục chi phí
thuộc phạm vi của gói thầu trong dự toán được
duyệt.

Trường hợp dự án được triển khai thiết kế xây dựng theo từng gói thầu, từng giai đoạn và
trước khi phê duyệt dự toán xây dựng thì việc xác định dự toán gói thầu thực hiện theo quy
định tại khoản 3 Điều 17 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP .
Theo đó, dự toán gói thầu sẽ được xác định trên cơ sở các khoản mục chi phí thuộc phạm vi
gói thầu phù hợp với thiết kế, phạm vi, tính chất, đặc điểm, điều kiện cụ thể của gói thầu.

(Nguồn: vietlawonline.com)

Nhà thầu nước ngoài tư vấn cho dự án tại Việt Nam có cần xin giấy phép 
xây dựng?

Công văn số 2715/BXD-HĐXD ngày 14/7/2021 của Bộ Xây dựng  
hướng dẫn về giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước

ngoài.

Bộ Xây dựng lưu ý, đối với nhà thầu nước ngoài được mời tham gia tư vấn độc lập cho dự án
xây dựng tại Việt Nam, nếu phạm vi công việc tư vấn thuộc hoạt động xây dựng theo quy
định tại khoản 21 Điều 2 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 thì nhà thầu phải xin giấy phép
xây dựng.

Trường hợp phạm vi công việc tư vấn không thuộc hoạt động xây dựng thì nhà thầu nước
ngoài không cần xin giấy phép xây dựng theo khoản 2 Điều 148 Luật Xây dựng.

(Nguồn: luatvietnam.net)
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Về lựa chọn đồng tiền thanh toán cho hợp đồng xây dựng

Công văn số 2648/BXD-KTXD ngày 12/7/2021 của Bộ Xây dựng về  
thẩm quyền điều chỉnh hợp đồng.

Theo Bộ Xây dựng, trường hợp có sự khác nhau về đồng tiền thanh toán và tỷ lệ của từng loại
đồng tiền giữa các tài liệu kèm theo hợp đồng xây dựng sử dụng vốn ODA thì sẽ căn cứ thứ
tự ưu tiên áp dụng của các tài liệu kèm theo hợp đồng xây dựng được quy định tại khoản 3
Điều 142 Luật Xây dựng và khoản 3 Điều 1 Nghị định 37/2015/NĐ-CP để thực hiện.

Trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác với các quy định
nêu trên thì thực hiện theo điều ước quốc tế đó.

(Nguồn: luatvietnam.net)

LĨNH VỰC KHÁC

Thông báo Đường dây nóng của Chính phủ giải đáp về chính sách hỗ trợ mùa dịch

Công văn số 5124/VPCP-TTĐT ngày 27/7/2021  của Văn phòng Chính phủ về 
việc tiếp nhận, trả lời  vướng mắc của người dân, doanh nghiệp.

Văn phòng Chính phủ thông báo đã thiết lập Đường dây nóng để tiếp nhận các vướng mắc
của doanh nghiệp, người dân liên quan đến chính sách hỗ trợ mùa dịch theo Nghị quyết số
68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg .

Theo đó, doanh nghiệp, người dân có thể gửi vướng mắc đến Đường dây nóng trên Cổng
Thông tin điện tử Chính phủ tại địa chỉ https://hotro.chinhphu.vn/ .

Sau khi tiếp nhận vướng mắc, Văn phòng Chính phủ sẽ tổng hợp, chuyển ngay đến các cơ
quan có chức năng giải quyết (Bộ Lao động TB&XH, Bộ Văn hóa, BHXH, UBND các tỉnh...)
và công khai kết quả giải quyết trên Cổng.

(Nguồn: vietlawonline.com)

Tiêu chí phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2

Quyết định số 3646/QĐ-BYT ngày 31/7/2021 của Bộ Y tế về việc ban  
hành Tiêu chí phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2.

Hiệu lực thi hành: 31/7/2021

Mục đích của việc phân loại:

1. Phân loại người bệnh theo mức nguy cơ đúng cách, nhanh chóng để đưa ra hướng xử trí 
phù  hợp với từng mức nguy cơ tương ứng.

2.Phát hiện được những trường hợp người
bệnh có nguy cơ diễn biến nặng để can thiệp
kịp thời.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, ban  hành.
(Nguồn: vietlawonline.com)
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Khuyến cáo về loại vắc xin Covid-19 sử dụng giữa 2 lần tiêm

Công văn số 6030/BYT-DP ngày 27/7/2021 của Bộ Y tế về việc 
hướng  dẫn tiêm 02 liều vắc xin phòng COVID-19.

Việc tiêm vắc xin Covid-19 được Bộ Y tế hướng dẫn như sau:

- Những người đã tiêm mũi 1 bằng vắc xin nào thì tốt nhất tiêm mũi 2 bằng vắc xin đó.

-Nếu không đủ vắc xin, có thể phối hợp tiêm mũi 2 bằng vắc xin do Pfizer sản xuất cho người
đã tiêm mũi 1 bằng vắc xin do AstraZeneca sản xuất nếu người được tiêm đồng ý, khoảng
cách giữa 2 mũi là 8 - 12 tuần.

-Không sử dụng vắc xin do Moderna sản xuất hoặc các vắc xin khác để tiêm mũi 2 cho người
đã tiêm mũi 1 bằng vắc xin do AstraZeneca.

-Những người đã tiêm vắc xin do Sinopharm, Pfizer, Moderna sản xuất mũi thứ 1 thì mũi thứ
2 chỉ tiêm vắc xin cùng loại.

(Nguồn: vietlawonline.com)

Người nhập cảnh tiêm đủ 2 liều vắc xin Covid-19 chỉ cần cách ly bắt buộc 7
ngày

Công văn số 6288/BYT-MT ngày 4/8/2021 của Bộ Y tế về việc giảm thời  
gian cách ly y tế tập trung đối với người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vắc  

xin phòng COVID-19.

Người nhập cảnh nếu đáp ứng các điều kiện sau sẽ được giảm thời hạn cách ly tập trung 
còn 7  ngày:

-Có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 (bằng phương pháp RT-PCR/RT-LAMP)
trong  vòng 72 giờ trước khi xuất cảnh;

-Đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (liều cuối cùng tiêm trong thời gian ít nhất 14 ngày
và  không quá 12 tháng tính đến thời điểm nhập cảnh);
-Nếu đã từng bị nhiễm SARS-CoV-2 thì phải có giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19.  
Tuy nhiên, phải tiếp tục theo dõi y tế thêm 7 ngày tại nơi lưu trú.

Số lần xét nghiệm SARS-CoV-2 là 2 lần, vào ngày thứ 1 và ngày thứ 7 kể từ ngày nhập cảnh.

(Nguồn: luatvietnam.net)
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